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Vizita oficială de prietenie a tovarășului 
Nicolae Ceausescu, împreună cu tovarășa

în continuarea itinerarului de pace și colaborare 

în țări ale Africii

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU A SOSIT, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, 

lNTR-0 VIZITĂ OFICIALĂ DE PRIETENIE 
ÎN REPUBLICA GUINEEA

La Conakry, primire caldă, sărbătorească, ilustrare a prestigiului 
președintelui României socialiste, a aprecierii politicii dinamice 

și constructive promovate de țara noastră pe arena internațională

Ceremonia 
sosirii

Președintele Republicii Socia
liste România. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. a sosit, vi
neri. 11 martie, la Conakry, unde, la 
invitația președintelui Comitetului 
Militar de Redresare Națională, 
președintele Republicii Guineea. Lan- 
sana Contă, efectuează o vizită ofi
cială de prietenie in această țară.

Populația capitalei guineeze, ora
șul Conakry, situat chiar pe coasta 
Atlanticului, a făcut distinșilor soli ai 
poporului român o primire călduroa
să. intimpinindu-i cu entuziasm, cu 
sentimente de aleasă stimă si pre
țuire.

La aeroport, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost lntimpinați cu 
multă cordialitate de președintele 
Comitetului Militar de Redresare 
Națională, președintele Republicii 
Guineea. Lansana Contă, și doam
na Henriette Conte, care le-au 
adresat calde urări de bun venit pe 
pămintul guineez.

în continuarea ceremoniei au fost 
Intonate imnurile de stat ale Româ
niei și Guineei. în timp ce in semn 
de salut au fost trase 21 salve de ar
tilerie. Cei doi președinți au trecut 
In revistă garda de onoare.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
apoi salutați cu deosebită conside
rație de membrii conducerii Repu
blicii Guineea și ai guvernului.

Erau prezenți șefii misiunilor di
plomatice acreditați la Conakry.

Se aflau de față ambasadorul Re
publicii Socialiste România la Co
nakry și ambasadorul Republicii 
Guineea la București.

După o scurtă oprire In salonul 
de onoare al aerogării, președinții 
Nicolae Ceaușescu și Lansana Conte, 
tovarășa Elena Ceaușescu si doamna 
Henriette Conte s-au îndreptat 
spre capitală, de-a lungul străzilor 
străbătute un mare număr de ce
tățeni salutind. cu multă căldură, pe 
solii poporului român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu si 
tovarășa Elena Ceaușescu au răs
puns cu prietenie manifestărilor lo
cuitorilor orașului.

La reședință, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au intreținut. într-o at
mosferă cordială, cu președintele 
Lansana Conte și doamna Henriette 
Conte.

Cei doi președinți și-au manifes
tat convingerea că vizita va deschi
de noi perspective dezvoltării rela
țiilor de prietenie și colaborare din
tre cele două țări si popoare, in in
teresul reciproc, al cauzei păcii și 
cooperării internaționale.

BANCHET OFICIAL OFERIT ÎN ONOAREA 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU 
SI A TOVARĂȘEI ELENA CEAUSESCU

în onoarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu a fost ofe
rit, vineri, 11 martie, un banchet 
oficial, la Palatul Națiunilor, de că
tre președintele Comitetului Militar 
de Redresare Națională, președintele

începerea convorbirilor 
oficiale

ÎN PAGINA A III-A

Președintele Nicolae Ceaușescu 
s-a întîlnit cu președintele 

Lansana Conte
Președintele Nicolae Ceaușescu și 

tovarășa Elena Ceaușescu s-au în
tîlnit. vineri după-amiază. cu Lansa
na Conte, președintele Comitetului 
Militar de Redresare Națională, pre
ședintele Republicii Guineea.

în acest cadru, cei doi șefi de stat 
au avut convorbiri într-o atmosferă

Republicii Guineea. Lansana Contă, 
și doamna Henriette Contă.

Au participat tovarășii Ion Dincă, 
loan Totu, celelalte persoane oficiale 
care îl însoțesc pe șeful statului 
român.

Erau prezenți membri ai Comitetu
lui Militar de Redresare Națională, 

de stimă și înțelegere reciprocă con
sacrate actualității internaționale.

S-au trecut in revistă o serie de 
probleme cu care se confruntă ome
nirea, subliniindu-se necesitatea ca 
acestea să fie soluționate cu parti
ciparea și în interesul popoarelor.

ai guvernului guineez, alte persoane 
oficiale.

Au luat parte șefii misiunilor di
plomatice acreditați la Conakry.

în timpul banchetului, desfășurat 
intr-o atmosferă cordială, prieteneas
că, cei doi șefi de stat au rostit 
toasturi, urmărite cu deosebită aten
ție și subliniate cu aplauze de cei 

pentru a se asigura cu forțe unite 
pacea, progresul, dezvoltarea liberă, 
independentă, suverană a tuturor na
țiunilor, edificarea unei lumi mai 
bune și mai drepte. Un loc aparte 
l-au ocupat problemele privind Afri
ca și activitatea Organizației Unității 
Africane.

prezenți. Toasturile au reliefat În
semnătatea dialogului la nivel înalt 
româno-guineez, bunele raporturi 
existente intre țările și popoarele 
noastre, dorința comună de a se ac
ționa pentru dezvoltarea colaborării 
pe diverse planuri dintre România și 
Guineea.

Elena Ceausescu, iu Republica liberia

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
SI PREȘEDINTELE SAMUEL KANYON DOE

9 9

au semnat Comunicatul comun româno-liberian
Președintele Republicii Socialiste 

România, Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Republicii Liberia, Samuel 
Kanyon Doe, au semnat, vineri di
mineața, Comunicatul comun ro
mâno-liberian.

Solemnitatea a avut loc In pre
zența tovarășei Elena Ceaușescu.

Aii asistat membrii celor două 
delegații.

Exprimîndu-și satisfacția — In nu
mele tuturor liberienilor — pentru 
încheierea acestui important docu
ment, președintele Samuel Kanyon 
Doe a subliniat că rezultatele con

COMUNICAT COMUN
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a efectuat. îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
o vizită oficială de prietenie in Re
publica Liberia, la invitația pre
ședintelui Republicii Liberia, Sa
muel Kanyon Doe. in perioada 9—11 
martie 1988. Vizita efectuată, ca răs
puns la vizita oficială de prietenie 
a președintelui Republicii Liberia in 
Republica Socialistă România in oc
tombrie 1986. a oferit conducătorilor 
celor două state un nou prilej de a 
reînnoi și întări legăturile cordiale 
de prietenie, cooperare si fraterni
tate existente între țările si po
poarele lor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. a avut convorbiri oficiale 
rodnice cu președintele Republicii 
Liberia, Samuel Kanyon Doe. des
fășurate lntr-o atmosferă de priete
nie, cordialitate și înțelegere reci
procă.

La convorbiri au participat :
Din partea română : Ion Dincă, 

prim viceprim-ministru al guvernu
lui ; loan Totu, ministrul afacerilor 
externe; Constantin Stanca, minis
tru secretar de stat la Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale; Gheorghe 
Sprințeroiu, consilier; Dimitrie Stă- 
nescu, director în Ministerul Aface
rilor Externe; Silvestru Zugrav. În
sărcinat cu afaceri a.i. al Republicii 
Socialiste România in Republica Li
beria: Ion .Grigore, director in Mi
nisterul Comerțului Exterior si Coo
perării Economice Internaționale.

Din partea liberiană : J. Rudolph 
Johnson, ministrul afacerilor exter
ne; Elijah E. Taylor, ministrul pla
nificării și afacerilor economice; 
Gblorzuo Toweh. ministrul agricul
turii; David M. Farhat. ministrul fi
nanțelor; J. Wesseh Mc.Clain, minis
trul comerțului și industriei; J. 
Emmanuel Z. Bowier, ministrul in
formațiilor, culturii și turismului; 
Yudu S. Gray, ministrul lucrărilor 
publice; William Amara Freeman, 
ministrul minelor, păminturilor și 
energiei; Mc Leod E. T. Darpoh, mi
nistrul transporturilor; Martha San- 
dolo Bellen, ministrul sănătății; 
Trohoe S. Kpargai, consilier al pre
ședintelui; Shad G. Kaydea, director 
general al Departamentului Silvicul
turii ; Sammuel McIntosh, consilier 
al ministrului afacerilor externe; 
Lloyd B. Kennedy, director in Mi
nisterul Afacerilor Externe.

în cadrul convorbirilor, conducă
torii celor două state s-au informat 
reciproc asupra preocupărilor actua
le privind dezvoltarea țărilor lor și 
au procedat la o analiză aprofundată 
a căilor și mijloacelor de dezvolta
re a relațiilor de prietenie . intre 
România și Liberia, precum și la un 

vorbirilor. concluziile la care s-a 
ajuns, reflectate în Comunicatul co
mun. sînt în interesul celor două po
poare și țări.

Șeful statului liberian a toastat 
pentru relații bune și trainice Intre 
popoarele celor două țări, îhtre Re
publica Liberia și Republica Socialis
tă România, in sănătatea președinte
lui Nicolae Ceaușescu.

Răspunzînd, președintei» 
Nicolae Ceaușescu a exprimat satis
facția poporului român pentru 
cursul pozitiv al relațiilor dintre 
România și Liberia și a subliniat că 

schimb de opinii asupra principale
lor probleme ale vieții internațio
nale.

Președintei» Nicolae Ceaușescu a 
prezentat activitatea desfășurată in 
România pentru înfăptuirea preve
derilor Programului de construire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate. a hotărîrilor celui de-al 
XIII-lea Congres și ale Conferinței 
Naționale ale Partidului Comunist 
Român, precum și măsurile adoptate 
în vederea perfecționării întregii ac
tivități economice și sociale, a înfăp
tuirii noii revoluții tehnico-științifi- 
ce și a noii revoluții agrare.

Președintele Samuel Kanyon Doe 
a informat despre progresele obți
nute de la lansarea programului 
„Revoluția Verde" și eforturile de
puse pentru lărgirea democrației și 
creșterea nivelului de viată al po
porului liberian.

Conducătorii celor două state au 
dat o inaltă apreciere reciprocă re
zultatelor obținute în dezvoltarea e- 
conomică și socială a României și 
Liberiei.

1
Analizînd stadiul de dezvoltare a 

relațiilor dintre Republica Socialistă 
România Si Republica Liberia, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Samuel Kanyon Doe și-au 
exprimat satisfacția pentru lărgirea 
continuă a raporturilor dintre cele 
două țări și au hotărît să fie inten
sificate tot mai mult aceste rapor
turi in toate domeniile de interes 
comun, ceea ce corespunde năzuin
țelor popoarelor român și liberian, 
cauzei generale a păcii, a înțelegerii 
si colaborării internaționale.

Evidențiind importanta relațiilor 
economice pentru dezvoltarea de an
samblu a cooperării dintre cele două 
țări pe baza avantajului reciproc, 
precum și rezultatele obținute in 
conlucrarea bilaterală pină in pre
zent. conducătorii celor două state 
au hotărit să se acționeze pentru 
creșterea și diversificarea schimburi
lor comerciale și dezvoltarea coope
rării economice în domeniile agricul
turii, pescuitului și industriei alimen
tare. minelor și geologiei, silvicultu
rii și industrializării lemnului, trans
porturilor, construcțiilor de drumuri 
și căi ferate, construcțiilor navale, 
formării cadrelor, precum și in alte 
sectoare de interes comun. Pe baza 
unor acorduri de lungă durată.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Samuel Kanyon Doe au 
apreciat activitatea depusă în cadrul 
Comisiei guvernamentale mixte ro- 
mâno-liberiene de cooperare econo
mică de către partenerii din cele 
două țări, inclusiv la recentele lor 
întilniri din Monrovia, pe linia în
făptuirii prevederilor Acordului pe 
termen lung de dezvoltare a coo
perării economice și tehnice și a 

In timpul vizitei și al convorbirilor 
au fost realizați noi pași In direcția 
dezvoltării acestor raporturi.

Documentul pe care l-am semnat 
astăzi dă o perspectivă largă co
laborării și cooperării dintre țările 
noastre. Aș dori să exprim convin
gerea că ambele părți vor acționa 
pentru realizarea in practică a tot 
ceea ce am convenit

în Încheiere. președintele 
Nicolae Ceaușescu a toastat pentru o 
bună colaborare între România și 
Liberia, In sănătatea președintelui 
Liberiei, a tuturor celor prezenți.

schimburilor comerciale, semnat In 
octombrie 1986, Președinții României 
și Liberiei au convenit să sprijine 
creșterea rolului comisiei mixte in 
amplificarea conlucrării economice 
dintre cele două țări și au hotărît ca 
următoarea sesiune a acestui orga
nism să aibă loc la București, în 1988.

Conducătorii celor două țări au 
hotărît să se stabilească reprezen
tanți permanenți care să urmărească 
și să raporteze periodic asupra mo
dului de îndeplinire a obiectivelor 
convenite.

Cu prilejul vizitei a fost semnat, 
de imputerniciții guvernelor celor 
două țări, Protocolul privind punerea 
In aplicare a Acordului pe termen 
lung de dezvoltare a cooperării 
economice și tehnice și a schimburi
lor comerciale intre România și Li
beria.

Președintele României și președin
tele Liberiei au reafirmat atașamen
tul celor două țări față de princi
piile înscrise în Carta Națiunilor 
Unite, ale respectării independenței 
și suveranității naționale, egalității 
în drepturi a tuturor statelor, inte
grității teritoriale, neamestecului in 
treburile interne, nerecurgerli la 
forță și la amenințarea cu forța, 
dreptului fiecărei națiuni de a se 
dezvolta liber și independent, potrivit 
aspirațiilor propriului popor.

II
Examintnd situația politică și eco

nomică internațională, președinteia 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Samuel Kanyon Doe au constatat cu 
satisfacție similitudinea punctelor lor 
de vedere asupra principalelor pro
bleme cu care se confruntă ome
nirea.

Profund preocupați de cursul. încă 
periculos, al 'evenimentelor interna
ționale, rezultat al continuării cursei 
înarmărilor, persistentei unor con
flicte în diferite zone și înrăutățirii 
situației economice mondiale. îndeo
sebi a țărilor în curs de dezvoltare, 
președintele României și președin
tele Liberiei au apreciat că proble
ma fundamentală a epocii noastre o 
constituie oprirea cursei înarmărilor, 
trecerea hotărită Ia dezarmare, și in 
primul rînd la dezarmarea nuclea
ră, asigurarea dreptului națiunilor, 
ai întregii omeniri la viață, la li
bertate și independentă.

Președintele Republicii Socialist» 
România și președintele Republicii 
Liberia se pronunță pentru elimina
rea totală a armelor nucleare și con
sideră că este necesar ca întreaga 
comunitate internațională să sprijine 
realizarea acestui obiectiv de care 
depinde însuși viitorul întregii ome
niri.

Președinții celor două țări au sa
lutat semnarea Tratatului , dintre
(Continuare in pag. a III-a)

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

SAMUEL KANYON DOE
Președintele Republicii Liberia

i
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Noile capacități din industria reciclării CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARA
materialelor - realizate la termen CONSTANȚA: La semănat, ritm bun de lucru

Prin preocuparea constantă, per
severentă a conducerii partidului, 
recuperarea și valorificarea materia
lelor refolosibile a devenit o acti
vitate de bază pentru asigurarea re
surselor materiale necesare înfăp
tuirii sarcinilor de plan. Așa cum 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
prin reutilizarea materialelor se 
poate și trebuie să se asigure cel 
pu(in 50 ia sută din necesarul de 
materii prime și materiale al eco
nomiei naționale. O sarcină mobi
lizatoare. dar pe deplin posibil de 
realizat, avînd in vedere, pe de o 
parte, resursele disponibile, iar, pe 
de altă parte, multiplele avantaje e- 
conomice pe care le oferă intensi
ficarea acțiunii de recuperare și va
lorificare a materialelor refolosibi
le — sarcină asupra căreia s-a in
sistat și la ședința Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. din 
28 februarie a.c.

Firește, ca în orice industrie, și în 
Industria reciclării este nevoie de 
crearea unei dotări tehnice cores
punzătoare, menite să ofere condi
ții optime pentru ca materialele re
folosibile rezultate din producție și 
din consum să nu se piardă, totul 
să fie recuperat și valorificat su
perior. într-o activitate productivă 
de mare eficiență.

Nu sint necesare complicate ar
gumente pentru a demonstra că a- 
locarea unor fonduri pentru dezvol
tarea industriei reciclării este una 
din cele mai rentabile, mai eficien
te investiții ale economiei. Investi
ții care se recuperează rapid și a- 
sigură pregătirea materialelor refo
losibile, pentru a fi reintroduse în 
circuitul productiv. Ia costuri deo
sebit de avantajoase în comparație 
cu cele necesare pentru industria ex
tractivă. ramură în care investiții
le specifice sînt din ce în ce mai 
ridicate, impun dotări foarte costi
sitoare și cheltuieli de producție. în 
special energetice și de manoperă, 
foarte mari. Fără a mai insista și 
asupra faptului îndeobște cunoscut 
că resursele minerale ale tării sînt 
limitate sau au concentrații reduse

EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ 
la tribuna. SClntCll

Calitatea-argumentul nr. 1 
în promovarea exportului

Zilele trecute, la Combinatul pen
tru prelucrarea lemnului din Oradea 
se derula o nouă acțiune de con
tractare cu parteneri din Belgia. 
Tratativele purtate au atestat încă 
o dată prestigiul de care se bucură 
combinatul pe piața externă, prin 
oferta care cuprinde o gamă variată 
de produse, de la mic mobilier pînă 
Ia garnituri de anvergură, în stiluri 
rustice, clasice și, desigur, ultramo
derne. Un calcul arată că volumul 
contractărilor a sporit în acest an cu 
15—20 la sută la majoritatea firme
lor care dețin ponderea importului 
din producția unității. De altfel, 
față de 1987 exportul combinatului 
crește acum cu peste 30 la sută. Și 
demn de subliniat este faptul că la 
această dată combinatul are acope
rită cu contracte producția de export 
planificată pe întregul an. în fine, 
dacă adăugăm că în ultimii opt ani 
volumul exportului s-a triplat, avem 
Imaginea unor rezultate care atestă 
că la combinatul din Oradea s-a 
acumulat o experiență de certă va
loare în onorarea exemplară a fie
cărui contract.

— Ne-am convins nu o dată — 
afirmă maistrul Avram Bugnar, 
secretarul comitetului de partid din 
unitate — că în realizarea planului 
la export hotărîtoare sînt mobilita
tea. adaptarea ..din mers“ la exi
gențele pieței externe.

Dincolo de aceste vorbe „economl- 
coase“, am încercat să desprindem 
cîteva detalii dintr-o experiență 
care, fără îndoială, prezintă un larg 
interes pentru unitățile de profil. 
Astfel, pe măsură ce a crescut vo
lumul exportului, și mai ales ponde
rea seriilor mici, s-a trecut la 
accentuarea gradului de specializare 
a fabricilor si secțiilor, mergîndu-se 

de substanțe utile și, în consecință, 
se aduc din import cantități ipari 
de materii prime.

Eficiența investițiilor efectuate in 
acest domeniu este ilustrată cit se 
poate de convingător de rezultate
le obținute de întreprinderile spe
cializate pentru recuperarea și va
lorificarea materialelor refolosibile. 
în cei opt ani de cind funcționea
ză în subordinea Ministerului Apro
vizionării Tehnico-Mat.eriale. aceste 
unităti au beneficiat de investiții de 
circa două miliarde lei pentru crea
rea sau dezvoltarea unor secții sau 
centre de preluare, pregătire și pre
lucrare a materialelor refolosibile 
atît din economie, cît și de la popu
lație. Esențial este că aceste inves
tiții au fost realizate într-o propor
ție covîrșitoare cu mașini, utilaje și 
instalații fabricate în țară. Ca ur
mare. în comparație cu anul 1980, 
în acest an există condiții pentru 
a se prelucra de trei ori mai mul
te materiale refolosibile. Iar aspec
tul cantitativ nu este intru totul re
levant, întrucît deosebit de impor
tantă este creșterea gradului de va
lorificare prin selectarea și pregă
tirea avansată a materialelor refo
losibile. Astfel, valoarea materiale
lor prelucrate a sporit de cinci ori, 
în condițiile creșterii de circa 9 ori 
a numărului de sortimente prelucra
te. în fine, investițiile efectuate se 
recuperează — în funcție de tipul 
materialelor refolosibile supuse pre
lucrării — In termene între un an 
și jumătate și maximum patru ani, 
cea mai mare parte încadrîndu-se 
în intervalul 1,5—2,5 ani.

