
sala 
I D E 
I L E C T u /

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIJI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul LVII Nr. 14170 Vineri 11 martie 1988 6 PAGINI - 50 BANI

Intr-o atmosferă de caldă prietenie 
și aleasă prețuire, sub semnul 
voinței comune de a dezvolta 
și adinei continuu colaborarea 

româno-liberiană, ieri a continuat

VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CC TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN REPURLICA

începerea 
convorbirilor oficiale

La Monrovia au avut loc, joi, 
eonvorbiri oficiale intre președintele 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu. și 
președintele Republicii Liberia, 
Samuel Kanyon Doe.

Au participat tovarășii Ion Dincă, 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui loan Totu, ministrul afacerilor 
externe. Constantin Stanca, minis
tru secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internationale, alte per
soane oficiale.

Din partea liberiană au participat 
Rudolf Johnson, ministrul afacerilor 
externe, Elijah Taylor, ministrul pla
nificării și afacerilor economice, 
Gblorzuo Toweh. ministrul agricul
turii, William A. Freeman, ministrul 
pămintului, minelor și energiei. 
Yudu Gray, ministrul lucrărilor pu
blice. Wisseh McClain, ministrul 
comerțului și industriei. Ottelo Gon- 
gar, ministrul educației, David Far- 
hat. ministrul finanțelor, Leod Dar- 
poh, ministrul transporturilor, alte 
persoane oficiale.

Președintele Republicii Liberia 
»i-a exprimat, și cu acest prilej, 
satisfacția profundă pentru noul 
dialog la nivel Înalt, pentru posibi
litatea de a continua convorbirile 
Începute la București, subliniind ro
lul determinant al acestora în am
plificarea și adincirea colaborării 
economice, tehnico-știintifice și în 
alte domenii între România și Li
beria.

Președinții Nicolae Ceaușescu șl 
Samuel Kanyon Doe au relevat 
faptul că legăturile de prietenie și 
colaborare dintre România și Libe
ria au cunoscut in ultimii ani o
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evoluție pozitivă, îndeosebi în urma 
întilnirilor si convorbirilor de la 
București, apreciind că există pre
mise favorabile pentru extinderea 
acestora în viitor. în primul rind in 
domeniul economic.

In acest cadru, au fost exami
nate stadiul și perspectivele conlu
crării româno-liberiene pe multipla 
planuri.

A fost reafirmată hotărîrea celor 
două târî de a-și intensifica rela
țiile economice, de a dezvolta o am
plă colaborare pe baza unor acorduri 
și programe de lungă durată, me
nite să asigure stabilitate, continui
tate. dinamism și o largă perspectivă 
extinderii schimburilor româno-libe
riene reciproc avantajoase.

Cel doi șefi de stat au examinat 
o serie de proiecte privind dezvol
tarea industriei și agriculturii, a 
altor sectoare economice liberiene, 
cu participarea unor întreprinderi 
românești, ajungind la concluzii co
mune pe baza cărora membrii ce
lor două delegații urmează să per
fecteze in cel mai scurt timp acor
duri de cooperare corespunzătoare.

S-a subliniat că extinderea șl în
tărirea relațiilor dintre cele două 
țări pe plan politic, eoonomic, teh- 
nico-științific. cultural — pe baza 
deplinei egalități- în drepturi, res
pectului independenței și suverani
tății naționale, neamestecului în tre
burile interne și avantajului reciproc 
— corespund intru totul aspirațiilor 
popoarelor român și liberian, ser
vesc progresului lor economic și 
social, cauzei păcii si înțelegerii 
internaționale.

Convorbirile s-au desfășurat tntr-o 
atmosferă de caldă prietenie, de 
stimă și înțelegere reciprocă.

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU Șl TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU

li s-a decernat titlul de doctor honoris causa al Universității Liberia
expresie elocventă a înaltei aprecieri față de strălucita operă teoretică și prodigioasa activitate practică, 
dedicate înfloririi României socialiste, nobilelor idealuri de pace, prietenie și progres ale tuturor popoarelor

Ceremonia 
decernării 

înaltelor titluri
Joi după-amiază, tovarășului 

Nicolae Ceaușescu. președinte
le Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
prim viceprim-ministru al gu
vernului român, le-a fost de
cernat, în cadrul unei ceremo
nii. titlul de doctor honoris 
causa al Universității Liberia.

Solemnitatea acordării pres
tigioaselor titluri distinșilor 
soli ai poporului nostru a pus 
pregnant în evidență străluci
ta apreciere de care se bucură 
în lume opera teoretică, activi
tatea desfășurată de președinte
le Nicolae Ceaușescu, de tova
rășa Elena Ceaușescu. consa- 
erată înfloririi României socia
liste. afirmării sale în lume, 
bunăstării și fericirii poporului 
român, nobilelor idealuri ale u- 
manității, ale păcii, prieteniei, 
progresului și independenței 
națiunilor.

Ceremonia s-a constituit în- 
tr-o grăitoare expresie a pres
tigiului și stimei deosebite față 
de solii poporului român. La 
Universitatea Liberia erau arbo
rate drapele de stat ale Româ
niei și Liberiei. O gardă mili
tară a prezentat onorul. Au fost 
intonate imnurile de stat ale 
României și Liberiei. Distinșii 
oaspeți români, însoțiți de șeful 
statului liberian, au fost întim- 
pinați de președintele Universi
tății. de membrii senatului, îm- 
brâcați in togile academice.

Ceremonia decernării titluri
lor s-a desfășurat în aula Uni
versității, unde se aflau pre
ședintele republicii și alți mem
bri ai conducerii liberiene, mi
niștri, intreg corpul profesoral, 
personalități ale vieții științifice 
și culturale liberiene. numeroși 
studenți. Erau prezenți șefii mi
siunilor diplomatice acreditați 
la Monrovia.

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și tovarășa 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, prim vice
prim-ministru al guvernului,, 
însoțiți de președintele Repu
blicii Liberia, avind pe umeri 
togile academice, au intrat în 
aulă. Împreună cu cortegiul 
alcătuit din membrii senatului, 
in acordurile unui imn de salut 
intonat de studenți. întreaga 
asistență, in picioare, omagiin- 
du-i pe solii poporului român.
(Continuare in pag. a III-a)

CUVÎNTAREA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

CUVÎNTAREA PREȘEDINTELUI 
SAMUEL KANYON DOE

Domnule președinte al 
Republicii Liberia,

Domnule președinte al Uni
versității,

Domnilor membri ai senatu
lui universitar,

Doamnelor și domnilor,
Doresc, în numele meu și al to

varășei mele, Elena Ceaușescu, să 
exprim cele mai calde mulțumiri 
pentru conferirea titlului de doctor 
honoris causa al Universității Li
beria. Consider aceasta ca un sim
bol al relațiilor de colaborare și 
prietenie dintre România și Libe
ria, dintre oamenii din învățămînt, 
știință și cultură din cele două 
țări. (Aplauze).

Aș dori, de asemenea, să încep 
prin a vă informa și pe dumnea
voastră că in cursul actualei vizite 
în Liberia am avut convorbiri im
portante cu președintele Liberiei, 
cu alți membri al guvernului și 
am ajuns la concluzia comună, că 
există mari posibilități ca po
poarele noastre să realizeze o lar
gă colaborare și cooperare în pro
ducție, in domenii foarte impor
tante pentru ambele’țări. (Aplau
ze). Am stabilit împreună ca înce- 
pind incă din acest an să realizăm 
o asemenea colaborare reciproc 
avantajoasă care să servească dez
voltarea economico-socială a Libe
riei și a României și să constituie 
un exemplu de relații dintre două 
țări cu sisteme sociale diferite, 
animate însă de dorința de a con
lucra pentru progresul, bunăstarea 
și independența popoarelor lor. 
(Aplauze).

în realizarea acestei largi coo
perări un rol important revine ști
inței, invățămîntului, cadrelor de 
specialitate, muncitorilor, țărani
lor, tuturor celor care trebuie — 
prin activitatea și munca lor — să 
dea viață acestor înțelegeri. (A- 
plauze). Deci această cooperare va 
deschide, fără îndoială, noi și largi 
posibilități pentru colaborarea în 
domeniul învățămîntului, îndeo
sebi în domeniul învătămîntului 
superior, în domeniul științei, ast
fel îneît în epoca actuală — a uria
șei revoluții tehnico-științifice — 

colaborarea universitară, științifică 
să aibă un rol tot mai important 
în dezvoltarea economico-socială a 
țărilor noastre. De altfel, nici nu 
se poate concepe progresul fără 
învățămînt, fără cultură, fără im
plicarea tuturor oamenilor care 
doresc progresul fiecărei țari — 
deci și al României și Liberiei — 
în întreaga activitate cultural-ști- 
ințifică. (Aplauze).

Vă asigurăm că, în calitatea 
noastră de doctori honoris causa 
ai Universității Liberia, vom ac
ționa pentru dezvoltarea unei bune 
colaborări intre universitățile și 
oamenii de știință și cultură din 
țările noastre, între studenții din 
România și cei din Liberia. (A- 
plauze).

Se. află printre dumneavoastră 
personalități care au vizitat Româ
nia, care cunosc, mai mult sau 
mai puțin, realitățile din țara 
noastră. De aceea, doresc ca, foar
te pe scurt, să menționez că în cei 
43 de ani de la victoria revoluției 
de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă și 
40 de ani de la trecerea pe calea 
făuririi societății socialiste, po
porul român a obținut realizări re
marcabile. care în trecut nu s-ar 
fi putut obține în sute de ani 
(Aplauze).

România a devenit o țară in- 
dustrial-agrară. Producția indus
trială este astăzi de 120 de ori 
mai mare decît în 1945. Dar aceas
ta nu spune totul. Practic, indus
tria românească poate produce as
tăzi mașini, utilaje, produse elec
tronice pentru toate domeniile de 
activitate. Este de înțeles că toate 
acestea nu le-am putut realiza 
decît pe baza celor mai noi cuce
riri ale științei, a ridicării nivelu
lui de cunoștințe al muncitorilor, 
al țăranilor, prin crearea unei 
puternice intelectualități tehnice și 
științifice.

Am obținut o creștere puternică 
a producției agricole — de aproa
pe 9 ori în această perioadă. A 
crescut de 33 de ori venitul na
țional și, pe această bază, au 
crescut veniturile, nivelul de trai 
material și spiritual al poporului. 

Oricine vizitează astăzi România 
— și sper că vor fi mulți dintre 
dumneavoastră cate vor vizita țara 
noastră — poate constata uriașele 
construcții de locuințe, de spitale,' 
de așezăminte de cultură, pe lingă: 
cele industriale și agricole.

Acum sîntem angajați pe calea 
noii revoluții tehnico-științifice, a 
noii revoluții agrare, pentru a ri
dica nivelul de dezvoltare generală 
a patriei la cerințele actuale ale 
vieții internaționale. Tocmai pen
tru aceste realizări poporul român 
sprijină în întregime politica 
Partidului Comunist Român, po-' 
litica de construcție socialistă în 
România, deoarece ea corespunde 
intereselor viitorului său liber și 
independent. (Aplauze).

în toată această perioadă am 
dezvoltat larg colaborarea eco
nomică, tehnico-științifică cu toa
te statele lumii, fără deosebire de 
orinduire socială. Am pornit de la. 
faptul că nici o țară nu se poate 
izola și trebuie să conlucreze larg 
cu alte state atît pentru a-și asigu
ra dezvoltarea proprie, cit și pen
tru a contribui la dezvoltarea ge
nerală economico-socială a întregii 
lumi.

Am considerat și considerăm că 
la baza relațiilor dintre state tre
buie să se afle întotdeauna princi
piile egalității, respectului inde
pendenței și suveranității naționa
le. neamestecului în treburile in
terne, avantajului reciproc, res
pectarea dreptului fiecărei națiuni 
de a se dezvolta liber, așa cum 
dorește, fără nici un amestec din 
afară. (Aplauze).

Dezvoltăm larg relațiile cu toa
te țările socialiste. Acordăm o în
semnătate deosebită relațiilor cu 
țările în curs de dezvoltare — și 
trebuie să spun că, în ce privește 
Africa, în afară de Africa de Sud, 
avem relații largi de colaborare 
cu toate țările continentului. (A- 
plauze).

Dezvoltăm în același timp rela
țiile cu statele capitaliste dezvol
tate, în spiritul principiilor coexis
tenței pașnice, al participării la
(Continuare in pag. a III-a)

Domnule președinte 
Nicolae Ceaușescu,

Stimată doamnă Elena 
Ceaușescu,

Distinse doamne și distinși 
domni,

O universitate semnifică victoria 
minții și spiritului împotriva dife
ritelor forme de opresiune. Ea 
semnifică victoria egalității între 
oameni, fără deosebire de rasă, 
sex, religie sau culoare.

Marea Universitate este cea 
care oferă periodic, celor care au 

slujit-o, un program efectiv și bo
gat de orientare. Ea caută să în
lăture ignoranța, să ofere soluții 
problemelor dificile cu care se 
confruntă omenirea și să garante
ze un viitor sigur.

în zilele noastre, cunoașterea 
se dezvoltă permanent, iar inter
pretarea acesteia este în continuă 
schimbare.

De aceea, Marea Universitate 
trebuie să fie un izvor de cunoș
tințe, să stimuleze permanent stu
denții să caute adevărul, inoculîn- 
du-Ie o continuă curiozitate inte
lectuală.

Această dorință de cunoaștere 
trebuie să cuprindă, totodată, emo
țiile, bucuriile, necazurile de toate 
zilele ale maselor.
• Societățile în care trăim sînt, tn 
egală măsură, sursă de Inspirație 
și un tezaur material, întrucît ele 
oferă importante informații în le
gătură cu efectele pe care cerce
tarea le poate avea asupra omeni
rii și modalitățile în care omul 
poate reacționa față de acestea.

în prezent este mai important 
ca oricînd ca popoarele din în-
(Continuare in pag. a III-a)
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*** scinteii! Mleuielu realizării planului, ale producției
în actualitatea

economică sulutiunate prompt, eficient
La adunările generale ale oamenilor muncii, desfășurate în întreprin

deri la Începutul acestui an. reprezentanții centralelor industriale, ai 
ministerelor au avut sarcina de a soluționa pină in cele mai mici amă
nunte toate problemele ce condiționează realizarea ritmică, integrală a 
sarcinilor de plan. De altfel, in acest an s-a cerut in mod expres con
ducerilor de ministere și centrale să analizeze din timp problemele mai 
dificile cu care se confruntă anumite unități, în așa fel incit, la ora 
desfășurării adunărilor generale, ele să poată fi soluționate sau să se 
contureze soluții care să fie supuse aprobării organelor de conducere 
democratică din întreprinderile industriale.

Cum și-au îndeplinit atribuțiile cu care au fost Investiți reprezentanții 
centralelor și ministerelor ? Au creat ei condiții ca organele de conducere 
colectivă din unități să poată acționa cu toată competența pentru înde
plinirea sarcinilor de plan pe trimestrul I și pe întregul an ? Iată tema 
sondajului nostru de azi.

O experiență 
care s-ar putea generaliza

Anul trecut. întreprinderea Filatu
ra de bumbac din Zalău și-a reali
zat planul la producția fizică in pro
porție de 104.9 la sută. Planul a fost 
realizat Si pe luna ianuarie din a- 
cest an. rezultate bune obținîndu-se 
ci în februarie.

Prin prisma acestor rezultate, a- 
dunarea generală a reprezentanților 
oamenilor muncii de aici a debutat 
sub cele mai bune auspicii. Să pre
cizăm din capul locului și faptul că 
atit reprezentantul Ministerului In
dustriei Ușoare, cit și cel al centra
lei de resort au fost prezent! din 
vreme tn unitate. Cu 10 zile înainte 
de adunarea generală, inginerul 
Wiîîe Anton, reprezentantul centra
lei, a analizat împreună cu con
siliul oamenilor muncii problemele 
cu care se confruntă întreprinderea 
in desfășurarea procesului de pro
ducție și a căutat soluții pentru re
zolvarea lor. „în dialogurile pe care 
le-am avut cu directorul unității, se
cretarul comitetului de partid, cu 
șefii de secții — ne spune acesta —■ 
s-au ridicat unele probleme legate 
de activitatea compartimentului de 
care răspund în centrală — respec
tiv compartimentul cooperare. Cele 
mai importante probleme au fost 
discutate cu șefii de servicii din ca
drul centralei si. astfel, la adunarea 
generală am prezentat răspunsurile 
pe care reprezentanții oamenilor 
muncii Ie așteptau".

Economistul Gheorghe Sima, dele
gatul Ministerului Industriei Ușoa
re. a fost prezent la Filatura de 
bumbac din Zalău cu o săptămînă 
Înainte de data tinerii adunării ge
nerale. pentru a aprofunda proble
mele deosebite cu care se confruntă 
întreprinderea. în afara discuțiilor 
pe care le-a avut cu o serie de spe
cialiști și cadre de conducere, a par
ticipat nemijlocit la unele activități 
concrete, inclusiv la audiente la sec
ția din Șimleu Silvaniei. „Principa
lele probleme pe care le-am urmă
rit. ne declara reprezentantul minis
terului. se referă la asigurarea bazei 
materiale și pregătirea forței de 
muncă".

în timpul dezbaterilor din aduna
rea generală, ambii reprezentanți ai 
forurilor de resort au adoptat o ati
tudine activă. Delegatul centralei a 
lămurit unele aspecte legate de co
relarea planului da producție, a dat 
asigurări pVivind desfășurarea in 
mod ritmic a aprovizionării cu ma
terii prime și materiale, a formulat 
unele recomandări pentru secția din 
Șimleu Silvaniei. Totodată, a in
sistat în mod deosebit pe nece
sitatea îmbunătățirii colaborării în
tre secții și ateliere și a valorifică
rii depline a potențialului comisiilor 
pe domenii ale consiliului oamenilor 
muncii, care, prin studiile și con
troalele efectuate, pot aduce o con
tribuție mai mare la rezolvarea pro
blemelor curente si de perspectivă

ale întreprinderii. Ambii reprezen
tanți au mai rămas în întreprindere 
după adunarea generală pentru a 
soluționa probleme ce nu sufereau 
amina re.

Doi delegați care au notat 
conștiincios totul, 

dar n-au rezolvat nimic
Deși s-a desfășurat în cel mai au

tentic spirit al democrației muncito
rești. adunarea generală a repre
zentanților oamenilor muncii de la 
întreprinderea de unelte si scule 
Brașov s-a încheiat sub semnul in
certitudinii in privința rezolvării 
problemelor cu care se confruntă a- 
ceastă întreprindere, acum, la înce
putul celui de-al treilea an al actua
lului cincinal. Și aceasta deoarece 
reprezentanții Centralei industriale 
de mecanică fină și mașini textile si 
ai ministerului de resort, prezenți la 
adunare, n-au fost în măsură să dea 
nici măcar parțial răspunsuri la pro
blemele cu care se confruntă între
prinderea și care condiționează în
deplinirea sarcinilor de plan pe a- 
cest an. Și nu se poate face afirma
ția că întreprinderea nu a informat 
din timp centrala industrială și mi
nisterul despre aceste probleme. O 
notă cu 14 asemenea probleme a fost 
înaintată centralei în luna noiem- ■ 
brie 1987. după adunarea reprezen
tanților oamenilor muncii care a 
dezbătut cifrele de plan pe 1988.

Prima adunare generală a oame
nilor muncii pe acest an a așteptat 
deci. în mod îndreptățit, răspunsu
rile organelor ierarhic superioare în
treprinderii. Nu mică a fost dezamă
girea reprezentanților oamenilor 
muncii cind au văzut însă că in Io-- . 
cui unor cadre de conducere de la 
centrală și minister. anunțate în 
prealabil că vor participa la adu
nare. printre care ing. Achile Dumi
trescu, director comercial al centra
lei. Monica Aurite, director adjunct 
al direcției tehnice din minister, și 
a unui vicepreședinte al Comitetului 
de Stat al Planificării, au fost tri
miși in cele din urmă do! ingineri 
fără putere de decizie — ufiul din 
cadrul serviciului producție al cen
tralei. iar celălalt din cadrul direc
ției tehnice a ministerului, care au 
sosit in întreprindere cu cîteva ore 
înaintea adunării si care n-au putut 
fi de folos dezbaterilor decît în ceea 
ce. de fapt, au și făcut : de a-și 
nota conștiincios problemele ridicate 
si de a promite că le vor aduce la 
cunoștință centralei și ministerului. 
Atit și nimic mai mult.

Multi dintre cei cu care am dis
cutat după adunare, muncitori și ca
dre tehnice, și-au manifestat nedu
merirea in. legătură cu subaprecie
rea pe care centrala si ministerul o 
manifestă fată de adunările gene
rale ale oamenilor muncii din a- 
ceastă unitate. In noiembrie, la adu
narea generală a fost trimis ca re
prezentant al centralei un funcționar 
de la serviciul protecția muncii. Nu-i

de mirare, deci. că. în aceste con
diții, încă din luna ianuarie. între
prinderea de unelte și scule Brașov 
a întimpinat și intîmpină in conti
nuare o serie de greutăți în asigu
rarea bazei materiale. Concret, nu-i 
rezolvată nici pină acum problema 
aprovizionării la nivelul necesarului 
cu unele materiale, printre care pro
file mijlocii și ușoare din otel aliat, 
polistiren. grunduri solubile în apă. 
și altele. Un alt exemplu. Deși în
treprinderea de scule și accesorii 
speciale Pașcani urma să asigure u- 

• nității din Brașov cîte 20 000 seturi 
de semifabricate, matrițate pentru 
chei fixe, adică 120 000 de chei lu
nar. nu a livrat de la începutul anu
lui și pină la sfirșitul lunii februa
rie nici măcar un singur set.

în concluzie, cei doi reprezentanți 
ai centralei și ministerului n-au re
zolvat nici una din problemele 
care-și așteptau soluționarea. în 
schimb, le-au notat amîndoi conști
incios pentru o nouă „notă" pe care 
s-o prezinte celor două conduceri 
ierarhic superioare.

Problemele întreprinderii 
și „problemele" delegatului
Spre sfirșitul dezbaterilor ce au a- 

vut loc în cadrul adunării generale 
a reprezentanților oamenilor muncii 
de la întreprinderea de țesături 
groase din Adjud, județul Vrancea, i 
s-a dat cuvintul și inginerului Ni- 
colae Neagu, reprezentant al Cen
tralei industriale a mătăsii, inului și 
cinepii București. Iată ce a spus : 
„încă nu am făcut totul in această 
întreprindere pentru ca activitatea 
să fie satisfăcătoare. Vom sprijini 
preocupările pentru asimilarea unor 
piese de schimb (n.n. — cum. cind 1 
Despre acest lucru s-a discutat și 
în adunarea generală din 
cut). Trebuie să se acorde 
tă atenție întreținerii și 
mașinilor și utilajelor și. 
sens, fac propunerea ca fiecare sec
ție să se gindească la ce trebuie fă
cut pe această linie... Și noi ne con
fruntăm la nivelul centralei cu u- 
nele probleme ; nu am reușit să le 
rezolvăm pe toațe. S-au formulat 
aici critici la adresa noastră, pe care 
le voi aduce la cunoștința condu
cerii centralei și vom lua măsuri de 
rezolvare a problemelor".

