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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA EUENA CEAUȘESCU, 1N REPUBLICA GUINEEA

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU
SI PREȘEDINTELE LANSANA CONTE
au semnat Comunicatul comun româno-guineez
9

•

9

9

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și general Lansana Contă,
președintele Comitetului Militar de
Redresare Națională, președintele
Republicii Guineea, au semnat sim
bătă seara, în cadrul unei ceremonii,

Comunicatul comun româno-guineez.
A
participat
tovarășa Elena
Ceaușescu.
Au fost prezenți membrii celor
două delegații participante la con
vorbiri.
După
«emnare,
tovarășul

Nicolae Ceaușescu șl general Lansa
na Contă și-au strins mîinile cu
deosebită oordialitate, s-au îmbrăți
șat. felicitlndu-se reciproc pentru
rezultatele la care s-a ajuns cu pri
lejul Intilnirii la nivel Înalt de la
Conakry.

Cel doi șefi de stat au subliniat,
cu acest prilej, importanta deose
bită a documentului semnat, care
deschide largi perspective dezvol
tării In continuare a prieteniei și co
laborării dintre România și Guineea,
dintre popoarele celor două țări.

BANCHET OFICIAL OFERIT ÎN ONOAREA

ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR OFICIALE
Sîmbătă. 12 martie, 8-au Încheiat
convorbirile oficiale dintre pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, șl
președintele Comitetului Militar de
Redresare Națională. președintele
Republicii Guineea, general Lansana Conte.
In cadrul ultimei runde de con
vorbiri au fost abordate probleme
actuale ale vieții internaționale și
ale ridicării pe un plan superior a
colaborării româno-guineeze.
In ceea ce privește situația inter
națională actuală, s-a subliniat că
problemele complexe cu care se con
fruntă omenirea reclamă participa
rea activă la rezolvarea lor, în con
diții de deplină egalitate, a tuturor
statelor, și Îndeosebi a celor mici
și mijlocii, a țărilor în curs de dez

voltare șl nealiniate, care constitui»
marea majoritate a națiunilor lumii
și sînt direct interesate într-o politi
că de pace, de independență și lar
gă cooperare internațională, rolul și
răspunderile ce le revin impunind
cu necesitate întărirea solidarității,
unirea eforturilor lor.
A fost relevată necesitatea unirii
eforturilor tuturor popoarelor, ale
forțelor progresiste de pretutindeni
In lupta pentru oprirea cursului pe
riculos al evenimentelor, pentru pro
movarea păcii, înțelegerii și colabo
rării între națiuni.
In timpul convorbirilor s-a evi
dențiat însemnătatea rezolvării glo
bale a problemelor subdezvoltării,
care împovărează tot mai greu țări
le in curs de dezvoltare, a edificării
unei noi ordini economice interna
ționale. menite să asigure progresul

mal rapid al,tuturor statelor, șl In
primul
rlnd al celor rămase In
Urmă. în acest context. tovarășul
Nicolae Ceaușescu a subliniat nece
sitatea organizării, sub egida O.N.U.,
a unei conferințe internaționale con
sacrate acestor probleme, la care să
participe, cu drepturi egale, atît ță
rile în curs de dezvoltare, cit și cela
dezvoltate, pentru a se ajunge la
soluții reciproc acceptabila în pro
blemele economice.
Schimbul de vederi a pus In lu
mină actualitatea stringentă a în
tăririi rolului O.N.U.. al altor or
ganisme internaționale pentru de
mocratizarea vieții internaționale șl
asigurarea unui cadru larg de parti-

(Continuare în pag. a III-a)

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Șl A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU
După cum s-a mai anunțat, vi
neri seara, in onoarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu. președintele Re
publicii Socialiste România, și a to

varășei Elena Ceaușescu a fost ofe
rit un banchet oficial, la Palatul
Națiunilor, de către președintele
Comitetului Militar de Redresare

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu
Domnule președinte,
Doamnă Conte,
Doamnelor și domnilor,