Pornind de la aceste avantaje 
incontestabile, din indicația secreta
rului general al partidului s-a sta
bilit că investițiile în industria re
ciclării materialelor au un caracter 
prioritar, fiind incluse între lucră
rile menite să asigure baza de ma
terii prime a tării. Astfel, corespun
zător hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea al partidului. în planul cin
cinal 1986—1990 au fost prevăzute o 
serie de obiective concrete in in

pînă la specializarea acestora pe 
parteneri externi. -grupe de produse 
șl esențe lemnoase. Fabrica din Sa
lonta. bunăoară, prelucrează doar 
rășinoase. iar secția „Bihoreana" din 
Oradea. în fapt o adevărată fabrică, 
execută mobilier rustic de stejar. în 
felul acesta s-a reușit să se valo
rifice mai bine experiența unor co
lective. să se optimizeze aprovizio
narea tehnico-materială și dotarea 

Volumul activității de comerț exterior al Combinatului de prelucrarea 
lemnului Oradea crește cu peste 30 la sută față de anul trecut

cu utilaje adecvate, specifice execu
tării anumitor tipuri de mobilier, să 
se asigure folosirea cu indici supe
riori a capacităților de producție. 
Cu rezultate deosebite s-a soldat 
crearea cîtorva centre de prelucrare 
a materiei prime, adîncind astfel 
gradul de integrare și cooperare în 
producție a unităților din cadrul 
combinatului. Pe platforma „Alfa" 
din Oradea, de exemplu; sînt con
centrate integral prelucrarea mate
rialului lemnos masiv, efectuarea 
tapițeriei și în bună parte fabrica
rea anumitor tipuri de' panouri. 
Avantajele ? Productivitatea muncii 
a sporit cu peste 15 la sută. Efect 
la care se adaugă disponibilul de 
capacitate apărut în celelalte uni
tăți. insumînd o creștere de pînă la 
20 la sută în cazul secției „Biho
reana". Este doar un exemplu care 
ilustrează eficienta acțiunilor de 
modernizare și organizare superioa
ră a producției initiate aici, a 

dustria reciclării materialelor, care 
au fost amplificate anul trecut, o 
dată cu adoptarea de către Comi
tetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. a Programului privind inten
sificarea colectării și recuperării ma
terialelor refolosibile. Corespunzător 
planului cincinal șl programului 
amintit, pînă la sfîrșitul anului 1990 
urmează ca în fiecare județ, de 
regulă în localitatea de reședință, 
precum și în cel puțin 50 la sută 
din principalele orașe ale tării, să 
existe cel puțin o secție, atelier sau 
centru puternic, bine dotat pentru 
preluarea și prelucrarea materiale
lor refolosibile, astfel încît să se 
poată pregăti și valorifica superior 
de 5 ori mai multe materiale re
cuperate decit in anul 1980 și de 2,5 
ori mai multe decit în 1985.

Cum se înfăptuiește acest program 
de investiții ? în primii doi ani ai 
cincinalului au fost realizate și puse 
în funcțiune la întreaga capacitate 
secția de preindustrializare de la 
Buftea și centrele de prelucrare din 
Oradea. Onești. Slobozia. Mediaș, 
Reghin, Miercurea-Ciuc, Sibiu, Su
ceava. Tîrgu Jiu, Tecuci, Vaslui, Pe
troșani. Satu Mare, Medgidia. Din 
această enumerare se poate trage 
concluzia că investițiile în acest do
meniu se desfășoară în condiții co
respunzătoare ? Nicidecum, pentru 
că, față de programul stabilit, la ora 
actuală sînt mari rămîneri în urmă. 
Astfel, încă din anul 1987 trebuiau 
să înceapă lucrările la centrele din 
Iași. Focșani, Cluj-Napoca. Baia 
Mare (dezvoltare). Zalău. Fălticeni, 
Tîrgu Secuiesc, Moreni, Năsăud, dar 
ele nu au debutat nici pînă acum.

în acest an se află în curs de 
execuție un singur obiectiv — Cen
trul de prelucrare din Aiud — care 
va fi terminat în următoarele două 
luni. Dar tot în 1988 trebuie să fie 
realizate și alte obiective : Berceni 
(dezvoltare). Galați (dezvoltare), 
precum șl centrele Lugoj. Oltenița, 
Pașcani. Comănești. Tîrgu Cărbu- 
nești. Vatra Dornei. Slatina. Salonta, 
Scornicești, Tulcea. Roman. Șimleu

măsurilor aplicate pînă în prezent 
și care au determinat, printre altele, 
creșterea exportului cu peste 25 
la sută. ,

Efortul pentru dinamizarea expor
tului vizează în egală măsură adap
tarea operativă a procesului tehno
logic la executarea oricărei comenzi 
și in mod deosebit asigurarea unei 
calități ireproșabile fiecărui produs. 
Iată cîteva acțiuni întreprinse în 

acest sens. „Lucrăm de ani de zile 
cu intreaga capacitate pentru firme 
din R.F.G., ne spune Silviu Roatiș, 
tehnician, șeful secției „Bihoreana". 
Practica a dovedit că sectoarele pre
gătitoare trebuie să lucreze cu un 
avans de minimum o jumătate de 
lună. Acest mod de organizare ne 
permite să finalizăm în avans fie
care contract". Reținem de altmin
teri că la nivelul întregului combi
nat lansările in fabricație se fac în 
avans tocmai pentru a asigura li
vrarea ritmică a produselor finite. 
La fabrica din Beiuș consemnăm 
opinia ing. loan Popa, directorul 
unității : „Semnificativ este faptul 
că am reușit să reducem la o decadă 
timpul necesar pentru pregătirea fa
bricației unui nou produs. Ca în 
întregul combinat, fiecare comandă 
este pregătită pînă la cele mai mici 
detalii pe baza unei „fișe-oglindă", 
care cuprinde date referitoare la 
baza tehnico-materială, programa

Silvaniei și Făgăraș, unde pînă a- 
cum lucrările nici nu au început.

Care este cauza ? Așa cum am a- 
flat de la Centrala pentru recupe
rarea și valorificarea materialelor 
refolosibile. toate aceste obiective 
au documentația elaborată pînă la 
faza de notă de comandă. Intîrzie- 
rile sînt determinate îndeosebi de 
avizele și aprobările pe care tre
buie să le dea diferite organe de re
sort. .

Desigur, este necesar să se facă o 
verificare atentă a documentațiilor, 
astfel incit nici un leu să nu fie 
cheltuit fără o temeinică justificare 
economică, fără eficiență. Dar aceas
ta nu poate fi un motiv pentru a- 
cordarea cu mult prea mare întîr- 
ziere a avizelor si aprobărilor, 
în acest sens, trebuie să se 
știe că de la data aprobării indica
torilor mai sînt necesare cel puțin 
trei luni pentru pregătirea proiec-ț 
telor de execuție și încheierea con
tractelor cu constructorii și furnizo
rii de utilaje. Iar execuția propriu- 
zisă a unui centru de prelucrare du
rează 6—9 luni.

începerea și finalizarea obiective
lor de investiții din industria reci
clării trebuie așadar urgentate de
oarece acestea sînt chemate să con
tribuie într-o măsură hotărîtoare la 
înfăptuirea sarcinilor ce revin uni
tăților Centralei de recuperare și 
valorificare a materialelor refolosi
bile. care în acest an trebuie să asi
gure tot atita cupru cît se extrage 
in toate minele tării, două treimi 
din cantitatea de plumb, un sfert 
din cea de zinc și de 5 ori mai 
multe metale feroase decit produc 
toate minele de fier din economia 
națională.

Argumente suficient de puternice 
pentru ca investițiilor din industria 
prelucrării materialelor refolosibile 
să li se acorde o atenție prioritară, 
așa cum a indicat secretarul general 
al partidului, așa cum reclamă ne
cesitățile urgente ale economiei !

Corneliu CARLAN

rea producției, condițiile tehnice de 
execuție și, negreșit, indicatorii de 
eficiență. Trebuie să precizez că 
aceasta a fost ideea comisiei pentru 
export în combinat".'

Specializarea unei secții In realiza
rea prototipurilor este o altă acțiune 
deosebit de eficientă. „Pentru a tine 
pasul cu diversificarea producției, 
cu adincirea gradului de cooperare 
între secții și fabrici, ne-am extins 

șl consolidat atelierul de sculptură 
în lemn. Obiectivul nostru, respectat 
întocmai pînă acum, este să finali
zăm cu un avans de minimum o 
săptămină fiecare prototip", con
chidea ing. Gabor Haidu, șeful 
secției. Iar de la prototipuri trecem 
la proiectare, unde ing. Tuzson An
drei, șeful atelierului, ne explică: 
„Pornim de la cerința ca fiecare nou 
produs să corespundă exigențelor 
partenerilor externi. Fructificăm cît 
mai judicios informațiile de piață, 
concluziile desprinse de la contractări 
și participări la tîrguri prestigioase: 
Koln, Paris, Bruxelles, High Point 
ș.a. Ne preocupă în cel mai înalt 
grad diversificarea producției, noul 
sub toate formele lui. fie că e vorba 
de stiluri de mobilier, fie că ne 
referim la tehnologii. Nu de mult, 
de pildă, am integrat colectivului un 
designer pentru partea de sticlărie, 
concepînd modele cu accesorii din 
sticlă, care asigură produsului ele-

Primele zile însorite ale lunii mar
tie i-au găsit pe mecanizatorii din 
unitățile agricole ale județului Con
stanța in cele 280 de tabere de cimp, 
pregătiți cu toate mașinile, pentru 
a folosi la maximum fiecare oră 
bună de lucru la pregătirea tere
nului și semănat. Am surprins un 
asemenea moment la cooperativa a- 
gricolă Valu lui Traian, zilele a- 
cestea cînd. Ia indicația inginerului- 
șef al unității. Nicolae Șerbu. me
canizatorii din secția condusă de 
Marin Mihalache au luat startul. 
Două mașini de plantat cartofi au 
început lucrul în sola pregătită cu 
o zi înainte, iar alta la semănatul 
borceagului. ..încă din ziua de 2 mar
tie am început semănatul primelor 
suprafețe — ne spune Constantin 
Marina, inginerul-șef al consiliului 
agroindustrial. De atunci. în toate 
unitățile se lucrează pe apucate, cu 
timpul, dar și cu terenul, în sensul 
că, dacă dintr-o zi au fost numai 
3—4 ore bune, ele au fost folosite 
din plin, iar dacă pămîntul s-a zvîn- 
tat numai pe pantele expuse mai 
mult la soare și la vînt. mecaniza
torii au intrat imediat la pregătirea 
solei respective și la semănat. De
pistarea solelor bune de lucru in
tră în atribuțiile și in răspunderea 
directă a șefilor de ferme si a in- 
ginerilor-șefi din unitățile agricole, 
care cercetează in permanentă te
renul. iar folosirea timpului de lu
cru la maximum constituie angaja
mentul ferm al mecanizatorilor1*.

Din discuții aflăm că, la nivelul 
consiliului agroindustrial, s-au semă
nat pînă în prezent 261 hectare cu 
legume, mazăre și borceag. iar te
renul a fost pregătit pe 764 hectare 
din cele 1 900 hectare culturi din 
prima urgență, care se vor însămîn- 
ța in următoarele 3—4 zile bune de 
lucru. Concomitent, pentru păstrarea 
apei în sol au fost grăpate aproa
pe 900 hectare, lucrare care conti
nuă pe întreaga suprafață care va 
fi însămînțată în această primăvară.

Ce se întreprinde ca încă de la 
semănat să se asigure recolte mari 7 

I La această Întrebare, inginerul-șef al 

ganță șl personalitate. Am procedat 
ia o repartizare riguroasă a oame
nilor pe grupe de țări și firme im
portatoare. pe stiluri de mobilier 
chiar, tocmai pentru a da posibili
tate fiecărui proiectant să se spe
cializeze. să cunoască tot mai bine, 
dincolo de tendințele si fluctuațiile 
modei, gusturile diverșilor parte
neri. în plus, fiecare specialist al 
compartimentului are obligația clar 
precizată de a urmări drumul pro
dusului pe care l-a conceput pînă la 
faza "de mostră omologată". Ca ur
mare a acestor preocupări, gradul 
de înnoire a producției depășește 
anual 45 la sută.

Nu în puține situații însă, efortul 
propriu — deși hotărîtor — se do
vedește a fi insuficient. O serie de 
analize comune întreprinse de comi
tetul de partid si consiliul oameni
lor muncii au evidențiat necesitatea 
unei mai judicioase corelări între 
dezvoltarea producției de mobilă și 
asigurarea unor materiale : lacuri, 
adezivi, hirtie gumată, feronerie. 
Numai datorită lipsei lapului mat. 
bunăoară. în ultima lună a anului 
trecut s-a pierdut circa 8 la sută 
din capacitatea combinatului. Pe de 
altă parte, asimilarea anevoioasă a 
unor noi tipuri de feronerie de că
tre întreprinderea de profil din Arad 
creează multe greutăți producători
lor de mobilă. Iată, așadar, numai 
două probleme prin soluționarea 
cărora producția de export a combi
natului poate spori și mai mult, 
obiectiv pe deplin posibil de reali
zat avînd în vedere experiența 
acestui harnic colectiv de oameni 
ai muncii.

Ioan LAZA
corespondentul „Scinteii*  

consiliului agroindustrial ne spune : 
„în urma măsurilor aprobate la re
centa plenară a comitetului județean 
de partid, noi am stabilit, la nive
lul consiliului, o serie de tehnolo
gii pe care ne-am propus să le res
pectăm cu cea mai mare răspunde
re. Prima se referă la păstrarea apei 
în sol, care, deși acum ne încurcă 
la semănat, este totuși puțină și nu
mai in stratul de la suprafață. Ca 
atare, toate lucrările de pregătire a 
terenului se efectuează cu grapa re
glabilă, care afinează terenul doar 
la adîncimea de încorporare a se
mințelor. Grapa cu discuri este fo
losită numai în cazurile solicitate da 
starea solului. în al ddilea rind a- 
vem în vedere ca pregătirea tere
nului șl semănatul să se facă în 
sensul curgerii gravitaționale a apei, 
astfel încît la irigat să putem folosi 
toate mijloacele de udare și. cu 
precădere, cele care au cel mai mic 
consum de energie. A treia măsură 
se referă la folosirea agregatelor de 
mașini, la pregătitul terenului, se
mănat și fertilizat, pentru reducerea 
consumului de carburanți cu 20 la 
sută si a numărului de treceri cu

BACĂU: Pentru legume 
timpurii - răsad ri 

de bună calitate
în acest an. în județul Bacău ur

mează să se realizeze aproape 155 000 
tone legume — cu circa 40 000 tone 
mai mult decît în 1987. în acest scop, 
se fac pregătiri intense. Prioritate 
este acordată producerii răsadurilor: 
100 de milioane fire din care 15 mi
lioane pentru legume timpurii. la 
care se adaugă 20 milioane fire pen
tru gospodăriile populației. Cum se 
acționează pentru urgentarea lucră
rilor pregătitoare ?

La complexul pentru producerea 
legumelor Borzești, la Stațiunea de 
cercetare si producție legumicolă 
Bacău, ca și in serele asociației le
gumicole Răcăciuni. răsadurile pen
tru producția de legume timpurii au 
fost de acum repicate în cuburi și 
ghivece nutritive, iar cele pentru 
culturile de salată si gulioare. care 
vor fi plantate în solarii, sînt repi
cate in proporție de peste 80 la sută. 
Rezultate bune la producerea răsa
durilor au și cele două ferme specia
lizate din comuna Tamasi. Aici au 
fost construite două solarii în care 
se realizează răsaduri de ardei. De 
la șeful fermei, Vaslle Cojocaru, gră
dinarul care în anul trecut a obtintit 
cea mai bună producție de legume 
din județ, am reținut că, pentru asi
gurarea căldurii necesare. în sola
rii au fost amenajate răsadnițe cu 
acoperiș dublu. Asemenea răsadnițe 
au fost făcute si la fermele legumi
cole din Fărăoani. Bijghir. Pincești. 
La Racova. ing. Elena Hîrtescu a 
găsit o altă cale de producere rapi
dă a răsadurilor : înmultitorul în
gropat. care este încălzit si în care 
legumele sint insămintate la densi

tractorul pe aceeași solă, cu efec
te pozitive in calitatea lucrărilor".

Si in unitățile din consiliul agro
industrial „23 August", aflate în su
dul județului, unde timpul de lucru 
a fost mai bun. rezultatele la pre
gătirea terenului și semănat sînt pe 
măsura hărniciei mecanizatorilor. De 
la inginerul-șef al consiliului. Ni
colae Rahău. aflăm că pînă în pre
zent s-au insămîntat 612 hectare, din 
care 329 hectare cu legume, iar res
tul cu cartofi, mazăre, plante fu
rajere si in pentru fibră. Frontul 
de lucru la semănat este pregătit pe
1 049 hectare și au fost grăpate 1 780 
hectare.

La nivelul județului, pînă In di
mineața zilei de 10 martie au fost 
Insămînțate 7 058 hectare, din care 
aproape în totalitate suprafețele pre
văzute cu legume din prima urgen
tă. cartofii timpurii și ovăzul, și
2 038 hectare cu mazăre, din cele 
5180 hectare prevăzute, precum și 
alte culturi, cum ar fi plante fu
rajere. in pentru fibră, sfeclă fu
rajeră etc.

Georqe MIHĂESCU . 
corespondentul „Scinteii*

tăți mai mari decit in răsadnițe o~ 
bisnuite.

Din programul trustului de spe
cialitate am reținut că toate pregă
tirile pentru producerea răsadurilor 
trebuiau de acum încheiate. Or, la 
această dată, se cer încă rezolvate 
operativ două probleme. Prima se 
referă la acoperirea celor 10 hectare 
de solarii destinate producerii răsa
durilor. Din lipsă de folie de polie
tilenă. acestea stau descoperite. Și 
aceasta pentru că întreprinderea de 
mase plastice Focșani nu a livrat pînă 
acum decît 5 tone de folie de polie
tilenă din cele 30 de tone repartizate. 
Cît privește cele 80 de hectare de 
solarii destinate cultivării legumelor 
timpurii, nici nu poate fi vorba da 
acoperirea lor întrucît trustul horti
col nu a primit de la forurile supe
rioare de resort repartiții pentru 
cantitățile necesare de folie de poli
etilenă. Cea de-a doua problemă o 
constituie transportul biocombusti- 
bilului pentru răsadnițe. în vreme 
ce la coperativele agricole din Său- 
cești. Livezi. Racova au fost trans
portate pină acum cantităti duble 
fată de cele prevăzute, la Berești- 
Bistrița, Filipești. ca și în Măgireșți, 
Scorțeni și In alte unități, cantitățile 
de biocombustibil nu au fost trans
portate decît în proporție de 50 la 
sută.

Trebuie acționat energic pentru a 
se asigura condițiile necesare pro
ducerii răsadurilor în număr sufi
cient. plus o rezervă, astfel încît să 
poată fi obținute recolte cît mai 
timpurii de legume.

Gheorqhe BALTĂ 
corespondentul „Scinteii*

ENERGIA - RIGUROS GOSPODĂRITĂ SEVER ECONOMISITĂ!
Este pe deplin posibilă reducerea substanțială a consumurilor

DEZBATERE LA COMBINATUL DE ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE SLOBOZIA
încadrarea strictă în cotele de energie alocate este o sarcină de 

maximă însemnătate, fapt ce impune ca în fiecare județ, in fiecare uni
tate să se elaboreze o adevărată strategie a economisirii severe și a 
gospodăririi judicioase a energiei electrice și combustibililor. Sint nume
roase argumentele de ordin economic care pledează în favoarea unor 
acțiuni hotărîte în fiecare întreprindere, la fiecare loc de muncă, în 
scopul reducerii tot mai accentuate a consumurilor energetice. Practic, 
în intreaga economie, fiecare produs trebuie realizat cu consumuri ener
getice cît mai reduse ! Cum se concretizează această cerință in producția 
de îngrășăminte chimice ? Iată tema dezbaterii organizate la Combinatul 
de îngrășăminte chimice din Slobozia și la care au luat parte : inginer 
Ion Hanaru. director. Ion Mihail, secretar al comitetului de partid, ingi
nerii Ion Stănilă, Marcel Rîșnoveanu, șefi de secție, maistrul Ion 
Mihalcea. membru în consiliul oamenilor muncii, și inginerul Dumitru 
Lăutărescu, șef serviciu plan-producție-dezvoltare.

Redacția : Atit în perioada care a 
trecut din acest an, cit și anul tre
cut au fost depășite consumurile 
energetice planificate. Cum se expli
că această situație ?