Puțin, foarte puțin pentru a aco
peri măcar costul delegației pe timp 
de două zile la Adjud. Dar, intr-un 
fel, era de așteptat această „contri
buție" în plenul adunării generale 
și iată de ce. Cu trei ore înainte de 
începerea dezbaterilor, in biroul di
rectorului :___ . ' ' .
apariția și delegatul centralei, mul
țumit. in sfirșit. că. după îndelungi 
căutări, a reușit, tocmai la Adjud. 
la un mic atelier, să dărăcească un 
kilogram de mohair. Cu ce „cuvînt 
de ordine" a venit delegatul din par
tea centralei 7 „Să facem planul ! De 
vindut, vindem noi ; mai cu ajuto
rul organelor locale, mai cu ajuto
rul altora", a fost precizarea. Uni
tatea are insă stocuri mari de pro
duse finite — am replicat noi. „Aici, 
mergem așa și tăcem din gură. Dacă 
am avea desfacere...". >

Și cite alte probleme nu se cereau 
rezolvate 1 Dar nu cu trei ore îna
inte de adunare. Anul trecut, de 
pildă. întreprinderea a avut contrac
te doar pentru 40 la sută din pro
ducție. Iar situația se repetă oare
cum și in acest an. S-au acumulat 
însemnate stocuri, inclusiv de pro
duse finită, pentru care s-au plătit 
dobinzi penalizatoare. Și in anul tre
cut, și în acest an indicatorii de

anul tre- 
mai mul- 
reparării 
in acest

întreprinderii șl-a făcut

ELECTROTEHNICA
• • ••în sprijinul economisirii energiei

• Pot fi utilizate rațional resursele energetice dintr-o întreprin
dere ? Desigur, dar numai cu ajutorul unor informații energetice exacte, 
complete, privind consumurile înregistrate. • Un troleibuz poate con
suma mai puțină energie ? Cu certitudine I • Dar Ia electroliza cu
prului, se poate consuma mai puțină energie ? Da I

Cine iși asumă aceste răspunsuri afirmative, aceste soluții cu ade
vărat moderne și eficiente, după cum poate constata oricare economist, 
inginer, muncitor sau cadru de conducere ? Specialiștii Institutului de 
cercetări pentru electrotehnică (I.C.P.E.) — București,

pe fluxuri teh- 
o planificare 

energetice, pre-

de noi în I.C.P.E. 
superioare altor 
de dispecerizare 

ți aflate în ex-

Ce soluții noi, modeme si efi
ciente propune astăzi producției 
electrotehnica 7 Am ales citeva din 
domeniul energiei, mai exact al 
economisirii energiei.

Primul nostru interlocutor. Ing. 
Alexandru Chitian. ne-a precizat : 
„Desigur. informațiile energetice 
complete, prelucrate rapid cu aju
torul calculatorului, sint esențiale 
pentru gestionarea rațională a ener
giei într-o unitate economică. Dar 
informația prelucrată devine marfă, 
avind deci cost. Și. în acest caz, pro
blema nu este doar de natură teh
nologică sau organizatorică. Ea tre
buie analizată și din punct de ve
dere economic. Dispecerul energetic 
Industrial realizat 
are performanțe 
tipuri de sisteme 
realizate In țară
ploatare în economia națională".

Cunoaștem —- de altfel, am pre
zentat In paginile „Scinteii" — și alte 
sisteme de dispecerizare. Apreciem 
în mod deosebit eforturile depuse de 
specialiștii altor institute de cerce
tare de profil, precum si rezulta
tele obținute de aceștia și de colabo
ratorii și beneficiarii lor din eco
nomia națională. Trebuie să remar
căm Insă spiritul competitiv carac
teristic colectivului de la I.C.P.E. Și 
cind competiția dintre cercetători 
aduce beneficii economiei naționale 
nu putem decît s-o încurajăm.

Care sint, așadar, avantajele 7 Dis
pecerul energetic industrial este, tre
buie să fie. bunul gospodar al ori
cărei întreprinderi. Cu ajutorul său 
se asigură o bună cunoaștere. în timp

real, a consumurilor 
nologice. permițind 
corectă a resurselor _..................
cum și alegerea variantelor tehno
logice corespunzătoare. Dispecerul 
energetic, realizat in totalitate cu e- 
chipamente românești, este utilizat 
în I.C.P.E. și ca stand pentru încer
carea componentelor de dispecer 
destinate diverșilor beneficiari. în
tre aceștia se numără deocamdată 
întreprinderile „Tractorul“-Brașov, 
de aluriiină-Tulcea. mecanică-Plo- 
peni, de utilaj tehnologic-Buzău și 
„23 August“-București. Prin folosi
rea unui echipament de dispeceri
zare. cercetătorii de la I.C.P.E. es
timează că în unitățile economice 
amintite consumul de energie se va 
reduce cu 2—5 la sută. Dar trebuie 
precizat că există și alte avantaje 
tehnice, traduse indirect tot în e- 
conomie de energie, materiale, ma
noperă etc.

„Spectaculoase sînt economiile de 
energie Ia utilizatori și in cazul mij
loacelor de transport" — tramvai, 
metrou sau troleibuz, ne spune ing. 
Ion Dan. Echipamentul de acționa
re cu variatoare de tensiune conti
nuă (V.T.C.) pentru troleibuze, 
pildă, reglează viteza motorului 
tracțiune și asigură frinarea cu 
cuperarea energiei în rețea. Un 
semenea troleibuz (DAC-317 ET) 
circulă de-acum pe străzile Timi
șoarei. Altul poate fi văzut în Ca
pitală (un DAC-318) circulînd, însă, 
fără călători. Probele se desfășoară 
conform graficului, deși condițiile 
reale de lucru au confirmat. încă 
din prima cursă, valențele tehnico- 
economice ale soluției propuse de 
cercetători. Eficiența economică a so

de 
de 

re-
a-

luției 7 Dacă 100 de troleibuze 
circulă peste 60 000 kilometri, eco
nomia de energie depășește 5 700 
MWh pe an.

La ramele de metrou, aceeași so
luție este folosită pentru reglarea 
vitezei motoarelor de acționare, fără 
pierderi de energie, la frinare a- 
ceasta fiind recuperată in rețeaua 
de alimentare. Cu cit poate să sca
dă consumul de energie 7 Cu a- 
proape 1 500 MWh anual. în mo
mentul de față, două rame de me
trou (patru vagoane) astfel echipa
te se află în probe de anduranță pe 
magistrala II.

Tot în probe de anduranță. la Ti
mișoara. se află și un tramvai mo
dernizat prin aceeași soluție, alte 
trei tramvaie urmind să intre in 
curînd pe traseul... economiei de e- 
nergie. în centrele urbane aglome
rate. consumul de energie poate 
redus astfel cu circa 25 la sută.

Și o știre de ultimă oră. din 
celași institut : la întreprinderile 
metale neferoase din Zlatna și Baia 
Mare au fost livrate, urmind a fi 
puse în funcțiune, două instalații de 
redresare de mare putere, reversi
bile. pentru electroliza cuprului. Cită 
energie va economisi fiecare între
prindere prin noua soluție de mo
dernizare 7 Aproape 4 000 MWh 
anual.

Să ținem cont de faptul că aces
te economii se vor face in indus
trie. adică la marii consumatori de 
energie I

Acesta este, de fapt, rolul cerce
tării — să sprijine cu competență și 
promptitudine producția, economia 
națională, aflată în plin proces de 
modernizare. Să ofere soluții con
crete. eficiente, care pot fi aplica
te imediat in întreprinderi, în toate 
sectoarele de activitate, să pregă
tească un „portofoliu" de tehnolo
gii și produse noi pentru perspecti
vă. Iar 
că la 
știință, 
tivității _ . .
puse de noua revoluție tehnico-știin- 
tifică sînt înțelese în adevărata lor 
profunzime.

fi
i

a- 
de

soluțiile prezentate dovedesc 
I.C.P.E. rolul omului de 
necesitatea stimulării crea- 
tehnice pe coordonatele im-

Valeria ICH1M

plan cu privire la valoarea produc- 
ției-marfă și producției fizice nu 
sînt bine corelați. Pentru a se rea
liza o „sincronizare'1 intre cei doi 
indicatori s-a practicat și se practică 
„plimbarea de produse" : întreprin
derea vinde fire de o anumită fi
nețe și cumpără fire de o altă finețe 
pentru nevoile producției, fire care 
se pot realiza în unitate, dar in a- 
cest. caz nu apar înscrise ca produse 
fizice finite. Piesele de schimb con
stituie. de asemenea, o mare pro
blemă. Dar aceste probleme — și s-a 
văzut din ce cauze — au rămas in 
suspensie și după adunarea generală 
a oamenilor muncii.

Citeva concluzii
Sondajul efectuat pune în lumi

nă cit se poate de clar cauzele care 
fac ca. uneori, adunările generale 
ale oamenilor muncii să nu aibă 
eficiența necesară. Generatorul u- 
nei asemenea situații îl reprezintă 
modul formal in care unele centra
le și ministere privesc răspunderi
le ce le revin fată de pregătirea 
adunărilor generale ale oamenilor 
muncii. Răspunderi care încep de 
la stabilirea delegaților ce urmează 
să reprezinte respectivele organe 
la forurile de conducere democra
tică din întreprinderi si continuă 
cu competenta și activitatea desfă
șurată de aceștia pentru rezolvarea 
problemelor aflate în centrul aten
ției colectivelor de muncă. Iată de 
ce se impune ca centralele indus
triale și ministerele să analizeze cu 
cea mai mare atenție problemele 
dezbătute in adunările, generale ale 
oamenilor muncii și să intervină 
neintirziat pentru soluționarea lor. 
pentru perfecționarea activității 
productive. Iar in cazurile concre
te la care ne-am referit in acest 
sondaj să comunice redacției — 
conform prevederilor Legii presei — 
măsurile stabilite pentru indrepta- 
rea situațiilor criticate.

C. PR1ESCU, E. TEGLAȘ, 
N. MOCANU, D. DRAGULESCU

Aspect din secția pictură manuală a 
întreprinderii de faianță și sticlărie 

„Faimar" din Baia Mare

CAMPANIA

rDE PRIMĂVARĂ!
AGRICOLĂ

CLUJ : Acțiuni hotărite pentru realizarea
programelor de fertilizare a solului

a cadre-La o recentă consfătuire 
lor de conducere si a specialiștilor 
din unitățile agricole ale județului 
Cluj, unde s-au discutat acțiunile ce 
trebuie întreprinse pentru desfășu
rarea in cele mai bune condiții a 
campaniei agricole de primăvară, 
s-a insistat asupra importantei des
fășurării unei ample acțiuni de creș
tere a fertilității solului in vederea 
obținerii unor recolte mari. Pornind 
de la experiența bună care există în 
județ, președinți si ingineri-sefi ai 
cooperativelor agricole, cercetători 
si alti specialiști au subliniat, in a- 
oest cadru, necesitatea aplicării tu
turor măsurilor prevăzute in progra
mele de creștere a capacității de 
producție a solurilor, programe care 
au la bază studii pedologice si agro- 
chimice. în fiecare unitate din ju
deț se cunosc calitatea solurilor, 
conținutul de azot, fosfor, potasiu al 
acestor terenuri. în raport de care 
sînt prevăzute în program lucrări de 
administrare a îngrășămintelor or
ganice si chimice, a amendamente
lor. efectuarea lucrărilor de scarifi- 
care si afinare. Iată de ce s-a sta
bilit ca în toate unitățile să se ac
ționeze cu fermitate pentru aplica
rea măsurilor din programul de creș
tere a fertilității solurilor, in prin
cipal. administrarea 
te organice.

Pornindu-se de Ia 
grăsăminte organice _____
prevăzut ca în primul trimestru să 
se transporte in cimp și să se admi
nistreze 387 000 tone gunoi de graid. 
care să fie aplicat, cu prioritate, ne 
parcelele cu soluri mai sărace si la 
culturile mai oretentioa.se. cum sint 
cartofii, legumele, pomii si vita de 
vie. Și trebuie spus că. in majorita
tea consiliilor agroindustriale, s-a 
inteles această cerință prioritară, 
actionîndu-se cu rezultate bune. 
Pină la începutul acestei săptămini, 
au fost transportate în cimo peste 
241 000 tone îngrășăminte organice, 
din care pumai in ultimele cinci.zile 
aproape 14 000 tone. în acest scop 
au fost folosite. în principal, atela
jele unităților agricole si ale mem
brilor cooperatori. De remarcat este 
faptul că in unele consilii agroin
dustriale s-a inteles bine recoman
darea organelor agricole județene ca 
ingrăsămintele organice să fie trans
portate din timp in cimp. adminis
trate in mustul zăpezii si să nu se 
aștepte sfirsitul lunii martie, cind 
forțele trebuie concentrate la insă- 
mintări. in legumicultura, la curăți
rea si întreținerea pajiștilor, la alte 
lucrări agricole de 6ezon. în coope
rativele agricole din consiliul agro
industrial Cimpia Turzii. programul 
de fertilizare cu îngrășăminte orga
nice Pe primul trimestru a fost rea
lizat încă la sfirsitul lunii februarie, 
în zilele care au trecut de atunci

de îngrăsămin-

resursele de in
existente. s-a

MUREȘ. Preluarea
semințelor-asigurată

Terenuri în pantă puse superior
In agricultura județului Buzău 

pomicultura are o pondere impor
tantă. definind o suprafață de 13 160 
hectare, din care 10 790 hectare în 
sectorul socialist. în ultimii 12 ani, 
datorită realizării unor plantații in 
sistem intensiv și superintensiv. pro
ducțiile de fructe au crescut simți
tor. Conform programului de dezvol
tare a acestui sector, in perioada 
1988—1990 patrimoniul pomicol va 
spori cu încă 2 390 hectare, iar live
zile de Pe 1 600 hectare vor fi mo
dernizate in vederea creșterii poten
țialului lor productiv.

Demn de remarcat este Japtul că. 
in actualul cincinal, programul de 
dezvoltare a pomiculturii este mult 
mai bine corelat cu cel de combatere 
a eroziunii soiului pe terenurile din 
zona colinară a județului. In această 
privință este pusă superior in va
loare experiența acumulată in ca
drul perimetrului etalon de la Căr- 
piniștea-Aldeni. asigunndu-se ame
najarea în complex a noilor bazine 
destinate pomilor si arbuștilor fruc
tiferi. Livezile în sistem intensiv și 
superintensiv urcind pe pante fac 
ca pomicultura să elibereze circa 
3 000 hectare din zona de deal și 
cimpie. propice culturilor furajere 
și cerealiere.

Un aport important Ia dezvoltarea 
pomiculturii pe terenurile in pantă 
il are stațiunea de cercetare si pro
ducție pomicolă Buzău. „Stațiunea 
a elaborat un studiu si un program 
de măsuri tehnico-organizatorice 
care vizează modernizarea, consoli
darea si dezvoltarea producției po
micole in cadrul fiecărei ferme si pe 
ansamblu] județului — ne precizea
ză inginerul Constantin Solzea. di
rectorul stațiunii. Asumîndu-ne În
treaga răspundere pentru dezvoltarea 
si modernizarea pomiculturii. pe 
baza acestui studiu am început, din 
1985. inițierea unor ample acțiuni. 
Avînd permanent în vedere necesi
tatea extinderii pomiculturii pe te
renurile în pantă. în colaborare cu 
I.E.E.L.I.F. Buzău, am trecut la a- 
menaiarea. In complex, a noilor ba
zine pomicole Cislău — Pătirlagele, 
Măgura — Cozieni — Odăile si Mur-

s-au mai transportat în cimp încă 
4 000 tone gunoi de grajd, folosin- 
du-se mai ales atelaje. Ca atare, 
s-au economisit importante cantități 
de carburanți. La C.A.P. Viișoara. de 
exemplu, din 2 300 tone, o cantita
te de 2150 tone s-a transportat cu 
atelaje, la Tritenii de Jos. din 2 800 
tone au fost transportate cu mijloa
ce proprii 2 100 tone.

..în cooperativele agricole, canti
tăți mai mari de ingrăsăminte orga
nice au fost administrate Pe terenu
rile destinate culturilor intensive, 
cartofilor, legumelor, plantelor teh
nice si furajere — ne spune preșe
dintele consiliului agroindustrial 
Cimpia Turzii. tovarășul Vasile Flo
rian. La cooperativa agricolă Luna, 
de exemplu, care este una din prin
cipalele unităti cultivatoare de le
gume. s-au transportat peste 3 300 
tone ingrăsăminte organice, iar la 
cea din Cimpia Turzii — 2 500 tone". 
Specialiștii din unităti. menționa 
președintele consiliului agroindus
trial. urmăresc zilnic evoluția tim
pului si a culturilor, astfel incit, con
comitent cu lucrările ce se între
prind pentru fertilizarea solului, să 
se treacă neintirziat la 
pentru care s-au făcut 
tirile necesare.

Sint însă si unităti 
care acțiunile de fertilizare a solului 
s-au desfășurat mai lent, amînîn- 
du-se de la o săptămînă la alta 
transportul îngrășămintelor organice. 
Asa s-a ajuns că in timp ce in cele 
mai multe consilii agroindustriale 
din iudet îngrăsămiptele organice au 

. tost transportate pină acum în pro
porție de peste 
— Dej. Mihai 
nu se realizeze 
din programul 
trei luni. Cauza 7 Slaba 
a cadrelor de conducere, 
tilor din unităti pentru 
acestei acțiuni si pentru 
mijloacelor proprii si ale cooperato
rilor la transportul si administrarea 
îngrășămintelor organice in cimp. Și 
nu se poate spune că pămintul uni
tăților agricole din aceste consilii a- 
groindustriale nu ar avea nevoie de 
îngrășăminte. Dimpotrivă. Sint coo
perative agricole care au obținut în 
anul trecut recolte mici, cu mult sub 
posibilități, tocmai datorită slabei 
fertilizări a unor terenuri. Cu atit 
mai mult deci se impune să se în
deplinească si aici, ca de altfel în 
toate unitățile agricole din județ, 
programele de fertilizare cu ingră
săminte organice, de creștere a ca
pacității de producție a pămintului. 
programe a căror realizare condițio
nează însăsi obținerea randamente
lor sporite prevăzute pentru acest 
an.

mai operativ

însămintări. 
toate pregă-

agricole tn

90 la sută, in altele 
Viteazu. Taga — să 
încă nici 50 la sută 
prevăzut Pe primele 

preocupare 
a specialis- 
organizarea 

folosirea

Marin OPREA
corespondentul „Scinteii

în aceste zile. în județul Mureș, se 
desfășoară acțiunea de preluare a 
semințelor, astfel incit îndată ce so
lul se va zvinta să se poată trece la 
semănat. Este vorba de 4 600 tone 
semințe de cereale, plante tehnice si 
leguminoase, peste 100 tone semmte 
pentru baza furajeră, 19 400 tone 
cartofi. „în afara hibrizilor de po
rumb și a seminței de sfeclă de za
hăr, care se produc în alte județe, 
pentru celelalte culturi întreaga can
titate de sămînță a fost asigurată în 
fermele specializate din cadrul 
detului nostru — ne spune 
Carol, șeful Inspectoratului 
țean Mureș pentru calitatea 
țelor și materialului săditor. 
zez, de asemenea, că. la 
dată. întreaga cantitate de sămîntă 
necesară culturilor din prima urgen
tă are buletine roșii de analiză și a 
fost ridicată de către unități".

La precizările de mai sus se im
pun insă și alte sublinieri. întrucit 
tratarea semințelor de sfeclă de za
hăr urmează a fi realizată cu circa 
10 zile înainte de semănat, distri
buirea acesteia in unitățile cultiva
toare a fost organizată centralizat, 
prin fabricile de zahăr. Din cele 
constatate cu prilejul raidului nos
tru prin unităti. se verifică și mo
dul de păstrare a semințelor pe so- 

’ iuri si categorii biologice.
Dacă, pe ansamblu, situația anali

zării și a condiționării semințelor 
poate fi apreciată ca bună, iar uni
tățile agricole s-au preocupat, in 
general, de preluarea, in timp util, 
a acestora, trebuie sublihiat că. la a- 
ceastă 
județ.
nu au 
treaga 
prin planul de tnsămîntări. 
oară cooperativa agricolă Băla 
consiliul agroindustrial Fărăgău nici 
in momentul de față 
totalitate sămința de 
trifoi și lucarnă, 
trebuie pusă, in 
doar pe seama 
întimpinate la transportul sentințe
lor de la „Agrosem" — cum încerca 
să justifice Dumitru Moraru, ingine- 
rul-șef al consiliului agroindustrial 
Fărăgău, ci are la bază, în principal, 
încetineala cu care conducerea uni
tății a acționat la preluarea semin
țelor. Iată și un alt caz. La coope
rativa -agricolă Singeorgiu de Murea, 
situată la numai 3 km de Tirgu Mu
reș, cele 12 tone sămîntă de mazăre, 
necesare însămi nțării unei suprafețe 
de 50 hectare, nu au ajuns la timp 
în unitate nu pe motivul distantei, 
ci exclusiv cjin cauza întîrzierii cu 
care s-au incheiat contractele.

ju- 
Adler 
jude- 

semin- 
Preci- 

această

dată, mai sînt încă, in 
unităti cultivatoare, care 

asigurată, pe sortimente. în- 
cantitate de sămîntă stabilită 

Bună- 
din

nu a preluat f 
ovăz, mazăre 
Explicația nu 
nici un caz. 
unor greutăți

Gheorghe GIURGIU 
corespondentul „Scinteii

în valoare prin plantații pomicole
Ce arată experiența și rezultatele unei colaborări strînse 

între activitatea de cercetare și cea de producție 
în județul Buzău

gești — Mărgăritesti. De asemenea, 
in cadrul pepinierei noastre de la 
Istrița producem material săditor 
pomicol liber de viroze, cu valoare 
biologică ridicată, perfect adaptabil 
condițiilor pedoclimatice din județul 
Buzău și. în special, la terenurile în 
pantă cu tipuri variate de sol. expo
ziție si faze de erodare. împreună 
cu specialiștii de la I.E.E.L.I.F. am 
elaborat sisteme de întreținere a 
plantațiilor pentru fiecare bazin po
micol. care să contribuie la obține
rea de producții ridicate si la ame
liorarea solului, tn noile plantații 
din zona Aldeni. spațiile dintre rin- 
durile de pomi au fost însămințate 
cu ierburi perene, mici consumatoa
re de apă si săruri minerale, care 
asigură stabilizarea stratului fertil 
si constituie o sursă de furaje deloc 
neglijabilă pentru sectoarele zooteh
nice 
Plica 
zine 
naj a 
rece . ________ ____
lor fitosanitare si recoltarea fructe
lor în orice condiții de umiditate, 
fără ca solul să se strice sau să se 
taseze. Desele schimburi de expe
riență pe care le-am organizat in 
stațiune si în unități, instruirile șl 
cursurile de perfecționare a cadrelor 
tehnice si a lucrătorilor din pomi
cultură, repartizarea specialiștilor 
noștri ne grupe de unități, pentru a 
asigura implementarea noilor tehno
logii. asistenta tehnică la realizarea 
Plantațiilor in sistem intensiv si 
superintensiv. la lucrările de între
ținere si la valorificarea superioară 
a producției au început să rodească, 
în 1986. de exemplu, s-a realizat cea 
mai mare producție de fructe din is
toria județului — 106 126 tone, care 
însă considerăm că nu reflectă pe

ale unităților agricole. Vom a- 
acest sistem si in celelalte ba- 
pomlcole pe care le vom ame- 
in complex pînă in 1990. deoa- 
permite efectuarea tratamente-

dispune
temei. că 
in sistem

deplin potențialul de care 
pomicultura buzoiană".

Se afirmă, si cu deplin 
în județul Buzău livezile 
intensiv urcă spre virful pantei. Ne
referim la rezultatele din ultimii 
trei ani. obținute ca urmare a 
aplicării unui complex de mă
suri in realizarea căruia stațiunea. 
I.E.E.L.I.F. și unitățile agricole sint 
integrate deplin. Așa după cum se 
poate constata, plantațiile înființate 
pe 475 hectare în bazinele Bălăneasa 
și Cislău. amenajate in complex, 
asigură punerea integrală în valoare 
a terenurilor in pantă, terasate și 
neterasate. Pe aceste terenuri, pomii 
au fost planțati in benzi, s-au creat 
alei tehnologice, delimitindu-se su
prafața de nutriție a pomilor de 
cea de circulație a mașinilor, cu ur
mări favorabile asupra consumului 
de carburanți, materiale, precum si 
efectuarea lucrărilor de întreținere 
și recoltare în perioade optime. „Pe 
220 hectare de terenuri în pantă, 
puternic erodate, de la Aldeni. Co
zieni. Odăile si Pătîrlagele. care 
pină în 1987 erau pline de mărăcini, 
s-au făcut amenajări complexe, iar 
în această lună a început înființarea 
livezilor în sistem intensiv si super
intensiv — ne spune inginerul prin
cipal Gheorghe Vișan. de la sectorul 
de dezvoltare a pomiculturii al 
S.C.P.P. Buzău. De asemenea, pe 
celelalte 113 hectare care se vor 
planta în această primăvară. în alte 
bazine pomicole, s-au efectuat de
frișări de tufișuri, nivelări si sca- 
rificări. iar porțiunile predispuse 
spre alunecare au fost amenajate in 
terase individuale. Acordăm, in con
tinuare. toată atentia amenajării in 
complex a celor 247 hectare terenuri 
în pantă pe care le vom planta în 
toamnă".