Doresc să exprim cele mal vil
mulțumiri pentru primirea ospita
lieră, salutul și urările ce ni le-ați
adresat nouă și poporului român.
Am deosebita plăcere de a vă
adresa dumneavoastră, poporului
prieten al Guineei, salutul nostru
călduros, al poporului român, îm
preună cu cele mai bune urări de
progres și prosperitate.
Am convingerea că în cursul vi
zitei, al convorbirilor pe care le-am
început astăzi, vom idențifica îm
preună noi căi și mijloace de lăr
gire și diversificare a colaborării
economice, științifice și tehnice,
precum și in alte domenii de in
teres comun.
Sîntem bucuroși că avem posibi
litatea să cunoaștem unele din
realizările și preocupările poporu
lui dumneavoastră. 'Apreciem toa
te aceste realizări și vă dorim
succese tot mai mari în dezvol
tarea economico-socială a țării, în
întărirea independenței, suverani
tății, progresului și bunăstării
poporului prieten al Guineei.
România, în cei 43 de ani de la
revoluția de eliberare socială și
națională, antifascistă și antiimperialistă, a obținut realizări im
portante pe calea construirii so
cietății socialiste. Acestea au ne
cesitat eforturi susținute din par
tea întregului nostru popor, dar, pe
această bază, s-au dezvoltat pu
ternic industria, agricultura, știin
ța, cultura și celelalte sectoare de

activitate. Tot ceea ce am realizat
demonstrează marile posibilități
pe care le are un popor care a li
chidat dominația străină, asu
prirea și a devenit pe deplin stâpîn pe destinele sale.
Situația internațională continuă
să fie încă , destul de gravă și
complexă, ca urmare a continuării
cursei înarmărilor, a perfecționării
și dezvoltării unor noi arme nu
cleare, a politicii de amestec în
treburile interne ale altor state, a
menținerii și amplificării unor
conflicte și probleme litigioase în
diferite zone ale lumii.
Semnarea acordului dintre Uniu
nea Sovietică și Statele Unite ale
Americii cu privire la rachetele
nucleare cu rază medie și mai
scurtă de acțiune reprezintă un
eveniment istoric, dar considerăm
că aceasta constituie doar un prim
pas pe calea înlăturării uriașelor
stocuri de arme nucleare care pot
să distrugă de mai multe ori în
treaga omenire. Este necesar să
fie intensificate eforturile în ve
derea realizării de noi acorduri în
direcția reducerii armelor nuclea
re strategice, opririi experiențelor
nucleare și renunțării la militari
zarea Cosmosului.
România consideră că trebuie să
se oprească orice perfecționare sau
producere de noi arme nucleare,
să se treacă la eliminarea armelor
chimice și la reducerea radicală a
armelor convenționale. Viitorul
omenirii nu poate fi asigurat prin
noi arme, ci numai prin lichidarea
completă a oricăror arme nuclea-
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Națională, președintele Republicii
Guineea, Lansana Conte, și doamna
Henriette Contă.
In cursul banchetului, cel doi șefi

de stat au rostit toasturi, urmărite
cu deosebită atenție și subliniate cu
aplauze de cei prezențL

Toastul președintelui
Lansana Conte
Domnule președinte al Repu
blicii Socialiste România,
Doamnă Elena Ceaușescu,
Distinși oaspeți,
Domnilor membri ai Comite
tului Militar de Redresare Na
țională și ai guvernului,
Doamnelor și domnilor mem
bri ai Corpului diplomatic,
Doamnelor și domnilor,

Poporul Guineei are plăcerea
deosebită de a primi pe domnul
președinte și doamna Ceaușescu.
Prezența dumneavoastră, astăzi,
alături de noi este expresia bune
lor relații de prietenie și cooperare
statornicite de multă vreme între
popoarele român și guineez. Gui
neea, țară prietenă, vă urează
dumneavoastră, domnule președin
te, ilustrei dumneavoastră soții și
personalităților politice care vă în
soțesc un cordial bun venit.
Prietenia dintre România și
Guineea depășește contingențele
politice și culturale ale țărilor
noastre. Ea se bazează pe voința
comună de a-și asigura viitorul în
cadrul unui sistem de legături
inalterabile de cooperare frățească.
Domnule președinte,

Sub eminenta și clarvăzătoarea
dumneavoastră conducere, poporul
român a înregistrat, de aproape un
sfert de secol, victorii din ce în ce
mai strălucitoare în făurirea
bunăstării sale.