I. Hanaru : „Combinatul s-a con
fruntat în anumite perioade cu o 
serie de probleme care au avut o 
influență negativă asupra realizării 
producției și. implicit, asupra înca
drării în normele de consum speci
fice. Aceasta datorită lucrărilor de 
slabă calitate la întreținerea și revi
zia utilajelor și instalațiilor de la 

uree I, cît șl datorită unor probleme 
organizatorice, neajunsuri care au 
fost analizate și în bună parte eli
minate. Dar cauzele care au contri
buit și contribuie la neîncadrarea în 
normele de consum specifice, la 
amoniac, în principal, Sînt următoa
rele : neasigurarea materiei prime, 
mai exact a gazului metan la pre
siunea și debitul cerut de proiect in 
perioada rece a anului, fapt ce a 
condus în anul trecut la depășirea 
consumurilor specifice cu 6 la sută, 
ca urmare a, funcționării instalațiilor 
sub capacitate".

D. Lăutărescu : „Și mai este o pro
blemă. De regulă apar diferențe apre-; 
ciabile între măsurătorile de gaz me
tan făcute de furnizor și combinat, 
datorate tipurilor diferite de aparate 
folosite. De aceea, considerăm nece
sar ca măsurătorile să fie efectuate 
cu același tip de aparat atît la furni
zor, cit și la beneficiar. Pentru 
aceasta, organele de resort trebuie 
să omologheze aparatura de măsură 
în clasa de precizie 0,5. De aseme
nea, compoziția gazului metan nu 
este conformă documentației din 
proiect, impunîndu-se efectuarea 
unor corecții în funcție de compo
ziție".

I. Mihalcea : „Consider că și fluc
tuațiile de frecvență au și ele o 
influență negativă, fapt ce duce la 
reducerea capacității în funcționare a 
instalațiilor și depășirea normelor de 
consum cu 3 la sută. In aceste con
diții, în funcționarea compresoarelor 
de gaz-sinteză de la instalația de 
amoniac I se înregistrează frecvente 
întreruperi, ceea ce necesită nume
roase intervenții".

M. Rîșnoveanu : „Calitatea ne
corespunzătoare a uleiurilor de un
gere a dus, totodată, la apariția unor 

defecțiuni și a determinat funcțio
narea sub capacitate a turbocompre- 
soarelor de la instalațiile de amoniac 
și acid azotic. La toate acestea se 
adaugă neasimilarea unor materiale 
strict necesare pentru întreținerea și 
revizia instalațiilor : piese de schimb 
pentru compresorul CENTAC și alte 
turbocompresoare din cadrul insta
lațiilor de amoniac ; multiplicatoare 
de turație; etanșări; piese de schimb 
pentru aparatura de măsură și con
trol (sonde de vibrație, detectoare 
de deplasări axiale de înaltă pre
siune), care nu pot fi recondiționate 
pe platforma combinatului".

Redacția : Fără îndoială că o serie 
din cauzele invocate sînt reale, dar 
tot atît de adevărat este faptul că 
se mențin și neajunsuri in propria 
activitate. Ce se întreprinde pentru 
eliminarea grabnică a deficiențelor 
constatate în perioadele anterioare ?

I. Mihail : „Un lucru trebuie reți
nut : norma de consum specific de 
gaz metan la instalația de amoniac I 
este cu mult sub cea mai bună per
formantă atinsă de echipamentele 
similare din țară. An de an, am 
reușit să reducem consumul ener
getic, dar rezultatele nu sînt incă 

la nivelul cerințelor. O atenție deo
sebită acordăm realizării programe
lor de modernizare și perfecționare 
a proceselor de producție, recupe
rării resurselor energetice secundare, 
asimilării, recondiționării și asigu
rării unui important volum de piese 
de schimb. Măsurile prevăzute în 
aceste programe au drept scop creș
terea producției, concomitent cu re
ducerea consumurilor de materii 
prime, materiale, energie, combus
tibil. prin introducerea in circuit a 
unor utilaje cu performanțe ridicate, 
precum și prin perfecționarea unor 
faze tehnologice ale proceselor de 
producție Ia instalațiile de amoniac I 
și furfurol".

I. Mihalcea : „încadrarea în nor
mele de consum constituie obiectivul 
de bază al activității desfășurate in 
secțiile de producție atît la nivelul 
conducerilor, cit și al operatorilor. în 
prezent, se urmărește permanent 
întreținerea în bune condiții a in
stalațiilor termice de pe traseele 
tehnologice și conductele de abur ; 
recuperarea condensului de proces 
sub formă de apă demineralizată. 
La acestea se adaugă preocuparea 
pentru remedierea operativă a unor 
defecțiuni, în vederea preîntimpi- 
nării oricăror forme de risipă".

Redacția : Prin natura proceselor 
tehnologice există un important vo
lum de resurse energetice refolosi
bile. In ce măsură sint valorificate ?

I. Stănilă : „Tehnologiile de fabri
cație de pe platforma combinatului 
sînt la nivelul anului 1970, cind pro
blema recuperării resurselor energe
tice se situa pe un plan secundar. 
Au fost aplicate o serie de soluții 
care au permis ca an de an să creas
că gradul de utilizare a resurselor 

energetice refolosibile, dar există 
incă multe rezerve nepuse în va
loare. Programele de modernizare 
întocmite împreună cu mai multe 
institute de cercetare și proiectare 
prevăd valorificarea tuturor resur
selor potențiale care actualmente nu 
se recuperează. Printre altele, s-a 
stabilit utilizarea componentelor ga
zului de purjă de la amoniac ; in
troducerea unor catalizatori cu per
formanțe ridicate, în colaborare cu 
Centrul de cercetări Craiova, șl a 
unor noi agenți de spălare a gazului 
de sinteză ; recuperarea altor resur
se energetice prin perfecționarea 
tehnologiilor. în colaborare cu Insti
tutul de inginerie tehnologică, pro
iectare în industria chimică".

Redacția : In ce măsură este cu
noscută experiența altor colective șl 
cum se realizează conlucrarea intre 
specialiștii diferitelor combinate chi
mice pentru aplicarea celor mai 
bune soluții în vederea diminuării 
consumurilor energetice ?

I. Hanaru : „în luna decembrie a 
în concluzie, se poate aprecia că un rol Important In reducerea con

sumurilor îl au atît îmbunătățirile tehnologice, cit și respectarea strictă 
a proceselor de fabricație. în cadrul dezbaterii au fost relevate o serie 
de cauze obiective care au o influență negativă asupra consumurilor, dar 
in același timp s-a pus în evidență și necesitatea întăririi disciplinei 
tehnologice și a muncii, De altfel, este absolut necesar să se înțeleagă 
că reducerea consumurilor energetice la Combinatul de îngrășăminte 
chimice Slobozia depinde, nu numai de solutionarea unor probleme de 
nâtură tehnică, ci și de întărirea ordinii și disciplinei. Ce înseamnă in 
fond realizarea unor reparații sau piese de schimb de calitate necorespun
zătoare ? Evident, lipsă de exigență, care determină numeroase opriri ale 
instalațiilor, cu efecte directe asupra nivelului producției realizate și a 
consumurilor specifice. Iată un singur exemplu care demonstrează nece
sitatea intensificării eforturilor pentru perfecționarea activității produc
tive în această mare unitate economică.

Dezbatere realizată de Ion LAZAR, Mihai V1ȘOIU________________ 7

anului trecut, la Slobozia a avut loc 
o dezbatere pe tema reducerii con
sumurilor energetice și a moderni
zării instalațiilor de producere a în
grășămintelor chimice, la care au 
participat 40 de specialiști de la 
diferite combinate, de la institutele 
de proiectare și centrala industrială 
de resort. Cu acest prilej s-a efec
tuat un prețios schimb de informații 
între specialiștii care lucrează cu 
același tip de instalații. în urma 
discuțiilor s-au conturat o serie de 
soluții originale pentru recuperarea 
căldurii amoniacului gazos ; recupe
rarea tuturor componentelor utile 
din gazul de purjă (argon, heliu, gaz 
metan, hidrogen, azot) ; recuperarea 
parțială a gazului de sinteză în pe
rioada de pornire a catalizatorilor ; 
recuperarea căldurii soluției Carsol ; 
recuperarea căldurii bioxidului de 
carbon gazos ; recuperarea excesului 
de abur de 4 atmosfere ; recuperarea 
apei demineralizate de la mantăile 
de răcire ale reformerului secun
dar ș.a.“.
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începerea convorbirilor oficiale
La Palatul Națiunilor din Conakry 

Bu început, vineri, 11 martie, con
vorbirile oficiale intre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. președintele Re
publicii Socialiste România, și 
Lansana Conte, președintele Co
mitetului Militar de Redresare Na
țională. președintele Republicii Gui
neea.

La convorbiri participă :
Din partea română — Ion DfncA, 

prim vlceprim-mlnistru al guverna- 

lui ; loan Totu. ministrul afacerilor 
externe. Constantin Stanca, minis
tru secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior si Cooperării 
Economice Internationale, Petru 
Despot, ambasadorul României la 
Conakry, alte persoane oficiale.

Din partea guineeză — Alhous- 
seynl Fofana, Ousmane Sow, E- 
douard Benjamin, Zainoul Abidine 
Sanoussi. Lamine Bolivoguf. miniș
tri. alte persoane oficiale, precum st 

ambasadorul Republicii Guineea în 
tara.noastră.

Președintele Lansana Contă a sa
lutat și in acest cadru, in numele 
său. al poporului guineez si al gu
vernului Guineei, cu deosebită căl
dură si respect, vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu. impreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. manifestîn- 
du-și încrederea că aceasta se va în
scrie ca un moment important in ex
tinderea Pe mai departe a conlu
crării bilaterale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit în numele său si al tova
rășei Elena Ceausescu pentru invi
tația de a vizita Republica Guineea, 
pentru calda ospitalitate de care 
s-au bucurat Încă de la sosire si a 
adresat din partea sa și a poporului 
român un salut călduros și cele mai 
bune-urări poporului guineez.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
exprimat convingerea că înțelegeri
le la care se va alunge cu acest pri- 

lei vor contribui la Întărirea tn con
tinuare a relațiilor de prietenie Si 
colaborare româno-guineeze.

Sub semnul dorinței comune de a 
da un conținut tot mai bogat con
lucrării dintre România și Guineea, 
președinții Nicolae Ceaușescu și 
Lansana Contă au avut un prim 
schimb de păreri tn legătură cu per
spectivele dezvoltării raporturilor 
dintre cele două țări corespunzător 
posibilităților actuale.

S-a apreciat că promovarea susți
nută a conlucrării româno-guineeze 
pe plan politic, economic, tehnico- 
științific, cultural și In alte sfere de 
activitate este in interesul și spre 
binele ambelor țări și popoare, al 
cauzei generale a păcii, înțelegerii 
și cooperării internaționale.

Președinții Nicolae Ceaușescu șl 
Lansana Contă au Însărcinat pe mem
brii celor două delegații să analize-
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ze căile pentru extinderea in con
tinuare a colaborării, in concordantă 
cu cerințele și programele de dez
voltare ale celor două țări, de pro
gres economic și social al popoarelor 
român și guineez. și care să asigu
re, totodată, o conlucrare fructuoa
să r» plan internațional în direcția 
solu o-iării problemelor complexe 
ale lumii.

Convorbirile se desfășoară tnu o 
atmosferă de stimă și prietenie.

încheierea vizitei oficiale de prietenie in Republica Liberia
COMUNICAT COMUN Plecarea din Monrovia

n

Yț?*  •> 
a

(Urmare din pag. I)
Uniunea Sovietică și Statele Unita 
ele Americli privind eliminarea ra
chetelor cu rază medie și mal scurtă 
de acțiune. România și Liberia con
sideră că trebuie să se acționeze 
pentru realizarea de noi acorduri, In 
direcția reducerii armelor strategice 
nucleare, pentru oprirea experiențe
lor nucleare si adoptarea de măsuri 
pentru renunțarea la alte arme de 
distrugere in masă, precum și redu
cerea armelor convenționale, a efec
tivelor militare și. in mod propor
țional. a cheltuielilor militare.

Președintele Samuel Kanyon Doe 
b dat o înaltă apreciere inițiativei 
președintelui Nicolae Ceaușescu pri
vind reducerea in mod unilateral de 
către România cu 5 la sută a arma
mentelor. efectivelor și cheltuielilor 
militare și a subliniat că această 
măsură reprezintă un exemplu sem
nificativ in eforturile întreprinse 
pentru trecerea efectivă la dezar
mare.

Președintele Nicolae Ceaușescu șî 
președintele Samuel Kanyon Doe 
și-au exprimat speranța că la Con
ferința general-europeană de la 
Viena pentru securitate și cooperare 
se vor realiza acorduri care să ducă 
la îmbunătățirea relațiilor și colabo
rării intre toate țările europene, la 
măsuri concrete de încredere si 
dezarmare pe continent. In acest 
context, conducătorii celor două sta
te s-au pronunțat pentru transfor
marea Balcanilor, precum și a altor 
regiuni ale lumii, in zone ale păci', 
colaborării și bunei vecinătăți, libere 
de arme nucleare și chimice, fără 
trupe și baze militare străine.

Analizind situația din Africa, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia și președintele Republicii Liberia 
au evidențiat realizările obținute de 
popoarele africane în lupta lor pen
tru libertate și independentă națio
nală, pentru dezvoltare economică 
și socială, pentru lărgirea cooperării 
dintre ele și intărirea unității lor de 
acțiune politică pe plan african si 
mondial. Totodată, și-au exprimat 
îngrijorarea față de continuarea 
amestecului străin în treburile inter
ne ale țărilor africane și intensifica
rea actelor agresive împotriva unor 
popoare din Africa.

Au fost subliniate rolul Important 

pe care îl are Organizația Unității 
Africane în întărirea conlucrării in
tre statele africane, precum și con
tribuția de seamă a acestei organi
zații la soluționarea problemelor 
care confruntă continentul.

Reafirmînd sprijinul lor față de 
lupta popoarelor din Africa australă 
pentru apărarea suveranității și in
dependentei naționale, președinții 
României și Liberiei au condamnat 
acțiunile agresive ale Africii de Sud 
împotriva statelor din prima linie, 
precum și politica rasistă de apart
heid și măsurile represive ale regi
mului de la Pretoria împotriva popu
lației majoritare de culoare. Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și Pre
ședintele Samuel Kanyon Doe s-au 
pronunțat din nou pentru abolirea 
politicii de apartheid, pentru parti
ciparea deplină a tuturor cetățenilor 
la viata .politică si socială a Africii 
de Sud.

Președinții României și Liberiei au 
reafirmat solidaritatea și sprijinul 
țărilor lor față de lupta dreaptă a 
poporului namibian. sub conducerea 
S.W.A.P.O., unicul său reprezentant 
legitim, pentru independenta națio
nală și au condamnat manevrele 
Africii de Sud menite să perpetueze 
ocuparea Namibiei și Să impună o 
soluție neocolonialistâ problemei na- 
mibiene. România și Liberia au con
venit să continue, alături de cele
lalte state, eforturile lor pe plan in
ternațional pentru accesul rapid la 
independență al Namibiei pe baza 
aplicării Rezoluției 435 a Consiliului 
de Securitate al O.N.U.

Constatind înrăutățirea situației e- 
conomice din lume, și îndeosebi a ță
rilor în curs de dezvoltare, președin
tele României și președintele Libe
riei au apreciat că solutionarea pro
blemelor economice internaționale, 
lichidarea subdezvoltării și edifica
rea unei noi ordini economice mon
diale constituie cerințe imperative 
pentru pacea și securitatea popoare
lor. România și Liberia se pronunță 
pentru organizarea unei conferin
țe internaționale. In cadrul Or
ganizației Națiunilor Unite, la care 
să participe, cu drepturi egale, 
toate țările în curs de dezvoltare 
și țările dezvoltate, pentru a se 
ajunge la soluții reciproc avantajoase 
în vederea reglementării globale a 
problemelor subdezvoltării, inclusiv 

reducerea uriașei poveri â datoriilor 
externe și a dobînzilor Înalte. In 
același timp, aceste soluții sint nece
sare pentru a atenua situația țărilor 
în curs de dezvoltare afectate de 
scăderea prețurilor la export și a 
transferurilor de capital.

Președintele Republicii Socialiste 
România și președintele Republicii 
Liberia s-au pronunțat cu hotărire 
pentru reglementarea tuturor pro
blemelor litigioase dintre state exclu
siv prin mijloace pașnice, prin tra
tative.

Președintele Nicolae Ceaușescu șl 
președintele Samuel Kanyon Doe au 
subliniat necesitatea soluționării pe 
calea tratativelor a problemelor din 
Orientul Mijlociu, care să ducă la 
realizarea unei păci juste și durabile 
în această regiune, bazată pe asigu
rarea dreptului poporului palestinian 
la autodeterminare, inclusiv la con
stituirea unui stat propriu indepen
dent, la asigurarea independentei și 
suveranității tuturor statelor din 
zonă. In vederea realizării acestor 
obiective, cele două țări se pronunță 
pentru organizarea unei conferințe 
internaționale în problema Orientu
lui Mijlociu, sub egida Organizației 
Națiunilor Unite, cu participarea tu
turor părților interesate.

Exprimind îngrijorarea față de 
evoluția periculoasă a evenimen
telor din Golf, președintele 
Nicolae Ceaușescu șl președintele 

. Samuel Kanyon Doe au cerut retra
gerea tuturor navelor militare străine, 
încetarea cu desăvîrșire a oricăror 
atacuri și asigurarea navigației libere 
în această regiune maritimă, înce
tarea imediată a ostilităților dintre 
Iran și Irak și soluționarea proble
melor dintre ele pe cale pașnică, 
prin tratative. In conformitate cu 
Rezoluția 598 a Consiliului de Secu
ritate al O.N.U.

Președinții Nicolae Ceaușescu st 
Samuel Kanyon Doe au subliniat 
Importanța mișcării țărilor nealinia
te și rolul său pozitiv în soluționarea 
problemelor grave ale lumii contem
porane.

Președintele Republicii Socialiste 
România și președintele Republicii 
Liberia apreciază că soluționarea 
problemelor lumii contemporane im
pune participarea activă. în deplină 
egalitate, a tuturor statelor la viata 
internațională, precum și perfecțio

narea activității Organizației Națiu
nilor Unite și a celorlalte organizații 
internaționale. Președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintei» 
Samuel Kanyon Doe au exprimat 
hotărirea de a intensifica conlu
crarea dintre cele două țări pe plan 
international.

Președintele Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășa Elena Ceaușescu au vizi
tat obiective social-culturale din Mon
rovia. bucurindu-se pretutindeni de 
o primire deosebită, expresie a sen
timentelor de stimă și prietenie pe 
care și le nutresc reciproc popoare
le celor două țări.

Președintele Republicii Socialiste 
România și președintele Republicii 
Liberia și-au exprimat deplina sa
tisfacție pentru noua întîlnire la ni
vel înalt româno-liberiană. pentru 
succesul convorbirilor și înțelegerile 
la care s-a ajuns. încredințați că 
acestea reprezintă o nouă și valoroasă 
contribuție la aprofundarea raportu
rilor de prietenie și colaborare din
tre cele două țări, in interesul și 
spre binele popoarelor român și li
berian. al cauzei păcii, progresului si 
cooperării internaționale.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
a mulțumit călduros președintelui 
Republicii Liberia, Samuel Kanyon 
Doe. precum și poporului liberian 
prieten pentru ospitalitatea și pri
mirea deosebit de caldă de care s-a 
bucurat tn timpul vizitei.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
adresat președintelui Republicii Li
beria. Samuel Kanyon Doe. și doam
nei Nancy Doe invitația de a efec
tua o vizită oficială de prietenie in 
Republica Socialistă România. Invi
tația a fost acceptată cu plăcere, 
data vizitei urmind a fi convenită 
pe cale diplomatică.

♦
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Republicii Liberia. 
Samuel Kanyon Doe. au reafirmat 
hotărirea lor de. a întări conlucrarea 
dintre cele două țări tn toate dome
niile. in interesul popoarelor român 
și liberian, al cauzei păcii, colabo
rării și securității internaționale.
Monrovia, 11 martie 1988

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. și tovarășa Elena Ceaușescu au 
părăsit, vineri dimineața. Liberia. 
Distinșii oaspeți români au fost con
duși și la plecare cu aceleași senti- 
mente de caldă prietenie tub sem

TELEGRAMA DE LA BORDUL AVIONULUI PREZIDENȚIAL

Domnului SAMUEL KANYON DOE
Președintele Republicii Liberia

MONROVIA
' La încheierea vizitei noastre în Liberia, doresc să vă exprim, șl pe 

această cale, in numele meu și ai tovarășei mele, cele mai calde mulțumiri 
pentru ospitalitatea deosebită și manifestările prietenești de care ne-am 
bucurat tot timpul în frumoasa dumneavoastră tară.

îmi exprim convingerea că, tn spiritul și pe baza convorbirilor purtate, 
a înțelegerilor la care am ajuns, colaborarea dintre România și Liberia va 
cunoaște o dezvoltare continuă, în interesul ambelor țări și popoare, al 
cauzei păcii, Înțelegerii și cooperării în lume.