Din multele exemple care de
monstrează că stațiunea buzoiană se 
află in imediata vecinătate a mani 
producții ne vom opri la două. In 
mod constant, ferma nr. 11 Pătirla- 
gele a obținut 10—12 tone de prune 
la hectar, iar ferma nr. 9 Odoba — 
30—39 tone de mere la hectar. Expe
riența bună acumulată de stațiune 
prinde rădăcini si în fermele pomi
cole ale cooperativelor agricole Pă- 
tirlagele. Aldeni. Pănătău. Cozieni. 
Odăile. Chiojdu si altele. Cu doi-trei 
ani in urmă, aceste unități dețineau 
plantații răzlețe cu diferite soiuri de 
prun, slab productive, iar recoltele 
de 3—4 tone la hectar ajungeau in 
proporție de 85 la sută la cazanele 
de țuică. Ca atare, unitățile respec
tive înregistrau pierderi tocmai in
tr-un sector care, fără prea mari in
vestiții financiare si de forță de 
muncă, putea să le aducă beneficii. 
Locul acestora este luat acum de 
plantații modeme, care vor asigura 
producții mari de fructe si de bună 
calitate.

Cu sprijinul stațiunii, cooperatorii 
din zona colinară si țăranii cu gos
podărie individuală s-au convins 
nu există 
trecut de 
împăcare 
fața unui

că 
au 
de 
în

păminturi „rele" si 
la atitudinea pasivă, 
si așa-zisă neputință 
dramatic fenomen natural 

— eroziunea — la o descătușare în
crâncenată a forțelor, la o deschide
re a mintii spre înțelegerea vieții si 
valorii pămîntului. S-au convins că 
Pe terenurile în pantă, reci, nepri
mitoare Si adînc rănite de avalanșa 
șuvoaielor de apă se pot realiza li
vezi in sistem intensiv, de mare pro
ductivitate.

Noua primăvară din pomicultura 
buzoiană. modul responsabil în care 
se acționează pentru dezvoltarea si 
modernizarea acestui important sec
tor. calitatea lucrărilor efectuate 
pină in prezent, aplicarea pe scară 
largă a rezultatelor cercetării știin
țifice constituie doar cîteva elemen
te care ne determină să credem că 
producția de 114 845 tone fructe pla
nificată pentru 1988 va fi depășită.

Stelian CHIPER 
corespondentul „Scinteii

oretentioa.se
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CC TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, IN REPCBLICA LIBERIA
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

SI TOVARĂȘEI ELENA CEAUSESCU
9 9 9

li s-a decernat titlul de doctor honoris causa 
al Universității Liberia

(Urmare din pag. I)
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to

varășa Elena Ceaușescu și președin
tele Samuel Kanycn Doe au luat loc 
pe podiumul de onoare, impreună 
cu conducerea Universității.

Solemnitatea a tost deschisă de 
președintele Universității. Stephen 
M. Yekeson. care a subliniat impor
tanta deosebită a evenimentului me
nit să onoreze pe ilustrul președinte 
Nicolae Ceaușescu și pe primul vice- 
prim-ministru al guvernului român, 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. contribuția acestor mari 
personalități la dezvoltarea vieții 
politice, economice și sociale a 
României, la cauza prieteniei. înțe
legerii și cooperării intre popoare.

Președintele Universității s-a refe
rit pe larg la prodigioasa și multila
terala activitate a șefului statului 
nostru, consacrată progresului necon
tenit al României, afirmării libertă
ții și independentei popoarelor, edi
ficării unui climat de pace si secu

Cuvintarea președintelui Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I) 

•diviziunea internațională a mun
cii.

Există in viața internațională 
probleme deosebit de grave. Cu
noașteți bine și dumneavoastră că 
se continuă cursa înarmărilor, in
clusiv a celei nucleare. S-a agra
vat și continuă înrăutățirea situa
ției economice mondiale și îndeo
sebi a țărilor, în curs de dezvolta
re. Au loc diferite conflicte și, în 
general, continuă politica de forță, 
de amenințare cu forța, de ames
tec în treburile altor state. Ne a- 
flâm într-o asemenea situație, in
cit se pune problema asigurării a 
înseși supraviețuirii omenirii. Nu 
există alternativă la pace, la su
praviețuire. Calea înarmărilor, a ; 
conflictelor militare este calea in- ' 
robirii popoarelor, calea dispari- 
ției omenirii, a înseși civilizației și 
existenței vieții pe planeta noas- ' 
tră ! Iată de ce trebuie să acțio
năm în strînsă unitate — toate po
poarele, indiferent de orînduire 
socială și de mărime — pentru a 
impune dezarmarea, lichidarea 
completă a armelor nucleare, pen
tru a asigura dreptul suprem al 
oamenilor la libertate, la indepen
dență, la viață, la pace. (Aplauze).

Este necesar să acționăm pentru 
a se ajunge la soluționarea pro
blemelor subdezvoltării și realiza
rea unei noi ordini economice 
mondiale. în condițiile actualei si
tuații economice a țărilor în curs 
de dezvoltare, subdezvoltarea, cu 
tot ceea ce comportă ea, constituie 
una din problemele fundamentale, 
care. împreună cu dezarmarea și 
pacea, sint esențiale pentru viito

Cuvintarea președintelui Samuel Kanyon Doe
(Urmare din pag. I)

treaga lume să mențină strînse 
contacte între ele, inclusiv in ca
drul organizațiilor internaționale, 
al altor foruri.

Conferirea prestigioaselor titluri 
distinșilor oaspeți români, de că
tre Universitatea Liberia, este o 
dovadă a hotăririi acesteia de a 
promova înțelegerea internaționa
lă, de a se preocupa de probleme

ritate. de înțelegere și colaborare în
tre națiuni.

In continuarea alocuțiunii sale, 
președintele Universității a relevat 
larga apreciere de care se bucură in 
lume personalitatea academicianului 
doctor inginer Elena Ceaușescu. re
marcabila sa operă științifică, apor
tul de seamă pe care 11 are la întă
rirea conlucrării dintre savanti si fo
rurile științifice din diferite tari, 
modul strălucit in care militează 
pentru folosirea cuceririlor geniului 
uman exclusiv.in folosul păcii, al 
progresului si bunăstării popoarelor.

Se dă apoi citire hotăririi sena
tului, prin care se acordă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu titlul de doctor 
honoris causa al Universității Li
beria.

Elogiul adus vieții si activității to
varășului Nicolae Ceaușescu. marilor 
sale calități de om politic si de stat 
de talie internațională, de luptător 
neobosit pentru aspirațiile legitime 
ale popoarelor, personalității sale 
proeminente a fost primit cu deose
bit respect de Întreaga asistentă, 

rul omenirii. Este evident că po
poarele subdezvoltate nu. vor pu
tea accepta multă vreme actuala 
stare de lucruri. Aproape două 
treimi din omenire nu pot trăi în 
continuare in mizerie — au drep
tul la viață, la libertate, la un trai 
mai bun !

Este necesar ca tn cel mai scurt 
timp să se ajungă la tratative, în 
cadrul Organizației Națiunilor 
Unite. între țările subdezvoltate și 
țările dezvoltate, pentru a se pu
tea găsi soluțiile cele mai bune și 
acceptabile pentru ambele părți. 
(Aplauze). Dar aceste soluții tre
buie să asigure popoarelor sărace, 
subdezvoltate, dreptul la progres, 
la învățătură, la știință, la cultură, 
o viață demnă, liberă ! Numai așa 
șe vor putea soluționa problemele 
și asigura o lume mai dreaptă și 
mai bună pe planeta noastră !

în ce privește problemele exis
tente în Africa, ele sînt, în gene
ral, rezultatul dominației colonia
liste și imperialiste, ca de altfel și 
pe alte continente. Este necesar să 
se pună cu desăvîrșire capăt poli
ticii de apartheid, rasiste, din A- 
frica de Sud. Marile țări indus
trializate trebuie să înceteze spri
jinul pe care îl acordă forțelor re
acționare din Africa de Sud. (A- 
plauze). Trebuie să se aplice rezo
luțiile Consiliului de Securitate, să 
se asigure independența Nami
biei 1 (Aplauze). Trebuie să se 
pună capăt atacurilor cercurilor 
reacționare din Africa de Sud îm
potriva țărilor vecine.

Africa are nevoie de unitate ! 
Dispune de multe posibilități și 
poate să-și asigure o dezvoltare 
independentă, să pună capăt ac

le complexe ale epocii contempo
rane.

Conferirea acestor titluri repre
zintă o contribuție deosebită la 
cauza păcii, a impulsionării cola
borării dintre Liberia și România 
în domeniile economic, cultural, 
social, tehnologic, al învățămîntu- 
lui. ca și in alte sfere de activi
tate.

Considerăm că unele dintre cele 
mai eficiente mijloace de extinde
re și promovare a acestei colabo

care, in picioare, ia parte cu vie sa
tisfacție la acest moment solemn.

în aplauzele celor prezenți se 
petrece eșarfa academică peste 
toga purtată de președintele 
Nicolae Ceausescu, președintele Li
beriei. din împuternicirea autori
tății academice. înmînîndu-i apoi 
diploma de doctor honoris causa al 
Universității Liberia.

în aceeași atmosferă solemnă se 
dă citire hotăririi senatului privind 
acordarea titlului de doctor honoris 
causa academicianului doctor inginer 
Elena Ceaușescu. prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului român, hotărâre 
prin care se dă o Înaltă prețuire 
marilor sale merite de strălucit om 
politic, de savant ce se bucură de 
un inalt prestigiu in lume.

Aplauzele participanților la cere
monie conferă o notă aparte mo
mentului în care se petrece eșarfa 
academică peste toga purtată de to
varășa Elena Ceaușescu.

Președintele Republicii Liberia 
tnminează apoi tovarășei Elena 
Ceaușescu, cu deosebită stimă, 

tualei stări de lucruri. Este necesar 
ca Organizația Unității Africane, 
toate popoarele din Africa să-și 
întărească solidaritatea, unitatea și 
să acționeze, împreună cu acele 
popoare care sint alături de ele. pe 
linia progresului economico-social, 
a bunăstării și fericirii.

în ce privește România, care 
întreține relații cu toate statele, 
din Africa — cu excepția Africii 
de Sud — este hotărîtă să dezvol
te și mai mult colaborarea econo- 
mico-socială cu toate țările africa
ne. (Aplauze).

Ne pronunțăm pentru soluțio
narea conflictelor din Orientul 
Mijlociu, dintre Iran și Irak, pe 
calea tratativelor. Sintem pentru o 
conferință internațională privind 
Orientul Mijlociu, în care să se so
luționeze problema poporului pa
lestinian prin asigurarea auto
determinării, inclusiv a creării 
unui stat independent propriu pa
lestinian. (Aplauze).

Doamnelor și domnilor,
Sînt multe probleme complexe 

în viața internațională. Pentru 
soluționarea lor se cere o nouă 
gindire, un nou mod de abordare, 
care să pornească de la respec
tarea dreptului fiecărei națiuni de 
a-și alege calea dezvoltării pe care 
o dorește. Este necesar ca fiecare 
popor, mare sau mic, să-și aducă 
contribuția la soluționarea acestor 
probleme, ca Organizația Națiuni
lor Unite și alte organisme in
ternaționale să aibă un rol tot mai 
important.

Noi avem ferma convingere că 
în lume sînt suficiente forțe care, 

rări sînt schimburile de oameni de 
știință, profesori, cercetători și 
studenți din cele două țări.

Astfel, barierele de limbă și de 
altă natură sînt înlăturate, jar 
noua generație va cunoaște nu 
numai ambele limbi, ci și istoria 
și cultura popoarelor noastre.

în acest context, relevăm cu sa
tisfacție nivelul cooperării dintre 
cele două guverne în pregătirea 
specialiștilor noștri. 

diploma de doctor honoris causa al 
Universității Liberia.

Răspunzind invitației respectuoase 
a gazdelor, președintele 
Nicolae Ceaușescu rostește o cuvin- 
tare. urmărită cu deosebită atenție. 
Aplauzele repetate exprimă via sa
tisfacție și prețuire cu care sini 
primite ideile și conceptele cu pri
vire la problemele cu care se con
fruntă omenirea, la necesitatea solu
ționării lor cu participarea și in inte
resul popoarelor, al păcii, colaborării 
internaționale, edificării unei lumi m 
care sâ triumfe dreptatea, aspirațiile 
de progres ale tuturor națiunilor.

In incheierea ceremoniei a luat 
cuvîntul președintele Republicii Li
beria. Samuel Kanyon Doe.

Momentul final al solemnității a 
fost deosebit de emoționant, studen
ții interpretind în limba română 
imnul țării noastre. A urmat apoi 
imnul liberian.

întreaga ceremonie a fost o vi
brantă expresie a puternicei priete
nii dintre România și Liberia, din
tre popoarele țărilor noastre.

acționînd unite, pot să schimbe 
cursul evenimentelor și să asigu
re triumful rațiunii, al păcii, să 
impună dezarmarea și, în primul 
rînd, dezarmarea nucleară, să asi
gure relații noi între toate națiu
nile lumii, o lume mai dreaptă și 
mai bună pe planeta noastră.

Doamnelor și domnilor,
încă o dată doresc să exprim 

cele mai vii mulțumiri pentru 
conferirea titlului de doctor hono
ris causa și să subliniez că apre
ciez această manifestare ca pe o 
puternică afirmare a prieteniei și 
colaborării dintre România și Li
beria. a dorinței lor de a conlucra 
strîns in toate domeniile de activi
tate, pentru a-și asigura progre
sul, independența, bunăstarea I 
(Aplauze).

Folosesc acest prilej pentru a 
adresa domnului președinte al 
Universității Liberia invitația ca, 
împreună cu o delegație de profe
sori și studenți. să facă o vizită 
în România. (Aplauze).

Adresăm tuturor cadrelor uni
versitare, tuturor intelectualilor 
din Liberia, studenților, întregului 
popor liberian un salut călduros 
din partea poporului român, a oa
menilor de cultură și de știință 
români, împreună cu urarea de noi 
și noi succese I

Să faceți totul, dragi prieteni, 
pentru a fi în primele rinduri pen
tru dezvoltarea Liberiei puternice, 
independente și libere ! (Aplauze).

Vă doresc multă sănătate și 
succes în întreaga activitate ! 
(Aplauze).

Avem convingerea că asemenea 
programe, ca și alte forme de coo
perare tehnică, vor fi intensificate, 
pentru a adinei și mai mult înțe
legerea dintre popoarele liberian 
și român.

Avem convingerea că acordarea 
acestor titluri va marca un nou 
moment în relațiile strînse exis
tente între popoarele liberian și 
român.

Vă mulțumesc I (Aplauze).

Depunerea unei coroane de flori la mormîntul 
creatorului statului modern liberian

Președintele Republicii 
Socialiste România. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au depus, joi. o co
roană de flori la mormintul lui 
William Tubman. creatorul statului 
modern liberian, președinte al Libe
riei in perioada 1944—1971.

Au participat tovarășii Ion Dincă.

Succese de prestigiu pe plan intern si extern obținute de România 
socialistă sub conducerea președintelui Nicolae Ceausescu
Cu prilejul vizitei oficiale de prietenie in Republica Liberia a 

distinșilor soli ai poporului român, ziarele, radioul și televiziunea din 
această tară au difuzat, comentarii, articole și știri despre personalitatea 
președintelui Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena Ceaușescu, imagini 
reflectind marile înfăptuiri ale poporului român in anii construcției so
cialiste.

Ziarele inserează. In prima ....lină,
relatări ample, însoțite de fjtogra- 
fii, de la principalele momen .ale 
vizitei. sub titluri ca : re
ședințele României propune to
cirea cooperării1* („THE HERALD"), 
„Mii de locuitori au urat bun venit 
președintelui Nicolae Ceaușescu !“ 
(„THE MIRROR**). Arătind că „vi
zita președintelui României reprezin
tă un eveniment istoric". „The 
Mirror* evidențiază „relațiile ex
celente** dintre România și Liberia, 
care „demonstrează că situarea geo
grafică. particularitățile culturale și 
condițiile de mediu nu pot în nici un 
fel să constituie un obstacol in ca
lea coexistenței pașnice".

Cotidianul „NEW LIBERIA** a 
dedicat vizitei și țării noastre opt 
pagini sub titlul „Bun venit !“. Sint 
prezentate pe larg biografiile tovară
șului Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu.. însoțite de cele 
două portrete, activitatea neobosită a 
șefului statului român pentru dezvol
tarea economică și socială a țării, 
pentru înțelegere, securitate și pace 
in întreaga lume. Ziarul publică ar
ticole și comentarii sub titluri ca : 
„Dezvoltarea relațiilor româno-li- 
beriene*.*, „România — pagini de is
torie**, „Viitorul României**. „Româ
nia și pacea lumii**, „Dezvoltarea 
economică a României**, „Relațiile 
româno-liberiene**. Sînt publicate de 
asemenea imagini îni'ățișind aspecte 
din viața social-economică, politică 
și culturală a patriei noastre, marile 
proiecte realizate din inițiativa și 
sub conducerea directă ale președin
telui Nicolae Ceausescu. între care 
Canalul Dunăre—Marea Neagră.

Ziarul pune în lumină prestigiul 
tării noastre pe plan internațional. 

loan Totu, alte persoane oficiale ro
mâne.

Erau prezenți ministrul apărării 
naționale, ministrul afacerilor ex
terne. alti membri ai guvernului li
berian. primarul capitalei, alte per
soane ojiciale.

O gardă militară a prezentat 
onorul.

După depunerea coroanei de flori.

„Autori din tntreaga lume scriu des
pre România, țară europeană care 
are ceva să spună lumii**. In ulti
mele decenii — se arată In conti
nuare —, in România au avut loc 
schimbări fundamentale, in primul 
rind în economie. în industrie. „Sta- 
dipl atins in prezent reprezintă un

Revista presei 
liberiene

succes de prestigiu, obtinut doar in 
patru decenii de o tară in curs de 
dezvoltare, care in anumite domenii, 
ca electronica, chimia și automati
zarea, a început de la zero. în 
continuare, ziarul arată că Româ
nia a inregistrat recorduri, multi- 
plicînd capacitatea ei productivă de 
115 ori. lărgind baza materială cu 
aproape zece mii de noi unităti in
dustriale. agricole și culturale, 
creind locuri de muncă pentru a- 
proape șase milioane de oameni și 
construind case noi pentru 82 la sută 
din populația țării**.

Economia românească actuală con
stituie „rodul unui proces de dez
voltare intensivă, bazată pe efortu
rile proprii, depuse in mod deosebit 
în ultimii 22 de ani. legați de tumul
tuoasa activitate a președintelui 
Nicolae Ceaușescu**.

Ziarul evidențiază evoluția poziti
vă din ultimii 15 ani a relațiilor ro- 
mânO-liberiene, crearea bazei poli
tice pe care se poate întemeia o 
fructuoasă cooperare economică bi
laterală. în folosul ambelor țări și 
popoare. 

tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășa Elena Ceaușescu au păs
trat un moment de reculegere.

Ceremonia a avut , loc în cadrul 
complexului memorial, unde se află 
monumente cu semnificație deosebită 
perttru istoria Liberiei, mareînd locul 
în care, ia 26 iulie 1847. a fost sem
nată declarația de independență a 
acestui stat african.

Cotidianul „DAIJ.Y OBSERVER" 
publică , țip . amplu articol intitulat 
„Legăturile româno-liberiepe se în
tăresc". însoțit de o fotografie a 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
aflat în mijlocul unui grup de oa
meni ai muncii. Vizita oficială, de 
prietenie la cel mai inalt nivel — 
relevă ziarul — demonstrează adîn- 
cirea relațiilor dintre oele două țări 
si popoare. Sint înfățișate marile 
realizări obținute de poporul român 
în toate sectoarele de activitate. în
deosebi în perioada de după Con
gresul al IX-lea al Partidului Co
munist Român.

Cotidianul reliefează dinamismul 
ce caracterizează politica externă a 
României, bazată pe principiile in
spirate si promovate de președintele 
Nicolae Ceausescu, care a avut ca 
rezultat extinderea si consolidarea 
relațiilor internaționale ale tării, 
promovarea unor initiative si ac
țiuni de larg ecou vizind solutiona
rea constructivă si durabilă a mari
lor probleme ,cu care se confruntă 
omenirea. Sint puse în evidentă, gin- 
direa politică revoluționară a pre
ședintelui României, concepția sa 
referitoare la necesitatea înfăptuirii 
dezarmării. în primul rînd a dezar
mării nucleare, promovării păcii. în
țelegerii. colaborării si încrederii în
tre popoare, soluționării marilor 
probleme ale lumii numai pe calea 
tratativelor. , prin mijloace casnice, 
la urgența reglementării problemei 
datoriei externe si instaurării unei 
noi ordini economice internaționale.

POSTURILE DE RADIO ȘI TE
LEVIZIUNE LIBERIENE au trans
mis programe dedicate tării noas
tre. informații privind dezvolta
rea sa economică și socială, mo
dernizarea capitalei României, dia
logul fructuos dintre cei doi 
șefi de stat. Radioul a transmis, de 
asemenea. în direct toate momentele 
vizitei, subliniind atmosfera entu
ziastă în care ea se desfășoară.

Acțiune politică de certă însem
nătate internațională, noul itinerar 
de pace. înțelegere și colaborare al 
președintelui Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
in unele țări din Africa a inceput 
sub cele mai bune auspicii. Aceasta 
este concluzia majoră la capătul pri
mei etape a itinerarului — vizita ofi
cială de prietenie efectuată in Repu
blica Ghana, la invitația președin
telui Consiliului Național Provizoriu 
de Apărare al Republicii Ghana, 
Jerry John Rawlings. Primirea plină 
de căldură rezervată solilor poporu
lui român, înaltele onoruri cu care 
au fost înconjurați pe toată durata 
vizitei au ilustrat cit se poate de 
grăitor cpnsiderația deosfebită de 
care se bucură pretutindeni în lume 
țara noastră, președintele ei — per
sonalitate proeminentă a zilelor noas
tre, luptător neobosit pentru împli
nirea aspirațiilor de libertate,' pro
gres și pace ale tuturor popoarelor. 
..România — Ceaușescu. scria presa 
ghaneză. reprezintă două nume care 
se contopesc intr-unui singur al că
rui prestigiu international este una
nim recunoscut". Aceleași cuvinte de 
caldă apreciere au fost exprimate la 
adresa colaborării dintre cele două 
țări, care de aproximativ trei dece
nii înregistrează o evoluție ascen
dentă.

Așa cum se știe, România a recu
noscut Ghana încă din prima zi a 
proclamării ca stat independent, sta
bilind ulterior relații diplomatice și 
încheind un șir de acorduri de co
operare pe plan economic și in alte 
domenii de interes comun. Un mo
ment de cea mai mare însemnătate

Rodnice perspective relațiilor de conlucrare româno-ghaneze
în evoluția relațiilor româno-ghane
ze l-a constituit vizita oficială de 
prietenie efectuată în Ghana, in 1977, 
de președintele Nicolae Ceaușescu, 
impreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. Declarația solemnă a Re
publicii Socialiste România si Repu
blicii Ghana semnată cu acel pri
lej. celelalte înțelegeri convenite au 
deschis rodnice perspective de dez
voltare a conlucrării dintre cele două 
țări, materializate de-a lungul ani
lor prin certe realizări.