Datorită politicii de mobilizare
activă a tuturor forțelor națiunii,
frumoasa și marea dumneavoastră
tară a înregistrat un important
progres economic, social și cul
tural.
Eliberată de sub dominația fas
cismului, România este, astăzi, o
țară industrializată, care dispune
de o structură economică diversi
ficată, manifestînd un mare interes
pentru cooperare și schimburi
fructuoase cu țările în curs de
dezvoltare.
Guineea a apreciat totdeauna
inițiativele originale și curajoase
ale politicii externe românești. în
ciuda factorilor geopolitici care, în
mod normal, pot să condiționeze
orientările fiecărei țări, dumnea
voastră, domnule președinte, mai
mult decît oricare dintre condu
cătorii națiunilor industrializate,
ați reușit să vă apropiați țara de
lumea nealiniată.
Această remarcabilă performan
ță politică se datorează înaltelor
dumneavoastră calități de om de
stat și atașamentului profund față
de salvgardarea identității istorice
a țării dumneavoastră.
Domnule președinte,
Distinși oaspeți,

Dumneavoastră vizitați Guineea
reînnoirii, proces declanșat de
renașterea națională din 3 aprilie
1984. întregul popor guineez se re
cunoaște în imperativele redresării
naționale și acționează cu hotărîre
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Răspundere și angajare muncitorească

pentru realizarea integrală a planului
Activitatea desfășurată în perioada
care a trecut de la începutul anu
lui pune în evidentă, in toate ramu
rile si sectoarele economiei naționa
le. în toate județele, ampla mobili
zare de forțe, eforturile susținute
care se fac pentru realizarea ritmică,
integrală și la un înalt nivel calitativ
și de eficiență a prevederilor de plan.
Practic, nu există domeniu de activi
tate în care să nu se remarce ho
tărârea muncitorilor, a specialiștilor,
a cadrelor de conducere, a tuturor
factorilor de răspundere de a
munci mai bine, cu randamen
te superioare. de a soluționa
mai operativ problemele producției,
astfel incit sarcinile stabilite să fie
îndeplinite exemplar. Se probează
în felul acesta prin fapte puternicul
ecou pe care îl are in rindul clasei
noastre muncitoare, al tuturor oame
nilor muncii chemarea însuflețitoare
adresată de secretarul general al
partidului de a face din anul 1988
anul cu cele mai bune rezultate de
pină acum din actualul cincinal și
care să asigure îndeplinirea cu suc
ces a întregului plan cincinal.
Analizind
rezultatele
obținute
de multe unități economice, se
poate spune că s-au pregătit și asi
gurat cu mai multă atenție condițiile
tehnice și materiale necesare pentru
desfășurarea normală, in ritmuri cit
mai înalte, a producției. Ca urmare,
în perioada care a trecut de la în
ceputul anului, intr-o serie de dome
nii de activitate s-au obținut produc
ții mai mari decit in aceeași perioadă
a anului trecut. Așa cum a subliniat
însă secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la re
centa ședință a Comitetului Politic
Executiv ai C.C. al P.C.R., deși rea
lizările pe luna februarie și, în ge
neral, pe primele două luni ale anu
lui sînt superioare celor din perioada
corespunzătoare a anului trecut, ele
nu se ridică totuși la nivelul preve
derilor de plan. al posibilităților
existente. Or. este limpede că numai
raportînd realizările la programele
stabilite, la condițiile tehnice și ma
teriale existente, numai situind pro
ducția fizică, exportul, productivita
tea muncii, consumurile materiale și
de energie, costurile, calitatea la ni
velul prevederilor de Plan se poate