Folosesc acest prilej ca, împreună cu salutul de rămas bun, să vă adre
sez urările noastre de sănătate și fericire, de progres și bunăstare pentru 
poporul liberian prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Domnului general-maior
Dr. JOSEPH SAIDU MOMOH

Președintele Republicii Sierra Leone
FREETOWN

Doresc să vă adresez, cu prilejul survolării teritoriului Republicii Sierra 
Leone, un salut cordial și cele mai bune urări de sănătate și fericire per
sonală, de pace șl prosperitate pentru poporul țării dumneavoastră.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că relațiile din
tre România și Sierra Leone vor cunoaște o continuă dezvoltare în interesul 
popoarelor noastre, al cauzei colaborării, înțelegerii și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

nul cărora s-a desfășurat întîlnirea 
la nivel înalt româno-liberiană.

Ceremoniei plecării, care a avut loc 
la Palatul prezidențial, marcată de 
înalte onoruri, i-au urmat caldele 
manifestări de simpatie din partea 
populației capitalei, la care au răs-

puns cu cordialitate președintele 
Nicolae Ceaușescu si tovarășa Elena 
Ceaușescu. împreună cp . președintele 
Liberiei. _

Pe aeroportul international eî 
Monroviei. solii poporului român au 
fost conduși de președintele Samuel 
Kanyon Doe. de vicepreședintele re
publicii si alti membri ai conducerii 
liberiene, precum și de șefii misiu
nilor diplomatice, de un mare nu
măr de cetățeni din capitala tării.

Onoruri militare au fost prezenta
te de companii reprezentind toate 
armele. Au fost intonate Imnurile 
de stat ale celor două țări.

La scara avionului, președinte
le Liberiei a adresat calde urări 
de drum bun tovarășului 
Nicolae Ceaușescu si tovarășei Elena 
Ceaușescu. cei doi șefi de stat ex
primind. si cu aoest prilei. satisfac
ția pentru întîlnirea si convorbirile 
avute, convingerea că dialogul la ni
vel înalt va da un nou impuls ra
porturilor româno-liberiene.

Semnarea 

unui protocol 

româno-liberian
în conformitate cu înțele

gerile convenite între președin
tele Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. și președintele 
Republicii Liberia. Samuel Kanyon 
Doe, a fost semnat, la Monrovia, 
Protocolul privind realizarea Acor
dului pe termen lung de dezvol
tare a cooperării economice și teh
nice și a schimburilor comerciale 
dintre România și Liberia.

Documentul a fost semnat de Ion 
Dincă, prim viceprim-ministru al 
guvernului român, și Rudolph John
son, ministrul liberian al afacerilor 
externe.

BACĂU : Onorarea 
exemplară a contractelor 

la export
Oamenii muncii din industria 

județului Bacău acționează cu 
înaltă răspundere pentru îndepli
nirea sarcinilor de producție și, în 
mod deosebit, onorarea exemplară 
a contractelor la export. Astfel, 
prin folosirea cu randament maxim 
a capacităților de producție și asi
gurarea unui înalt nivel calita
tiv și competitiv tuturor produse
lor, colectivele de oameni ai mun
cii din 11 unități economice au li
vrat suplimentar, in perioada care 
a trecut din acest an, partenerilor 
de peste hotare, însemnate cantități 
de armături industriale din fontă 
și oțel, mobilier din lemn, țesături 
tip lină, confecții textile și alte 
mărfuri solicitate. Printre unitățile 
fruntașe, care și-au îndeplinit și 
depășit sarcinile la export, se nu
mără întreprinderea metalurgică. 

întreprinderea de postav „Proleta
rul" și Combinatul de prelucrare a 
lemnului Bacău. Demn de remarcat 
este faptul că sporurile de produc
ție au fost realizate in cea mai 
mare parte pe seama creșterii pro
ductivității muncii. (Gheorghe 
Baltă).

HUNEDOARA: Minereu 
de fier peste prevederi

Colectivele de muncă apartinînd 
întreprinderii miniere Hunedoara 
obțin și tn acest an importante 
succese în realizarea și depășirea 
planului la producția fizțcă. Astfel, 
minerii din Teliuc și Ghelar. orga- 
nizindu-și temeinic munca în sub
teran. în toate schimburile, folo
sind din plin timpul de lucru si 
utilajele din dotare, au extras, su
plimentar. 5 500 tone minereu de 
fier, iar preparatorii din Teliuc au 
livrat peste plan siderurgiștilor 
1 800 tone fier. Tot în acest an, din

REALIZĂRI ÎN ECONOMIE
carierele de la Crăciuneasa și Te
liuc s-au livrat suplimentar 
aproape 7 000 tone dolomită side
rurgică. (Sabin Cerbu).

CONSTANTA : Producție 
suplimentară la export

ActiOnind ferm pentru a onora 
cu prioritate contractele încheiate 
cu partenerii externi, colectivele 
din 15 unități economice ale ju
dețului Constanta au realizat in 
avans față de prevederi o produc
ție suplimentară pentru export in 
valoare de 35 milioane lei. Printre 
unitățile cu cele mai mari depășiri 
de plan la producția de export se 
numără Combinatul de îngră
șăminte chimice Năvodari, între
prinderea de construcții navale 
Constanta. întreprinderea textilă 

„Dobrogeana". întreprinderea me- 
cano-navală si întreprinderea mi
nieră „Dobrogea". (George Mihâ- 
escu).

TURNU MĂGURELE : 
O nouă capacitate 

de producție
La întreprinderea de mașini elec

trice din municipiul Turnu Măgu
rele a fost pusă in funcțiune, pa 
spațiile existente, o nouă capaci
tate de producție. Instalațiile de 
galvanizare și de impregnare sub 
vid — care au trecut cu bine pro
bele tehnologice — noul atelier de 
confecții metalice, precum și utila
jele și mașinile specifice montate 
pe fluxurile de fabricație contri
buie la mărirea capacității anuale 

de producere a motoarelor electri
ce asincrone de joasă și înaltă ten
siune, cu puteri intre 100 și 2 000 
de kilowați. După cum ne spunea 
Inginerul Dumitru Odangiu, direc
torul unității, constructorii șl mon- 
torii de utilaje, impreună cu forma
ții de muncitori și specialiști din 
cadrul întreprinderii beneficiare, 
acționează în prezent cu forțe spo
rite pentru a finaliza noi capacități 
de producție prevăzute In progra
mul de dezvoltare și modernizare 
a acestei platforme industriale. 
(Stan Ștefan).

BUZĂU : Producție 
fizică peste plan

Angajați cu toate forțele In ampla 
întrecere socialistă ce se desfășoară 
pentru îndeplinirea și depășirea 

planului pe acest an hotărîtor al 
actualului cincinal, oamenii muncii 
din industria județului Buzău obțin 
noi și importante succese. Ca 
urmate » utilizării eu randament 
ridicat a utilajelor și instalațiilor 
din dotare, a unei aprovizionări 
ritmice cu materii prime și mate
riale, creșterii productivității mun
cii, în perioada care a trecut din 
acest an s-au înregistrat importan
te sporuri la producția fizică. Ast
fel, au fost livrate suplimentar eco
nomiei naționale 41 milioane mc 
gaz metan, 304 000 mp geamuri 
laminate, 2 407 tone sîrmă trasă la 
rece, 188 tone oțel calibrat, confec
ții textile In valoare de peste 10 
milioane lei, importante cantități 
de produse ale industriei electro
tehnice. sticlărie-menaj, mobilier, 
prefabricate din beton armat și 
altele. Demn de remarcat este 
faptul că aceste sporuri de produc
ție au fost realizate în condițiile 
în care, prin aplicarea unor teh
nologii noi, s-au economisit impor

tante cantități de materii prime, 
materiale. energie electrică și 
combustibil. (Stelian Chiper).

CRAIOVA : Tractoare 
și mașini agricole 

moderne
La întreprinderea de tractoare si 

mașini agricole din Craiova a ie
șit de pe fluxul de montaj cel 
de-al 10 000-lea tractor de 180 CP 
tip A-l 800-A. Așa cum ne spu
nea inginerul Grigore Talof, 
secretarul comitetului de partid al 
întreprinderii, nomenclatorul de 
fabricație al unității cuprinde în 
prezent 4 tipuri de tractoare agri
cole și industriale, cisterne, mașini 
de împrăștiat îngrășăminte natu
rale si amendamente, pluguri cu 
lățime variabilă etc. în perioada 
care a trecut din acest an a fost 
asimilată în fabricație o nouă 
mașină de împrăștiat gunoi de 
mare capacitate. (Nicolae Băbă- 
lău).
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H0TĂR1RILE CONFERINȚEI PREȘEDINȚI LOR CONSILIILOR 
POPULARE - MOBILIZATOR PROGRAM DE ACȚIUNE

Orizonturile publicisticii 
militante

Insușindu-și pe deplin orientările șl aprecie
rile cuprinse in cuvîntarea programatică a to
varășului Nicolae Ceaușescu, participanții la 
Conferința pe țară a președinților consiliilor

populare au trecut cu toate forțele, împreună 
cu deputății, cu toți cetățenii, la înfăptuirea 
acestui mobilizator program de acțiune, menit 
să dea o nouă înfățișare localităților patriei, să

sporească contribuția lor la dezvoltarea gene
rală a societății.

lată cum se acționează In această privință 
In municipiul Satu Mare și în comuna Găujani, 
din județul Giurgiu.

După recenta Conferință pe țară a 
președinților consiliilor populare, în- 
suflețitoarea idee programatică a 
dezvoltării și înfloririi multilaterale 
a localităților patriei, care a străbă
tut ca un fir roșu magistrala cuvîn- 
tare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
rostită la acest forum, a focalizat în 
și mai mare măsură preocupările șl 
acțiunile consiliului nostru popular 
la lucrările edilitare, de înfrumuseța
re și înnoire a municipiului, printr-o 
cit mai largă si temeinică activitate 
de autogospodărire. prin ampla par
ticipare a tuturor locuitorilor săi.

Cadrul organizatoric propice acțiu
nilor de anvergură declanșate în 
acest scop îl reprezintă, în practica 
noastră, „comandamentele pe cartie
re", organizate sub egida consiliu
lui municipal al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste. întrucît 
anotimpul primăverii s-a ivit foarte 
timpuriu, edilii și cetățenii din car
tiere au folosit din plin „oferta" 
generoasă a naturii, reușind deja ca 
la ora actuală să aibă un prim bilanț 
al îmbogățirii zestrei vegetale a mu
nicipiului. Au fost astfel plan
tați peste 6 000 de arbori și arbuști 
în cartierele Micro 17 șl Micro 16, 
pe străzile Careiului, Uzinei. Aurel 
Vlaicu, inclusiv în zona aeroportu
lui, și continuă în cartierul Micro 15. 
Pe măsura încălzirii timpului, cetă
țenii — participant! la înfrumuse
țarea și la acțiunile de curățenie a 
localității, în baza prevederilor Legii 
1 din 1985 — vor ieși cu mic cu 
mare în parcuri și zone verzi pen
tru a planta flori (în total, în acest 
an, peste 800 000), pe care grădinarii 
le pregătesc în răsadnițele serelor ce 
aparțin consiliului popular. în mu
nicipiu s-a creat și o pepinieră pro
prie de trandafiri, la care acum se 
execută lucrările de altoire, ce vor 
lmpînzi întreaga localitate.

Doresc să remarc, în contextul 
preocupărilor edilitare, contribuția 
deosebită pe care o aduc colectivele 
de oameni ai muncii din întreprin
deri și alte unități socialiste ale mu
nicipiului. împreună cu toți ceilalți 
cetățeni, la realizarea obiectivelor de 
larg interes social-urbanistic. In pre
zent se finalizează o nouă zonă de 
agrement în preajma unei păduri 
din marginea municipiului, un obiec
tiv destinat aceluiași scop, realizin- 
du-se cu participarea tineretului in 
preajma lacului Pescăruș.

în cadrul vastei acțiuni de mo
dernizare și sistematizare, pe harta 
municipiului nostru vor apărea noi 
și durabile obiective in cursul aces
tui an : noul pod rutier peste rîul 
Someș, ansamblul de locuințe care 
a început să prindă contur în .preaj
ma acestei moderne căi de circula
ție, modernizarea pieței de alimente 
nr. 1, noua piață din cartierul Micro avind o greutate de 237 kg, iar ce-

La biblioteca casei de cultură din Alexandria Foto : E. Dichiseanu

„Cum ați dori să fie biblioteca ?" 
Nu este o întrebare pe care o adre
săm acum și aici cititorilor noștri ; 
aceasta a fost pusă în cadrul unei 
anchete sociologice organizate de 
Biblioteca județeană din Brașov unui 
eșantion de cititori pe profesii și 
virste diverse. Răspunsurile au fost, 
desigur, diferite, exprimînd o multi
tudine de opțiuni, solicitări, deprin
deri sau pasiuni, conturate în func
ție de experiențele individuale. Con
vergența lor s-a produs într-un 
singur loc, și anume în conștiința 
faptului că lectura cărții rămine o 
necesitate fundamentală a omului 
contemporan, sursă perenă de for
mare a personalității, izvor nesecat 
de cunoștințe cu neputință de ocolit. 
Bineînțeles, cititorii nu găseau în 
carte o fatalitate sau un narcisism al 
omului cult ; aceștia puneau la te
melia actului lor intelectual voin
ța de perfecționare continuă cu pu
tință de obținut și cu concursul, dacă 
nu în primul rînd, cu concursul lec
turii. Concluziile reieșite din acest 
sondaj de opinie — observa tovarășa 
Silvia Popa, secretara organizației 
de bază de partid de la biblioteca 
județeană — au ajutat la îmbunătă
țirea activității tuturor sectoarelor 
acestei instituții de cultură.

S-a procedat. în primul rînd, la 
mai buna repartizare a fondului de 
carte pe zone. Cele patru filiale ale 
bibliotecii din cartierele cele mai 
populate au fost înzestrate cu acele 
lucrări care erau intens solicitate. 
Secțiile de la sediu și-au organizat 
mai prompt serviciile, atît prin fișie
rele bibliografice ținute la zi, cit și 
prin prezența bibliotecarului de 
serviciu, care asigură o îndrumare 
promptă a cititorilor chiar de cum 
aceștia au trecut pragul instituției. 
Servirea la sala de lectură sau în 
secțiile de împrumut se realizează 
în principal prin forma modernă a 
accesului direct la raft, mai ales în 
secția pentru copii și tineret. Apro
vizionarea ritmică cu noile apariții, 
creșterea sau completarea unor 
colecții de carte rară și specială, 
existența unor periodice căutate, in
troducerea mijloacelor audiovizuale 
în secția de muzică și arte plastice

w e
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16 și altele. în jurul acestor obiec
tive. ca. de altfel, în toate zonele 
și cartierele orașului unde se orga
nizează acțiuni de înfrumusețare și 
curățenie, vom asigura mobilizarea 
largă a tuturor cetățenilor munici
piului, implicarea mai directă în 
această acțiune a deputațllor, comi
tetelor de cetățeni și asociațiilor 
locatari. De altfel, ne-am propus 
obiectiv principal pentru acest 
ca valoarea muncii lor efectuate 
acest scop să depășească 2 000 lei 
locuitor, substanțial mai mult decît 
in anul 1987.

Sîntem convinși că. printr-o spo
rită vrednicie la înfăptuirea obiecti
velor edilitar-gospodărești ale muni
cipiului. această mare „casă comună" 
a noastră, sătmărenii vor adăuga noi 
frumuseți municipiului în care tră
iesc și muncesc.

Ioan BIT
președintele Comitetului executiv 
al Consiliului popular municipal 
Satu Mare

Programul de autoaprovizionare
- realizat exemplar

Acționlnd cu Întreaga putere de 
muncă pentru a da viață mobiliza
toarelor orientări si Îndemnuri 
cuprinse In cuvintarea rostită în ca
drul Conferinței pe țară a președin
ților consiliilor populare de către 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, toți lo
cuitorii comunei Găujani din ju
dețul Giurgiu și-au concentrat 
eforturile pentru a-și aduce o con
tribuție cit mai mare la înfăptuirea 
programului de autoconducere și 
autoaprovizionare. în acest sens, 
consiliul popular al comunei noastre, 
sub conducerea comitetului de partid, 
a luat măsuri ca, o dată cu dezvol
tarea puternică a producțiilor In 
cooperativa agricolă, să se crească 
un număr sporit de animale și pă
sări și în gospodăriile populației ți să 
se obțină cantități cît mai mari de 
legume și fructe, atit pentru a aco
peri nevoile proprii de consum, cit și 
pentru valorificarea acestora prin 
contracte și achiziții in vederea con
stituirii fondului centralizat al sta
tului.

Deși In ultimii 5 ani am obținut 
rezultate bune, situîndu-ne din acest 
punct de vedere printre comunele 

au condus, firesc, la sporirea patri
moniului bibliotecii și a interesului 
celor ce o frecventează. Cu un fond 
de carte de circa 516 mii volume, 
din care 60 mii exemplare carte rară 
și veche, la care apelează peste 25 
mii de abonați, imprumutînd în fie
care an peste 600 mii titluri, biblio
teca brașoveană a devenit una din 
bibliotecile importante ale țării, cu 
un rol tot mai mare în susținerea 
efortului de dezvoltare spirituală a 
orașului și județului. Biblioteca con

Biblioteca publica
- atelier de creație și educație

tinuă o tradiție șl. totodată, răspun
de cerințelor imediate. Tradiția e 
veche și cei 150 de ani de 
lectură publică în limba română au 
evocat primii pași făcuți de la în
ființarea „Casinei române", contri
buția cărturarilor George Barițiu 
și Andrei Mureșanu. apariția „Gaze
tei de Transilvania" — sărbătorită 
prlntr-un complex de manifestări 
reunite sub genericul „Tradiție și 
contemporaneitate" — ca și majora 
acțiune de cultivare a iubirii de 
țară, desfășurată aici pină la înfăp
tuirea unirii. De atunci datează nu 
numai un fond de carte valoros, u- 
nele de circulație foarte restrînsă, ci 
și pasiunea de a da bibliotecii, cărții 
în general un rol de prim-plan, în
lesnind satisfacerea tot mai deplină 
a solicitărilor actuale ale unui cen
tru puternic industrializat, orientat 
spre domeniile de vîrf ale științei și 
tehnicii.

Se poate spune că biblioteca s-a 
adaptat din mers. A sporit continuu

«

Imagine din municipiul Satu Mare Foto : S. Cristian

fruntașe din județ, totuși conside
răm că avem încă multe rezerve care 
trebuie mai bine valorificate. Anali
zele și discuțiile purtate in ultimele 
zile cu mulți cetățeni au condus la 
creșterea numărului de contracte, 
prevăzîndu-ne să livrăm statului 
aproape 17 tone carne de bovine, 
peste 37 tone carne de porc, 800 hl 
lapte și altele.

Doresc să menționez, ca o expe
riență proprie și care a dat rezultate 
bune, asigurarea bazei materiale a 
contractelor din timp, astfel încît 
preluările din ceea ce s-a contractat 
să se desfășoare pe tot parcursul 
anului. De pildă, chiar în aceste zile 
au fost predate in contul contracte
lor pe anul 1988 primele 27 capete 
bovine, cu o greutate medie de pes
te 400 kilograme fiecare, 30 de porci 
cu o greutate medie de peste 140 
kilograme fiecare, 56 hl lapte și alte 
produse. Cooperatoarea Adriana Bă- 
răscu, spre exemplu, a și predat 
un porc in greutate de 200 kg, 
Pestrița N. Florea a predat 3 
cu o greutate totală de 500 kg, 
trița Anghel a livrat in contul 
tractului încheiat cu statul un 

porci 
Pes- 
con- 
porc

oferta de carte științifică aplicată, 
necesară în numeroasele școli, in in
stitute de cercetări și de invățămint 
superior. Fără a se substitui biblio
tecilor specializate din aceste uni
tăți, biblioteca județeană, pe lingă 
fondul de carte propriu, asigură co
ordonarea metodică și funcția de in
formare, tipărind periodic catalogul 
revistelor tehnice din județ sau al 
celor străine. Aceasta a presupus 
dezvoltarea unui sector special de 
evidență și, mai mult, a unuia de 

cercetare, unde sînt angajați toți bi
bliotecarii. Se editează. astfel, un 
anuar bibliografic care adună tot ce 
se publică despre județ, se indexea
ză revistele locale, se valorifică fon
dul cultural brașovean prin publica
rea unor ghiduri bibliografice, s-a 
dat la iveală un volum de „Tipări
turi românești existente la Brașov — 
1539—1750", volumul următor vizînd 
perioada 1750—1800. și se lucrează Ia 
un indice bibliografic al „Gazetei de 
Transilvania". Toate acestea se des
fășoară concomitent cu o atentă 
acțiune de îndrumare metodică a 
bibliotecilor din județ pentru a le 
face să răspundă mai bine solicită
rilor actuale.