Desfășurată sub asemenea auspicii 
favorabile, actuala vizită a președin
telui Nicolae Ceaușescu, impreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, a asi
gurat continuarea dialogului fertil 
dintre țările noastre, prilejuind încă 
de la început reafirmarea satisfac
ției reciproce pentru desfășurarea 
conlucrării. în acest sens, președin
tele NICOLAE CEAUȘESCU decla
ra : „Noua vizită pe care o facem in 
tara dumneavoastră constituie o ex
presie a evoluției pozitive a rapor
turilor de colaborare și solidaritate 
dintre România și Ghana, a dorinței 
comune de a le dezvolta tot mai 
mult, în Interesul popoarelor noas
tre, al cauzei păcii, cooperării șl în
țelegerii în lume. în convorbirile pe 
care le-am avut în aceste zile, am 
aiuns impreună la concluzia că exis
tă mari posibilități de dezvoltare in 
continuare a colaborării reciproc a- 
vantajoase româno-ghaneze, cores

punzător aspirațiilor de dezvoltare 
independentă, de progres, de bună
stare, de pace și ințelegere intre 
popoare."

In același spirit, șeful statului 
ghanez, JERRY JOHN RAWLINGS, 
a ținut să sublinieze : „Păstrăm încă 
vie amintirea ultimei dumneavoas
tră vizite efectuate cu peste un de
ceniu in urmă. Sintem fericiți să 
constatăm că, in aproximativ un de
ceniu, vă atlați pentru a doua oară 
în tara noastră. Aceasta este o ex
presie a dorinței de a promova o 
strinsă cooperare și prietenie intre 
țările și popoarele noastre. Vizita 
dumneavoastră ne oferă prilejul de a 
discuta nu numai probleme de in
teres comun, ci și să consolidăm 
relațiile noastre. Ghana prețuiește 
relațiile strinse cu România și noi 
vom face totul pentru ca acestea să 
devină și mai puternice."

Ca o dovadă a dorinței comune de 
a impulsiona în continuare conlu
crarea dintre cele două țări, noul 
dialog la nivel înalt s-a încheiat cu 
o serie de înțelegeri importante, re
flectate in Comunicatul comun dat 
publicității la încheierea convorbiri
lor oficiale. Cei doi șefi de stat au 
hotărît, astfel, să fie intensificate ra
porturile bilaterale in toate domeni
ile de interes comun, corespunzător 
intereselor popoarelor român și gha
nez, cauzei generale a păcii. înțe
legerii și colaborării internaționale. 

în cadrul atenției deosebite ce va 
fi acordată relațiilor economice și 
pornindu-se de la prioritățile pro
gramelor de dezvoltare economică a 
României și Ghanei, de la rezultatele 
pozitive obținute in conlucrarea bi
laterală. s-a stabilit să se acționeze 
pentru creșterea schimburilor comer
ciale și dezvoltarea cooperării eco
nomice în diferite domenii ale in
dustriei. ca mineritul, petrolul. in 
agricultură, precum și in alte sec
toare de interes reciproc. De ase
menea, s-au decis convocarea în cel 
mai scurt timp posibil, în 1988, a 
Comisiei mixte româno-ghaneze de 
cooperare economică, științifică și 
tehnică, intensificarea legăturilor 
dintre cele două guverne, a consul
tărilor periodice pe linia ministere
lor de externe, a schimburilor șl 
contactelor pe linia organizațiilor 
sociale și obștești din cele două țări.

Schimbul de vederi în legătură cu 
problemele actuale ale situației in
ternaționale a relevat profunda în
grijorare față de continuarea cursei 
înarmărilor, preocuparea față de 
persistenta unor conflicte în diferite 
zone ale lumii, de înrăutățire a situa
ției economice mondiale, care afec
tează în mod deosebit țările în curs 
de dezvoltare. Tocmai avîndu-se în 
vedere manifestările, în continuare, 
ale politicii de forță și de amenin
țare cu forța, amestecurile în trebu

rile interne și încălcarea indepen
denței și libertății altor state, s-a 
subliniat că este necesar să se facă 
totul pentru oprirea cursului pericu
los al evenimentelor, pentru în
făptuirea dezarmării, nucleare și 
conventionale, pentru salvgardarea 
dreptului fundamental al fiecărui 
popor de a-și reglementa propriile 
probleme in condiții de deplină li
bertate. în acest cadru. România și 
Ghana au salutat semnarea Trata
tului dintre U.R.S.S. și S.U.A. pri
vind eliminarea rachetelor cu rază 
medie și mai scurtă de acțiune, apre
ciind că sînt necesare în continuare 
acțiuni hotărîte in direcția realizării 
unui program complex de dezarmare,' 
care să prevadă reducerea cu 50 la 
sută a armelor strategice nucleare, 
oprirea experiențelor nucleare și a 
militarizării Cosmosului, renunțarea 
la armele chimice. Șeful statului 
ghanez a dat o înaltă apreciere ini
țiativelor și propunerilor române 
menite să înlăture definitiv perico
lul unei conflagrații nimicitoare, ex- 
primind profunda admirație pentru 
poziția principială a României fată 
de problemele spinoase cu care se 
confruntă lumea noastră, în mod deo
sebit pentru poziția privind proble
mele păcii și securității in lume.

Cum era și firesc, în cadrul dia
logului la nivel înalt o atenție deo
sebită a fost acordată situației din 
Africa. Evidențiind realizările obți

nute de popoarele acestui continent 
în lupta pentru consolidarea inde
pendenței și dezvoltarea economico- 
socială, cei doi șefi de stat și-au 
manifestat, totodată, îngrijorarea 
față de continuarea amestecului 
străin, colonialist, în treburile in
terne ale țărilor africane, față de 
perpetuarea unor focare de tensiune 
și conflict. în acest sens, s-a subli
niat rolul important ce revine Orga
nizației Unității Africane in întări
rea conlucrării dintre statele conti
nentului, în vederea reglementării 
politice a situațiilor conflictuale exis
tente. a soluționării problemelor 
complexe ce confruntă aceste țări.

Cu o deosebită forță, cei doi pre
ședinți și-au reafirmat sprijinul față 
de Mupta popoarelor din Africa aus
trală împotriva apartheidului, pen
tru apărarea independentei și su
veranității naționale, condamnînd cu 
fermitate acțiunile agresive ale auto
rităților rasiste de la Pretoria împo
triva țărilor din „prima linie", re
primarea brutală a populației ma
joritare din R.S.A. și perpetuarea 
ocupării ilegale a Namibiei. în acest 
context, s-a dat glas solidarității de
pline cu lupta poporului namibian 
sub conducerea S.W.A.P.O.. subli- 
niindu-se necesitatea soluționării 
necondiționate și neîntlrziate a pro
blemei' Namibiei.

Ca țări în curs de dezvoltare, 
România și Ghana sînt profund in

teresate în lichidarea subdezvoltării, 
în eradicarea practicilor spoliatorii, 
de tip neocolonialist, ale capitalului 
financiar internațional, . în edificarea 
noii ordini economice internaționale. 
Este și motivul pentru care ambele 
state consideră necesară organizarea 
unei conferințe internaționale în ca
drul O.N.U., la care “să participe, cu 
drepturi egale, atit țările in curs da 
dezvoltare, cit și cele dezvoltate, 
pentru a se ajunge la soluții re
ciproc acceptabile, in vederea regle
mentării globale a problemelor sub
dezvoltării. inclusiv problema dato
riilor externe și a dobinzilor extrem 
de mari care grevează în mod deo
sebit economia țărilor în curs de 
dezvoltare.

Schimbul de păreri la nivel înalt 
a evidențiat, totodată, identitatea 
sau marea apropiere a punctelor de 
vedere asupra altor probleme inter
naționale' importante, cum ar fi ne
cesitatea realizării unei păci juste și 
trainice- în Orientul Mijlociu, înce
tarea imediată a ostilităților dintre 
Iran și Irak, sporirea rolului O.N.U. 
în ansamblul vieții politice și eco
nomice mondiale.

Există toate temeiurile pentru a se 
afirma că, prin rezultatele sale, vi
zita oficială de prietenie a tova
rășului Nicolae Ceaușescu. împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu. în Re
publica Ghana marchează o nouă și 
importantă contribuție la aprofunda
rea relațiilor de prietenie și coope
rare dintre cele două țări, consti
tuind, totodată, un aport însemnat la 
promovarea cauzei păcii. înțelegerii 
și securității internaționale.

Nicolae N. LUPU
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IN PREAJMA ÎNCHEIERII 1NVĂȚĂM1NTIMI POLITICO-IOFOIOGIC IA SATE: Calitatea actului artistic

Rezultatele pregătirii din cadrul cursurilor 
să se regăsească in „amfiteatrele" cimpului!

la examenul pasiunii și talentului

începînd din octombrie trecut și 
pină în luna martie, in cele 1 849 
cercuri ale învătămintului nolitico- 
ideologic de la sate au participat 
66 961 de cursanti. practic toată forța 
de muncă activă a agriculturii 
din județul Călărași., lucrătorii 
ogoarelor chemați să traducă in 
viață vibranta chemare a secre
tarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, de a se 
obține in 1988 cea mai mare produc
ție agricolă din istoria tării.

Acum, după cum se știe. învăță- 
mintul politico-ideologic si agrozoo
tehnic,de la sate se află in fata dez
baterilor recapitulative ce vor avea 
loc in curind. urmind să constituie 
momentul de vîrf . în desfășurarea 
învățămîntului. să evidențieze pro
gresele înfăptuite în pregătirea poli- 
tico-ideologică a comuniștilor, a tu
turor sătenilor.

In rîndurile de față ne propunem 
să desprindem unele coneluzii din 
desfășurarea de pină acum a învă
țămîntului. care să fie avute în ve
dere in convorbirile recapitulative, 
precum si să înfățișăm cîteva măsuri 
și inițiative în vederea încheierii în 
bune, condiții a învătămintului poli
tico-ideologic la sate.

„Pentru anul de invățămînt politi
co-ideologic 1987—1988 — ne spune 
tovarășa Ecaterina Dumitrescu, di
rector al cabinetului județean pen
tru activitatea ideologică si politico- 
educativă — am acordat o atenție 
prioritară pregătirii temeinice a pro
pagandiștilor. organizînd instruirile 
după criterii si forme metodologice 
moderne, eficiente. La toate instrui
rile care au avut loc la nivel jude
țean am invitat propagandiști temei
nic pregătiți, am organizat multiple 
schimburi de experiență, expuneri si 
dezbateri metodice, vizite la unită
țile agricole cu rezultate deosebite 
în producție, la punctele de docu
mentare modei din cadrul județului 
nostru. Lunar, la nivelul fiecărei co
mune au loc instruiri ale propagan
diștilor. în cadrul cărora un accent 
deosebit s-a pus pe cunoașterea de 
către propagandiști a sarcinilor de 
plan ce revin colectivelor de oameni 
ai muncii din toate sectoarele de 
activitate din localitățile respective, 
a formelor și mijloacelor concrete 
de Înfăptuire a lor. Stabilind un pro
gram exact privind datele si orele la 
care trebuie să înceapă flecare curs 
din județ, am creat posibilitatea ca 
un mare număr de activiști să con
troleze și să ajute direct buna des
fășurare a cursurilor. De prisos să 
adăugăm că toate aceste elemente 
de experiență vor fi prezente în te
meinica pregătire a convorbirilor 
recapitulative : de la instruirea pro
pagandiștilor la îmbogățirea puncte
lor de documentare, de la întîlniri 
ale propagandiștilor du cadre de con
ducere la participarea mai susținută 
a activiștilor la aceste convorbiri".

în comunele județului în care 
ne-am deplasat aveam să întâlnim 
materializate, într-o vizibilă diversi
tate. preocupările amintite mai sus.

Comuna Borcea are una din 
cele mai puternice organizații de 
partid, cu peste 1 400 comuniști. 
Participăm la cursul din cadrul sec
torului mecanic al I.A.S. Grădiștea. 
Propagandistă — Mariana Munteanu. 
Sala în care au loc dezbaterile dis
pune de planșe, grafice, schite in 
care sînt prezentate sugestiv, clar 
și expresiv sarcinile de plan ce re
vin în acest an colectivului unității, 
comunei Borcea in ansamblu, pre
cum și județului Călărași. „Avînd în 
vedere timpul foarte limitat al 
cursanților— ne spune propagandis-

Insemnări 
din județul Călărași

ta — ne-am gîndit că e mai bine să 
concentrăm aici, la punctul de docu
mentare. materialul documentar de 
care dispunem, decit să-i îndrumăm 
pe cursanți să meargă, pentru stu
diu. la cel amenajat la sediul între
prinderii. care se află la mare dis
tanță de locul lor de muncă. Ne sînt 
de mare folos aceste planșe cu sar
cinile concrete pentru că, după cum 
ați observat, apelăm des la ele ; cel 
puțin în cazul nostru, fiecare noți
une teoretică trebuie raportată la 
preocupările și sarcinile concrete ce 
ne revin, a căror cunoaștere consti
tuie unul din obiectivele esențiale 
ale învățămîntului".

Tot in comuna Borcea consemnăm 
o altă experiență, pe care ne-o pre
zintă secretarul comitetului comunal 
de partid, tovarășul Constantin Ne- 
delcu : „La instruirile lunare pe care 
le facem celor aproape 100 de pro
pagandiști din comuna noastră pu
nem, în ultima vreme, un accent 
deosebit pe pregătirea lor metodolo
gică, pentru a ști să stimuleze dis
cuțiile. Propagandiștii cunosc în ge
neral bine conținutul temelor care 
urmează să fie parcurse, sarcinile 
de producție ce revin colectivelor 
respective, dar — cel puțin asa cum 
arată experiența, noastră — nu to'ți 
știu la fel de bine si cum să trans
mită cursanților cunoștințele, cum să 
stimuleze dezbaterile, să contureze 
concluzii clare și cu aplicabilitate în 
activitatea fiecărui cursant. Iată de 
ce. la instruirea propagandiștilor noi 
invităm un profesor, el insusi propa
gandist la cursul cadrelor didactice, 
care conduce o dezbatere-model".

Aveam să ne convingem de va
loarea. eficienta și mai ales necesi
tatea extinderii acestei experiențe 
participind direct la desfășurarea 
unor cursuri in alte localități ale ju
dețului. La unele, cum ar fi S.M.A. 
Fundulea. am întîlnit propagandiști 
care au prezentat ..in mare" tema 
respectivă, au zis cîteva cuvinte și 
despre sarcinile colectivului, tot la 
general, uitînd să-i mai Jase si pe 
ceilalți să vorbească. Alții stabilesc 
dinainte 4—5 cursanți care pregă
tesc. în scris, fiecare cîte un capitol 
din tema anunțată, citesc apoi ceea 
ce au așternut pe hîrtie. ceilalți co
legi și însuși propagandistul deve
nind simpli ascultători. Este o reali
tate care pune in lumină at se poa
te de convingător cerința perfecțio
nării pregătirii metodologice a pro
pagandiștilor. ca o modalitate esen
țială de ridicare a eficienței dezba
terilor.

începerea cursului de la sectorul 
vegetal al C.A.P. Grădiștea a fost 
aminată cu aproape două ore. deși 
toți cei 26 de cursanti erau trecut! 
„prezenți" în caietul propagandistu
lui. de altfel bine ordonat, avind toa
te rubricile completate la zi. Moti
vul ? „S-a ivit o problemă urgentă 
— ne spune propagandista Săndica 
Costache. Avert) în custodie porumb 
de Sâmință care trebuia dus. urgent, 
la centrul din Călărași. Am partici
pat cu toții la încărcarea camioane
lor. Acum putem Începe, sintem 
gata !“. Cei 26 de cursanți s-au așe
zat in bănci, cu respirația întretăiată 
încă după efort, scoțindu-și conștiin
cioși. dar vădit mulțumiți de ceea ce 
făcuseră, caietele și creioanele. După 
Ce propagandista a făcut o. scurtă 
prezentare a capitolelor temei, pri

vind creșterea rolului conducător al 
partidului. îndemnindu-i pe cursanți 
să se refere, ca de obicei, si la pro
pria lor activitate, s-au înfiripat re
pede dezbaterile. La un moment dat 
cineva a spus : „Noi. comuniștii, tre
buie să-i facem pe toți ceilalți să 
aibă tragere de inimă la treabă cum 
am avut noi azi. Am dus mina toți 
ca unul și am gătat repede. Nu a în
trebat nimeni al cui este porumbul, 
cine ne va plăti. Trebuia făcută o 
treabă bine, repede și am făcut-o. 
Rolul conducător al partidului în
seamnă ca toți comuniștii să se si
tueze în primele rinduri. să fie 
exemplu pentru toți":

In continuare, altl vorbitori au re
levat o altă cerință de maximă în
semnătate pe,ntru afirmarea rolului 
conducător al partidului: înnobilarea 
muncii propriu-zise cu noile cunoș
tințe, cu noile cerințe ale agroteh
nicii. In acest sens s-au făcut re
feriri insistente la asemenea aspec
te cum ar fi densitatea plantelor ne 
unitatea de suprafață, corelația din
tre soiuri si calitatea solului etc., 
toate reliefind o cerință fundamen
tală pentru pregătirea mereu mai 
temeinică a agricultorului astăzi.

La comitetul comunal de partid 
Minăstirea notăm, mai intîi. citeva 
date generale : in total își desfășoa
ră aici activitatea 75 de cursuri ale 
învătămintului politico-ideologic de 
partid. U.T.C.. O.D.U.S. și agrozoo
tehnic de masă, la care participă 
3 542 cursanți ; forța de muncă a co
munei — 3 600 oameni ; in luna mar
tie s-au făcut aproape 1 700 abona
mente la diferite publicații. Absolut 
toți locuitorii comunei apți de mun
că au participat. în această iarnă, la 
una din formele de pregătire teore
tică și practică a universității sa
tului.

O ,,părticică" din acest adevăr 
ne-a fost oferită „pe viii" participind 
la cursul celor 45 de comuniști de la 
sectorul zootehnic al I.A.S. Minăsti
rea. Prezenta — sută la sută. Au 
participat la dezbateri 14 cursanti. 
Majoritatea, intre care Tudor Nico
lae. Stan Sebe. Ion Iancu. Dumitru 
Neagu, s-au referit pe larg și la pro
pria lor activitate, la necesitatea 
participării tuturor la efectuarea lu
crărilor de modernizare a adăpostu
rilor. a unei selecții mal riguroase a 
rasei de animale, a sporirii produc
ției de lapte, pornind de la sarcinile 
formulate de secretarul general al 
partidului la recenta plenară a Con
siliului Național al Agriculturii. In 
final, ing. Aurel Mocanu, propagan
distul cursului, a reluat de fapt 
ideea centrală din dezbateri : „Știm 
exact ce avem de făcut si cum va 
trebui să procedăm. Important este 
acum ca toate cele învățate să se 
regăsească In rezultatele muncii 
noastre, mai exact in sporirea pro
ducției de lapte la nivelul angaja
mentului pe care ni l-am asumat".

Primăvara, după ce a bătut de 
cîteva ori la ușă. uneori mai sfioasă, 
alteori mai hotărîtă. a trecut, in 
sfirșit, pragul Bărăganului. Din să
lile de cursuri, oamenii vor porni, in 
curind. in vastul amfiteatru al 
cimpului. Dezbaterile recapitulative 
din finalul anului de învățămint po
litico-ideologic ce se vor desfășura 
în următoarele zile au fost și sint 
pregătite cu atenție și răspundere 
pentru a constitui un util test teore
tic înaintea marelului examen prac
tic al cimpului. la care calificativul 
unanim va trebui să însemne pro
ducții record la toate culturile.

Mihail DUMITRESCU 
corespondentul „Scinteil”

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare) : Ploșnița — 18 ; (sala Amfi
teatru) : Poveste din Hollywood — 
18 ; (sala Atelier) : Cartea lui lovită 
— 18
• Filarmonica „George Enescu44 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Emil Simon. So
list : Andrei Agoston — 18
• Opera Română (13 18 57) : Anotim
purile, Tristan și Isolda, Simfonia 
clasică — 18
0 Teatrul de operetă (13 63 48) : 
Mam’zelle Nitouche — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*4 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Secretul familiei Posket — 18 ; (sala 
Grădina Icoanei. 11 95 44) : Diminea
ță pierdută — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Doamna cu 
camelii — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Bărbatul și femeile — 18,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) î 
Preșul — 18
• Teatrul „Nottara* (59 31 03, sala

Magheru) : Scapino — 18 ; (sala
Studio) : Iva-Diva — 18,30
f) Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 18 ;
(sala Giulești, 18 04 85) : Hotel „Zo
dia gemenilor" — 18
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy, 15 56 78) : Mi se 
pare că mă-nsor — 18 : (sala Victo
ria, 50 58 65) : Bărbatul fatal — 19
• Teatrul „Ion Creangă44 (50 26 55) : 
David Copperfield — 9; 18
• Teatrul „Țăndărică44 (15 23 77, sala 
Victoria) : Aventuri cu Scufița Roșie
— 10: 15; (sala Cosmonauților,
11 12 04) ; Poveste despre marionetă
— 15

cinema
• Iacob : PATRIA (11 86 25) — 9;
11,30; 14; 16,30; 19, GLORIA (47 46 75) 
— 9; 11,30: 14; 16.30; 19, CULTURAL
(83 50 13) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19
• Zîmbet de soare : EXCELSIOR
(65 49 45) — 9: 11 ; 13; 15; 17; 19. ME
LODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• Extemporal la dirigenție ; GIU

LEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19. VOLGA (79 71 26) — 9; 11; 13; 15: 
17: 19. COSMOS (27 54 95) — 9;
11; 13; 15; 17; 19
• Omagiu femeii zilelor noastre. 
Grupaj de filme: VICTORIA (16 28 79)
— 9: u; 13; 15; 17: 19
• Nu e ușor cu bărbații ; SCALA 
(11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30
• Un pas greșit ; TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13: 15; 17; 19
O Miss Iugoslavia ; DACIA (50 35 94)
— 15; 17; 19. DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15; 17; 19
• Misiune specială : LIRA (31 71 71)
— 9; 11; 13; 15: 17; 19. PACEA 
(71 30 85) — 9; lil; 13: 15; 17; 19
• Vinătorul de șerpi î SALA MICA 
A PALATULUI — 17,15: 19,30
• Mesagerul invincibil : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17: 19
• Biciul fermecat : POPULAR
(35 15 17) — 15; 17; 19
• Taina reginei piraților ; FEREN
TARI (80 49 85) — 15; 17; 19
• Lăcomia : VIITORUL (10 67 40) — 
15: 17: 19
• Program de desene animate : 
DOINA (16 35 38) — 11,30: 13
• Incoruptibilul de la ptajul XIX : 
LUMINA (14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 
17: 19