aprecia dacă într-o unitate economi
că, intr-un județ sau pe ansamblul
unei ramuri s-a manifestat răspun
derea necesară pentru înfăptuirea
cerințelor actuale ale dezvoltării in
tensive a economiei naționale.
Creșterea producției față de aceeași
perioadă a anului trecut poate fi re
zultatul normal, firesc, chiar obliga
toriu al punerii în funcțiune a unor
noi capacități de producție, a unor
noi mașini și utilaje, deci al efortu
lui investițional pe care îl face so
cietatea. în același timp, intr-un șir
de unități sporurile de producție s-au
obținut și ca urmare a intensificării
preocupărilor pentru utilizarea ju
dicioasă, cu indici superiori, a capa
cităților de producție, domeniu în
care trebuie să se facă mult mai
mult în lunile următoare. Subliniem
acest aspect întrucit în unele uni
tăți, îndeosebi din industria construc
toare de mașini, industria metalur
gică, industria minieră, industria pe
trolului, industria chimică, industria
energetică s-a constatat că nivelul
producției crește de la o perioadă la
alta, dar indicii de folosire a bazei
tehnice din dotare rămîn la un nivel
scăzut, nesatisfăcător. După cum se
știe, atît în ultima parte a anului
trecut, cit și în primele luni din
acest an, în industria extractivă, in
metalurgie și chimie. în industria
constructoare de mașini s-au pus în
funcțiune o serie de noi capacități de
producție, s-au alocat însemnate
fonduri pentru modernizarea unor
utilaje și instalații, pentru aplicarea
unor tehnologii noi, moderne, de
înalt randament și eficiență. Era deci
de la sine înțeles ca în primele două
luni ale anului să se obțină un anu
mit spor de producție față de aceeași
perioadă a anului trecut. Atît timp
insă cit sporul de producție înregis
trat nu asigură îndeplinirea inte
grală a prevederilor de plan înseam
nă că se mențin in continuare o
serie de neajunsuri în folosirea ma
șinilor și instalațiilor din dotare. în
organizarea muncii. în mobilizarea și
valorificarea tuturor posibilităților
existente pentru creșterea de tip in
tensiv pe care se bazează la ora ac
tuală întreaga dezvoltare a economiei
noastre naționale.
în spiritul exigențelor formulate de
■ecretarul general al partidului, to