Creșterea ponderii lecturii de spe
cialitate în ansamblul activității in
stituției este o dovadă a modificări
lor structurale produse aici. Mii și 
mii de volume de carte tehnică, ști
ințifică, social-politică oferite citito
rilor vin nemijlocit in sprijinul per
fecționării lor profesionale. Lectura 

tățenii Ștefan Turnee, Vasile Cara- 
gea și alții și-au onorat într-o pro
porție ridicată contractele pe 1988 
privind producția de lapte, de car
ne de pasăre, ouă etc.

în legătură cu sarcina expresă 
trasată de secretarul general al 
partidului organelor locale ale pu
terii și administrației de stat de a 
sprijini in mod susținut pe cetățeni 
pentru ca aceștia să realizeze si să 
livreze statului cantități tot mai mari 
de produse agroalimentare, consiliul 
popular comunal a luat măsuri pen
tru îmbunătățirea structurii pășuni
lor de care beneficiază fiecare cetă
țean în raport cu ceea ce contrac
tează cu statul, pentru asigurarea 
unor secții matcă de purcei și pui, 
acordarea a cite 15 kg tărîțe pentru 
fiecare hl de lapte livrat statului, a 
cite 220 kg porumb pentru fiecare 
porc predat la o greutate de peste 
110 kg și multe asemenea ajutoare.

Sîntem conștienți că in spiritul 
orientărilor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta Confe
rință pe țară a președinților consi
liilor populare avem datoria de a 
acționa in continuare, cu toată fer
mitatea. pentru traducerea exempla
ră în viață a hotărîrilor adoptate de 
acest înalt forum al democrației 
muncitorești-revoluționare, astfel 
încît fiecare cetățean din comuna 
noastră să devină un participant 
activ la realizarea exemplară a pro
gramului de autoaprovizionare.

Florea PETROȘANEANU 
președintele Consiliului popular 
comunal Găujani, județul Giurgiu

de specialitate a cadrelor de condu
cere din industria brașoveană (in co
laborare cu C.I.T.) ia adeseori forma 
unor dezbateri publice, unde sint pre
zentate produse de înaltă tehnicitate, 
cum a fost recentul tip de calculator 
produs aici. Biblioteca a devenit 
gazdă competentă a unor simpozi
oane, mese rotunde, sesiuni de co
municări, fiind preocupată nu nu
mai să ofere cartea, dar să-i urmă
rească și efectul, să stabilească Im
pactul dintre lectură și pregătirea 

tehnico-profesională. O atenție deo
sebită se acordă, în acest sens, lec
turii tineretului : muncitori, elevi, 
studenți, funcția de orientare a lec
turii prin forme moderne fiind pre
ponderentă. In colaborare cu orga
nizațiile de tineret s-a desfășurat 
simpozionul „Forme și metode ale 
educației materialist-științifice ale 
tinerei generații", se recomandă bi
bliografii. se prezintă cărți, au loc 
întîlniri cu oameni de specialitate. 
Dezbaterile cu tematică științifică și 
tehnică au devenit acțiuni obișnuite 
in activitatea bibliotecii, care iși a- 
sumă funcțiile organizatorice și de 
prezentare a materialului ilustrativ.

Natura polivalentă a lecturii, rolul 
deosebit al cărții in formarea perso
nalității umane au determinat ca și 
biblioteca să propună activități in 
consens cu aceste trăsături. Educa
ția moral-cetățenească și patriotică, 
formarea prin frumos și întru fru
mos ocupă un spațiu de cea mai 
mare importanță. Activitățile cultu

După Curierul românesc, scos la 
București, din 1829, de între
prinzătorul Ion Heliade-Rădu- 

lescu. și Albina românească, edita
tă din același an, la Iași, de Ghepr- 
ghe Asachi, Gazeta de Transilvania, 
întemeiată la Brașov, la 12 martie 
1838. de ardeleanul George Barițiu, 
consacră procesul instalării defini
tive a presei moderne în provincii
le istorice ale României. Nedumeri
toare. in condițiile în care se știu și 
activitatea polivalentă a Școlii Ar
delene. și contribuția substanțială a 
cărturarilor transilvani la revigora
rea conștiinței naționale a români
lor din Principate. întirzierăa cu care 
revista brașoveană urmează exem
plul periodicelor de peste Carpați 
încetează să mai fie surprinzătoa
re cind examinăm circumstanțele po- 
litico-sociale și naționale specifice 
„Marelui principat al Transilvaniei" 
din primele decenii ale veacului tre
cut. Nu cărturarii le lipseau româ
nilor ardeleni, cum nu lipsea nici 
dorința acestora de a se adresa co
naționalilor pentru a le comunica 
„ideile mintuitoare" ale veacului, ci 
posibilitatea efectivă de a o face 
printr-un organ publicistic propriu. 
Divergențele dintre Curtea vieneză 
și „guberniul" transilvan, dominat de 
feudalitatea maghiară, dispăreau ca 
prin farmec cînd se punea proble
ma stăvilirii procesului de emanci
pare a națiunii „tolerate". Așa se 
explică de ce „învoința sacratissimei 
maiestăți" habsburgice de a se ti
pări în Transilvania ziare germane 
și maghiare a venit încă din 1783, 
respectiv 1790. în timp ce tentative
le românești de înființare a unor 
publicații similare au fost lichidate 
ori prin taxe foarte ridicate, ori
prin refuzuri arbitrare, motivate
prin pericolul „zguduirii linistei pu
blice".

Zece asemenea Încercări eșuaseră 
între 1789 și 1837, cînd sarcina înte
meierii unei publicații moderne fu 
asumată de George Barițiu. Ceea ce 
nu izbutiseră, la timpul lor. loan 
Piuariu-Molnar, Paul Iorgovici. Za- 
haria Carcalechi. Alexandru Gavra 
ș.a. reuși dinamicul George Barițiu, 
succesul său fiind explicabil atit 
prin calitățile personale ale ctitoru
lui. cit și prin conflictul surd de in
terese dintre păturile suprapuse 
austriece și maghiare. Veleitățile de 
independentă, tot mai decis afișate 
de nobilimea și burghezia ungară, 
stîrnesc după 1830 neliniștea cabi
netului vienez, care începe să caute 
cu înfrigurare o contrapondere. în 
Transilvania, socoteau habsburgii. 
aceasta nu o puteau constitui decît 
românii, de departe populația cea 
mai numeroasă. Reprezentanților 
aoesteia ar fi vrut autoritățile im
periale să le încredințeze rolul difi
cil si ingrat de factor de presiune. 
Din aceste motive, mult intîrziata 
autorizație imperială fu acordată. în 
sfirșit. La începutul anului 1838. Pre
ferința pentru Brașov. oraș unde, 
spre deosebire de Blaj, patriciatul 
săsesc deținea puternice poziții eco
nomice. intețirea cenzurii, care, ca 
un celebru monstru mitologic. Iși 
arăta Întreita față la Brasov. Cluj 
și Viena. deconspiră îndeajuns in
tențiile guvernanților vienezi.

Tinărul profesor blăjean. mutat 
abia din 1836 la Brașov. cunoștea 
desigur toate acestea cînd acceptă 
sarcina întemeierii și conducerii pri
mului periodic politic românesc. Cu 
instinctul sănătos, cu inteligenta 
vie ale celor aflați de secole „in ca
lea răutăților", el a intuit repede jo
cul duplicitar al Vienei. Departe de 
a interpreta disciplinat „partitura" 
ce-i fusese rezervată (in amintirile 
sale publicistul Jakab Elek afirma 
că nici țărănimea, nici intelectuali
tatea română nu i-au considerat — 
niciodată si nicicind — pe maghiari 
drept dușmani), a înțeles să se fo
losească de noul cadru in beneficiul 
poporului său oprimat. Om al 
timpului său. instruit si Plin de 
tact, căutînd — cum observa un 
recent comentator al operei sale 
— „să aibă dreptate in condi
țiile date, și nu in luptă cu 
ele", George Barițiu părea predes
tinat acestei dificile investituri. în 
slujba ideilor progresului, ale ega
lei îndreptățiri naționale și sociale, 
el pune erudiție, perseverență, pru
dență (justificată de altminteri de 
grelele împrejurări) și o artă cu to
tul ieșită din comun de a vorbi in 
pilde, atingîndu-și țintele prin rico- 

ral-educative organizate cu mijloace 
proprii sau in colaborare, deși sint 
obișnuite ca frecvență, sint de cele 
mai multe ori adevărate evenimente. 
Expozițiile de carte cu tematică spe
cifică. întilnirile cu autori și editori, 
reunite sub genericul „Creatorii și 
eroii cărților lor" — unde cunoscuți 
autori și-au prezentat personajele 
unui public deosebit de receptiv —, 
serile de poezie patriotică, „Eroi au 
fost, eroi sînt încă", șezătorile lite
rare : „Eterna vatră românească", 
„Chipul partidului in poezia româ
nească contemporană" sau „Valori 
ale literaturii contemporane", largile 
acțiuni dedicate Conferinței Națio
nale a partidului dovedesc, toate 
împreună, intensitatea actului cultu
ral pornit din filonul nesecat al căr
ții. Participarea autorilor brașoveni 
și a invitaților din alte zone ale țării 
dau cuvîntului tipărit o nouă dimen
siune, mai bogată în înțelesuri, mai 
plină de frumuseți. Si nu intîmplă- 
tor, o atenție tot mai susținută se 
acordă copiilor și elevilor, cărora li 
se oferă numeroase căi de sporire a 
interesului pentru carte, de la lecțiile 
deschise și prezentări de cărți pină 
la primirea lntr-un cadru festiv in 
organizațiile de copii și tineret sau 
întilnirea cu personalități de presti
giu ale țării. în acest sens, secția 
pentru copii și tineret, secția muzi
cală și de artă plastică' au devenit 
autentice locuri de întilnire cu gin- 
durile cele mai profunde și senti
mentele alese cuprinse in cărți, ex
primate de litera vie. de vocile de 
pe disc sau benzi magnetice ale unor 
celebri scriitori ori in imaginile din 
albume sau pelicule.

Spațiu de cultură și Înțelepciune, 
format de-a lungul a multor decenii 
prin efortul a numeroase generații 
de cărturari, biblioteca județeană iși 
conectează energiile la ritmurile mo
derne ale actualității și. prin tot 
ceea ce face mai bun, mai frumos, 
sporește zestrea spirituală a locului, 
participă cu mijloace proprii la ză
mislirea unui om mai cult, mai ca
pabil să rezolve marile probleme 
ce-i stau in față.

Emil VAS1EESCU

150 de ani de la apariția 
„Gazetei de Transilvania"

șeu. Ocolind cu grijă atitudinile 
spectaculoase, frazele vehemente, 
care ar fi dus, fără doar și poate, 
la suprimarea gazetei, el subordo
nează intervențiile personale și ale 
colaboratorilor unui program cultu
ral-politic ce implica eforturi de 
durată.

De la redacție, articolul-program 
din fruntea primului număr al 
Gazetei de Transilvania indică 

limpede și orizonturile de acțiune, 
și prioritățile preconizate de fonda
tor. Ca prim obiectiv era vizată „lă
țirea (răspîndireaj științelor și a cu
noștințelor, împărtășirea ideilor la 
toate plasele IclaseleJ de oameni". 
Care sint aceste cunoștințe și idei 
(nemenționate ca atare in editorial) 
se va vedea în curînd din coloanele 
periodicului, în care Barițiu și cola
boratorii lui combat superstițiile, bi
gotismul și obscurantismul religios, 
pledind, In compensație, pentru ra
ționalism, critică malthusianismul și 
derivatele sale ideologice, indicind ca 
adevărată cauză a mizeriei inegala 
repartiție a bunurilor în societate. 
In bună tradiție iluministă, el se 
pronunță, de asemenea, pentru resta
bilirea adevărului istoric, „pre ca
rele alții îl întunecaseră înfricoșat", 
pentru recunoașterea drepturilor fi
rești ale poporului său. înainte de a 
afla ritmul amplu, energic al ver
surilor lui Mureșanu. chemarea 
„Deșteaptă-te, române !“ a răsunat 
lntîi din paginile gazetei lui Bari
țiu. Calea resurecției naționale este 
ferm arătată : ....renașterea unei
nații pe o cale mai ușoară si mai 
6curtă nu este âltfeliu cu putintă 
decît prin Însuși lucrarea si îmbo
gățirea limbei și a literaturei sale".

Limba, și prin ea naționalitatea, 
constituie unul din subiectele stator
nic abordate in Gazeta de Transil
vania. dar și în suplimentul literar 
al acesteia. Foaie pentru minte, ini
mă și literatură, care apare sub acest 
titlu de la 2 iulie 1838. Edificați asu
pra orizonturilor de așteptare ale ci
titorilor. redactorii celor două publi
cații le concep ca pe un tandem, în 
care, s-a observat, elementele se 
sprijină și se completează reciproc. 
Dacă Gazeta... este preponderent po
litică. iar Foaia... mai cu seamă cul
turală. In practică se intimplâ ade
sea ca în paginile celei dintîi să con
tinue dezbateri inițiate în cea de a 
doua. Pe măsură ce audiența lor 
crește, nu sînt rare cazurile în care 
Gazeta... preia modele publicistice — 
și colaboratori — din suplimentul său 
literar. Lucrul era posibil și datorită 
viziunii militante asupra rosturilor 
literaturii și culturii. înțelese ca 
mijloace- de acțiune politică, de rea
lizare a idealului național.

Gazeta... nu se Ințelenește Intr-un 
transilvanism îngust și utopic, ci se 
vrea un mesager al tuturor români
lor. Cel care scria : „Unirea națio
nală e frumoasa deviză ce răsună din 
toate părțile și deșteaptă duhurile cu 
putere multă... Nici oștile permanen
te nu dau atîta putere" prefigurează 
reîntregirea de mai tîrziu și prin 
modul In care sînt aleși colaborato
rii. Sînt de aflat în coloanele perio
dicului brașovean, care-și cucerește 
rapid numeroși „prenumeranți" în 
Principate. M. Kogălniceanu, Helia- 
de-Rădulescu, D. Bolintineanu, Gr. 
Alexandrescu. C. Negruzzi, Vasile 
Alecsandri. Gh. Sion, N. Nicoleanu, 
loan Maiorescu, dar și Timotei

T ••• V V ■ V ■ • •îngrijirea sănătății
în stațiunile balneoclimaterice

în această perioadă, 
toate stațiunile tării 
sînt bucuroase de oas
peți veniți pentru cură 
balneară, să-și îngri
jească sănătatea, ca și 
pentru odihnă. Astăzi, 
prezentăm cititorilor, 
pe scurt. 10 dintre 
stațiunile care stau la 
dispoziția fiecăruia. în 
funcție de preferințe.
• AMARA : stațiu

ne indicată in tratarea 
de afecțiuni ale apa
ratului locomotor, neu
rologice periferice, gi
necologice. dermatolo
gice.
• BĂILE FELIX : 

pentru afecțiuni ale 
aparatului locomotor, 
ginecologice și neuro
logice.
• BĂILE GOVORA: 

pentru afecțiuni res
piratorii si O.R.L.. ale 
aparatului locomotor, 
neurologice periferice.
• BĂILE HERCULA- 

NE : pentru afecțiuni 
ale aparatului loco
motor. neurologice pe
riferice. sechele post- 

traumatice ale siste
mului locomotor.

• BĂILE OLĂ- 
NEȘTI : pentru afec
țiuni ale tubului di
gestiv și ale glande- 
lor-anexe, ale rinichi
lor. boli metabolice 
(gută, diabet, obezita
te). boli alergice, afec
țiuni respiratorii.
• BĂILE TUȘNAB: 

pentru afecțiuni ale 
aparatului cardiovas
cular. nevroză asteni
că. afecțiuni ale tu
bului digestiv.

® BORSEC : pentru 
afecțiuni ale glande
lor endocrine, afec
țiuni vasculare peri
ferice. pentru afecțiuni 

ale tubului digestiv sl 
ale glandelor-anexe, 
nevroză astenică.

© BUZIAȘ : pentru 
afecțiuni ale aparatu
lui cardiovascular, ale 
sistemului nervos cen
tral. nevroze.
• CĂLIMĂNEȘTI- 

CĂCIULATA : pentru 
afecțiuni ale tubului

Clparlu. Andrei Mureșanu. Florian 
Aaron, August Treboniu-Laurian, 
Pavel Vasici, Simlon Bămuțiu, I. Ra- 
țiu, Damaschin Bojîncă, Vincențiu 
Babeș, Al. Papiu-IIarian (enumera
rea este, se înțelege. Incompletă). 
Concomitent, corespondenți perma- 
nenți. de mal mică notorietate, trans
miteau prompt informații din Blaj, 
Cluj. Sibiu. Arad, Reghin. Deva. Fă
găraș, Turda, Timișoara. Lugoj, Bucu
rești, Iași. Craiova. Roman. Manevre
le cenzurii imperiale, care „reținea" 
in vamă cite opt-nouă luni exempla
rele din Curierul Românesc și Albi
na românească, erau astfel dejucate. 
Chiar dacă, din considerente tactice, 
era elogiată conventional ..părintasca 
ocrotire" a Casei austriece, soluția 
propășirii nu e căutată in afară, ci 
e găsită în propriul efort al români
lor de pretutindeni : .IMîntuirea nu 
ne poate veni decit de la propriul 
nostru spirit din energia si munca 
noastră".

Evident Ideile revoluției de la 
1848 se cristalizează, dobîndind 
vigoare, coerentă si forță spo

rită de înriurire a maselor si dato
rită acestui veritabil laborator pu
blicistic și doctrinar. De la consta
tarea îndurerată a „întîrzierii in 
cultura duhului". Gazeta... trece nu
mai în cițiva ani la chemarea la e- 
fort convergent pentru lichidarea 
rămînerilor in urmă si chiar la re
vendicarea unor priorități românești. 
„Pentru ce — se întreabă retoric 
Barițiu — să așteptăm, spre multa 
noastră rușine, ca tot alții să ne 
poarte lumina științelor înaintea 
noastră ?“. Orizonturile acestei ac
țiuni sistematice de iluminare cul
turală si politică a unor ample cate
gorii sociale sint multiple. In Gaze
tă..., ca si în alte publicații scoase de 
Barițiu. au fost evidențiate cu preci
zie si perspicacitate resorturile ine
chității sociale si naționale, mergin- 
du-se Pină la critica în spirit mo
dern a ..plutocratici". concretizată în 
„domnia banului, lăcomia după averi 
colosale, rapacitatea de bandiți, spe- 
culațiunea de șarlatani I...I care a- 
merință țări și popoară cu ruina". 
In paginile ei s-a preconizat desfiin
țarea — fără despăgubiri 1 — a io
băgie!. s-a condamnat „ca o faptă a 
silei, a terorismului, a tiraniei" uni
rea forțată a Transilvaniei cu Unga
ria. pe care o decretase Dieta din 
Cluj, s-a subliniat necesitatea unui 
învățămînt modern, pentru că „în 
școală stă I—I mărirea și slava sta
tului". s-a pledat pentru intensifica
rea producției industriale si a schim
burilor comerciale (legăturilor eco
nomice ale Transilvaniei cu Princi
patele acordindu-li-se o atenție deo
sebită).

O informare promptă, riguroasă, 
bazată pe coroborarea obiectivă a 
surselor, metodă dusă apoi la stră
lucire de gazetarul Eminescu. nu nu
mai că „documenta" publicul cititor 
românesc, dar îl si forma, reliefin- 
du-i identitatea națională, intărin- 
du-i încrederea în puterile lui crea
toare. Amplele discuții asupra carac
terelor specifice ale limbii române 
Pe care le-a inițiat Gazeta de Tran
silvania sint tot atîtea prețioase 
contribuții la afirmarea si consolida
rea conștiinței naționale, la dezvolta
rea solidarității „în cuget si simțiri" 
a românilor de Pe ambele versante 
ale Carpaților-

Cronicar al Faptelor care ne-au 1a- 
lonat istoria, factor de unitate spi
rituală sl politică a tuturor români
lor. vestitor entuziast al „luminii 
care vine" și al unui „viitor cu mult 
mai fericit" decit trecutul, periodicul 
transilvan, a cărui existentă acoperă 
aproape nouă decenii, se înscrie în 
istoria culturii si a presei românești 
ca o apariție de prim ordin.

Ioan ADAM

digestiv, hepatobiliare. 
afecțiuni ale rinichi
lor, boli de nutriție și 
metabolism, afecțiuni 
ale aparatului loco
motor. neurologice pe
riferice. boli profesio
nale și afecțiuni aler
gice.
• COVASNA : pen

tru afecțiuni cardio
vasculare. ale tubului 
digestiv, afecțiuni he
patobiliare.