Ce minunată e legenda 
celor doi coconi gemeni — 
Mureșul și Oltul — care 
și-au lăsat mama cu inima 
zdrobită ca să plece In cău
tarea tatălui lor, mindrul 
Rege al Apelor. Au plecat 
și nu s-au mai inters si 
de'-atunci aleargă prin țară, 
unul spre miazăzi și ce
lălalt către asfințit. Și 
dacă Miercurea-Ciuc se 
află Ia ..colul românesc al 
frigului", e normai să exis
te un „palat de gheață" 
unde se crește o pepinieră 
a hocheiului național, a 
patinajului artistic, a pati
najului viteză. E normal 
ca elegantul centru (care 
abia împlinește patru ani) 
să adune orașul in ju
rul lui ca o inimă fierbin
te. care dă ritm si viată și 
pulsează tinerețe. Pentru 
că tinerește, cu aplomb, a 
intrat Miercurea-Ciuc in 
elita industriei constructoa
re de mașini din România 
(întreprinderea de tractoa
re are două medalii de aur 
la tîrguri internaționale, 
tractorul pentru lucrări in 
pantă avind remarcabile 
performante), așa cum sint 
recunoscute produsele în
treprinderii de producție 
industrială pentru con
strucții căi ferate (unica 
întreprindere din tară care 
face utilaj tehnologic pen
tru exploatarea in cariere), 
ale întreprinderii de prelu
crare a lemnului, ale Fila
turii de lînă pieptănată, 
ale intreprinderilor de 
confecții, tricotaje — toate 
participind la afirmarea 
unui potențial industrial 
ridicat (80 la sută fiind 
efortul ultimelor două de
cenii). la conturarea unei 
prestigioase „cărți de vizi
tă" harghitene care demon
strează că de oe acest loc 
de oămint românesc, olea
că produse, utilaje in Deș
te 50 de țări ale lumii ! 
Iar cind străzile Grivița 
Roșie. Nicolae Bălcescu se 
adună cu Bulevardul Flo
rilor — acolo unde se află 
sediul politico-administra- 
tiv și zveltâ Casă de cultu
ră a sindicatelor, și coche
tul hotel „Harghita" (unul 
dintre cele mai frumoase 
complexe hoteliere din 
țară, care poate concura cu 
firme de pretutindeni) — 
o dată mai mult tre
buie să te gîndești că oa
menii acestor locuri _ sînt 
mari iubitori de artă, de 
frumos. Astfel, la Casa de 
cultură a sindicatelor 
(după cum spunea directo
rul așezămintului. prof. 
Pop Vasile Mihai). dacă 
s-a Închis expoziția tehni- 
co-știlntifică. organizată 
sub egida Trustului S.M.A. 
cu tematica celor trei „R" 
(recuperare. recondiționa- 
re. refolosire) care a pro
pus aproape o mie de ex
ponate (fiind recunoscută 
preocuparea harghitenilor 
în Festivalul național ,.Cin- 
tarea României" pentru 
stimularea creației tehnico- 
științifice. succesele puter
nicelor centre de la între
prinderea de utilaje si pie- 
se de schimb, care orga
nizează simpozioane in co
laborare cu Universitatea 
cultural-știlnțifică. ale în
treprinderii mecanice si în
treprinderii de stofe de 
mobilă), afișele aminteau 
alte și alte manifestări. 
Spre exemplu. turneul 
Teatrului dramatic din 
Brașov, concertul Filarmo
nicii din Tg. Mureș, dirijat 
de Szalman Lorand (so
list violonistul Ștefan 
Ruha). prelegeri despre is

toria jazului, cursuri 
politioo-ideologice. lecto
rate tehnice, programele 
Universității cultural-ști- 
ințifice. repetițiile Studiou
lui de cintece și dansuri, 
ca să nu mai vorbim de 
spectacolele ansamblului 
..Harghita". Și aceasta este 
doar o singură filă din 
„documentarul" ultimei 
ediții a Festivalului națio
nal „Cintarea României", 
la care au participat vreo 
55 de mii de artiști ama
tori. în finală intrînd peste 
5 mii ! Adică autori de 
invenții și inovații, meșteri 
ceramiști. cioplitori in 
lemn. dansatori. coriști, 
membri ai celor 20 de fan
fare: membri ai echipelor 
de teatru popular, ai brigă
zilor artistice... Corul mixt 
din Ditrău, de exemplu, 
are peste 120 de ani și a- 
daugă trofeele Festivalului 
național „Cintarea Româ
niei" celor obținute la 
„Patrium Carmen". An
sambluri mai noi (precum 
corul Consiliului municipal

al sindicatelor din Miercu
rea-Ciuc) ii urmează exem
plul. La fel ansamblul 
„Balada" (al Casei de cul
tură municipală). ansam
blul „Harghita" (cunoscute 
și prin Grecia. Italia. Tur
cia, U.R.S.S.), formațiile 
de dansuri din Bilbor si 
Tulgheș, ansamblurile fol
clorice din Plăieșii de 
Jos, Armășeni. Mădăraș, 
orchestra de muzică ușoară 
„Prim-plan“ (a Casei de 
cultură din Miercurea- 
Ciuc) sau „Rol" de la Clu
bul tineretului din Miercu
rea-Ciuc, fanfara Consiliu
lui municipal al sindicate
lor... Cum să nu fie mare 
varietate stilistică in cintec 
și dans cînd De teritoriul 
harghitean se află zone 
folclorice distincte (Topii- 
ța, Ciuc. Ghimeș. Gheor- 
ghent, Odorhei). cînd aici 
au loc. Ia zile cu sărbătoa
re. acele spectacole folclo
rice nescrise (precum la 
Sindominic. Armășeni. Plă
ieșii de Jos. Ocna de Jos), 
atitea dgtini și obiceiuri de 
mare frumusețe...

„Nu există mare între
prindere economică, așeză- 
mint de cultură — s’pune 
Kardaluș loan, directorul 
Centrului județean de în
drumare a mișcării artistice 
de amatori Harghita — fără 
formații artistice, zonă fol
clorică fără performante 
deosebite, fie că e vorba 
de dans, cîntec. țesături, 
cusături, ceramică (la Co- 
rund. anul acesta, va avea 
loc al XI-lea tîrg tradițio
nal), teatru popular etc. 
Dar. în actuala etapă, 
acum, în faza de masă a 
celei de-a VII-a ediții a 
Festivalului național ,.Cin
tarea României" nu canti
tatea ne preocupă, ci cali
tatea. Sint încă multe pro
bleme de rezolvat, dat fiind 
că în județul Harghita, deși 
nu ființează nici o institu
ție artistică profesionistă, 
există un public exigent, 
cultivat".

Planuri bogate deci pen
tru actuala etapă a Festi

valului național „Cintarea 
României". S-au făcut in- 
tilniri cu bătrînii satelor 
și vor fi in curind cursuri 
și la Sărmaș. și la Ciu- 
mani, pentru prevenirea 
imixtiunilor păgubitoare in 
cintec și joc ; dansatorii 
toplițeni se preocupă de re
zolvarea unoi noi costume 
(cele oferite cu ani in 
urmă de cooperația mește
șugărească mureșeană sir.t 
departe de „modelele" sa
telor) ; in multe tarafuri 
s-au strecurat instrumente 
(precum acordeonul! caie 
bruschează specificul sonor 
al locului, izul muzicii au
tentice — și aceasta este o 
problemă ; prin case au a- 
părut „părătare" cu flori, 
in culori stridente, care nu 
seamănă deloc cu cele 
bătrinești, din lină și culori 
naturale și cu motive geo
metrice. „Anual se fac 
consfătuiri, discuții cu cre
atorii — adaugă Busuioc 
Stelian, instructor la co
mitetul județean de cultură 
și educație socialistă — 
pentru că sintem preocu
pați să asigurăm schimbul 
dintre generații, să-i aju
tăm pe tineri să cunoască, 
să iubească, să respecte 
cîntecul vechi românesc, să 
păstrăm frumusețea unor 
tradiții populare (nunțile, 
claca, șezâtorile). Avem in 
vedere instruirea celor 
care, la rîndul lor. Instru
iesc ansamblurile folclo
rice. să asigurăm un reper
toriu nou coralelor noastre, 
să stimulăm dialogul cu 
artiștii profesioniști din 
Tg. Mureș. Brașov Cluj- 
Napoca".

La Miercurea-Ciuc sint 
întotdeauna sălile pline 
cînd concertează Filarmo
nica din Tg. Mureș, cind 
vine ansamblul Operei 
maghiare din Cluj-Napoca. 
Un public cunoscător, exi
gent. care solicită eveni
mente artistice, care ar dori 
ca lunar să asiste la recita
luri vocal-instrumentale. 
de operă, susținute de ar
tiști de prestigiu din în
treaga țară. Un public care 
susține entuziast produc
țiile artiștilor amatori, care 
este prezent la consfătui
rile torurilor de cultură. 
Pentru că, de acum. Ia 
începutul de drum al noii 
ediții „Cintarea României", 
trebuie asigurată calitatea 
tuturor manifestărilor cul
turale, o mai eficientă de
pistare și stimulare a ta
lentelor. readucerea în cir
cuitul artistic a unor co
mune cu tradiție . (Zetea, 
Merești. Cîrta. Joseni etc.), 
permanenta antrenare a 
formațiilor de amatori în 
circuitul vieții art.stice; ru 
în ultimul rin 1 stimularea 
cercetării folc'orice. în co
laborare cu profesorii-, de 
muzică, studenții conser
vatoarelor din tară, cate
drelor de folclor de la uni
versități etc. Șt poate să 
coboare termometrul și sub 
27 de grade — cum apu
nea glumind Barthe Ebsa- 
beta. directoarea Școlii 
populare de artă — la 
Miercurea-Ciuc se fac săli 
pline cind cîntă Ruha, cind 
urcă pe scenă cunoscuții 
rapsozi Marcu (de la cămi
nul cultural Subcetate), 
cobzarul Boer Karoly sau 
grupul vocal „Vilannela" 
etc. Adică atunci cind arta 
profesionistă sau amatoare 
impun prin talent, prln- 
tr-un mesaj artistic pe 
măsura aspirațiilor șl apti
tudinii pentru frumos a 
oamenilor acestui timp al 
tării.
Smaranda OȚEANU 
Nicolae ȘANDRU

Casa de cultură a sindicatelor din Miercurea-Ciuc
Foto : E. Dichiseanu

Ne-am obișnuit — și pe 
drept cuvint — cu buchete
le de premii pe care le 
adună tinerii noștri in con
cursurile internaționale de 
interpretare și care ne si
tuează de multi ani, prin 
numărul distincțiilor obți
nute, pe unul din primele 
locuri in lume. Mai puțin 
observată este, poate, in 
afara cercurilor de specia
litate, impunerea școlii ro
mânești de compoziție. Fie 
că ar fi vorba, de pildă, 
despre succesul Simfoniei a 
II-a. „Opus dacicum", de 
Ștefan Niculescu, la presti
giosul festival internațional 
de muzică contemporană de 
la Strasbourg, despre pre
miile de creație cucerite de 
Cornel Țăranu, Șerban Ni- 
chifor, Vasile Timiș ori 
despre cele recoltate da 
Liana Alexandra sau Adri
an Pop, afirmări care pre
lungesc într-o admirabilă 
continuitate seria reușite
lor românești începută cu 
mai mult de 20 de ani în 
urmă de un Anatol Vleru 
cu „Concertul pentru vio
loncel și orchestră", de un 
Wilhelm Berger cu „Con
certul pentru vioară și or
chestră" și „Cvartetul nr. 
6“, de un Pascal Bentoiu 
cu operele „Jertfirea Ifi- 
geniei" și „Hamlet", de un

Nicolae Beloiu cu „Simfo
nia X", autori incununați cu 
laurii unor prestigioase 
competiții de creație, avem 
de a face cu tot atitea ar
gumente ale unei școli ori
ginale, viguroase de com
poziție muzicală. Afirmare 
cu atît mai semnificativă 
cu cit ea se produce în 
contextul unei supraabun
dente oferte de partituri 
răsărite din mai toate păr
țile lumii, dar, mai ales, 
exact din acele teritorii in 
care au loc concursurile și 
in care, nu de puține ori, 
în afara fluctuațiilor modei 
artistice, își pot spune cu
vin tul presiunile de grup, 
interesele editoriale etc.

Care este șansa muzicia
nului român ? Una singură, 
cea a autenticității, a par
ticipării, într-un mod de 
expresie propriu și care să 
fi absorbit tot ce îi era ne
cesar din experiența tre
cutului și a actualității, la 
intonarea acelui cîntec 
profund, cu timbru unic, 
redat într-o magnifică po
lifonie a personalităților de 
toți muzicienii români de 
seamă. Este uneori identi
ficată această autenticitate 
cu atitudinea compozitoru
lui fată de folclor. Desi
gur, avem un folclor de o 
rară varietate și frumuse

țe. Desigur, cum observa 
George Enescu în urmă cu 
șase decenii, „școala româ
nească a inceput să se im
pună prin lucrări care 
poartă pecetea precisă a 
țărinei noastre românești", 
dar referirea, mai mult 
sau mai puțin directă, a

o sensibilitate colectivă ale 
cărei subtile vibrații vor 
pătrunde prin harul com
pozitorului în grafica par
titurii sale. Muzica națio
nală, în înțelesul cel mai 
cuprinzător, este cea care 
reușește să regăsească ră
dăcinile unei națiuni și in

mul rînd, dar și Ia muzi
cieni din generațiile urmă
toare, ca Sabin Drăgoi, 
Do.ru Popovici, Theodor 
Grigoriu (reliefată deosebit 
de expresiv In ultima sa 
lucrare. „Pastorale și idile 
transilvane"), există desi
gur și dimensiunea vigorii

Originalitate în artă
compozitorului la însemne
le artei populare nu este, 
în sint, un „certificat de 
garanție" a valorii și au
tenticității. Esența naționa
lă poate fi trăită, dar și 
mimată, ea poate fi con
substanțială creatorului, dar 
și redusă la starea de pur 
element decorativ. Dincolo 
de „motiv" este etosul ar
tei, determinat de o întrea
gă filozofie de viață a po
porului, formată in multe 
secole de existentă, prin- 
tr-o experiență vastă, strin- 
să într-o zestre culturală 
din care folclorul muzical, 
pricit de prețios ar fi, este 
doar o parte ; el este de
terminat, de asemenea, de

OPINII
orice artist cu adevărat 
creator aceste rădăcini iși 
trimit ramificațiile aducă
toare de sevă proaspătă. 
Nu spunea oare tot Enescu 
că „francezii au simțit ca
racterul național al com
pozițiilor mele chiar și în 
acele lucrări simfonice că
rora n-am căutat să le dau 
o culoare românească" ? 
Există astfel o dominantă 
lirică, contemplativă a mu
zicii românești — atît de 
evidentă la Enescu, în pri-

care poate îmbrăca aspecte 
monumentale (in muzica 
de operă sau oratorială a 
lui Gheorghe Dumitrescu) 
sau de violență frustă (de 
pildă, în „Pintea Viteazul" 
de Liviu Glodeanu), dar, 
mai ales, există un numi
tor comun al unor atît de 
diverși autori, și acesta 
este integrarea în sensibi
litatea românească și în 
sistemul de valori al civi
lizației noastre.

în fața curentelor schim
bătoare, generatoare de 
muzici anonime și incon
sistente, care defilează 
amorf în fața publicului, nu 
este oare acesta sensul fi
resc de dezvoltare a artei

românești ? După genera
ția maeștrilor care i-au 
fost contemporani lui 
Enescu. succesivele „vîrste" 
ale muzicii românești au 
devenit mature, fără a fi 
încetat să fie tinere în 
spirit. Viața de concert ne 
oferă filmul unor reacții 
extrem de diverse in fața 
„expoziției de muzică", re
acții mergînd de la apro
barea entuziastă pină la 
indiferentă. Desigur, fieca
re iși poate găsi muzica 
„sa". Cind insă, printr-un 
consens tacit al interpret!- 
lor și al publicului, muzici 
scrise cu ani în urmă, cum 
sint concertele lui Paul 
Constantlnescu, cîntecele 
lui Mihail Jora, corurile 
lui Sabin Drăgoi, operele 
lui Gheorghe Dumitrescu, 
piesele simfonice ale lui 
Zeno Vancea. se mențin in 
repertoriile instituțiilor din 
întreaga țară, cind creații 
atît de deosebite ca monu
mentalele simfonii sau ora
toriile lui Sigismund To- 
duță („Pe urmele lui Ho
rea" și „Meșterul Manole") 
și Theodor Grigoriu („Cantl 
per Europa"), esențialele 
„metabolizări" ale culturii 
noastre populare care sînt 
piesele simfonice sau cora
le ale unor Mihai Moldo

van („Scoarțe", „Tulnice", 
„Obîrșii") și Adrian Pop 
(„Etos"), simfonismul lui 
Pascal Bentoiu, Wilhelm 
Berger. Anatol Vieru sau 
Tiberiu Olah. ca și cel al 
Lianei Alexandra, al lui 
Ulpiu Vlad sau al lui Șer
ban Nichifor, muzica de 
cameră a lui Cornel Țăra
nu. operele și baletele lui 
Cornel Trăilescu stabilesc o 
comunicare emotivă reală, 
temeinică, cu categorii di
verse de ascultători din să
lile de concert și de spec
tacol, aceasta doblndește — 
o dată cu înțelesul unui în
demn și pentru confrații 
din generațiile încă mai 
tinere — sensul unei de
monstrații permanente a 
capacității muzicii româ
nești de a răspunde mari
lor așteptări și supremelor 
cerințe — ca arta să fie, 
în spiritul > unui crez al. 
trecutului mai întemeiat 
astăzi ca oricînd, o afirma
re a valorilor morale, a 
trăsăturilor spirituale și ca
racteristicilor de sensibili
tate ale națiunii, un factor 
de modelare a omului și de 
îmbărbătare a conștiin
țelor.

Radu GHEC1U
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• STRĂVECHI AȘEZĂRI RO
MÂNEȘTI LA DUNĂREA DE JOS. 
Intr-o recentă comunicare, susținută la La
boratorul de demografie istorică de pe lin
gă Facultatea de istorie-filozofie a Univer
sității din București, dr. Petre Diaconu, 
cercetător științific la Institutul de arheo
logie, a prezentat rezultatele obținute in 
ultima vreme de specialiști în investiga
rea arheologică a zonei cuprinse între 
Oltenița și vărsarea Ialomiței în Dunăre. 
Pe o fîșie cuprinzind Balta Ialomiței, 
precum și porțiunea corespunzătoare a văii 
Mostiștei și a văilor dobrogene au fost 
descoperite peste 230 așezări, datate între 
mijlocul secolului al VII-lea și veacul al 
IX-lea. Mărimea medie a satelor era in jur 
de 40 de gospodării, iar locuințele aveau o 
suprafață intre 12 și 16 metri pătrați, fie
care fiind locuită de 4—5 persoane. Calculul 
aproximativ duce astfel la vreo 40 000 de 
locuitori in cele peste 230 de așezări, ceea 
ce dovedește o populație numeroasă pen
tru acea vreme, pe o suprafață restrinsă. 
Materialele arheologice rezultate, de tra
diție romană tirzie. se consitituie 
importantă mărturie a civilizației româ
nești timpurii, care continua vechea civili
zație romană provincială. Se atestă, astfel, 
încă o dată, continuitatea de viețuire a 
poporului român în cursul veacurilor VII— 
IX — după cum ne scrie prof. L. Roman, 
secretarul laboratorului.

intr-o

• DATE DESPRE ÎNCEPUTU
RILE ORAȘULUI MEDIEVAL PLO
IEȘTI. Cercetările arheologice întreprinse 
in ultimii doi ani în centrul orașului Plo
iești (pe strada Mihai Bravu) au dus la 
dobindirea unor valoroase informații pri
vind începuturile orașului medieval Ploiești 
— ne spune arheologul Ștefan Olteanu. 
S-au descoperit, astfel, in această zonă 
vestigii ale unor locuințe din secolele XV— 
XVI, aparținind unei comunități rurale. 
De la mijlocul veacului al XVI-Iea, peri
metrul cercetat a fost utilizat ca .necro
polă ; rezultatele investigațiilor de pină 
acum, caracterizate printr-un bogat și va
riat inventar arheologic (monede, inele de 
aur și argint, ornamentate cu pietre pre
țioase, aplici din aur. argint și bronz, alte 
podoabe din metal prețios), atestă la Plo
iești în această vreme o comunitate de tip 
orășenesc, a cărei evoluție a fost decisiv 
inrîurită de dezvoltarea legăturilor comer
ciale pe drumul ce lega orașul Giurgiu de 
Brașov. Din perioada următoare, mai exact 
de la sfîrșitul veacului al XVI-lea. datează 
un edificiu de piatră descoperit parțial și 
care a aparținut probabil complexului de 
reședință al domnului întîiei noastre uniri : 
Mihai Viteazul. Cercetările certifică, așa
dar. că începuturile orașului medieval de 
pe Teleajen trebuie situate cu cel puțin 
cinci decenii mai devreme decit se aprecia 
pină acum.

• „UN GLAS DE PESTE CAR- 
PATI". Cercetări întreprinse în fonduri 
documentare orădene. ne spune tovarășul 
loan Popovici, șeful filialei județene Bihor 
a Arhivelor Statului, au scos la lumină o 
scrisoare și o poezie datate „30 Ianuarie 
1859", aparținind profesorului George Mar- 
chiș de la gimnaziul din Beiuș. în scri
soare. trimisă redacției jurnalului „Na
ționalul" din București, autorul arăta că 
„s-a încumetat" a scrie poezia intitulată 
„Un glas de peste Carpați" pe care o de
dica „fraților din Principate după alegerea 
aceluiași domn în ambele țări". Iată cîteva 
fragmente, ilustrînd puternicul ecou al Uni
rii în conștiința românilor aflați sub do
minația străină, speranțele nutrite de aceș
tia in apropiata înfăptuire a Unirii celei 
Mari : „Cum saltă păsărică, din ram în 
ram voioasă / Și vesel ciripește și zboară-n 
sus și-n jos / Cînd dulcea primăvară, cu 
fața sa frumoasă / Apare coperită cu văl 
de flori pompos / Așa inima-mi saltă de-o 
dulce bucurie / Și frageda mea liră răsu- 
nă-n vesel cînt / L-a voastră fericire, ce 
astăzi vă-mbie / La mîndra primăvară, 
pe-al vostru scump pămînt / Și cum să nu 
mă bucur, și orișice român / O. frați 
de-aceiași singe, ai Romei strănepoți 1 / Și 
cum să nu tresalte a mea inimă-n sin / Și 
cum să nu tresalte voioși românii toți / 
Cînd orizontul vostru de nori acoperit / 
De-odată înseninat și-n loc de nori apare/ 
Pe el cu voioșie un soare strălucit / De-a 
cărui raze calde fug orice supărare ! / A 
soartei vitregie putu să ne dezbine / Să 
fim trupește, secuii, de-olaltă depărtați / 
Dar inimile noastre ți sîngele din vine / 
Nu sint supuse sorții, noi v-am rămas tot 
frați ; / (...) / Sub multele necazuri ce noi 
le suferirăm, / Oricare altă gintă demult 
s-ar fi surpat / Dar noi cu toate acestea, 
sperînd, mereu trăirăm / Și asta e virtute : 
că nu am disperat / De aceea triumful vos
tru, triumful libertății / Ce v-a creat o via
ță, o soartă fericită / Triumful înfrățirii, 
triumful direptății / Nespusă bucurie în noi 
acum excită ; / Deci vă urăm din inimi o 
dulce fericire / în secuii durători, iubiților 
confrați / Și-n zilele plăcerii voioasă mul
țumire, / Pe cei cu voi de-un singe, ah !, 
nu, să ntt-i uitati".

• BUST AL LUI EMINESCU, 
REALIZAT LA ÎNCEPUTUL SECO
LULUI. Colaboratorul nostru, prof. Ga- 
vril Irimescu, de la filiala Arhivelor Sta
tului Suceava, ne comunică textul unul 
anunț publicat în ziarul bucovinean „Pa
tria" din ianuarie 1910, privitor la realizarea 
unui bust ai lui Eminescu, destinat institu
țiilor școlare și culturale românești. Știrea 
este deosebit de interesantă, atit pentru 
cunoașterea mai exactă a prețuirii acordate 
lui Eminescu pe întregul pămînt românesc 
într-o epocă in care importante teritorii 
naționale se aflau sub stăpînire străină, cit 
și pentru luminile pe care, prin aceasta, 
le aruncă asupra unității de gîndire și sim
țire ce lega pe toți românii într-o unică 
și mare familie. Dar iată și textul amin
tit : „Sculptorul nostru, premiat la expo
ziția statului de la București, dl. Archip 
Roșea, profesor la Gimnaziul din Suceava, 
a terminat, după cum am anunțat deja in 
numărul nostru 3 din 13 ianuarie a.c„ un 
bust al poetului Mihai Eminescu. Pro
blema destul de grea de a face bustul după 
fotografie i-a reușit artistului nostru pe 
deplin, după aprecierea acelor persoane de 
la noi care l-au cunoscut pe poet in per
soană. îl vedem în floarea vîrstei, cam pe 
la 1883, cînd geniul său ajunsese la cul
mea dezvoltării. E un eveniment însemnat 
acesta, cînd ne gîndim că dintre busturile 
bărbaților noștri mari, abia avem astăzi în 
comerciu bustul lui Vasile Alecsandrl și 
al lu! Ștefan cel Mare. Și bustul acesta, al 
lui Eminescu, e menit să fie răspîndit in 
cercurile cele mai largi. Aviz familiilor, so
cietăților și școlilor românești".