varășul Nicolae Ceaușescu, la recenta
ședință a Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., este necesar,
prin urmare, să se ia toate măsurile
ce se impun pentru lichidarea in cel
mai scurt timp a neajunsurilor ce
s-au manifestat, pentru întărirea răs
punderii fată de realizarea in cele
mai bune condiții a planului pe luna
martie și pe întregul prim trimestru
al anului. Pentru aceasta, ministere
le. centralele, unitățile economice,
organele si organizațiile de partid
trebuie să urmărească zilnic felul în
care se realizează sarcinile de plan
— în primul rînd la producția
fizică și export — să acțione
ze cu mai multă fermitate pen
tru valorificarea superioară a resur
selor materiale disponibile, pentru
ridicarea întregii activități la un ni
vel superior de calitate și eficiență.
întărirea disciplinei de plan în toa
te unitățile economice — fie că este
vorba de realizarea producției fizice
și a exportului, de reducerea consu
murilor materiale, de creșterea pro
ductivității muncii și a eficienței
economice — este în perioada actuală
una din condițiile esențiale, de cea
mai mare importanță pentru bunul
mers al activității productive în an
samblul ei. Este limpede că planul
unic de dezvoltare a tării pe acest
an se poate înfăptui în bune condi
ții numai dacă sarcinile stabilite se
realizează ritmic, integral, la toți in
dicatorii in fiecare întreprindere și
județ. în fiecare ramură și sector de
activitate. Iată de ce. în această pe
rioadă. concomitent cu eforturile
care se fac pentru îndeplinirea sar
cinilor prevăzute pentru luna martie,
trebuie să se asigure, asa cum a indi
cat secretarul general al partidului,
elaborarea și pregătirea planului pe
luna aprilie și pe trimestrul al doilea
al anului, astfel ca acesta să ajungă
din timp în unitățile de producție
spre a se putea lua toate măsurile
tehnice și organizatorice necesare în
vederea realizării lui. Așadar, cuvîntul de ordine în întreaga economie
îl reprezintă, trebuie să îl reprezinte
acum întărirea răspunderii și anga
jării muncitorești pentru îndeplinirea
ritmică, integrală a prevederilor de
plan la toți indicatorii — condiție de
bază pentru progresul necontenit al
patriei socialiste.
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ȚĂRH - CIT MA[ MULT CĂRBUNE!
O IMPORTANTA COMPETIȚIE A
HĂRNICIEI LA PRIMA EDIȚIE.
O zi de întllnlre între iarna palidă
șl primăvara viguroasă. O zi obiș
nuită de lucru în perimetrul minier
al Rovinarilor. Prin pulsul cotidian
al muncii, prin îngemănarea firească
a voinței oamenilor cu forța puter
nicelor complexe de excavare și
transport. Și totuși, ea are o sem
nificație aparte. într-un moment de
răgaz, aici, la clubul muncitoresc,
are loo festivitatea de premiere a
celor mai buni mineri-excavatoriști,
care anul trecut au obținut cele mai
bune rezultate in entuziasta compe
tiție pentru sporirea indicilor de fo
losire a excavatoarelor cu rotor.
Această întrecere, avînd ca generic
„Echipajul fiecărui excavator — co
lectiv de muncă al înaltei producti
vități !“. este organizată de Uniu
nea sindicatelor din întreprinde
rile miniere, de petrol, geologie șl
energie electrică. Ea cuprinde, prac
tic, formații de lucru din toate ma
rile cariere de lignit ale țării. Lo
cul festivității nu este nici el întîmplător. Pentru că omul care a
cîștigat prima ediție a acestei com
petiții se numește Constantin Vlădoianu si e brigadier pe unul din ex
cavatoarele cu rotor de la cariera
Gîrla din cadrul întreprinderii mi
niere Rovinari.
Ce fapte i-au adus acest onorant
loc în „clasamentul" hărniciei 7 Să
le consemnăm, pe puncte, așa cum
au fost ele prezentate : I — extra
gerea unui volum total de masă mi
nieră de 4,5 milioane metri cubl
(producfie-record, care reprezintă
depășirea planului pe 1987 cu 34 la
sută) ; 2 — depășirea indicelui ex
tensiv cu 18,1 la sută și a capacității
orare prevăzute cu 146 tone masă
minieră pe oră ; 3 — calitatea căr
bunelui extras a fost superioară cu
220 kilocalorii pe kg față de preve
derile din S.T.A.S. ; 4 — întreaga
activitate a excavatorului s-a desfă
șurat in condiții de eficiență econo
mică superioară, prin reducerea cu
15 la sută a costurilor de producție
totale si a consumului de energie
electrică pe excavator cu 1 054 MWh.
CE NU ARATA BILANȚUL. Cla
samentul acestei Întreceri de impor
tanță națională nu a avut însă un

La Rovinari, o valoroasă inițiativă
muncitorească prin aplicarea căreia
se pot realiza milioane de tone
de cărbune în plus
singur „erou". Alto 10 formații de
lucru, printre care s-au numărat și
colective de exeavatoriști din noile
unități miniere de la Horezu și Lupoaia, au ocupat locuri fruntașe în
această competiție. Dar lupta pentru
ocuparea locului întîi a avut și anu
mite date „intime". De mai mulți
ani, aici, la Rovinari, lntîietatea în
bătălia pentru obținerea unor producții-record de cărbune se dispută
între brigadierii Vasile Vlădoianu și
Constantin Vlădoianu. Frați gemeni,
fii de miner. Costică a fost cu ani
în urmă ucenic, apoi șef de schimb
în echipajul fratelui său, față de caro
este mai mare cu o oră. Și ca frate
mai mare n-a vrut să rămînă în
urmă. Harnic și ambițios, el și-a în
sușit repede de la fratele său arta
de a stăpîni „gigantul pe șenile" șl
a devenit și el, in scurt timp, bri
gadier pe complexul 1 400-02. Un ex
cavator nou-nouț, abia realizat do
industria românească.
Crescuți în vecinătatea vetrei de
cărbune, cei doi frați, ca mulți alți
mineri din Gorj, și-au întemeiat pe
suportul muncii familii trainice.
Familii pe care le-au format in spi
ritul cultului pentru muncă. Acum,
în formațiile lor, lucrează aproape
toti membrii familiei — soții, copii,
gineri. Autentice familii în viață,
autentice familii în muncă.
ARGUMENTE CARE SPUN TO
TUL. S-a pornit de la faptul că uti
lajele cu care lucrăm, ne spune Ni
colae Bercea. directorul întreprinde
rii miniere Rovinari. reprezintă
principala sursă prin care putem ac
ționa pentru obținerea unei produc