Important de reți
nut : plecarea în sta
țiuni se face la data 
indicată' de solicitant. 
© Sejurul se asigură 
și pe perioade mai 
mici sau mai mari de
cit seriile de 18 zile. 
© Sint asigurate con
diții optime de caza
re. masă si tratament. 
© La dispoziția turiș
tilor se află mijloace 
de agrement, manifes
tări cultural-artistice 
si de divertisment va
riate.

Biletele pentru cură 
balneară și odihnă in 
aceste stațiuni se pot 
obține de Ia toate 
agențiile Oficiilor Ju
dețene de turism și 
ale I.T.H.R. București.
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelentă,
Dau o înaltă apreciere mesajului dumneavoastră de felicitare și bune 

urări pe care mi l-ați adresat cu prilejul realegerii mele.
îmi exprim speranța că în perioada celui de-al doilea mandat pe care 

11 îndeplinesc vom realiza pacea mult dorită cu vecinii noștri.
Al dumneavoastră sincer,

CHAIM HERZOG
Președintele Statului Israel

A apărut:

NICOLAE CEAUSESCU:
Cuvîntare la Conferința pe țară 

a președinților consiliilor populare 
— 3 martie 1988 —

EDITURA POLITICA

I DIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI;

Verticale urbanistice
Primire la primul-ministru al guvernului

Tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-mlnistru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
vineri, pe conducătorii delegațiilor 
participante la lucrările celei de-a 
VIII-a ședințe a Comitetului C.A.E.R. 
pentru colaborare în domeniul con
strucțiilor de mașini.

La primire au participat : A. Lu- 
kanov, ministrul relațiilor economice 
externe al R.P. Bulgaria ; L. Gerle, 
vicepreședinte al Guvernului R.S. 
Cehoslovace ; P. Miret, vicepre
ședinte ai Consiliului de Stat și al 
Consiliului de Miniștri ale R. P. 
Cuba ; G. Kleiber, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.D. Ger
mane ; C. Suren, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.P. Mon
gole ; S. Gembala, vicepreședinte al 
Comisiei de planificare de pe lingă 
Consiliul de Miniștri al R.P. Po
lone ; F. Berecz. ministrul industriei 
al R.P. Ungare ; G. B. Stroganov, 
vicepreședinte al Comitetului de Stat 
al Planificării al U.R.S.S. ; Phan 
Than Liem, ministrul construcțiilor 
de mașini și metalurgiei al R.S. 
Vietnam, precum și A. Ocvirk, mem

DIN SCRISORILE OAMENILOR MUNCII
OPINII - PROPUNERI - SESIZĂRI

Realizări și simboluri ale vieții noi
Profundele transformări revolu

ționare ce au avut loc in toate zo
nele patriei în cei 20 de ani ce au 
trecut de la reorganizarea adminis- 
trativ-teritorială a tării au schim
bat radical si înfățișarea munici
piului nostru, racordîndu-1 la rit
murile înnoitoare ale industriali
zării si dezvoltării multilaterale, 
conferindu-i atributele unei veri
tabile cetăți industriale.

Ca rezultat al alocării de către 
statul nostru a unui însemnat vo
lum de investiții. Vasluiul a cu
noscut o puternică dezvoltare eco- 
nomico-socială. Cele două platfor
me industriale existente astăzi în 
municipiu cuprind peste 20 de în
treprinderi a căror producție a fost 
în 1987 de circa 67 ori mai mare 
decît în 1965. Vasluiul livrează as
tăzi economiei naționale și pe di
ferite piețe externe o gamă varia
tă de produse ale industriei con
structoare de mașini, electrotehni
ce. chimice, materialelor de con
strucții. ușoare etc., produse care 
poartă în tară si pe numeroase 
meridiane ale lumii mesajul hăr
niciei și priceperii oamenilor aces
tor meleaguri.

Puternica dezvoltare Industria
lă a orașului a determinat schim
bări profunde în ridicarea gra
dului de civilizație si bună
stare al locuitorilor săi. prin 
realizarea unui amplu program de 
construcții de locuințe, spatii co
merciale. edificii culturale, unități 
de ocrotire a sănătății, lucrări edi-

Grijă pentru plan și, deopotrivă, 
pentru condițiile noastre de muncă
Obiectivul principal al activității 

Uzinei de reparații „Atelierele 
centrale" — I.T.B. îl constituie con
struirea de tramvaie si fabricarea 
de componente ale acestora pentru 
București. Brașov. Constanța și 
Ploiești, precum si asigurarea re
parațiilor necesare. Ca să vă faceți 
o idee despre modul în care lu
crează muncitorii de aici vă dau 
un singur reper : in anul 1987 a- 
proape am dublat beneficiul plani
ficat.

Acest volum atît de mare de be
neficii se realizează. în primul 
rînd. prin reconditionarea pieselor

Din noua arhitectură a municipiului Deva Foto : S. Cristian

Dezvoltarea continuă a procesu
lui de economisire la C.E.C. este 
demonstrată și de existența asu
pra populației a peste 25 milioane 
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. 

bru al Consiliului Executiv Federal 
al R.S.F. Iugoslavia.

A luat parte Ion Constantinescu, 
viceprim-ministru al guvernului.

în cadrul întrevederii ău fost sub
liniate bunele relații de prietenie și 
colaborare dintre România și țările 
participante la lucrările ședinței, 
apreciindu-se că există largi posibi
lități pentru dezvoltarea și diversi
ficarea conlucrării dintre ele în do
meniile economic, tehnlco-științific 
și în alte sfere de activitate, precum 
și pentru intensificarea schimburi
lor reciproce de mărfuri. în acest 
context, a fost reliefată însemnăta
tea adîncirii specializării și coope
rării țărilor socialiste în realizarea 
unor mașini, instalații si utilaje 
complexe, sporirii ponderii produse
lor executate prin cooperare, soluțio
nării cu forte unite a unor probleme 
majore pentru dezvoltarea econo
miilor lor naționale și folosirii mai 
bune a bazei materiale de care dis
pun. în folosul progresului și bună
stării popoarelor noastre, al cauzei 
păcii și socialismului.

litar-gospodăresti. îmi amintesc că. 
în urmă cu două decenii, poposeam, 
ca tînăr profesor de istorie, în a- 
cest oraș învestit atunci cu titlul 
de reședință de iudet. în drumul 
spre scoală, i-am însotit aproape 
zilnic pe temerarii constructori, 
demni descendenti ai Meșterului 
Manole. din clipa în care puternice 
excavatoare au început să muște 
primele cupe din pămîntul ce mai 
păstra încă în el urme materiale 
ale celor ce l-au locuit neîntrerupt 
din vremuri de demult.

între alte mărețe construcții, e- 
dificiul palatului politico-adminis- 
trativ. conceput si realizat in spiri
tul tradiției arhitectonice locale, al 
vechilor primării moldovenești, cu 
cerdac, a devenit cartea de vizită a 
Vasluiului, simbolul unul oraș re
născut. al unei cetăți a muncii li
bere. creatoare. Și poate cea mai 
frumoasă lecție de Istorie a patriei 
am realizat-o cu elevii mei — 
multi dintre ei fii ai celor ce au 
reclădit din temelii vechea cetate 
de scaun a Țării de Jos — în fata 
statuii marelui Ștefan, care străju
iește noul centru al orașului, si. 
apoi. în sălile muzeului județean, 
unde imaginile Vasluiului din anii 
’68 sînt si vor rămîne peste vre
muri singurele mărturii despre 
ceea ce a fost atunci urbea proas
păt proclamată reședință de iudet

Aurel ZUGRAVU 
profesor de istorie. Vaslui

si subansamblelor. Numai anul tre
cut am recondiționat asemenea e- 
lemente în valoare de 53 milioane 
lei. De asemenea, facem mari eco
nomii de materiale, energie.' com
bustibil etc. Toate acestea influ
ențează pozitiv nivelul cheltuieli
lor materiale de producție, care 
constant se află cu mult sub cel 
Planificat.

Rezultatele dobîndite în produc
ție se răsfring. cum e si firesc, nu 
numai asupra beneficiilor între
prinderii si a cîstigurilor noastre, 
ci si asupra condițiilor de muncă 
si de viată. Bunăoară, fiecare sec

DE 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.

Garantarea de către stat a econo
miilor păstrate la C.E.C. înseamnă 
asigurarea restituirii, oricînd a su
melor depuse pe libretele de eco
nomii, în conturile curente perso
nale, pe obligațiuni C.E.C., ca și pe

Plenara Comitetului Național 
pentru Apărarea Păcii

în Capitală a avut loc. vineri, 
plenara Comitetului Național pen
tru Apărarea Păcii, la care au parti
cipat, de asemenea, președinții și se
cretarii comitetelor județene și ai 
comitetelor sectoarelor municipiului 
București pentru apărarea păcii, re
prezentanți ai organizațiilor de masă 
și obștești.

A fost dezbătut Raportul privind 
activitatea comitetului în anul 1987 
și .s-a aprobat planul pe anul in 
curs.

în încheiere. participantii au 
adresat TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii So
cialiste România, o telegramă în care 
se spune : Vă adresăm cel mai vi
brant omagiu și vă exprimăm cea 
mai fierbinte recunoștință pentru 
excepționala contribuție pe care, prin 
strălucitele dumneavoastră demersuri 
și acțiuni de amplu răsunet inter
național, o aduceți la triumful cau

ție dispune de grupul ei social a- 
parte. dotat cu instalații sanitare, 
cu băi cu apă caldă pentru orele 
cind muncitorii ies sau intră in 
schimburile de lucru. Mai avem și 
o cantină, o policlinică cu medici 
și servicii de specialitate, un spi
tal si terenuri de sport situate pe 
strada Postăvarul din București.

Toate acestea demonstrează grija

Numai cel puțin un vagon în plus
Mulți dintre noi, cel ce lucrăm pe 

platforma industrială din zona de 
sud a municipiului Rm. Vîlcea, fa
cem naveta tur-retur, adică spre 
locurile noastre de muncă și, res
pectiv, spre casă, cu trenul. în ge
neral, sîntem mulțumiți de servi
ciile pe care C.F.R.-ul ni le oferă. 
Spun în general, pentru că de la 
un timp încoace — aproximativ 
trei luni — o măsură cel puțin 
pripită, după părerea mea, luată 
de conducerea Regionalei C.F.R.— 
Craiova, ne creează greutăți, obli- 
gîndu-ne să ajungem cu mari in- 
tîrzieri la serviciu.

Ca să se înțeleagă mal bine 
această stare de lucruri, am să fiu 
mai concret. Pentru transportul 
muncitorilor turei de noapte (23—7) 
circulă trenul cursă de persoane 
nr. 2 466 pe traseul Valea Mărului— 
Govora. Pentru cel ce ies La orele 
23 din serviciu, circulă trenul cursă 
de persoane nr. 2 467, de fapt

Arondarea nu exclude eficiența
Ptnă acum cițiva ani, cetățenii 

din cele cinci sate componente 
ale comunei Niculești se aprovizio
nau cu combustibil (lemne și căr
buni) de la depozitul din comuna 
Periș, situat la o distanță de apro
ximativ trei kilometri. Toate erau 
bune și la locul lor I Distanța era 
mică, cheltuielile de transport pe 
măsură, și sătenii mulțumiți. După 
ce comuna noastră a trecut în ju
dețul Dîmbovița, iar Perișul a ră
mas în Sectorul agricol Ilfov, am 
fost arondați La depozitul din Cio
cănești, aflat la 25 km depărtare 
de noi. Distanța pină la noul de
pozit fiind așa de mare, ne con
fruntăm cu lipsa mijloacelor de 
transport. Pentru a-ți ridica lem
nele și cărbunii, ești nevoit să-ți 
asiguri singur transportul cu căru

alte instrumente de economisire, la 
cererea persoanelor îndreptățite să 
încaseze sumele respective.

Depunătorii la C.E.C. au dreptul 
să dispună timp nelimitat de sume
le păstrate la C.E.C. și de dobîn- 
zile cuvenite, acestea fiind im
prescriptibile. deci putînd fi înca
sate oricînd de cei în drept.

zei păcii in lume, prieteniei șl 
colaborării intre popoare.,

Sintem in mod permanent marto
rii înalte) prețuiri pe care militan- 
ții pentru cauza păcii de pe toate 
meridianele o acordă României, dum
neavoastră personal. Comitetului Na
țional Român „Oamenii de știință și 
pacea", care, sub conducerea tova
rășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, savant de largă 
recunoaștere internațională, acțio
nează in mod strălucit pentru unirea 
întregului front al creației științifi
ce din lumea contemporană sub stin
dardul păcii, pentru ca toate cu
ceririle științifice să fie puse ex
clusiv in slujba vieții, a omului.

Vă asigurăm, mult stimate și 
Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că nu ne vom precupeți forțele pen
tru a contribui neabătut Ia înfăp
tuirea politicii interne si externe a 
României socialiste, pentru triumful 
păcii in lume.

(Agerpres)

organizației de partid si a condu
cerii uzinei nu numai pentru rea
lizarea planului, ci si pentru îm
bunătățirea calității vieții noastre.

Haralambie DOROBANȚU 
strungar, vicepreședinte 
al consiliului oamenilor muncii, 
Uzina de reparații „Atelierele 
centrale” - I.T.B.

aceeași garnitură, oare m întoarce 
de la Govora. Necazul nostru este 
că acest tren dispune de numai două 
vagoane, care, avînd o capacitate re
dusă, nu pot prelua numărul mare 
de călători ce fac naveta pe ruta 
amintită mai sus. Este vorba de 
oameni ai muncii de La combinatul 
chimic, combinatul de produse so
dice, uzina electrică, întreprinde
rea de utilaj chimia și forjă șl fa
brica de ață.

Eu, ca și alțl muncitori care fac 
naveta pe această rută de cale fe
rată, sîntem de părere că, dacă to
varășii din conducerea Regionalei 
C.F.R.—Craiova ar lua măsura dea 
mal adăuga la această garnitură 
cel puțin un vagon, atunci proble
ma In discuție ar fi pe deplin re
zolvată.
Gheorqhe POPA
operator chimist, Combinatul chimic 
Rm. Vîlcea 

țe din sat. Asta înseamnă o zi pen
tru deplasare, contra unei sume 
însemnate de bani. în plus, nu de 
puține ori riști să ajungi La depo
zit și să nu găsești combustibili. Și 
toate acestea înseamnă bani 
cheltuiți fără rost și timp pierdut.

De aceea, propunem direcțiilor 
generale comerciale ale județului 
Dîmbovița și municipiului Bucu
rești să examineze cu toată răs
punderea această stare de lucruri 
și să găsească o soluție pentru 
rearondarea comunei Niculești la 
depozitul din Periș, In vederea 
unei aprovizionări mal lesnicioase 
cu combustibili.

Ion F. PAPALET.
comuna Niculești, Dîmbovița

Administrația de stat 
Loto-Pronosport 

informează :
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 11 MARTIE 1988
Extragerea I : 89 11 46 69 36 55 

84 53 1
Extragerea a Il-a: 88 22 82 77 27 

26 73 42 5.
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 

808 9f0 lei, din care 28 884 lei report 
la categoria 1.

Așezată pe un vast platou, ca
pitala R.P.D. Coreene — Phenianul 
— a fost secole de-a rîndul o loca
litate oarecare, în care construc
țiile edilitare nu depășeau cu mult 
înălțimea bordeielor ce găzduiau 
majoritatea locuitorilor orașului. A 
venit războiul din 1951—1953, care 
a distrus aproape în întregime 
locuințele orașului. Practic, așeza
rea a trebuit reclădită, din temelii.

Cum arată Phenianul astăzi ? De 
nerecunoscut — pentru localnici, ca 
o mare și modernă metropolă — 
pentru vizitatori. Ceea ce impre
sionează înainte de toate sînt mo
numentalitatea construcțiilor, va
rietatea arhitectonică. Totul este 
realizat pe spații mari, cu vaste 
bulevarde de legătură.

Anii socialismului au adăugat la 
calitățile tradiționale ale poporului 
coreean — între care se disting 
pregnant hărnicia și patriotismul — 
o nouă vocație, aceea de construc
tor. Se construiește mult, frumos, 
intr-un ritm impresionant.

...Maternitatea orașului — o clă
dire cu 2 300 de camere înălțate pe 
verticala celor 13 etaje — a fost 
dată în folosință în numai 9 luni.

...Metroul, care însumează deja
17 stații întinse pe 35 kilometri,
înaintează in ritmul de 2—3 stații
pe an.

...Hotelul „Koryo", cel mai înalt
(deocamdată) din oraș. cu 45 de
etaje, a fost gata In aproape un an.

...Palatul de studiu al poporului, 
cu o suprafață construită de 100 000 
mp cu 600 săli și biblioteci — așe
zat pe malul drept al fluviului Te- 
dong, în fața monumentului Ciuce 
— a fost realizat într-un an și 
nouă luni.

De fiecare dată cind pășești pra
gul unui nou edificiu, gazdele țin 
să precizeze, alături de alte date 
de referință, termenul — întot
deauna extrem de redus — în care 
«-a realizat. Phenianul se grăbește, 
are de recuperat rămînerea în urmă 
moștenită de la vechiul regim și de 
pe urma războiului devastator. 
A4tăzl. Ia Phenian aproape întrea
ga populație locuiește tn case noi, 
confortabile, multe amplasate în 
biocuri-turn.

6înt toate acestea — după cum 
țin de fiecare dată să sublinieze 
gazdele coreene — rezultatul a- 
pllcării consecvente a doctrinei 
„Ciuce", elaborată și dezvoltată de 
președintele Klm Ir Sen. privind

tv
13,00 Telex
13,05 La sfîrșlt de săptămînă (parțial 

color)
14,45 Săptămîna politică
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19.20 Teleenciclopedla (color)
19,50 Varietăți cu surprize (color)
20,35 Melodii îndrăgite (color)
20,55 Film artistic (color). „Provin

cialii"
22.20 Telejurnal
22,30 închiderea programului

teatre In cadrul „Cupei României”, 
cuplaj la handbal masculin în sala Floreasca

• Teatrui Național (14 71 71, Sala 
mare) : Marea — 18 ; (sala Amfi
teatru) : Contrabasul — 18 ; (sala 
Atelier) : Clovnii — 18
• Filarmonica „George Enescu44 
(15 68 75, Ateneul Român) : Corul de 
cameră „CANTATA44. Dirijor : Jean 
Lupu. Solistă : Adina Nițescu — 18
• Opera Română (13 18 57) : Traviata 
- 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Lo
godnicul din lună — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra44 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Trenurile mele — 18 ; (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) : Hamlet — 17
• Teatrul Mic (14 70 81) : Ivona, 
principesa Burgundiei — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Noapte bună, mamă — 18,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Pa
chetul cu acțiuni — 18
• Teatrul „Nottara44 (59 31 03, sala 
Magheru) : Livada de vișini — 18 : 
(sala Studio) : Complotul miliardari
lor — 18,30
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Discuție fără martori — 
18 ; (sala Giuleștl, 18 04 85) : Bărbie
rul din Sevilla — 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase44 (sala Savoy, 15 56 78) : Savoy, 
Savoy — 18 ; (sala Victoria, 50 58 65) : 
Bărbatul fatal — 19
• Teatrul „Ion Creangă* * (50 26 55) : 
Nota zero la purtare — 9
• Teatrul „Țăndărică44 (15 23 77, sala 
Victoria) /. Aventuri cu Scufița Roșie 
- 13
• Circul București (10 41 95) : Car 
valcada circului — 15,30; 18,30
• Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59) : Urmașul — 18,30 

• lacob î 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
• Zimbet 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: 11; 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: II; 13: 15; 17; 19
• 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: 11 ; 13: 15: 17; 19
• Vînătorul de șerpi : SALA MICA 
A PALATULUI - 17.15: 19,30
Q 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 etajul XIX : 
LUMINA (14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19

cinema

telurile revoluției, forțele și căile 
înfăptuirii ei, rolul hotărîtor al oa
menilor. al maselor populare, con
duse de partid. în ansamblul 
transformărilor înnoitoare în via
ța economică, politică și cultura
lă a tării. Este o doctrină ce îșl 
pune pecetea pe tot ceea ce se în
făptuiește astăzi în Coreea popu
lară.

Cum va arăta Phenianul de 
mîine ? Pe planșetele arhitecților 
se află numeroase proiecte, sînt 
definitivate machetele viitoarelor 
construcții. Multe din aceste pro
iecte au fost deja înmînate con
structorilor pentru a le transpune 
la scara 1:1.

însemnări de călătorie 
din R P. D. Coreeană

Printre cele mal grandioase — 
șl ambițioase — proiecte ale viito
rului se află și Complexul cultural- 
sportiv ce urmează să găzduiască 
anul viitor Festivalul internațional 
al tineretului și studenților. Este 
un adevărat oraș. care, după festi
val. va fi dat în folosință locuito
rilor Phenianului.