Grupa] realizat 
Silviu ACHIM
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CELUI DE-AL IX-LEA CONGRES

AL PARTIDULUI COMUNIST DIN GUADELUPA

In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al 
secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, adresăm un cald 
salut tovărășesc particlpanților la cel de-al IX-lea Congres al Partidului 
Comunist din Guadelupa.

Comuniștii, oamenii muncii din România urmăresc cu interes activitatea 
Partidului Comunist din Guadelupa consacrată realizării unității de acțiune 
a forțelor anticolonialiste și democratice, împlinirii aspirațiilor de pace și 
progres social ale poporului din Guadelupa.

Exprlmîndu-ne convingerea că relațiile de prietenie și solidaritate din
tre cele două partide se vor dezvolta și în viitor, vă urăm, dragi tovarăși, 
succes deplin in desfășurarea lucrărilor congresului dumneavoastră, in înfăp
tuirea hotăririlor pe care le veți adopta.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

TELEGRAMĂ

Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEll"

Primul-ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste România. 
Constantin Dăscălescu, a trimis 
primului comisar de stat al Consi
liului Executiv Național al Republi
cii Zair, Sambwa Pida N’Bagui, o 
telegramă cu prilejul numirii sale în 
această funcție, în care ii adresează 
calde felicitări și cele mai bune urări

Cronica zilei
La Ambasada Republicii Democra

te Germane la București a avut loc, 
joi, o manifestare culturală cu pri
lejul aniversării a 90 de ani de la 
nașterea scriitorului Bertolt Brecht.

Au luat parte reprezentanți ai

tv
20.00 Telejurnal
20,25 Priorități In economie. în obiec

tiv : Programul energetic
20.45 Pe calea progresului multilateral 

al târli. Două decenii de la reor

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 11 martie, ora 20 — 14 mar
tie, ora 20. In țară : Vremea va fi în 
general închisă în jumătatea de nord 
a țării și schimbătoare în celelalte re
giuni. Cerul va fi mal mult noros în 
Banat, Crișana, Maramureș, Transilva
nia și Moldova, unde vor cădea pre
cipitații, mai ales sub formă de nin
soare. In celelalte regiuni, cerul va fi 
variabil, iar precipitațiile se vor sem

DE LA
Dezvoltarea continuă a procesu

lui de economisire la C.E.C. este 
demonstrată și de existența asupra 
populației a peste 25 milioane de 
librete de economii.

Printre multiplii factori care au 
determinat dezvoltarea procesului 
de economisire se numără și drep
turile și avantajele de care bene
ficiază toți depunătorii la C.E.C. 
Unul dintre acestea se referă la 
garanția statului asupra sumelor 
depuse, precum și asupra dobînzi- 
lor acordate de C.E.C. 

de succes. In telegramă se exprimă 
convingerea că guvernele celor două 
țări, acționind împreună, potrivit în
țelegerilor stabilite la nivel înalt, 
vor contribui la dezvoltarea în conti
nuare a legăturilor de strînsă priete
nie și cooperare statornicite între 
România și Zair.

Consiliului Culturii și Educației So
cialiste. Ministerului Afacerilor Ex
terne. scriitori, alți oameni de cul
tură.

(Agerpres)

ganizarea terltorial-administrati- 
vă • Azi. județul Tulcea (color) 

21,00 Cadran mondial • România șl 
problemele lumii contemporane 

21,15 Serial științific (color), univers, 
materie, viață. Emisiune de edu
cație materialist-ștlintifică

21,35 Laureați ai Festivalului național 
..Cintârea României" (color)

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului 

nala pe alocuri. Vîntul va sufla slab 
pină la moderat, cu unele intensificări 
în Moldova și la munte din sector pre
dominant vestic. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse, în general, intre 
minus 8 și 2 grade, iar maximele, în 
ușoară creștere, se vor situa între zero 
și 8 grade, pe alocuri mai ridicate in 
sud. Local, se va semnala ceață. în 
București : Vremea va fi schimbătoa
re, cu cerul variabil. Condiții de pre
cipitații, mai ales sub formă de nin
soare in prima parte a intervalului 
Vîntul va sufla slab pină la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus un grad și 3 grade, iar 
maximele între 3 și 7 grade.

C.E.C.
Garantarea de către stat a eco

nomiilor păstrate la C.E.C. înseam
nă asigurarea restituirii oricind a 
sumelor depuse pe libretele de eco
nomii, in conturile curente perso
nale. pe obligațiuni C.E.C., ca și pe 
alte instrumente de economisire, la 
cererea persoanelor îndreptățite să 
încaseze sumele respective.

Depunătorii la C.E.C. au dreptul 
să dispună timp nelimitat de su
mele păstrate la C.E.C. și de do- 
binzile cuvenite, acestea fiind im
prescriptibile, deci puțind fi înca
sate oricind de cei in drept.

ÎN ÎNTREAGA TARĂ
9

BOLDEȘTI-SCĂIENI : 
Apartamente încălzite 
cu energie recuperată

Din procesul de producție al în
treprinderii de geamuri Scăieni re
zultă o importantă cantitate de 
căldură, provenită de la gazele arse 
folosite la topirea sticlei. Pină nu 
de mult, o parte din această căl
dură era utilizată pentru încălzirea 
spatiilor tehnologice, iar o parte se 
irosea în atmosferă. Prin inter
conectarea recuperatoarelor de căl
dură ia un punct termic central s-a 
creat posibilitatea satisfacerii atit a 
nevoilor întreprinderii, cit și asi
gurarea cu apă caldă și agent ter
mic a peste 600 de apartamente din 
orașul Boldești-Scăieni. In scurt 
timp se vor conecta Ia rețea și 
noile blocuri aflate in construcție. 
Prin darea in funcțiune a punctului 
termic și a aducțiunii se economi
sesc importante cantități de com
bustibil. (Ioan Marinescu).

SLOBOZIA : O expoziție 
a industriei mici

A intrat in tradiție ca, in fiecare 
început de primăvară, municipiul 
Slobozia să găzduiască expoziția ju
dețeană a industriei mici. De data 
aceasta, cei mai destoinici mese
riași din cadrul atelierelor și sec- 
țiilot Uniunii județene a cooperati
velor meșteșugărești. întreprinderii 
județene de prestări servicii și 
producție industrială și Uniunii 
județene a cooperativelor de pro
ducție. achiziții și desfacere a măr
furilor prezintă peste 300 de noi 
produse de largă utilitate. De o 
bună apreciere se bucură confec
țiile textile si tricotajele, încălță
mintea, articolele și uneltele de uz 
casnic și gospodăresc. (Mihai 
Vișoiu).

SUCEAVA:
Resursele locale 

— superior valorificate
Activitatea întreprinderii județe

ne de producție industrială și pres
tări servicii Suceavă cunoaște o 
dezvoltare susținută. In scopul va
lorificării în mai mare măsură a 
resurselor locale, în ultimii doi ani 
au fost înființate numeroase secții 
noi. Intre acestea, se numără Fa
brica de mozaic de la Gheorghițeni 
— Dorna Arini, atelierele de dogă- 
rie. tîmplărie și cartonaje. In com
parație cu 1982. anul înființării 
unității, producția fizică a crescut 
de 5 ori. livrările la export de 21.2 
ori, prestările de servicii către 
populație de 7.7 ori. In acest an, 
a început extinderea secțiilor de 
împletituri din nuiele de la Vatra 
Dornei și Gura Humorului, urmind 
să se înființeze o asemenea secție 
și la Suceava. De asemenea, vor fi 
amenajate un atelier de recondițio
nat tapiserie și mic mobilier la 
Burdujeni și un uscător de che
restea la Gura Humorului, (Sava 
Bejinariu).

HARGHITA : „Maratonul 
sănătății"

Zăpada din depresiunea Ciucului 
a asigurat condiții optime pentru 
desfășurarea în pitoreștile împre
jurimi ale municipiului Miercurea- 
Ciuc a amplei și tradiționalei ma
nifestări „Maratonul sănătății". Au 
fost prezenți la start un mare nu
măr de schiori între 14 și 77 de ani, 
nu numai din Harghita, ci si din 
alte județe ale tării, ca și din 
București, care au ținut să parcurgă 
din nou, și la această a VIII-a edi
ție a maratonului, cei 12 kilometri 

ai traseului. In paralel, s-au desfă
șurat concursuri de schi pentru ca
tegorii foarte mici de virstă și în
treceri cu săniuțe, în aplauzele 
generoase ale unui foarte numeros 
public spectator, care a parcurs 
cițiva kilometri pină la locul de 
desfășurare, dovedind că, în inte
resul sănătății, important e să 
participi, nu să cîștigi. în fapt, fie
care a cîștigat o zi pentru sănătate 
și voie bună. (Nicolae Șandru).

IAȘI : Edificii 
social-culturale

In ultimii trei ani au fost con
struite și date în folosință în noile 
cartiere ale Iașiului școli cu 48 
săli de clasă, un cinematograf mo
dern cu 500 locuri, precum și un 
nou teatru pentru copii și tineret. 
Un număr de 6 școli noi, precum și 
grădinițe de copii au fost înăl
țate la Erbiceni, Stolniceni-Prâjes- 
cu, Brăiești, Țodirești și in alte lo
calități rurale, iar la Țuțora și Re
diu s-au dat in folosință dispensare 
medicale noi. (Manoie Corcaci).

BUZĂU : Se dezvoltă 
rețeaua prestărilor 

de servicii
Avind ca suport experiența acu

mulată și rezultatele bune obținute 
în 1987. cind planul a fost depășit 
la toți indicatorii. Uniunea jude
țeană a cooperativelor meșteșugă
rești este preocupată în acest an 
de valorificarea superioară a re
surselor materiale locale, a tradi
țiilor existente, de dezvoltarea și 
diversificarea rețelei de prestări 
servicii pentru populație. în cu- 
rînd, in municipiul Buzău se vor 
da in folosință 7 noi unități presta
toare de servicii, din-tre care unele 
în premieră : reparații aparatură 
medicală și reparații mobilă stil. 
De asemenea, locuitorii orașului 
Rimnicu Sărat vor avea la dispozi
ție incă 6 unități, profilate in spe
cial pe montarea și întreținerea 
antenelor TV, reparații aparate de 
fotografiat, achiziționarea si valo
rificarea de ceasuri. Aceste unități, 
precum și cele de desfacere a pro
duselor proprii vor fi amplasate la 
parterul blocurilor din noile an
sambluri de locuințe. (Stelian 
Chiper).

BĂLAN : Dotări sociale 
pentru mineri

Grija deosebită a partidului și 
statului nostru pentru a asigura 
condiții de viață și de muncă tot 
mai bune tuturor oamenilor muncii 
se materializează in noi dotări so
ciale și in orașul minerilor. Bălan, 
din județul Harghita. în aceste zile, 
alte zeci de familii de mineri s-au 
mutat în apartamente confortabile 
și. spațioase. în cei 20 de ani care 
au trecut de la reorganizarea admi- 
nistrativ-teritorială a țării, pentru 
minerii din această localitate de la 
izvoarele Oltului s-au construit 
peste 3 000 de apartamente, un așe- 
zămînt de cultură, un disDensar 
policlinic, spații comerciale în su
prafață de peste 7 000 metri pătrați, 
creșe și grădinițe, două școli, un 
grup școlar minier. S-a dezvoltat 
rețeaua unităților prestatoare de 
servicii și de mică industrie, prin 
înființarea unei cooperative mește
șugărești. S-a înființat, de aseme
nea. pentru a se asigura locuri de 
muncă soțiilor și, fiicelor de mineri, 
o secție a întreprinderii de trico
taje din Miercurea-Ciuc. (Nicolae 
Șandru).

NOUL ITINERAR BE PRIETENIE Șl COLABORARE, EXPRESIE 
A POLITICII DE PACE A ROMÂNIEI SOCIALISTE

REPUBLICA GUINEEA: Preocupări și priorități 
pe calea afirmării de sine stătătoare

Mozaicul de pe fațada Institutului 
politehnic din Conakry înfățișează 
un Icar negru, cu brațele larg des
chise ; după ce a zdrobit lanțurile 
ce-1 încătușaseră decenii in șir, el 
se avîntă în zbor spre înălțimi. 
Este o imagine elocventă a guinee- 
zului de astăzi, care, după cuceri
rea independentei patriei sale, se 
arată botărit să-și făurească o viață 
mai bună si mai demnă.

Republicii Guineea i se mai spune 
și „perla Africii occidentale", pen
tru frumusețea peisajului său. Mult 
folosită este și denumirea de 
„castel de apă", dată Republicii 
Guineea, pentru faptul că de aici 
izvorăsc trei din marile fluvii ale 
continentului african : 
Niger, Senegal și Gam
bia. Alții obișnuiesc 
să-i spună însă „(ara 
bauxitei", pentru că in 
subsolul său se află de
pozitate uriașe cantități 
(cam 2/3 din rezervele 
mondiale) de rocă roșie- 
brună. care reprezintă 
principalul minereu de 
aluminiu. Dar indife
rent sub ce ipostază 
este menționată. Repu
blica Guineea este cu
noscută mai ales ca țara 
care, în septembrie 
1958, a avut curajul să 
spună un nu categoric 
dominației coloniale, 
alegind calea dezvoltă
rii de sine stătătoare și 
proclamindu-se inde
pendentă la 2 octom
brie, același an.

Data are semnificații 
cu totul deosebite. In 
zbuciumata' istorie a po
porului de pe aceste 
meleaguri, care a înscris 
numeroase pagini de 
luptă dirză și consec
ventă pentru realizarea 
aspirațiilor sale de li
bertate, evenimentul 
este considerat drept 
începutul. de drum al 
celei mai însemnate pe
rioade din viața statului 
guineez, marcînd de
butul unui proces de 
transformări progre
siste.

Natura a fost darnică 
cu acest teritoriu situat 
pe țărmul de est al 
Oceanului Atlantic. 
De-a lungul coastei se 
întinde o fișie îngustă 
de cîmpie. unde sint situate majo
ritatea terenurilor destinate culturi
lor de orez, porumb, sorg. mei. ara- 
hide, bumbac, trestie de zahăr, 
tutun și manioc. Tot aici sint plan
tații de palmieri, mangrove, bana
nieri. ananas. Pădurea tropicală 
umedă îmbracă masivele muntoase 
Tamgue și Nimba. iar savana, cu 
ierburi înalte, este dominantă în re
giunea Fouta Djallon și în podișu
rile din est. Varietatea reliefului, ca 
și bogăția solului sint completate 
de însemnatele resurse ale subso
lului. Prospecțiunile geologice au 
dat la iveală — pe lingă bauxită — 
importante zăcăminte de minereu de 
fier, diamante, aur. uraniu și petrol. 
Există, de asemenea, un considera
bil potențial energetic. Aceste bo
gății, la care se adaugă hărnicia lo
cuitorilor țării, oferă premise certe 
dezvoltării, dar valorificarea lor in 
interesul poporului gujneez n-a fost 
posibilă decît după cucerirea inde
pendentei.

In anii imediat următori s-a a- 
doptat un vast program de reforme 
economice și sociale, fiind naționali
zate sectorul energetic, minele de 
aur și diamante, băncile, comerțul 
exterior. Pe prim-plan au fost puse 
intensificarea exploatării resurselor 
naturale, făurirea temeliilor unei 
industrii proprii. în diverse locali
tăți din țară au fost create între
prinderi de extracție și prelucrare. 

sector care contribuie. într-o pro
porție însemnată. Ia formarea pro
dusului național. Pe lingă bazinele 
Fria-Kimbo, Boke și Kindia. aflate 
în exploatare și care au o capaci
tate de extracție de 13 milioane 
tone, au fost lansate proiecte în ve
derea valorificării resurselor de bau
xită și din zonele Ayekoye, Dabola și 
Tongue. în ceea ce privește exploa
tarea minereului de fier, se esti
mează că anul acesta producția din 
zona Nimba va depăși 10 milioane 
tone. Atenția este îndreptată și spre 
dezvoltarea sectoarelor de prelu
crare, complexele industriale Fri- 
guia si marele complex de la Kin
dia fiind unități reprezentative ale

Suprafața : 245 857 kmp.
Populație : 6 220 000 locuitori (1986),
Capitala : Conakry — peste 700 000 locuitori; 

alte orașe : Labe, N’Zerekore ; Kankan, Siguiri ;
Limba oficială : franceza, dialecte uzuale - 

fulbe, malinke, kissi, sussu ș.a.
Organizarea statală: Republică prezidențială. 

Șeful statului este președintele Comitetului Mi
litar de Redresare Națională (C.M.R.N.) ; activi
tatea legislativă este exercitată de Comitetul 
Militar de Redresare Națională, iar activitatea 
executivă de Comitetul Militar de Redresare 
Națională și de un guvern condus de pre
ședintele C.M.R.N.

tinerei industrii metalurgice gui- 
neeze. Sînt in curs de realizare in
stalațiile necesare prelucrării anuale 
a circa 500 000 tone rocă diamanti- 
feră pentru creșterea producției de 
diamante.

A fost lansat și un program com
plex de reorganizare, modernizare 
și dezvoltare a industriei energe
tice, fiind elaborate proiecte pentru 
valorificarea mai amplă a resurselor 
hidroenergetice ale cursurilor de 
apă. Toate acestea determină ca în 
1988, ca și în planurile de perspec
tivă. industriei să-i fie alocate fon
duri însemnate, prevăzîndu-se des
chiderea unor noi mine, punerea în 
producție a noi capacități indus
triale. S-au înălțat, de asemenea, 
fabrici textile, de mobilă, de încăl
țăminte. de materiale de construcții. 
Pe lîngă edificarea unor mari obiec
tive. un sprijin substanțial a început 
să fie acordat micilor întreprinderi 
și atelierelor meșteșugărești. In 
urma unor asemenea măsuri a fost 
diminuat deficitul bugetar, s-a asi
gurat stabilitatea monedei naționale, 
s-au creat noi locuri de muncă.

O atenție deosebită este îndreptată 
spre dezvoltarea agriculturii, ra
mură ce ocupă cam 80 la sută din 
populație și participă cu peste 40 ia 
sută la formarea venitului național. 
Programele stabilite de guvern in 
acest domeniu prevăd. în special, 
dezvoltarea producției de cereale 

pentru satisfacerea necesităților de 
consum, mărirea suprafețelor iri
gate. o mai bună dotare tehnică. 
Se urmărește, de asemenea, spriji
nirea populației rurale prin furni
zarea de tehnologie agricolă moder
nă și semințe selecționate. Avind in 
vedere că pășunile și finețele 
ocupă peste 12 la sută din suprafața 
țării, se pune un accent deosebit pe 
dezvoltarea creșterii animalelor. 
Planul înscrie, totodată. înfăptuirea 
unor proiecte de extindere a plan
tațiilor de cacao, palmieri de ulei, 
cocotieri. hevea, bananieri, trestie 
de zahăr, ceai, chinină.

Eforturile pentru înlăturarea con
secințelor îndelungatei dominații co

loniale presupun for
marea unor cadre na
ționale proprii. De 
aici prioritatea acordată 
învățămîntului în toate 
domeniile, ca și cota 
însemnată ce se alocă 
din buget educației. 
Sînt, de asemenea, în 
curs de realizare o serie 
de proiecte vizînd ex
tinderea construcțiilor 
de locuințe, a institu
țiilor social-sanitare.

In ceea ce privește 
politica externă a Gui
neei. președintele Lan- 
sana Contă a declarat că 
aceasta „este fundamen
tată pe dezvoltarea rela
țiilor cu toate țările lu
mii, pe baza principiilor 
suveranității șt neames
tecului in treburile inr 
terne". Situîndu-se prin
tre membrii fondatori ai 
Organizației Unității A- 
fricane și ai mișcării de 
nealiniere, Guineea a 
promovat și promovează 
o politică de pace, ega
litate, înțelegere și co
laborare. pronunțin- 
du-se pentru instau
rarea unei noi ordini 
economice mondiale, 
pentru soluționarea pe 
cale’ pașnică a tuturor 
problemelor litigioase, 
pentru eliminarea colo
nialismului și politicii 
de apartheid, promova
tă de regimul rasist de 
la Pretoria.

în spiritul politicii 
sale de solidaritate ac
tivă cu tinerele state 
care au pășit pe calea 

dezvoltării de sine stătătoare, poporul 
român a urmărit și urmărește cu in
teres și simpatie progresele realizate 
de poporul guineez prieten. La scurt 
timp după proclamarea independen
tei Guineei. România a stabilit 
relații diplomatice cu tînărul stat, 
intre țările noastre statornicindu-se 
raporturi strînse de colaborare și 
cooperare, întemeiate pe deplina 
egalitate în drepturi și avantajul 
reciproc. Un impuls hotărîtor în lăr
girea și diversificarea cooperării 
bilaterale pe plan economic, tehnico- 
științific și cultural, ca și in dome
niul vieții internaționale a avut vi
zita oficială de prietenie a tovară
șului Nicolae Ceaușescu. împreună 
du tovarășa Elena Ceaușescu. in Re
publica Guineea in martie 1974.

Fără îndoială că apropiata vizită 
pe care o va efectua în Republica 
Guineea tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. la invitația președintelui 
Comitetului Militar de Redresare 
Națională, președintele Republicii, 
general Lansana Contă, va reprezenta 
un eveniment de cea mai mare în
semnătate în raporturile dintre cele 
două țări, de natură să deschidă noi 
perspective de dezvoltare și amplifi
care. pe multiple planuri, a rela
țiilor prietenești și a conlucrării 
reciproc avantajoase româno—gui- 
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Nicolae PLOPEANU

Participare amplă la înfăptuirea programelor 
de împădurire

ACTUALITATEA SPO&TIVĂ

BIHOR. Iama, mal puțin aspră, a 
fost și pentru silvicultorii bihoreni un 
anotimp plin în ceea ce privește dez
voltarea patrimoniului forestier pe 
care-1 gospodăresc. „Acțiunile noas
tre sint îndreptate spre realizarea 
programului de împăduriri, care cu
prinde în această campanie de pri
măvară o suprafață de 615 hectare 
— ne spune tovarășul Nicolae Noja, 
lnspector-șef al Inspectoratului sil
vic județean Bihor. O atenție deose
bită acordăm împăduririi terenurilor 
degradate, suprafețe care însumate 
se ridică în acest an la aproape 300 
hectare. O contribuție importantă 
ne aducem și la realizarea celor 10 
kilometri plantații în aliniament, 
de-a lungul unor importante artere 
de circulație, furnizind puieți de nuc 
comun. Un program divers, așadar, 
aflat în plină derulare. Ceea ce aș 
dori să precizez este faptul că pro- 
fitind de ferestrele de timp prielnic 
din iarnă am devansat o seamă de 
lucrări".

Suficiente argumente vin în spri
jinul acestei afirmații. Este conclu
dent, bunăoară, faptul că demarind 
lucrările încă din februarie. împă
duririle integrale au fost realizate 
pe aproape un sfert din suprafață. 
Totodată, sarcina de împăduriri a 
terenurilor degradate, inapte agricul
turii. preluate de la cooperativele a- 
gricole de producție, aferentă pri
mului semestru a fost îndeplinită.