ții superioare de cărbune. Cu con
diția ca să le folosim in mod intensiv
și extensiv, la capacitatea maximă.
Ceea ce a impus, în primul rînd, o
înaltă omogenitate a formațiilor de
lucru. Omogenitate bazată pe dis
ciplină, pregătire, spirit de întraju
torare. înscrierea în cadrul întrece
rii a cît mai multor formații a dus la
afirmarea spiritului de inițiativă, la
angajarea energică a efortului pen
tru folosirea cu indici superiori a
mașinilor și instalațiilor. Rezultatul ?
Șapte echipaje din întreprinderea
noastră s-au situat pe locuri frunta
șe, obținind In 1987 volume de masă
minieră excavată de peste 3 mili
oane metri cubi. Pe această bază,
anul trecut am inregistrat cele mai
mari niveluri de producție. Aproape
10 milioane tone cărbune și un vo
lum total de masă minieră excavată
șl transportată de 50 milioane metri
cubi. Recorduri absolute, recorduri
care arată de ce resurse inepuizabile
dispunem pentru sporirea producției
de cărbune".

PRIMELE ÎNVĂȚĂMINTE ALE
PRIMEI EDIȚII. Argumentele înfă
țișate pînă acum relevă din plin im
portanta cu totul deosebită a între
cerii la care ne referim. Spun ele
insă totul 7 Aparent — da ! Ceea ce
nu spun este faptul că nivelul atins
de cele șapte echipaje reprezintă
piscul — e drept înalt — la care au
ajuns prea puține formații. Practic,
cele șapte echipaje au extras anul
trecut, prin depășirea indicilor in
tensivi si extensivi ai utilajelor, circa
40 la sută din producția de cărbune
realizată de întreprindere. în același