Noul complex cultural-sportlv va 
cuprinde. între altele. 25 000 de 
apartamente grupate în mai multe 
blocuri de cîte 42 etaje fiecare. 220 
magazine și restaurante. 24 școli, 
23 creșe și grădinițe. 10 baze spor
tive (săli și stadioane), mai multe 
hoteluri, un circ cu 3 500 de locuri 
(mult mai mare și mai frumos — 
spun gazdele — decît cel actual din 
centrul orașului), un palat al șco
larilor cu o capacitate de 5 000 de 
locuri, care va fi la dispoziția 
participanților pe timpul festivalu
lui pentru diverse activități dis- 
tractiv-recreative. Legătura dintre 
noul complex cultural-sportiv și 
oraș se va face prin autostrăzi 
suspendate si printr-o nouă linie 
de metrou.

Alături de aceste construcții gru
pate în partea de nord a orașului, 
sînt prevăzute pentru festival și 
alte edificii, răspîndite In diferite 
puncte ale Phenianului : un mare

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
La Predeal și Poiana Brașov

Azi și mîine, campionatele balcanice de schi
întrecerile ediției din acest an a 

campionatelor balcanice de schi vor 
avea loc astăzi și mîine pe pîrtiile 
.de la Predeal (pe Valea Rîșnoavei) 
și Poiana Brașov (pe Sulinar). 
Tradiționala competiție va reuni de 
această dată fruntașele și fruntașii 
acestui sport din Bulgaria, Grecia, 
Iugoslavia, Turcia și, firește. Româ
nia.

Mîine. în cadrul sferturilor de fi
nală ale „Cupei României" la hand
bal sînt programate meciurile-retur. 
Rețin atenția partidele din Capitală 
(cuplaj în sala Floreasca) Intre e- 
chipele masculine Steaua București— 
Relonul Săvinești și Dinamo Bucu
rești — H.C. Minaur Baia Mare. A- 
ceste meciuri încep la ora 15 și, res
pectiv, 16,15. Este de reținut că dacă 
Steaua a cîștigat partida-tur (con
form așteptărilor, dar după ce a 
fost condusă la pauză !). Dina
mo București și Minaur au termi
nat la egalitate jocul de la Baia

★
VOLEI. In ziua a treia a turneului 

internațional feminin de volei de la 
Havana, echipa Braziliei a întrecut 
cu scorul de 3—0 (11, 7, 8) formația 
Canadei, iar reprezentativa Cubei a 
invins cu 3—0 (3, 4, 10) selecționata 
cubaneză de tineret.

SCHI • In cadrul concursului in
ternațional de schi de la Monte 
Amiato (Italia) contînd pentru „Cupa 
Europei", suedeza Camilla Lundbăck 
a terminat învingătoare în proba de 
slalom special, fiind înregistrată in 
două manșe cu timpul de l’46”81/10. 
Pe locurile următoare : austriaca 
Martina Sykora (l’47”85/100) și 
americana Sally Knight (l’48”14/100) 
• Proba masculină de slalom uriaș 
disputată pe pirtia de la Bansko 
(Bulgaria) a fost ciștigată de 
austriacul Konrad Walk cu timpul 
de 2’35”88/100, urmat de Italianul 
Marco Tonazzl (2’35”94/100) și elve
țianul Martin Knoeri (2’36”22/100).

FOTBAL • In orașul La Valletta 
s-a disputat meciul dintre selecțio
natele Maltei și Spaniei, contînd 
pentru preliminariile campionatului 
european de fotbal rezervat echipe
lor de juniori II (cădeți). Fotbaliștii 
spanioli au terminat învingători cu 
scorul de 2—0 (0—0) • Meciurile din 
etapa a 24-a a campionatului de 
fotbal al Portugaliei s-au încheiat cu 
umblătoarele rezultate : Benfica — 
Sporting 4—1 ; F.C. Porto — F.C. 
Braga 3—0 ; Boavista — Setubal 
1—0 ; Belenenses — Maritimo 1—0 ; 
Rio Ave — Penafiel 0—0 ; Guimaraes 
— Partimonense 0—1 ; Espinho — 
Saigueiros 1—0 ; Varzim — Covilha 
1—0 ; Academica — Elvas 0—0 ; 
Farense — Chaves 1—0. In clasament

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins între 12 martie, ora 
20 — 15 martie, ora 20. în țară : Vre
mea va fi schimbătoare. Cerul va fi 
variabil, mai mult noros, în regiunile 
nordice, de vest șl centrale, unde tem- 
porair vor cădea precipitații cu carac
ter local, la început sub formă de nin
soare, apoi și sub formă de lapoviță 
și ploaie. în restul teritoriului se vor 
semnala precipitații doar pe alocuri. 

stadion semiacoperit cu o capaci
tate de 150 000 de locuri (unul din 
cele mai mari din lume), două tea
tre cu 8 000 de locuri, un cinemato
graf internațional cu 6 săli de vi
zionare, un hotel cu 3 000 de came
re și 105 etaje (va fi cea mai înaltă 
clădire a Phenianului), .un centru 
de presă, un nou aeroport interna
țional (pe care vor putea ateriza 
toate tipurile de avioane), poduri, 
drumuri și diverse alte dotări ne
cesare pentru un asemenea eveni
ment.

— Cei 70 000 de constructori care 
lucrează pe șantierele viitoarelor 
obiective destinate festivalului s-au 
angajat să încheie lucrările la 31 
decembrie 1988 — ne spune unul 
din directorii grupului de șantiere. 
Si așa cum au dovedit-o de fiecare 
dată, constructorii — în majoritate 
tineri — se vor ține și de această 
dată de cuvînt, executînd toate 
lucrările intr-un termen record, de 
numai 2 ani și 3 luni : de la exca- 
varea primului metru cub de pă- 
mint. pînă la finisarea ultimei clă
diri. Sîntem. totodată, mîndri că 
noile construcții le vom realiza în 
totalitate cu materiale proprii, fo
losind numai mașini șl utilaje na
ționale.

...Vizitînd șantierele principalelor 
obiective ale viitorului complex 
cultural-sportiv al Phenianului, am 
putut remarca buna organizare a 
muncii, ritmul alert al lucrărilor. 
Majoritatea construcțiilor sînt deja 
ridicate, trecîndu-se de pe acum, la 
multe din ele. la partea de finisaj.

Concentrîndu-și eforturile la rea
lizarea noului complex cultural- 
sportiv, la care își aduc o contri
buție importantă unități economice 
din întreaga țară (unele livrează 
utilajele, altele materialele de con
strucții. altele obiectele de dotare 
interioară etc.), constructorii co
reeni n-au întrerupt lucrările pe 
celelalte șantiere ale țării. Chiar la 
Phenian sînt în plină realizare noi 
locuințe, se extinde gara, se înalță 
noi construcții industriale.

Intr-adevăr. R.P.D. Coreeană se 
grăbește. Se grăbește în competiția 
pașnică a dezvoltării, fructificînd 
pe deplin priceperea, hărnicia po
porului, dornic să-și vadă tara tot 
mai frumoasă și mai prosperă.

Mihai IONESCU

Programul prevede ca astăzi să se 
desfășoare cele două manșe la sla
lom uriaș (pe pîrtia de la Sulinar) 
și probele de 5 km senioare, 10 km 
juniori și 15 km seniori la schi fond 
(pîrtiile de pe Valea Rîșnoavei). 
Mîine de dimineață : slalomul special 
(pe Sulinar) și ștafetele de 3X5 km 
și 3X10 km (pe Valea Rîșnoavei).

Mare, ceea ce sporește interesul pen
tru meciul lor de mîine. Celelalte 
meciuri masculine din „sferturi" sînt 
Dacia Pitești — Dinamo Brașov (la 
Pitești) și Politehnica Timișoara — 
Universitatea Craiova (la Timișoara).

Partidele echipelor feminine se 
dispută la Bacău (Știința — Rapid 
București), Brașov (Rulmentul — 
TEROM Iași). Galati (Oțelul — Mu
reșul Tg, Mureș) și Constanta (Hi
drotehnica — Chimistul Rm. Vîlcea). 
De remarcat că în partidele-tur 
gazdele au ieșit victorioase pe toată 
linia...

★
se menține lideră echipa F.C. Porto, 
cu 43 puncte, urmată de Benfica 
Lisabona (36 puncte).

TENIS. Primele partide din opti
mile de finală ale turneului interna
țional feminin de tenis de la Booa 
Raton (Florida) s-au încheiat cu 
următoarele rezultate : Sabatini 
(Argentina) — Turnbull (Australia) 
6—1, 6—1 ; Paradis (Franța) — Goles 
(Iugoslavia) 6—2, 6-4 ; Cecchini
(Italia) — Kijimoto (Japonia) 7—5, 
6—2 ; Graf (R.F. Germania) — 
Tauziat (Franța) 6—2, 6—1.

HANDBAL. In cadrul competiției 
internaționale feminine de handbal 
de la Neubrandenburg (R.D. Germa
nă), selecționata de junioare a 
U.R.S.S. a întrecut cu scorul de 21—20 
(10—10) echipa secundă a R.D. Ger
mane. iar reprezentativa Norvegiei 
a învins cu 22—13 (9—1) formația O- 
landei. Alte rezultate : Bulgaria — 
R.P. Chineză 26—22 (16—12) ; Unga
ria — Austria 20—15 (10—7).

BIATLON. „Cupa mondială*  la 
biatlon a programat la Holmenkol- 
len (Norvegia) o probă de 20 km, în 
care victoria a revenit norvegianu
lui Gisle Fenne, cu timpul de 58’22” 
8/10. Pe locurile următoare : sovie
ticul Serghei Antonov (58’24”) și ita
lianul Andreas Zingerle (58’44”2/10).

BASCHET. La Salonic. în meci 
pentru turneul final al „Cupei cam
pionilor europeni" la baschet mas
culin, echipa locală Aris a între
cut cu scorul de 96—87 (49—37) for
mația Partizan Belgrad. In cadrul a- 
celeiași competiții, echipa Tracer Mi
lano a învins pe teren propriu, cu 
scorul, de 88—77 (44—38). formația 
franceză B.C. Orthez.

Vîntul va prezenta unele intensificări, 
îndeosebi în zona montană, din sectorul 
veâtic. Temperatura aerului va marca 
la Început o scădere, mai ales în re
giunile nordice, apoi va crește treptat. 
Valorile minime nocturne vor fi cu
prinse în general între minus 5 și plus 
3 grade, iar cele maxime, diurne, în 
medie între 4 și 10 grade. Pe alocuri 
se va semnala ceață. în București : 
Vremea va fi schimbătoare, cerul va 
fi variabil. Posibilitate de precipitații 
slabe. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 1 șl plus 3 gra
de, iar cele maxime între 6 și 10 gra
de. Dimineața se va semnala ceață 
slabă.
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Partidul Social-Democrat din R.F. Germania 
se pronunță pentru măsuri ferme de reducere 

a pericolului de război
BONN 11 (Agerpres). — Pentru 

renunțarea la modernizarea arme
lor nucleare și încetarea imediată 
a oricărei reînarmări s-a pronunțat 
Prezidiul Partidului Social-Demo
crat din R.F. Germania, într-o de
clarație dată publicității la Bonn, 
citată de agenția A.D.N. Totodată, 

~). se pronunță pentru crearea 
’ ’ s și a unor zone 

_____„,...e chimice ca măsuri

reclamă 
militare

renunțarea la doctrinele 
ofensive, se sprijină ideea

reducerii la jumătate a arsenale
lor de arme nucleare strategice și 
se relevă necesitatea împiedicării 
militarizării Cosmosului. Prezidiul 
P.S.D. cere să fie interzise expe
riențele cu arme nucleare și să fie 
reduse cheltuielile militare, pacea 
trebuind să fie asigurată printr-o 
securitate comună, și nu prin 
descurajare. Pentru realizarea aces
tor obiective, social-democrații vor 
participa la acțiunile mișcării pen
tru pace programate pentru aceas
tă primăvară — subliniază docu
mentul.

Sînt necesari noi pași în direcția 
eliminării armelor nucleare

11 (Agerpres). FostulOSLO ________ ___
prim-ministru al Danemarcei. An
ker Joergensen. și-a exprimat spe
ranța în noi pași în direcția elimi
nării armelor nucleare și reducerii 
pericolului de război nuclear. Luînd 
cuvîntul in cadrul lucrărilor Con
siliului Nordic, ce se desfășoară la 
Oslo, el a relevat că este necesar 
„să nu se aștepte numai inițiative 
din partea marilor puteri". „Noi în
șine trebuie să inițiem acțiuni care

să contribuie la destinderea din 
Europa", a spus A. Joergensen. în 
fața reprezentanților statelor mem
bre ale consiliului — Danemarca, 
Finlanda. Norvegia, Suedia și 
Islanda.

La rîndul său. primul-ministru 
al Norvegiei, Gro Harlem Brundt- 
land, s-a pronunțat pentru o schim
bare a climatului politic în Europa, 
care să deschidă noi posibilități de 
cooperare între țările continentului.

„Experiențele nucleare sporesc necontenit 
gradul de contaminare radioactivă"

WASHINGTON 11 (Agerpres). — 
Experiențele nucleare subterane 
efectuate pe poligonul din statul 
Nevada amenință grav sănătatea si 
viața locuitorilor din zonele înve
cinate — arată Dianna Khan, mem
bră a conducerii Centrului din 
Arizona împotriva cursei înarmări
lor, Intr-un articol publicat în re
vista „Nuclear Concerns". In articol 
se menționează că din anul 1963 in 
Nevada au fost efectuate doar ex-

perlențe nucleare subterane pe care 
autoritățile americane se strădu
iesc să le prezinte drept „inofen
sive" asupra sănătății oamenilor. 
Cu toate acestea, scrie Dianna 
Khan, în urma efectuării acestor 
experiențe s-au înregistrat mari 
scurgeri de radiații — „Cel puțin 
10 la sută din experiențele efectua
te in deșertul Nevada sînt înso
țite de scurgeri radioactive în 
atmosferă".

Edificarea unei lumi fără armamente atomice 
o cerință vitală

TOKIO 11 (Agerpres). — Arma 
nucleară poate duce omenirea la 
o catastrofă generală și, de aceea, 
trebuie depuse toate eforturile 
pentru distrugerea ei — a declarat 
primarul orașului Nagasaki. Hito- 
shi Motoshima. Sîntem conștienți

că nu se pot lichida armele nucle
are într-o singură zi și, în acest 
sens, orice măsură, cit de mică. In 
această direcție este bine venită, 
a spus el. exprimîndu-și speranța 
că omenirea va păși în secolul XXI 
fără arme nucleare.

GENEVA

Tratativele sovieto-americane
privind armamentele nucleare și cosmice

GENEVA 11 (Agerpres). — La 
Geneva a avut loc vineri o ședință 
plenară a delegațiilor în cadrul tra
tativelor sovieto-americane privind 
armamentele nucleare și cosmice, 
transmite agenția T.A.S.S. Delegația 
sovietică a prezentat o serie de pro
puneri în legătură cu pregătirea 
proiectului memorandumului cu pri
vire la înțelegerea referitoare la da
tele preliminare, care face parte

Integrantă din viitorul tratat de re
ducere cu 50 la sută a armamentelor 
strategice ofensive.

De asemenea, la Inițiativa părții 
sovietice, in cadrul tratativelor pri
vind armamentele nucleare și cos
mice și-a început activitatea grupul 
special pentru examinarea proble
melor legate de controlul asupra în
făptuirii înțelegerilor, transmite 
T.A.S.S.

I

„0 speranță și un imbold în eforturile pentru 
soluționarea problemelor pe plan regional" 
Aprecieri ale secretarului general al O.N.U. privind reuniunea 

miniștrilor de externe din țările balcanice
NAȚIUNILE UNITE 11 (Ager

pres). — Iugoslavia a informat Or
ganizația Națiunilor Unite despre re
zultatele reuniunii miniștrilor de ex
terne din țările balcanice, care a avut 
loc la Belgrad, și a cerut ca docu
mentul adoptat, comunicatul comun, 
dat publicității la încheierea reuniu
nii. să fie difuzat ca document ofi
cial al Adunării Generale și al Con

siliului de Securitate ale O.N.U. — 
informează agenția Taniug.

într-o declarație făcută cu acest 
prilej, secretarul general al organi
zației. Javier Perez de Cuellar, a 
apreciat favorabil rezultatele reuniu
nii. arătind că ele reprezintă o spe
ranță și un imbold în eforturile pen
tru soluționarea diverselor probleme 
pe plan regional.

FERMĂ CONDAMNARE 
A POLITICII DE APARTHEID 

DIN R.S.A.
GENEVA 11 (Agerpres). — Direc

torul general al Biroului Internațio
nal al Muncii. Francis Blanchard, a 
adresat șefului regimului din R.S.A. 
o telegramă prin care ii cere să sus
pende restricțiile impuse împotriva 
sindicatelor sud-africane și a unor 
organizații care luptă împotriva 
apartheidului — informează publica
ția „Ho News".

ELVEȚIA

Manifestări culturale dedicate României

ORIENTUL MIJLOCIU
• Noi ciocniri in teritoriile arabe ocupate • Cereri privind 
convocarea unei conferințe internaționale asupra situației 

din zonă
Revolta populației palestiniene din 

teritoriile ocupate a continuat vineri 
pentru a 94-a zi consecutiv. După 
cum informează agenția WAFA, in 
pofida măsurilor militare impuse de 
autoritățile israeliene, au avut loc 
demonstrații de masă în zona tabere
lor de refugiați Tulkaram, Rafah, 
Deire El-Balah, Beit Lahia, precum 
și în alte sectoare, unde s-au produs 
puternice ciocniri între trupele de 
ocupație și manifestanți. Incidentele, 
în cursul cărora militarii israelieni 
au făcut uz de gaze lacrimogene, 
s-au soldat cu răniți și numeroase 
arestări in rîndul palestinienilor.

AMMAN 11 (Agerpres). — Pri- 
mul-ministru al Iordaniei, Zald Ri- 
fai, l-a primit pe ministrul de ex
terne al. Suediei, Sven Anderson, 
aflat In vizită oficială la Amman, 
în cursul întrevederii, premierul ior
danian a subliniat necesitatea con
vocării unei conferințe internaționale 
de pace în Orientul Mijlociu, ca sin
gura cale pentru soluționarea justă 
și durabilă a situației din regiune.

La rîndul său, ministrul suedez a 
apreciat că orice soluționare a crizei 
din zonă presupune o retragere totală 
a Israelului din teritoriile ocupate șî

recunoașterea drepturilor legitime 
ale poporului palestinian.

RIAD 11 (Agerpres). — Arabia 
Saudită și Tunisia au exprimat spri
jinul deplin față de dreptul inalie
nabil al poporului palestinian la 
autodeterminare și la crearea unui 
stat propriu independent, sub condu
cerea O.E.P., singurul său reprezen
tant legitim — se arată in comuni
catul comun, difuzat la Riad, cu 
prilejul vizitei președintelui tunisian, 
Zine El Abidine Ben Aii — transmite 
agenția F.A.N.A.

GENEVA 11 (Agerpres). — Comi
sia O.N.U. pentru drepturile omu
lui, întrunită în sesiune, la Geneva, 
a adoptat o rezoluție în care Israelul 
este condamnat pentru violarea 
drepturilor umane in sudul Libanu
lui, cerindu-i-se să pună capăt fără 
intîrziere actelor de agresiune co
mise împotriva populației civile. 
Rezoluția cere retragerea forțelor 
militare israeliene din această zonă. 
O altă rezoluție a Comisiei O.N.U. 
pentru drepturile omului condamnă 
Israelul pentru măsurile sale repre
sive împotriva populației palesti
niene din teritoriile arabe ocupate — 
informează agenția A.D.N.

LUSAKA 11 (Agerpres). — într-o 
declarație dată publicității la Lusaka, 
Congresul Național African (C.N.A.) 
din Republica Sud-Africană a con
damnat Statele Unite si Marea Bri- 
tanie pentru faptul că s-au opus 
adoptării, în Consiliul de Securitate, 
a unui proiect de rezoluție prin care 
se prevede adoptarea de sancțiuni 
economice obligatorii împotriva re
gimului rasist de la Pretoria. O ast
fel de poziție a guvernelor celor 
două țări nu face decit să susțină 
și să încurajeze pe rasiștii sud-afri- 
cani în a continua actele represive 
îndreptate împotriva populației ma
joritare — se spune în document.

BERNA 11 (Agerpres). — La Ge
neva au fost inaugurate „Săptă- 
minile muzicii populare românești".

La Muzeul de etnografie din a- 
cest oraș a fost prezentată o expu
nere pe teme etnomuzicologice, iar 
o formație artistică a interpre
tat melodii populare românești, 
călduros aplaudate de un numeros 
public.