Cum se acționează concret pe șan
tierele de împăduriri ? Un prim po
pas la Ocolul silvic Marghlta. în loc 
de orice alt răspuns, inginerul loan 
Herțe ne invită in pepiniera Ba- 
ranca. Forfotă specifică fiecărei 
campanii de Împăduriri. „Am dislo
cat ultimele cantități de puieți. Sînt 
frumoși, vigurosi. Practic, de acum 
fiecare șantier de împăduriri dispu
ne la fața locului de întreg necesa
rul de puieți" — ne precizează pă
durarul Notyn Francisc. Nu departe 
de aici, la Orzișele .și Varasău. se 
află 30 hectare puternic erodate. La 
Orzișele suprafața respectivă era 
deja plantată cu salcîm și mălin a- 
merican. La Varasău, sub directa su
praveghere a șefului de district, se 
împădurea cu pin silvestru și mălin 

american. Bine organizat se acționa 
și pe șantierele ocoalelor silvice 
Ținea, Beiuș și Remeți. Deși ploua
se abundent, la Ținea se aleseseră 
terenurile mai inalte, care se zvîn- 
tau mai repede, pentru săparea ve- 
trelor de plantat. Pădurarii iși do
vedesc zi de zi vrednicia și în pe
rimetrul șantierelor silvice din Apu
seni. unde zăpada mai acoperea incă 
culmile. Tehnicianul silvic Aron Paș- 
calău, cu care am parcurs districte
le Iadolina, Bulz și Brătcuța, con
trolează cu minuțiozitate modul de 
depozitare a puieților. „I-am trans
portat să-i avem aici la îndemină, 
dar e necesar să-i acoperim bine cu 
pămint in șanț, pentru a-i feri de 
îngheț". Aici forțele sint concentra
te deocamdată la executarea tera
selor. Cum însă „Luna pădurii" a 
fost declanșată și în Bihor mai de
vreme ca în alți ani datorită tim
pului favorabil, nu peste mult împă
duririle vor începe și in ocoalele de 
munte. Condiții există pentru a rea
liza toate lucrările și în timp și de 
cea mai bună calitate. (loan Laza).

SUCEAVA. Pădurile sucevene o- 
cupă peste 52 la sută din suprafața 
județului. Această cifră pune în e- 
videntă răspunderea mare ce revine 
silvicultorilor din județul Suceava 
pentru conservarea si dezvoltarea a- 
cestei bogății pe care o reprezintă 
pădurile. Și trebuie spus că în a- 
ceastă acțiune oamenii muncii de 
la Inspectoratul silvic județean au 
obținut rezultate bune. Astfel, de la 
începutul anului și pînă la sfirși- 
tul primei decade a lunii martie, au 
fost efectuate tăieri de Îngrijire a 
arboretelor tinere pe o suprafață de 
1 350 hectare, lucrări de igienizare a 
pădurilor pe mai bine de 8 000 hec
tare și au fost puși in valoare 150 000 
mc masă lemnoasă pentru produc
ția anilor viitori. O mare atenție se 
acordă acum pregătirii campaniei de 
împăduriri. In județul Suceava se 
vor planta peste 2 600 hectare în 
fondul forestier, 52 hectare pe te
renuri degradate improprii pentru a- 
gricultură și 50 km pe aliniamente
le căilor de comunicație. în acest 

scop au fost pregătiți peste 14 mi
lioane puieți produși in pepinierele 
inspectoratului silvic. Marea lor ma
joritate sint din specii autohtone va
loroase. precum fagul, stejarul, pal
tinul, frasinul, cireșul, teiul, moli
dul. bradul. Forța de muncă nece
sară executării acestei lucrări este 
asigurată prin unitățile agricole coo
peratiste. cu care ocoalele silvice au 
încheiat contracte de cooperare. în 
acțiunea de împădurire a terenuri
lor urmează să fie antrenați un mare 
număr de tineri în scopul dezvol
tării la aceștia a dragostei și atașa
mentului față de pădure. Potrivit 
programului județean de plantare a 
aliniamentelor drumurilor si a spa
țiilor verzi, în această primăvară se 
va desfășura și o amplă acțiune de 
înfrumusețare a localităților. Astfel, 
se vor planta pe aliniamente 14 900 
puieți de nuc. tei. castan, dud ete. 
și peste 245 000 puieți de arbori și 
arbuști ornamentali. De remarcat că, 
în pofida timpului friguros care se 
menține încă aici. în nordul Mol
dovei. acțiunea de plantare a ali
niamentelor a început deja prin să
parea gropilor și pregătirea puieți
lor. (Sava Bejinariu).

ARGEȘ. In această primăvară — 
în perioada 15 martie — 30 aprilie — 
în perimetrul celor 271 000 hectare, 
cit măsoară suprafața silvică a ju
dețului Argeș, urmează să se des
fășoare ample lucrări de îmoăduriri 
si de întreținere a fondului fores
tier. Potrivit programului elaborat de 
organele silvice, la lucrări partici
pă, în afara personalului silvic de 
specialitate, pionieri, uteciști. precum 
și un mare număr de cooperatori și 
țărani cu gospodărie individuală. In
ginerul Adrian Mărășoiu, șeful com
partimentului împăduriri, din cadrul 
Inspectoratului silvic Argeș, a ți
nut să facă următoarele precizări : 
„Acțiunea de împădurire a si în
ceput de fapt, pînă la această dată 
fiind plantate peste 80 hectare. La 
împăduriri folosim material săditor 
de calitate superioară, dezvoltat în 
pepinierele inspectoratului. Atenție 
se acordă plantării de specii au

tohtone valoroase ca : stejar, frasin, 
paltin, fag. Un accent se pune și pe 
împădurirea cu rășinoase, care vor fi 
Plantate in arealul lor natural — 
muntele. în cadrul acestor acțiuni se 
vor realiza plantații de arbuști și 
arbori fructiferi, cum sînt meri, peri, 
cireși sălbatici, măceș etc. Totodață. 
prin lucrări specifice, se vor crea 
condiții mai bune de dezvoltare a 
faunei și de păstrare a echilibrului 
ecologic. în acest scop, vor fi însă- 
mințate 200 hectare cu ierburi pe
rene pentru animalele sălbatice. Sînt 
prevăzute și lucrări de populare cu 
păstrăv a riurilor Doamnei. Topo- 
log, Dîmbovița, cit și a lacurilor VI- 
draru și Pecineagu. (Gheorghe 
Cirstea).

VRANCEA. Ponderea pădurilor, 
care in prezent acoperă peste 38 la 
sută din teritoriul județului Vran- 
cea. urmează să crească și ca ur
mare a extinderii acestora in tere
nurile degradate din afara fondului 
forestier, improprii folosințelor a- 
grieole. Au fost puse în valoare pînă 
în prezent peste 8 500 hectare. înce- 
Pind din această primăvară si pînă 
în 1990 se vor mai aduce în folo
sință incă aproape 2 000 hectare prin 
împădurirea acestora cu diferite spe
cii. Un aport deosebit în realizarea 
acestui program l-a avut si-1 va a- 
vea în continuare Stațiunea de cer
cetări și proiectări silvice Focșani. 
Au fost testate speciile indicate in 
diferite condiții de teren degradat, 
elaborate schemele și formulele in
dicate de împădurire, procedeele de 
pregătire a terenului și de planta
re. Pentru asigurarea materialului 
de împădurire specific terenurilor 
cu degradări exoesive, în cadrul Oco
lului silvic Vidra a fost realizată o 
pepinieră de producere a puieților de 
pin cu rădăcini protejate (puieți 
crescuți în pungi de polietilenă). în 
colaborare cu Inspectoratul silvic ju
dețean. stațiunea a realizat și un 
perimetru experimental în care au 
fost folosiți la împăduriri arbori și 
arbuști fructiferi (cireși de pădure, 
nuc. vișin, cătina albă din specii se
lecționate, măceș), lucrări care din 
această primăvară vor fi extinse. 
(Dan Drăgulescu).

FOTBAL. • Turneul internațional 
de fotbal pentru juniori, desfășurat la 
Dușanbe (R.S. Tadjikă), a revenit 
selecționatei secunde a U.R.S.S., care 
a învins în finală cu scorul de 1—0 
formația Ungariei. In partida pentru 
locul trei prima reprezentativă a 
U.R.S.S. a întrecut cu scorul de 3—1 
echipa Cehoslovaciei. • La Berna, in 
meci tur pentru sferturile de finală 
ale „Cupei cupelor" la fotbal, echipa 
olandeză Ajax Amsterdam a învins 
cu scorul de 1—0 (1—0) formația lo
cală Young Boys. • Orașul olandez 
Groningen a găzduit meciul dintre 
selecționatele Olandei și Italiei, con- 
tind pentru preliminariile turneului 
olimpic de fotbal. Scor 1—0 (0—0) 
■pentru italieni.

BOX • Echipa de box a S.U.A. a- 
flată in turneu in U.R.S.S. a intilnit 
la Alma-Ata selecționata țării-gaz- 
dă. S-au disputat meciuri la opt ca
tegorii, victoria fiind obținută de pu- 
giliștii sovietici cu scorul de 5—3
• în turneul de box de la Halle, la 
categoria supergrea cubanezul Luis 
Hernandez l-a invins prin K.O. teh
nic, în rundul doi. pe campionul eu
ropean Ulii Kaden (R.D.G.).

AUTOMOBILISM. La 3 aprilie se 
va da startul in noua ediție a Cam
pionatului mondial de automobilism 
rezervat piloților de formula I. pri
mul concurs — „Marele premiu" al 
Braziliei — urmind să se desfășoare 
pe circuitul de la Jacarepagua (in 
apropiere de Rio de Janeiro). La pri
mul antrenament oficial, cei mai 
buni timpi au fost realizați de italia
nul Michelle Alboreto („Ferrari"), 
belgianul Thierry Boutsen („Ford"), 
austriacul Gerhard Berger („Ferra
ri") și brazilianul Nelson Piquet 
(„Lotus-Honda").

SCHI • „Cupa Europei" la schi a 
programat pe pirtia de la Monte 
Amiata (Italia) o probă feminină de 
slalom special, cistigată de suedeza 
Camilla Lundbăck in 1’51”93/100. 
Pe locul doi — coechipiera sa, înger 
Kohler (l'53”29/100), iar pe trei — 
italianca Cecilia Lucco (l’53”66/100).
• în cadrul concursului internațio
nal de schi de la Boroveț (Bulgaria), 
proba masculină de slalom uriaș a 
fost cîștigată de bulgarul Liubomir 
Sankiski, înregistrat in cele două 
manșe cu timpul de 2’37”51/100. L-au 
urmat concurenții cehoslovaci Mar
tin Vokat și Vladimir Vokral.

VOLEI. în prima zi a turneului in
ternațional feminin de volei de la 
Havana, selecționata Cubei a întrecut 

cu scorul de 3—0 (15—8. 15'—9. 15—8) 
formația Canadei, iar reprezentativa 
Braziliei a invins tot cu 3—0 (15—10, 
15—13, 15—11) echipa Japoniei.

PATINAJ. în ultima zi a concursu
lui de patinaj viteză de Ia Savalen 
(Norvegia), contind pentru „Cupa 
mondială", olandezul Jan Ykema a 
cîștigat proba de 500 m (cu 37 '96/100), 
iar americanul Nick Thometz s-a si
tuat pe primul loc la 1 000 m (cu 
l’17”49/100).

TENIS. Campionatul european de 
tenis pe echipe s-a încheiat la Zu
rich cu victoria selecționatei Ceho

Pentru iubitorii de sport-turism

Stratul de zăpadă existent la 
Sinaia. Predeal. Bușteni. Poiana 
Brașov. Durău, Vatra Dornei, Păl
tiniș. Semenic. Stina de Vale și 
Borșa asigură pentru toată luna 
martie posibilitatea practicării 
schiului și săniușului.

în stațiuni funcționează mij

slovaciei. care a întrecut în finală cu 
2—0 formația Olandei. (Srejber l-a 
invins cu 7—5. 7—6 pe Schapers, iar 
Korda cil 6—3. 6—4 pe Oosting).

HANDBAL. Meciurile disputate în 
ziua a treia a turneului internațio
nal feminin de handbal de la Neu
brandenburg (R.D. Germană) s-au 
încheiat cu următoarele rezultate : 
Bulgaria — Olanda 22—19 (13—10) ; 
R.D. Germană — R.P. Chineză 30—20 
(16—11) ; U.R.S.S. (junioare) — Aus
tria 19—12 (10—8) ; Ungaria — Sue
dia 23—19 (11—11).

loace mecanice de transport pe 
cablu, scoli de schi, centre pentru 
închirierea materialelor sportive 
de sezon.

Informații si locuri se obțin de 
la toate Oficiile județene de 
turism, filialele I.T.H.R. București 
sau direct de la dispeceratele de 
cazare ale stațiunilor respective.



„Prin glasul președintelui Nicolae Ceausescu 
poporul rumân s-a prnnuntat pentru 
intensificarea eforturilor in vederea 

realizării de nai acnrduri de dezarmare" 
Propuneri prezentate de reprezentantul român în plenara

Conferinței pentru dezarmare de la Geneva
GENEVA 10 (Agerpres). — La Ge

neva continuă lucrările sesiunii din 
acest an a Conferinței pentru dezar
mare. Luind cuvîntul in plenara con
ferinței, reprezentantul român a sub
liniat că in actuala situație inter
națională, care se menține incă gravă 
și complexă, problema fundamentală 
o constituie oprirea cursei înarmă
rilor și trecerea hotărită la dezarma
re, în primul rind la dezarmarea 
nucleară.

Deși s-au făcut anumiți pași In 
direcția soluționării unor probleme 
prin negocieri, nu s-a produs incă o 
schimbare radicală a modului de 
gindire și acțiune in viața interna
țională — a relevat vorbitorul. Toc
mai de aceea, recent, • prin glasul 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
poporul român s-a pronunțat pentru 
intensificarea eforturilor m vederea 
realizării de noi acorduri în direc
ția reducerii armamentelor nucleare 
strategice, a opririi experiențelor 
nucleare, a renunțării la militari
zarea Cosmosului și eliminării lotale 
a armelor nucleare, adresind State
lor Unite ale Americii și celorlalte 
țări din N.A.T.O., precum și Uniunii 
Sovietice și celorlalte țări membre 
ale Tratatului de la Varșovia che
marea de a se renunța Ia perfecțio
narea și dezvoltarea unor noi arme 
nucleare in_ Europa, de a se acționa 
pentru înlăturarea tuturor acestor 
arme de pe continentul european și 
din întreaga lume.

★
In cadrul Conferinței pentru de

zarmare de la Geneva, delegația 
U.R.S.S. a prezentat, in paralel cu 
delegația americană, textele oficiale 
ale acordului sovieto-american pri-

Reprezentantul român a propus 
constituirea unui comitet special al 
conferinței, care să treacă la dezba
teri de fond și la elaborarea preve
derilor unui tratat internațional pri
vind interzicerea totală a experien
țelor nucleare, pe baza tuturor su
gestiilor făcute in cadrul lucrărilor.

Delegatul țării noastre a propus, 
de asemenea, crearea unui comitet 
special de negocieri, care să exa
mineze și să convină măsuri vizind : 
încetarea oricăror acțiuni și progra
me de înarmări în Cosmos sau de 
folosire a acestuia în scopuri milita
re ; elaborarea unor reglementări și 
măsuri care să asigure utilizarea 
Cosmosului exclusiv în scopuri paș
nice, in afara oricărei competiții mi
litare ; crearea in cadrul O.N.U. a 
unui organism special, atît pentru 
supravegherea respectării acordu
rilor referitoare la nemilitarizarea 
Cosmosului, cit și pentru asigurarea 
utilizării pașnice a acestuia.

Lucrările conferinței continuă, atit 
în ședințe plenare, cit șt în. comitete 
speciale, grupuri de negociere și alte 
structuri de lucru. O preocupare 
principală a delegațiilor participante 
o constituie asigurarea unei contri
buții cit mai mari a conferinței la 
pregătirea celei de-a treia sesiuni 
speciale a Adunării Generale a 
O.N.U. consacrate dezarmării, care 
va avea loc in luna iunie 1988.

★

vind crearea centrelor pentru dimi
nuarea pericolului nuclear si ale ce
lor două protocoale la acesta, sem
nate in septembrie 1987. la Washing
ton. transmite agenția T.A.S.S.

in interesul bunei vecinătăți, al colaborării 
multilaterale și păcii in Balcani

Consiliul de Miniștri al R.P.S. Albania a aprobat activitatea 
delegației albaneze la reuniunea de la Belgrad

TIRANA 10 (Agerpres). — Consi
liul de Miniștri al R.P.S. Albania a 
audiat raportul ministrului afaceri
lor externe. Reis- Malile, cu privire 
la reuniunea miniștrilor de externe 
ai țărilor balcanice, desfășurată la 
Belgrad, între 24 și 26 februarie. 
Aprobind activitatea delegației al
baneze. Consiliul de Miniștri a dat 
instrucțiuni departamentelor si in
stituțiilor de resort să adopte mă
surile adecvate, in conformitate cu 
recomandările cuprinse in comuni
catul comun ăl reuniunii de la Bel

grad. După cum transmite agenția 
A.T.A.. Consiliul de Miniștri a sub
liniat că Guvernul R.P.S. Albania va 
urma și in viitor o . politică de bună 
vecinătate si va dezvolta o coope
rare fructuoasă cu celelalte țări bal
canice. pe baza principiilor care gu
vernează relațiile dintre state su
verane. va sprijini acțiunile con
structive care contribuie’ la întări
rea încrederii si servesc dezvoltării 
relațiilor bilaterale și: multilaterale, 
cauzei păcii și securității in regiune 
și in Europă.

Apeluri și mesaje în favoarea încetării conflictului 
dintre Iran și Irak

Vizita secretarului general 
alC.C.alP.C. din Cehoslovacia 

In R.D. Germană
BERLIN 10 (Agerpres). — Milos 

Jakes, secretar general al C.C. al 
P.C, din Cehoslovacia, a efectuat o 
vizită la Berlin. în cursul' căreia s-a 
întîlnit cu Erich Honecker, secretar 
general al C.C. al P.S.U.G.. pre
ședintele Consiliului de Stat al R.D. 
Germane. După cum informează 
agențiile A.D.N. și C.T.K.. in centrul 
convorbirilor s-au aflat relațiile din
tre cele două partide și țări, punîn- 
du-se accentul pe adincirea in conti
nuare a acestora. îndeosebi prin ac
țiuni de cooperare economică și teh- 
nico-științifică. Tn comunicatul dat 
publicității la încheierea vizitei se 
reafirmă hotărirea R.D.G. și R.S.C. 
de a-și aduce contribuția la o poli
tică de dialog și cooperare, in ve
derea reducerii tensiunilor, asigură
rii păcii și sporirii încrederii in rela
țiile internaționale.

Luări de poziție in vederea convocării
unei conferințe de pace in Orientul Mijlociu
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Încetarea cursei înarmărilor 
problemă centrală a omenirii

Armele atomice — un pericol grav 
pentru întreaga umanitate

BRASILIA 10 (Agerpres). — Ne
cesitatea stăvilirii aberantei curse 
a înarmărilor nucleare este dictată 
de realitatea obiectivă — a decla
rat ministrul brazilian al culturii, 
Celso Monteyro Furtado. Intr-o

alocuțiune rostită la Brasilia, el. . a
precizat că este total absurd să se 
acționeze pentru sporirea arsenale
lor nucleare, știind ce pericol re
prezintă pentru întreaga umanitate 
aceste arme.

Campanie împotriva prezenței bazelor 
militare străine în Grecia

ATENA 10 (Agerpres). — In ca
drul unei conferințe de presă or
ganizate la Salonic, Mișcarea pen- 

i tru ■ eliminarea bazelor militare din 
* Grecia a anunțat o vastă campanie 
ț de acțiuni împotriva prezentei mi- 

litare americane pe teritoriul elen,
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J TOKIO 10 (Agerpres). — La 
I Tokio au început lucrările Congre-
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Conducerea organizației a arătat că 
această campanie își propune să 
explice populației pericolele mari 
pe care le generează prezența baze
lor militare străine pe teritoriul 
național și să ceară eliminarea fa
cilităților militare acordate forțelor americane.

In pregătirea ofensivei de primăvară 
a oamenilor muncii niponi

sului extraordinar al Sindicatului 
național al lucrătorilor din între
prinderile municipale și regionale, 
care reunește aproximativ 1.25 mi
lioane membri. Participanta vor 
examina, timp de două zile, sarci
nile sindicatelor din această ramu
ră in vederea pregătirii si bunei 
desfășurări a tradiționalei ofensi-

ve de primăvară a oamenilor mun
cii niponi pentru apărarea dreptu
rilor lor, pentru dezarmare si pace.

Ca urmare a protestelor neîntre
rupte ale populației, planurile pri
vind construirea unei noi baze mi
litare a S.V.A. pe insula japoneză 
Miyake, la sud de Tokio, au fost 
deocamdată înghețate, a anunțat un 
purtător de cuvînt al Ministerului 
Apărării de la Tokio.

ANKARA 10 (Agerpres). — Pre
mierul turc. Tiirgiit Ozal, a lansat un 
apel Iranului și Irakului să înceteze 
„războiul orașelor” și să pună ca
păt conflictului dintre ele. adoptind 
o politică de abținere de la folosi
rea forței. Prin escaladarea acestui 
conflict — a arătat premierul turc — 
sint puse in pericol viețile civililor 
și sint provocate mari daune mate
riale.

HELSINKI 10 (Agerpres). — Con
siliul Mondial al Păcii a adresat me
saje separate șefilor de stat ai Ira
nului și Irakului, cerindu-le să pună 
capăt neîntîrziat bombardării re
ciproce a capitalelor celor două țări, 
precum și a conflictului general din-

★
TEHERAN 10 (Agerpres). — Avi

oane de luptă iraniene au bombar
dat instalații militare șl. economice 
din orașul Basra, poziții și concen
trări de trupe irakiene din zonele 
Al-Amara, Suleimanyeh și Arbet — 
relatează agenția IRNA. Aparatele 
au provocat victime și pierderi for
țelor irakiene. Artileria antiaeriană 
iraniană a doborit un avion de luptă 
irakian in zona orașului Arak. Pe de 
altă parte, IRNA precizează că în 
urma atacurilor cu rachete declanșate 
de Irak asupra Teheranului miercuri 
noaptea și joi dimineața, mai 
multe persoane au fost ucise. înre- 
gistrindu-se. de asemenea, distru
geri materiale.

BAGDAD 10 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția TNA. care 
citează un purtător de cuvînt militar, 
forțele irakiene au lansat o nouă 
rachetă asupra Teheranului, joi, pre-

tre ele. Consiliul Mondial al Păcii 
a exprimat sprijin deplin rezoluției 
Consiliului de Securitate al O.N.U. 
privind incetarea războiului dintre 
Iran și Irak.

TUNIS 10 (Agerpres)'. — Yasser 
Arafat. " președintele Comitetului 
Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, a lansat un apel 
pentru încetarea războiului dintre 
Iran și Irak. In humele poporului 
palestinian. Yasser Arafat a expri
mat speranța că cele două țări vor 
înceta cit mai curind posibil osti
litățile dintre ele in interesul po
poarelor lor. al țărilor islamice și 
arabe — informează agenția WAFA.

★
cizîndu-se că este cel de-al 47-lea 
atac de acest fel asupra capitalei 
iraniene.

Pe de altă parte, agenția arată că 
artileria de lungă distanță iraniană 
a continuat bombardarea, pe par
cursul întregii nopți de miercuri spre 
jo', a orașului Basra și a sectorului 
Al-Qurneh. situat .la nord de oraș, 
fiind ucise sau rănite mai multe 
persoane.

TEHERAN 10 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Iranului. Mir 
Hussein Moussavi. a salutat propu
nerea sovietică privind încetarea 
...războiului orașelor” dintre Iran și 
Irak, anunță agenția Taniug. Pre
mierul iranian a arătat că o hotări- 
re a Consiliului de Securitate al 
O.N.U., interzicind toate atacurile 
asuora obiectivelor civile și econo
mice, ar putea fi in interesul tutu
ror țârilor.

Convorbiri 
chino-americane

WASHINGTON 10 (Agerpres). — 
Ministrul afacerilor externe al 
R. P. Chineze, Wu Xueqian. și-a în
cheiat vizita efectuată in Statele 
Unite. în cursul căreia a fost primit 
de președintele Ronald Reagan si a 
avut două runde de convorbiri cu 
secretarul de stat. George Shultz, 
precum și cu alte- oficialități ame
ricane — relatează agenția China 
Nouă.. La plecarea din Washington. 
Wu Xueqian a declarat presei că. in 
cursul vizitei, părțile au. făcut un 
schimb de păreri aprofundat si des
chis asupra problemelor bilaterale si 
internaționale de interes comun, ceea 
ce permite promovarea înțelegerii 
reciproce si este util dezvoltării în 
continuare a relațiilor chino-ameri
cane. El a sugerat, totodată., sporirea 
consultărilor dintre cele două țări, 
in scopul depășirii treptate a diver
gentelor.