Pentru sporirea producției și a eficienței

Modernizarea să vizeze problemele
de fond ale activității economice
Cu toate că a fost dotată la vre
mea construcției sale cu o serie de
utilaje moderne. întreprinderea de
utilaj chimic și forjă din Rîmnicu
Vilcea s-a integrat mai greu între
unitățile de profil. Situația cu totul
nesatisfăcătoare din această unitate
— reflectată în acumularea, perioa
dă de perioadă, a unor mari restanțe
la producția fizică, în utilizarea cu
totul necorespunzătoare a mijloace
lor tehnice și materiale. în întîrzierea
intrării în funcțiune a unor obiective
de investiții — a făcut obiectul mai
multor articol# publicate în ziarul
„Scinteia".
Se poate spune că această între
prindere a realizat în ultimul timp un
important progres. Meritul este, de
sigur, al muncitorilor și specialiștilor
de aici, al organizației de partid,
care pas cu pas au făcut mult pen
tru a instaura ordinea și disciplina,
pentru a produce la un nivel tehnic
tot mai ridicat. Dar. deopotrivă,
progresul realizat se datorește și
sprijinului primit din partea co
mitetelor județean și municipal de
partid, precum și al centralei de re; sort. Am considerat necesare aceste
precizări de început pentru că. iată,
acum colectivul întreprinderii se află
din nou într-un moment de răscruce
ul activității sale, in care i se cere
să facă un pas mare si hotărît îna
inte pe calea modernizării. Iar
reevaluarea cu ochi critic a Întregii
activități economice pentru fun
damentarea programului de perfec
ționare a organizării și modernizare
ti producției a scos la iveală o rea
litate pe care oamenii. în focul
eforturilor pentru realizarea sarci
nilor curente, aproape că nu o se
sizau, și anume că intreprinderea lor,
modernă cîndva. este acum depășită
din punct de vedere tehnic in multe
sectoare, că au apărut locuri înguste.
De această dată. în fata dificultă
ților nu s-au mai încrucișat brațele
a neputință, ci, dimpotrivă, s-a trecut
la acțiune. Pentru ceea ce s-a consi
derat că depindea de forțele proprii
s-au stabilit măsuri concrete care,
atit în 1986. cît si în 1987. au stat
la temelia îmbunătățirii indicatorilor
de producție. Este vorba mai ales da
extinderea sudurii automate si semi
automate, de dotarea cu scule, dispo
zitive și verificatoare perfecționate —
care au fost realizate în bună măsură
prin autoutilare —, de organizarea
mai judicioasă a prelucrărilor meca
nice prin utilizarea cu precădere a
mașinilor-unelte mai productive, de
reproiectarea unor repere matrițate
pentru reducerea la maximum a bavurilor. Cînd, pe parcurs, a devenit
evident că unele măsuri nu pot fl
înfăptuite, s-a apelat la altele care
aveau să dea rezultate echivalente.
— Dacă, în final, efectul măsurilor
din programul de modernizare nu
s-a regăsit în întregime în rezulta
tele concrete ale activității econo
mice — ne explică ing. Cristian Diaconescu, directorul întreprinderii' —
aceasta se datorește unor factori cu
efect opus, care nu au putut fi în
întregime contracarați. Ne referim
mai ales la aprovizionarea neritmică
și nu Întotdeauna la un nivel ca
litativ corespunzător cu unele mate
riale. precum și la schimbările sur
venite pe parcurs in structura pro
ducției.
Explicațiile directorului întreprin
derii cantonează în sfera activității
proprii. Noi însă aveam să aflăm că
în cauză se află șl unele măsuri cu
prinse în programul de modernizare

departamental privitoare Ia reali
zarea și montarea unor cazane recu
peratoare, neexecutate din lipsa anumitor materiale.
Răspunde programul de moderni
zare, în forma sa actuală, cerințelor
reale ale întreprinderii, urmărește
soluționarea problemelor de fond ale
progresului tehnic 7 Iată ce am aflat
discutînd în secțiile de producție cu
factorii de resort.
Problema nr. 1 este legată de
modernizarea
sectoarelor
calde.
Cîteva observații din sectorul de
forjă. La cuptoarele, ciocanele si pre
sele mici nu există nici o mecanizare
cît de cît a manipulării pieselor și
matrițelor ; un singur „dispozitiv"
improvizat — o bucată de metal sus
ținută de lanțuri este folosită ca
„berbec" pentru... fixarea sau de
montarea sculelor pe și de pe uti
laje. Multe cuptoare nu au instala
ții de recuperare primară sau se
cundară a energiei. Numai la unele
cuptoare mai funcționează buclei#