Cu prilejul manifestării au fost 
evocate viața si personalitatea 
etnomuzicologului român Constan

tin Brăiloiu si lansată o nouă edi
ție discografică cu înregistrări fă
cute de acest cercetător al folcloru
lui românesc si colaboratorii săi.

In cadrul „Săptăminilor muzicii 
populare românești", formații ar
tistice din diferite zone ale țării 
noastre vor susține concerte de mu
zică populară ; de asemenea, vor fi 
prezentate conferințe si înregistrări 
filmate despre muzica populară, 
dansurile si obiceiurile populare 
din țara noastră.

Sesiunea Seimului R. P. Polone
VARȘOVIA 11 (Agerpres). — La 

Varșovia s-au încheiat lucrările pri
mei ședințe a sesiunii de primăvară 
a Seimului R.P. Polone. La lucrările 
forului legislativ suprem au parti
cipat Wojciech Jaruzelski, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P.. pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R.P.P., al ți conducători de partid și 
de stat polonezi.

Deputății au dezbătut șî adoptat 
Informarea guvernului cu privire la 
direcțiile fundamentale ale politicii 
externe a Poloniei. Seimul a adop
tat o hotărîre in această problemă. 
Forul legislativ a adoptat, totodată, 
unele modificări ale legii cu privire 
la alegerile în organele locale ale 
puterii de stat, a examinat alte pro
bleme de interes național — infor
mează agenția P.A.P.

PANAMA

în favoarea creării unui front 
împotriva amestecului străin

CIUDAD DE PANAMA 11 (Ager
pres). — în capitala panameză a avut 
loc un consiliu de cabinet al minis
trului însărcinat cu președinția Re
publicii Panama, Manuel Solis' Palma
— transmite agenția panameză de 
presă. Panapress. A fost analizată 
situația din țară, în contextul „agre
siunii economice și politice" declan
șate de S.U.A. împotriva Republicii 
Panama.

Hotărîrea adoptată adresează un 
apel populației „de a se constitui 
într-un front unit împotriva agre
siunii externe".

NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres).
— Reprezentantul Republicii Panama 
la Națiunile Unite a adresat o scri
soare secretarului general al O.N.U. 
prin care se atrage atenția asupra 
acțiunilor ostile tării sale intreprinse 
de Statele Unite. în document se 
apreciază că manevrele militare des
fășurate de S.U.A. în Panama con
stituie „preludiul unei invazii arma
te" și au loc fără aprobarea forțe
lor panameze de apărare, așa cum 
este prevăzut în tratatele bilaterale 
privind Canalul Panama.

BRASILIA 11 (Agerpres). — La 
Rio de Janeiro au luat sfîrșit lu
crările unei reuniuni de urgență 
a Consiliului de conducere al 
Conferinței permanente a parti
delor politice ' din America Latină 
(C.O.P.P.P.A.L.). în rezoluția adopta
tă, participanții au chemat toate

forțele democratice și progresiste la- 
tino-americane să se mobilizeze în 
cazul în care suveranitatea și drep
tul la autodeterminare ale Republicii 
Panama ar fi puse in pericol, in con
dițiile creșterii presiunilor S.U.A. 
asupra acestei țări — relatează agen
ția Efe.

SAN JOSE 11 (Agerpres). — Tn- 
tr-o declarație făcută la San Jose, 
președintele Republicii Costa Rica, 
Oscar Arias, a subliniat necesitatea 
respectării stricte a acordurilor pa- 
namezo-nord-americane privind sta
tutul Canalului Panama și al zonei 
sale adiacente.

★
WASHINGTON 11 (Agerpres). — 

Camera Reprezentanților a Congre
sului S.U.A. a adoptat o rezoluție 
prin care cere Administrației să im
pună „sancțiuni economice severe" 
Împotriva Republicii Panama. Măsu
ra a fost motivată de refuzul guver
nului panamez de a-1 demite din 
funcție pe comandantul forțelor de 
apărare ale Republicii Panama, Ma
nuel Antonio Noriega, care ceruse 
respectarea de. către S.U.A. a tra
tatului americano-panamez potrivit 
căruia, în 1999, partea panameză ur
mează să-și redobîndească suverani
tatea asupra întregului său teritoriu 
național. Anterior, o rezoluție simi
lară a fost adoptată de Comitetul 
pentru relații externe al Senatului 
american.

■:

PRIMIRE LA VARȘOVIA. Pre
ședintele Consiliului de Stat al R.P. 
Polone, Wojciech Jaruzelski, l-a 
primit pe Alois Mock, vicecancelar 
și ministru ăl afacerilor externe al 
Austriei, aflat intr-o vizită oficială 
la Varșovia. Au fost abordate, cu 
acest prilej, aspecte ale relațiilor 
bilaterale și perspectivele de dez
voltare a acestora, precum și pro
bleme ale vieții internaționale ac
tuale.

ÎNTREVEDERE SOVIETO-AME- 
RICANA. La Moscova a avut loc o 
întrevedere între ministrul de ex
terne al U.R.S.S., Eduard Șevard- 
nadze, și asistentul secretarului de 
stat al S.U.A., Richard Murphy, 
care l-a informat despre recentele 
tratative purtate de secretarul de 
stat al S.U.A., George Shultz, în 
Orientul Mijlociu și despre consi
derentele S.U.A. privind reglemen
tarea situației din zonă.

PREȘEDINTELE INDONEZIEI, 
Suharto, a depus jurămintul în ca
litate de șef al statului pentru o 
nouă perioadă de cinci ani. In cu- 
vîntarea rostită cu acest prilej. 
Suharto a evocat eforturile pentru 
dezvoltarea țării și asigurarea unei 
zone a păcii și cooperării în re
giune.

de cuvîntPOZIȚIE. Un purtător 
ăl Ministerului nipon de Externe a 
anunțat. In cadrul unei 
de presă desfășurate la 
Japonia intenționează să-și dezvol
te considerabil cooperarea cu țările 
socialiste în toate domeniile. El a 
făcut cunoscut că M.A.E. japonez va 
organiza, Ia Tokio, în cursul săptă- 
mînii viitoare, un seminar consa
crat promovării relațiilor econo
mice între Japonia și țările socia
liste europene.

conferințe 
Tokio, că

ACORD. La Managua, guvernul 
sandinist si. în paralel. Ia San 
Jose, reprezentanții . fpi;telor „con
tras" au anunțat că s-a ajuns Ia 
un acord privind reluarea, la 21 
martie, a negocierilor directe vi- 
zind încetarea focului si realizarea 
reconcilierii naționale în Nicara
gua. Negocierile vor avea loc în 
localitatea de frontieră nicaraguană 
Sapoa.

SENATUL ARGENTINIAN a 
adoptat o rezoluție în care se arată 
că manevrele militare britanice în 
zona Atlanticului de sud provoacă 
„o gravă alterare a păcii din regiu-

AGENȚIILE DE PRESA
e scurt

ne". Documentul reiterează poziția 
Argentinei în favoarea unor nego
cieri cu Marea Britanie privind so
luționarea problemei statutului 
arhipelagului Malvinelor (Falk
land).

DECES. După cum Informează 
agenția V.N.A., Pham Hung, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
al P.C. din Vietnam, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste Vietnam, a încetat 
din viață, în vîrstă de 76 de ani.

MESAJ. Cu prilejul împlinirii a 
50 de ani de la anexarea Austriei 
de către Germania hitleristă, pre
ședintele Kurt Waldheim a adresat 
poporului austriac un mesaj 
radiotelevizat în care condamnă 
actul anexării șl califică holo
caustul provocat de naziști drept 
„una dintre cele mai mari tragedii 
din istoria lumii".

care

DECLARAȚIE. S.U.A. exercită 
presiuni asupra Filipinelor pentru 
prelungirea termenului tratatului 
americano-filipinez asupra bazelor 
militare din această țară,
expiră în 1991 — a declarat minis
trul filipinez de externe. Râul 
Manglapus. El a subliniat că partea 
americană a difuzat în Filipine 
material propagandistic, în care în
cearcă să argumenteze necesitatea 
menținerii prezentei sale în Fili
pine.

ATENTAT IN ULSTER. O bombă 
artizanală a explodat în apropierea 
sediului unui post de politie din 
Belfast. în Urma atentatului, șapte 
polițiști 
Irlandei 
zile scena unor incidente 
atentate, în urma uciderii, 
că, a trei membri ai organizației 
ilegale „Armata Republicană Irlan
deză" (I.R.A.).

unui post de politie din
au fost răniți, 

de Nord a fost în
Capitala 
ultimele 
și unor 
dumini-

CONVENȚIE. Conferința Organi
zației maritime internaționale, la 
care au luat parte delegați din 76 
de țări membre, s-a încheiat la 
Roma. A fost adoptat textul unei 
convenții internaționale privind

maritim șl 
extinderea 
prevenirii 

securitatea

combaterea terorismului 
s-au pronunțat pentru 
cooperării în vederea 
unor acte care afectează 
navigației.

HOTĂRÎRE. Ignorînd apelurile 
opiniei publice mondiale, exprima
te inclusiv in cadrul Adunării Ge
nerale a O.N.U.. care s-a întrunit 
special in această problemă. S.U.A. 
au hotărât să închidă misiunea ob
servatorului permanent al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei 
la O.N.U. Hotărirea americană a 
fost comunicată secretarului gene
ral al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, de adjunctul ambasadoru
lui S.U.A. la Națiunile Unite. în 
legătură cu această hotărîre, Perez 
de Cuellar a înaintat guvernului 
american un protest.

RETRAGERE. Jack Kemp, mem
bru al Camerei Reprezentanților, a 

. hotărit să se retragă din cursa 
pentru învestitura Partidului Repu
blican în vederea alegerilor prezi
dențiale, ca urmare a faptului că 
la preliminariile de pină acum a 
întrunit cele mai puține opțiuni.

PROCES. La un tribunal din 
Diisseldorf a început un nou proces 
împotriva fostului sergent SS Wolf
gang Otto, acuzat de complicitate la 
asasinarea conducătorului comunist 
Ernst Thaelmann în anul 1944. Acu
zatul a făcut parte din grupul care 
l-a asasinat la 18 august 1944 pe 
conducătorul Partidului Comunist 
din Germania, în lagărul de con
centrare nazist din Buchenwald. El 
a fost condamnat, în mai 1986, la 
patru ani închisoare, dar Tribu
nalul suprem al R.F.G. a anulat 
verdictul.

NINSORI ABUNDENTE au căzut 
în ultimele zile în Iugoslavia. 
Drept urmare, în zonele de cim- 
pie stratul de zăpadă a atins gro
simea de 30 centimetri, iar în re
giunile muntoase — pină la 2,5 me
tri. într-o serie de localități din 
Bosnia și Herțegovina au fost în
chise școlile, iar traficul rutier este 
paralizat.

LUMEA CAPITALULUI ÎN ADEVĂRATA El ÎNFĂȚIȘARE

[.’outplacement permet ă ane 
entreprise de reduire, sans drame. 
ses effectifs de cadres. Des 
cabinets ptâparent la *victime»ă 
exercer ses talents. Ailleurs...

'-'v

„Concedierea cu menajamente"

resimte de pe urma climatului in
tern deteriorat.

Se pot efectua și altfel concedie
rile ? Da. Cu condiția de a se 
recurge la o metodă încă puțin cu
noscută în Franța, anume cea de 
„outplacement", adică de scoatere 
dintr-o întreprindere și plasare In- 
tr-alta, adică replasare sau reinte
grare. Ivită în Statele Unite, în urmă 
cu 20 de ani, cu ocazia marilor res
tructurări industriale — din siderur
gie, din industria constructoare de 
automobile, din petrochimie — me
toda „outplacement" ar fi fost creată, 
potrivit legendei, spre a veni în aju
torul preoților răspopiți care doreau 
să-și găsească un loc de muncă 
„civil"...

în 1978, o dată cu implantarea pri
melor filiale ale unor firme ameri
cane, ca „D.B.M." și „Fuchus 
Cuthrell", metoda „outplacement" își 
face o sfioasă apariție și in Franța, 
în prezent, chiar dacă nu s-a găsit 
un termen francez care să redea

exact înțelesul celui american, pro
fesia în sine se bucură de o poziție 
bună. La Paris există vreo 20 de 
firme care lucrează la scară națio
nală. în 1987, echipele lor de con
sultanți s-au ocupat de 3 000 cazuri 
individuale, înregistrind în total o 
cifră de afaceri de 140 de milioane 
de franci. O nimica toată însă, com
parativ cu cele 400 000 de cazuri so
luționate dincolo de Atlantic, cores
punzătoare unei cifre de afaceri de 
300 de milioane de dolari. Chiar dacă 
succesul n-a fost fulminant, noua 
formulă este de perspectivă. Firma 
elvețiană „Consultex", specializată în 
recrutarea de cadre, estimează la 45 
Ia sută indicele anual de creștere a 
noii piețe. Această cifră a fost con
firmată de un studiu efectuat în 1986 
de către Asociația pentru angajarea 
cadrelor. în plus, din 1986, firmele 
franceze dețin o adevărată „cartă" 
deontologică, elaborată de Asociația 
sindicală de sfătuire în materie de 
reintegrare profesională.

Artificiala 
operație de 
„renovare 
a fațadei”
Imaginea alăturată, 

care insoțeste artico
lul din „L’Express", 
sugerează proceduri
le umilitoare la care
sint supuse cadrele 
concediate, de către 
firmele specializate, 
in vederea găsirii 
unei noi slujbe. Ope
rația de „renovare a 
fațadei" uneori reu
șește. alteori nu. în
totdeauna insă lasă 
urme din cele mai 
dureroase.

I
I

I

I

I

I

rămîne... tot concediere I
Cunoscutul săptăminal francez „L’EXPRESS" publi

că, in Suplimentul său economico-financiar din luna 
martie ac., un interesant reportaj, semnat Marie- 
Pierre Grondahl, in legătură cu un aspect mai puțin 
cunoscut al efectelor crizei din Occident. Este vorba 
de faptul că șomajul, concedierile masive afectează 
nu numai păturile largi de oameni ai muncii, ci, in 
multe cazuri, și cadre cu pregătire medie și superioa
ră. Consecințelor traumatizante de a se pomeni brusc 
concediați li se adaugă - dincolo de soarta celor în 
cauză - faptul că, in anumite împrejurări, și întreprin
derile respective, al căror „prestigiu" poate apărea

„șifonat" în ochii clienților, au de „suferit" și ele. Și 
atunci, pentru a se „îndulci pilula" si, mai ales, a se 
evita repercusiunile negative pentru patronii care 
efectuează reducerile de personal, se recurge la o 
metodă nouă, „importată din S.U.A.", prin care cei 
concediați sînt predați unor „firme specializate" șî su
puși unor operațiuni de retestare a capacităților pro
fesionale in vederea găsirii, în altă parte, a unei sluj
be. Desigur, nu gratuit, ci contra unor sume variabile, 

■ce intră in circuitul a ceea ce articolul numește noile 
„cifre de afaceri".

Dar să dăm cuvîntul revistei „L’Express".

Plasarea în exterior, așa-numitul „outplacement", permite 
unei întreprinderi să-și reducă efectivele de cadre fără 
a provoca drame. Cabinete specializate pregătesc 
„victima" să-și exercite talentele. Intr-altă parte însă...

Vineri, ora 17. Xavier X., 43 de 
ani, director cu problemele de mar
keting, își stringe dosarele înainte de 
a pleca să-și petreacă sfîrșitul de 
săptămină. Sună telefonul : este 
convooat la directorul cu problemele 
de personal. Intrucitva îngrijorat, 
Xavier X. reflectează la ultimele

sale rezultate : nu prea grozave, ce-1 
drept, doar conjunctura este nefavo
rabilă. După două ore de discuții 
penibile, directorul personalului în
cheie prin a rosti sentința fatidică : 
Xavier X. este concediat. Fostul 
director cu marketingul, cu o vechi
me în muncă de 15 ani, se prăbușeș

te. Două luni mal tlrziu, el tot nu 
reușise să-și găsească altă slujbă. 
Plecarea sa precipitată a produs însă 
discordie în rîndul cadrelor de con
ducere din fosta-i întreprindere. Iar 
unii clienți, puși la curent, stau In 
cumpănă dacă să-și reînnoiască sau 
nu comenzile.

Un caz izolat ? Nicidecum, el poate 
fi întîlnit din ce în ce mai frecvent. 
Chiar dacă acest procedeu costă 
scump pe toată lumea. Mai întîi, pe 
respectivul aadru, traumatizat de 
concedierea brutală. Apoi pe între
prindere, a cărei productivitate se

«Un parachute 
pour le cadre licencie avant 

le saut dans le vide.»
„0 parașută pentru 

înainte de a
„Outplacement-ul este un fel de 

parașută pentru cadrele concediate. 
Aceasta le ajută să poată sări în gol, 
in căutarea unei noi slujbe", explică 
Francois Descheemaekere, fondatorul 
firmei „Noile cariere" și autor al 
unei lucrări de referință „Outpla
cement, marketing și căutarea unul 
loc de muncă", publicată în 1986. 
„Atenție la impostori 1 — insistă el. 
Un mic anunț publicitar care propu
ne o primă slujbă contra unui cec 
de 3 000 de franci nu are nimic de-a 
face cu adevăratul outplacement".

Plasă de protecție atît pentru sa
lariatul concediat, cît și pentru În
treprinderea care se desparte de el, 
noua metodă presupune o riguroasă 
desfășurare cronologică. De îndată ce 
o companie decide concedierea unuia 
dintre cadrele sale, directorul servi
ciului personal la legătura cu o

cadrele concediate, 
sări în gol"
firmă de „outplacement". în conti
nuare, consultantul care preia res
pectivul dosar pune la punct cel mal 
bun procedeu prin care să se aducă 
la cunoștința persoanelor vizate ho
tărirea privind concedierea. „Trebuie 
evitat ca discuțiile catastrofale să 
aibă loc în ajun de week-end, deoa
rece factorul de răspundere nu 
reușește să anunțe concedierea decît 
cu prețul unor lungi șl obositoare 
ocolișuri verbale. Atunci cînd direc
torul personalului se declară incapa
bil de așa ceva, consultantul este 
cel care își poate asuma această 
sarcină", precizează Bernard Desjeux, 
director al unei mari firme de 
„outplacement". Cu toate acestea, 
niciodată consultantul nu este cel 
care se află la originea respectivei 
hotăriri.

consulta dată decisă concedierea, 
tantul — om specializat în căutarea 
de locuri de muncă — îl preia în 
miinile sale pe candidatul la „out
placement". ÎI determină să efectue
ze o adevărată cursă contra crono
metru. într-adevăr, candidatul nu-și 
poate permite să piardă nici un minut 
In vînătoarea după o nouă slujbă. 
El se supune, așadar, la o serie de 
teste. Ia o expertiză grafologică, la

un control psihologic, un examen 
de cunoștințe de specialitate și își 
revizuiește autobiografia. După ce 
și-a refăcut „curriculum vitae", can
didatul examinează toate posibili- 
tățile' de angajare și urmează un 
„antrenament video", care să-l pre
gătească pentru viitoarele întreve
deri cu potențialii patroni. în fine, 
consultantul îl mai învață pe can
didat și citeva „trucuri" care să-l 
sporească acestuia șansele de_reușită.

defSrtîelor săptămânalului francez, care.Pină aici, prima parte a consideri ...... .
pentru a demonstra „eficacitatea" metodei, adaugă că, de multe ori, 
persoana in cauză va găsi o nouă slujbă, citeodată chiar mai bine remu
nerată. Se dă, astfel, ca exemplu, „cazul lui Thierry. F., in virstă de 40 
de ani. in mod brutal -debarcat- dintr-o societate de telecomunicații, 
care a reușit, după trei luni de așteptare, să facă rost de o slujbă intr-o 
întreprindere similară, cu un salariu sporit".

Săptăminalul uită insă si ia in calcul efectele inflației sL mai ales, 
trece cu ușurință peste faptul că metoda este departe de a oferi „certitu
dini" si „garanții", că in pofida reclamei există riscul serios al neangajării 
Si ne găsirii nici unui loc de muncă si a se ajunge la șomaj cronic. în plus, 
este estompată procedura umilitoare la care sint supuși respectivii șomeri 
cu diplome de inalte studii, greutatea de a relua totul de la capăt, 
demoralizarea decurgind din situația de a se pomeni peste noapte privați 
de posibilitatea de a munci.

$i totuși, această categorie a cadrelor cu inalte funcții poate fi con
siderată oarecum favorizată in comparație cu milioanele de șomeri 
„obișnuiți", pentru care găsirea unei noi slujbe este de cele mai multe 
ori o problemă insolubilă...

Alte aspecte relatate in articolul de mai sus, intr-un număr viitor.^^
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