ADEN 10 (Agerpres). — R.D.P. Ye
men sprijină lupta poporului pales
tinian din teritoriile arabe ocupate 
pentru înfăptuirea drepturilor lui le
gitime. a declarat Haidar Abou Bakr 
Âl-Attas, președintele Prezidiului 
Consiliului Suprem al Poporului al
R. D.P.Y. Pronunțindu-se pentru con
vocarea cit mai urgent posibil a unei 
conferințe internaționale de pace in 
problema Orientului Mijlociu. cu 
participarea Organizației pentru Eli
berarea Palestinei ca unic reprezen
tant al poporului palestinian, el' a 
exprimat solidaritatea țării sale cu 
lupta poporului palestinian.

ANKARA 10 (Agerpres). — într-o 
declarație făcută cu prilejul vizitei 
la Ankara a șefului Departamentu
lui politic al O.E.P.. Faruk- Khad- 
dumi. ministrul de externe al Tur
ciei. Mesut Yilmaz. a condamnat ac
țiunile represive ale Israelului im- 
potriva populației de pe Malul de 
Vest al Iordanului si din Gaza, ex- 
primînd. totodată, sprijinul tării sale 
fată de cauza poporului palestinian. 
Ministrul de externe turc a arătat că 
țara sa se pronunță pentru convo
carea unei conferințe de pace ip O- 
rientul Mijlociu, cu participarea tu
turor părților interesate.

NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres). 
— Observatorul Ligii Arabe la 
O.N.U.. Clovis Maksoud. a arătat. în
tr-o declarație, că a avut o Întreve
dere cu secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar pe care l-a 
informat in legătură cu vizita pe 
care urmează să o întreprindă in
S. U.A. o delegație arabă, la sfirșitul 
lunii martie, pentru discutarea situa
ției din Orientul Mijlociu. Convorbi
rile pe care le va avea delegația 
formată din secretarul general al 
Ligii Arabe, Chedli Klibi, si .miniștrii 
de externe ai Arabici Saudite. Siriei 
și Algeriei — se vor referi si la pro
blema convocării unei conferințe in

ternaționale de pace in Orientul Mij
lociu. a precizat Clovis Maksoud.

AMMAN 10 (Agerpres). — Regele 
Hussein al Iordaniei a revenit la 
Amman după Șqurtele vizite între
prinse în Irak și Kuweit, unde a 
conferit cu șefii' celor două state, 
Saddam J-Iussein -șt. .respectiv. Jaber 
Al Ahmed Al Sabah. In centrul în
trevederilor s-au aflat probleme re
feritoare la Orientul Mijlociu, în 
contextul situației din teritoriile 
ocupate și eforturilor ce. se depun 
pentru soluționarea conflictului din 
regiune.

PARIS 10 (Agerpres). — La Stras
bourg continuă lucrările sesiunii 
Parlamentului Vest-European. organ 
consultativ al Pieței comune. Luind 
în dezbatere relațiile C.E.E. cu terțe 
țări, parlamentarii vest-europeni au 
respins ratificarea unor protocoale 
financiare și - comerciale încheiate de 
C.E.E. cu' Israel in luna decembrie. 
După cum rețevă agenția A.N.S.A.. 
respingerea ratificării protocoalelor 
respective a fost determinată de po
litica autorităților israeliene In teri
toriile ocupate.

★
Populația palestiniană din terito

riile de pe Malul, vestic al Iordanu
lui și din Gaza. ocUpate de Israel, 
a marcat, la 9 martie. „Ziua mar
tirilor palestinieni” — în memoria 
celor uciși . în lupta pentru redobin- 
direa drepturilor legitime ale po
porului palestinian. Agenția WAFA 
informează că greva generală a con
tinuat în toate zonele teritoriilor ocu
pate, iar in taberele de refugiati 
Balata, Duheisheh, Zeița. Tulkaram. 
Răfah și. Jabalia, precum, și. în alte 
sectoare au avut loc demonstrații de 
protest față de menținerea ocupației 
israeliene. Potrivit agenției EFE, ca 
urmare a intervenției brutale a for
țelor de ocupație, s-au înregistrat 
noi victime în rîndurile palestinie
nilor. (Agerpres).

PANAMA: în sprijinul apărării suveranității 

și independenței naționale
CIUDAD DE PANAMA 10 (Ager

pres). — Mai multe organizații de 
masă și obștești panameze, precum 
și partide politice care fac parte din 
coaliția guvernamentală „Uniunea 
Națională Democratică” și o serie de 
adunări municipale din Panama au 
dat publicității declarații în care 
sprijină ferm poziția guvernului în 
favoarea apărării suveranității și 
independenței naționale, pronunțîn- 
du-se împotriva amestecului străin în

treburile interne ale țării — trans
mite agenția Prensa Latina. Decla
rațiile resping poziția unor cercuri 
conservatoare, militariste din S.U.A,; 
care se pronunță pentru o interven
ție armată în Panama și solicită gu
vernului panamez să adopte, in cazul 
unei intervenții militare străine, un 
plan de apărare de către întregul 
popor panamez a suveranității și 
independenței naționale, a integrită
ții teritoriale a Republicii Panama.

Marș de protest împotriva măsurilor
represive ale autorităților R.Ș.A.

PRETORIA 10 (Agerpres). — Sute 
de studenți sud-africani au partici
pat la un .marș de protest la Cape
town împotriva interzicerii de către

autoritățile de la Pretoria a activită
ții unor organizații antiapartheid din 
R.S.A. Poliția a intervenit folosind 
bastoane de cauciuc si gaze lacrimo
gene.

Pentru aplicarea acordului 
de pace in America Centrală
SAN JOSE 10 (Agerpres). — în

tr-o declarație făcută la San Jose, 
ministrul costarican al relațiilor ex
terne. Rodrigo Madrigal, a precizat 
că viitoarea reuniune a miniștrilor 
de externe din regiune, pe tema in
staurării unui climat eficient si du
rabil de pace în America Centrală, 
se va desfășura la Ciudad de Gua
temala. incepmd din 23 martie. Cu 
acest prilej. Comisia executivă a 
acordurilor de pace in regiune —■ 
constituită din miniștrii de externe 
centro-americani — va definitiva me
canismele de verificare la fata locu
lui a aplicării prevederilor Acordu
lui de pace in America Centrală.

MANAGUA 10 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Nicaragua. Da
niel Ortega, a acuzat Administrația 
S.U.A. de suspendarea convorbirilor 
dintre guvernul sandinist si condu
cerea forțelor „contras” asupra con
certării unei încetări a focului, pro
gramată să înceapă miercuri în lo
calitatea nicaraguană Sapoa — in
formează agențiile T.A.S.S. și Pren
sa Latina. El a arătat că refuzul 
contrarevoluționarilor de a se așeza 
Ia masa negocierilor demonstrează 
lipsa de interes din partea acesto
ra și a susținătorilor lor privind in
cetarea conflictului din tară sau so
luționarea pașnică a situației din 
America Centrală.

Lumea capitalului 
in adevărata ei înfățișare

FRANȚA : Creșterea numărului falimentelor 
agravează șomajul

PARIS 10 (Ager
pres). — Institutul 
național de statistică 
și cercetări economice 
(I.N.S.E.E.) a anunțat, 
la Paris, că anul tre

cut numărul falimen
telor a crescut în 
Franța cu 10,7 la sută 
față de 1986, ceea ce a 
contribuit la agrava
rea șomajului. . Cele

mai multe întreprin
deri falimentare s-au 
înregistrat în sectorul 
transporturilor *i în 
construcții.

SPANIA : Femeile — primele pe lista celor 
fără un loc de muncă

MADRID 10 (Ager
pres). — Spania ocupă 
primul loc în Piața 
comună în ceea ce 
privește numărul fe

meilor care nu dispun 
de locuri de muncă. 
Potrivit datelor furni
zate de Ministerul 
Muncii și Asigurărilor 
Sociale, la sfîrșitul

anului trecut din nu
mărul'total al șomeri
lor din această țară, 
care se ridică la apro
ximativ 3 milioane, 
1364 200 erau femei.

S.U.A.: Intensificarea traficului de narcotice

WASHINGTON 10 
(Agerpres). — Potrivit 
cotidianului „The New 
York Times”, în ma
rile orașe americane 
se constată o sporire 
a numărului de acte 
criminale provocate de 
bandele traficantilor 
de narcotice. Ziarul 
american arată. în a- 
cest sens,, că' numai. în

și criminalitatea
cartierul Queens al 
New York-ului. nu
mărul crimelor legate 
de traficul cu stupe
fiante a crescut de la 
începutul acestui an 
cu 25 la sută. O inten
sificare a actelor cri
minale se consțată și, 
în alte orașe america
ne. La Washington, de 
exemplu, numai în

ultimele două luni 
s-au înregistrat 49 de 
asasinate comise de 
traficanții de stupe
fiante. Alte puncte 
importante ale activi
tății traficantilor de 
droguri sint orașele 
Detroit. Kansas City, 
precum și aglomerări
le urbane de pe coasta 
vestică a S.U.A.

O importantă cerință pentru făurirea noii ordini economice mondiale:

DECOLONIZAREA TEHNOLOGICĂ
în mod constant România socialis

tă, președintele Nicolae Ceaușescu 
au subliniat că făurirea unei in
dustrii moderne și dezvoltarea ei 
rapidă în țările rămase in urmă 
reprezintă condiția esențială a li
chidării subdezvoltării, a decalaje
lor dintre state, cerința de bază a 
înfăptuirii unei noi ordini eco
nomice mondiale, capabilă să asi
gure progresul tuturor popoare
lor. „Pentru oricare țară care do
rește să-și dezvolte puternic eco
nomia. să ridice nivelul de trai al 
poporului său. să-și asigure inde
pendența și suveranitatea — arăta 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
— crearea unei puternice industrii, 
a unei agriculturi avansate este o 
necesitate obiectivă”.

Tendințe inversate. Intr-*- 
devăr. dacă pînă in anii ’50 indus
trializarea era un fenomen caracte
ristic țărilor astăzi dezvoltate, in ur
mătoarele două decenii el s-a gene
ralizat. în prezent, nu este stat, din 
cele peste o sută ce și-au dobindit 
independenta după al doilea război 
mondial, care să nu se fi angajat 
într-o proporție sau alta, cu o in
tensitate sau alta pe calea transfor
mării structurale a economiei prin 
intermediul industriei.

Procesul industrializării — așa 
cum se arată si în analiza anuală a 
O.N.U.D.I. intitulată „Industrie sl 
dezvoltare. Raport global. 1987“ — a 
influențat pozitiv economiile state
lor in curs de dezvoltare. Astfel, 
după o creștere rapidă, timp de a- 
proape trei decenii, industria a re
prezentat. Ia începutul actualului 
deceniu, 36—38 la sută din produ
sul intern brut al țărilor respective, 
fată de 29 Ia sută in 1965. De aseme
nea. ponderea statelor lumii a treia 
in producția industrială mondială a 
sporit de la 8 Ia sută în 1963 la 11.6 
la sută în 1984, iar in comerțul in
ternațional cu produse manufactu
rate — de la 5 la sută în 1970 la 12,5 
la sută in 1985. O serie de țări in 
curs de dezvoltare produc astăzi di
ferite echipamente industriale, unele

dintre ele reușind chiar să exporte 
tehnologii si să presteze servicii 
tehnice. Asemenea progrese au de
terminat pe unii specialiști să apre
cieze că industrializarea țărilor lu
mii a treia ar însemna „o a doua 
revoluție industrială” care transfor
mă economia mondială mai radical 
decît modificările ce au avut loc in 
Anglia la sfirșitul secolului al 
XVIII-lea și începutul veacului tre
cut.

Cu toate acestea, asa cum rezultă 
din analizele O.N.U.D.I.. dezvoltarea 
industrială a țărilor rămase în urmă 
a fost si este profund inegală : doar 
cinci țări au realizat, în 1987. mai 
bine de jumătate din producția in
dustrială a întregului grup al aces
tor state și numai zece țări acope
reau peste patru cincimi din expor
turile sale de produse manufactu
rate. în același timp, dezvoltarea 
industrială a țărilor lumii a treia se 
caracterizează printr-o pronunțată 
discrepantă sectorială, în sensul că 
statele in cauză au o pondere mai 
ridicată in producția unor ramuri 
industriale tradiționale și mai scă
zută în sectoarele cu tehnici avan
sate.

Și mai îngrijorător este însă fap
tul că. de Ia o vreme, tendințele 
s-au inversat — respectiv procesul 
industrializării țărilor in curs de 
dezvoltare stagnează, iar in unele 
dintre ele — cum sint cele din Ame
rica Latină — este chiar in regres. 
In aceste condiții, este aproape im
posibil să se realizeze obiectivele 
stabilite la Conferința generală a 
O.N.U.D.I. de la Lima, din 1975. care 
vizează creșterea, pînă în anul 2000, 
a ponderii țărilor în curs de dezvol
tare Ia 25 la sută din producția in
dustrială mondială și Ia 30 la sută 
din comerțul internațional cu pro
duse manufacturate. Extrapolarea 
actualelor tendințe arată că ponde
rea țărilor rămase în urmă In pro
ducția industrială a lumii va fi. la 
sfirșitul secolului, de cel mult 15 la 
sută, in timp ce statele respective 
vor reprezenta circa patru cincimi 
din populația globului.

O formâ specifică de neo
colonialism. DesiSur> la blocarea 
procesului industrializării în lumea a 
treia au contribuit mai multi fac
tori. cum sint criza economică mon
dială, uriașa povară a datoriilor ex
terne. escaladarea protecționismului 
comercial. De asemenea, un rol deo
sebit de important l-au avut marile 
decalaje tehnologice și caracterul de 
monopol al transferului internațional 
de tehnologie. Ce poate fi mai eloc
vent in privința discrepantelor dintre 
țările sărace și cele bogate în acest 
domeniu, decît faptul că nivelul me
diu al cheltuielilor pentru cercetare- 
dezvoltare pe locuitor este de 200 de 
dolari pe an în, S.U.A. și în unele 
țări din Europa, occidentală, dar de 
sub 5 dolari in statele Americii La
tine și de mai puțin de un dolar în 
țările cele mai rămase în urmă din 
Africa și Asia ?

Decalajele tehnologice în continuă 
adincire generează o formă specifi
că de colonialism — colonialis
mul tehnologic — care merge mină 
în mină cu colonialismul economic 
și politic. Toate aceste tipuri de co
lonialism. atit de diferite la prima 
vedere, constituie insă, impreună, 
fundamentul raporturilor de depen
dentă a multor țări rămase in urmă 
fată de statele avansate. Astfel, 
principalii furnizori de tehnologie 
pe plan mondial sint țările capita
liste dezvoltate, mai exact marile 
societăți transnaționale, care contro
lează. după unele evaluări, aproape 
80 la sută din schimburile tehnolo
gice internaționale.

Dar tehnologia creată de țările 
dezvoltate si adaptată la condițiile 
lor social-economice nu răspunde 
decît intereselor acestor state, igno- 
rînd aproape complet nevoile sl con
dițiile specifice din țările în care 
este implantată. Potrivit unor studii 
ale O.N.U. în ce privește metodele 
de fabricație ale filialelor societăți
lor transnaționale, numai în foarte 
puține cazuri, sub 5 la sută, tehno
logia se schimbă in funcție de con
dițiile locale.

Tocmai de aceea, una dintre cele 
mai frecvente critici aduse tehnolo

giei transferate de marile monopo
luri are in vedere faptul că ea a dat 
naștere unui dualism tehnologic, cu 
efecte uneori nefaste asupra econo- 
,miei țârilor în curs de dezvoltare, 
întreprinderile care folosesc această 
tehnologie funcționează, de obicei, 
ca niște insule izolate în cadrul 
economic tradițional al lumii a 
treia. Participind la creșterea pro
ducției tării respective, ele nu con
tribuie însă la dezvoltarea economi
că generală și la schimbarea struc
turilor sociale. Aceste întreprinderi 
reprezintă un ..sector străin” în ca
drul economiei naționale a statelor 
rămase in urmă. Din punct de ve
dere teritorial. întreprinderile în 
cauză sint situate în țările în curs 
de dezvoltare, dar sub raport econo
mic ele fac parte din sfera de in
fluentă a țărilor capitaliste dezvol
tate. Adesea produsele acestor în
treprinderi nu corespund nevoilor 
economice si sociale ale țărilor în 
care activează și nu contribuie la 
dezvoltarea cererii locale prin lăr
girea pieței interne. în plus, ele sint 
tributare importurilor, ceea ce agra
vează și mai mult situația, și așa 
precară, a balanței de plăti externe 
a tarilor in curs de dezvoltare. 
Aceste fenomene tehnico-economice 
au serioase consecințe pe plan so
cial-politic ; cadrele de conducere și 
specialiștii care lucrează-in astfel de 
„enclave" devin o „elită” prin veni
turile si consumurile lor si. adesea, 
prin opțiunile lor politice.

Toate acestea constituie o sursă de 
agravare a conflictelor dintre inte
resele naționale ale țărilor in curs 
de dezvoltare si tehnologia transfe
rată de societățile transnaționale.

Pe bună dreptate, tot mai multi 
specialiști consideră că o astfel de 
cooperare tehnico-știintifică a de
venit un instrument de dominație a 
țărilor sărace de către cele bogate, 
un important factor de accentuare 
continuă a decalajelor dintre state, 
de menținere a unor raporturi eco
nomice inechitabile, de jaf neoco- 
lonial. Asemenea aprecieri au in ve
dere faptul că. folosindu-se de po
ziția monopolistă pe care o dețin, 
exportatorii de tehnologic din țările 
capitaliste dezvoltate practică ade

sea preturi excesiv de ridicate, o 
evidentă discriminare fată de sta
tele importatoare din lumea a treia. 
Calcule aproximative ale O.N.U.' a- 
rată că. pe această cale, societățile 
transnaționale storc anual din țările 
rămase in urmă 6—8 miliarde de 
dolari.

Pentru un acces larg, 
neingrâdit la tehnica mo
dernă. Evoluțiile în domeniul 
transferului internațional de tehno
logie confirmă, o dată in plus, opor
tunitatea și justețea demersurilor 
consecvente ale României, ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, la 
O.N.U. și în alte organisme interna
ționale. pentru trecerea la măsuri 
hotărite in vederea lichidării mari
lor decalaje tehnologice și asigurării 
unui acces larg, neîngrădit al tutu
ror statelor la cuceririle științei și 
tehnicii moderne. în acest sens, tara 
noastră consideră necesară stabi
lirea unor reguli echitabile pentru 
transferul de tehnologie. care să 
țină șeama de nevoile statelor in 
curs de dezvoltare, să elimine ba
rierele discriminatorii si practicile 
spoliatoare din acest domeniu, să 
acorde un tratament preferențial 
țărilor în curs de dezvoltare în 
vederea creării și consolidării pro
priei baze tehnologice.

De asemenea, după părerea Româ
niei, ar avea o mare insemnătate 
găsirea unor forme de colaborare 
reciproc avantajoase — inclusiv in 
domeniul creditării si al plăților in
ternaționale — depășirea actualelor 
obstacole reprezentate de imensa 
datorie externă -a țărilor in curs de 
dezvoltare, exacerbată prin dobinzi 
excesive, cămătărești. în . vederea a- 
tingerii unor asemenea obiective, 
tara noastră se pronunță pentru un 
dialog autentic, la O.N.U.. intre toa
te statele interesate, pentru convo
carea unei a doua Conferințe a Na
țiunilor Unite pentru știință și teh
nologie in folosul dezvoltării.

Firește. înfăptuirea unor măsuri ca 
cele propuse de România, de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. ar fi 
de natură să contribuie la relansa
rea procesului industrializării țări
lor în curs de dezvoltare, factor 
esențial in lichidarea subdezvoltării, 
a decalajelor dintre state si edifi
carea unei noi ordini economice 
mondiale, capabile să asigure pro
gresul general.

Dr. €. I. RAPCEA.

Pentru adoptarea unor măsuri de stopare a racolării 
de specialiști de către țările occidentale 

Un raport al Comisiei economice O.N.U. pentru Africa
KHARTUM 10 (Agerpres). — La 

Khartum au început lucrările reu
niunii Comitetului pregătitor al celei 
de-a treia conferințe a miniștrilor 
planificării din Africa. Experți din 
numeroase țări ale continentului 
analizează probleme referitoare la 
creșterea eficienței agriculturii, siste
mului educațional șl gestiunii prin

cipalelor ramuri ale economiei, pre
cum și măsuri de stopare a racolării 
de specialiști ;de către țările occi
dentale. Raportul consacrat acestor 
probleme a fost prezentat de secre
tarul executiv al Comisiei economice 
O.N.U. pentru Africa, Adebayo 
Ădedeji.

pe scurt
AGENȚIILE DE PRESA

PREȘEDINTELE FILIPINELOR, 
Corazon Aquino, dorește o extin
dere a relațiilor diplomatice, po
litice. sociale și economice ale tă
rii sale cu statele socialiste — a 
arătat secretarul pentru planifica
rea economică. Solită Monsod, in
tr-o convorbire avută cu presa, 
miercuri, la Manila. Totodată, s-a 
făcut cunoscut că șeful statului fi- 
lipinez va efectua, luna viitoare, 
o vizită in R.P. Chineză.

I
ALEGERE. Adunarea Consultati

vă Populară — organul legislativ 
suprem al Indoneziei — l-a reales 
pe președintele Suharto șef al sta
tului pentru un nou mandat de 
cinci ani. Au fost aprobate, cu 
acest prilej, și direcțiile de bază ale 
politicii interne și externe a țării.

rile politice si de afaceri nipone 
se opun acestei cereri, invocînd Ln- 
teresele economice ale Japoniei.

PROBLEME STRINGENTE. După 
trei zile de dezbateri, la Bruxelles 
a luat sfirșit- reuniunea'miniștrilor 
agriculturii din țările membre ale 
C.E.E.. consacrată unor probleme 
stringente ou care se confruntă 
„cei 12”. legate de preconizata re
formă a politicii agricole. întrucît 
ansamblul, problemelor ni», a putut 
fi soluționat, miniștrii au 
să se întîlnească din 
Bruxelles, la 28 martie.

convenit 
nou la

Ministrul 
externe,

I
I
I
I
I

LA TOKIO s-au încheiat nego- 
Icierile dintre Japonia si S.U.A. vi

zind revizuirea acordului intergu- 
vernamental nipono-amerlcan pri- 

| vind cooperarea științifică si țeh- 
I nică. Tratativele au luat sfirsit fără 
1 ca părțile 
Iîn special 

japoniei 
S.U.A. de

să 
ca 

de 
a

monopol asupra rezultatelor cerce
tărilor științifice comune de Inte
res militar. a produselor obținute 
din acestea și în privința comer
cializării lor pe terțe piețe. Cercu-

ajungă la un acord 
urmare a refuzului 
a * accepta cererea 

păstra un drept da

I Ulii

I ci a:L_

MANEVRE MILITARE, 
argentinian al relațiilor
Dante Câputo, a făcut in Camera 
Deputăților o amplă prezentare a 
situației din regiunea Malvinelor 
(Falkland), unde se desfășoară tn 
prezent manevre militare britanice 
— transmite agenția Prensa Latina. 
El a reafirmat, cu acest prilej, 
poziția Argentinei tn favoarea unor 
negocieri cu Mărea Britanie pri
vind statutul arhipelagului.

ACCIDENT. Două elicoptere de 
transport ale forțelor aeriene ale 
S.U.A. s-au ciocnit în zbor în apro
piere de Fort Campbell, statul 
Kentucky. După cum s-a precizat 
de către oficialitățile americane, un 
număr de 17 militari și-au pierdut 
viața.

I
I

I
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