La întreprinderea de utilaj
chimic și forjă
din Rîmnicu Vîlcea
de automatizare a proceselor de ar
dere a gazelor naturale, întrucit
anumite componente defectate nu au
putut fi înlocuite din cauza neasimilării fabricării lor în țară. Cup
toarele cu flacără directă nu sînt
echipate cu analizoare de gaze de
ardere ; de fapt, întreprinderea nu
s-a dotat cu nici un aparat ana
lizor de gaze de ardere. La forjă, un
cuptor carusel în care ș-au investit
milioane stă nefolosit.
Ce-i drept, întreprinderea a făcut
unele demersuri. încă din anul 1985
s-a cerut Institutului de cercetări, in
ginerie tehnologică și proiectări pen
tru sectoarele calde și metalurgie să
elaboreze un proiect de modernizare
a forjei, despre care din actele ofi
ciale rezultă că abia de curînd a
fost înaintat spre avizare forurilor
de resort. Se poate spune că pro
blema a intrat pe făgașul rezolvării?
— Deși avem o secție de forjă re
lativ nouă, ne spune directorul în
treprinderii. maniera în care a fost
gindită și realizată a creat de la în
ceput probleme în privința producti
vității muncii, a efortului fizic ce
rut. Specialiștii noștri au văzut și
în tară și în străinătate forje dotate
cu utilaje uneori de randamente mai
reduse, dar mai bine amplasate în
flux, prevăzute cu manipulatoare și
roboți. Din păcate, toate solu
țiile de modernizare propuse de
I.C.S.I.T.P.S.C.M. București sînt inac
ceptabile pentru că nu rezolvă pro
blema de fond : noi dorim mijloace
automate și roboti, iar institutul ne
oferă manipulatoare la nivelul teh
nic... de acum 15 ani. De asemenea,
considerăm că trebuie să înlocuim
încălzirea cu gaz la cuptoarele de
pînă la 10 tone cu cuptoare cu in
ducție. considerabil mai eficiente sub
aspectul calității suprafeței piesei șl
al efectelor metalurgice, al produc
tivității muncii, al consumurilor energetice și de metal. Cît privește
întîrzierile în fabricația recuperatoa
relor autoregenerative, această pro

blemă a făcut nu de mult obiectul unei
critici îndreptățite în ziarul „Scînteia". în ce ne privește, ne gîndim
foarte serios la o soluție proprie
pe care noi o considerăm mai efi
cientă.
Ne întrebăm și întrebăm în același
timp ; a luat în considerație
I.C.S.I.T.P.S.C.M. observațiile bene
ficiarului 7 Pentru că. iată, au trecut
mai bine de trei ani de cînd s-a
lansat comanda inițială a proiectului
și nimic important nu s-a petrecut
de atunci în secția de forjă.
Al doilea punct nevralgic este le
gat de prelucrarea primară a meta
lului și de circuitul resturilor meta
lice refolosibile. Este evident și pen
tru un nespecialist că sectorul de
debitare nu mai face față solicitări
lor ; mașinile fie că au îmbătrînit,
fie că nu sînt întreținute cum tre
buie, împrăștie nu numai resturi de
metal, ci și ulei și emulsie. în plus,
ele sînt înghesuite unele într-altele,
fără o logică de organizare în flux,
în sectorul de prelucrări mecanice,
cele mai mari greutăți le creează
șpanul pe care două mori abia reu
șesc să-1 măruntească. Gospodăria
de metale refolosibile se află de
multă vreme în construcție. „Se aș
teaptă fonduri pentru finanțare" —
ni se explică. Singurul obiectiv
conturat —- clădirea cu presele de
șpan — stă bine închis sub lacăt în
așteptarea finalizării lucrărilor.
De la tovarășul Ion Oprisor. inginer-șef cu pregătirea fabricației, aflăm cîteva cifre surprinzătoare. In
anul 1987 s-au semnat 4 685 de fișe
de înlocuire a unor materiale, ceea
ce într-un limbaj mai vechi însemna
„derogări tehnologice". Ca urmare,
s-au consumat suplimentar 48,6 tone
de metal și s-au utilizat 296.5 tone
de otel de calitate superioară celei
prevăzute de tehnologii. Cauza 7
Lipsa unor mărci și sortotipodimensiuni de materiale la data cînd era
nevoie de ele în producție. Și aceas
ta în vreme ce întreprinderea deține
un apreciabil stoc supranormativ de
metal. Cînd încercăm să-l identifi
căm, ni se prezintă grămezi de me
tal — cintărind sute de tone — aflate în litigiu cu furnizorii pe mo
tiv de calitate necorespunzătoare.
Cum a ajuns aici acest metal cu de
fecte de calitate 7
— Simplu : furnizorii nu acceptă
că introducă in contracte clauze pre
cise cu privire Ia asigurarea calită
ții metalului livrat — ne precizează
directorul întreprinderii.
în esență, organizarea aprovizio
nării, cu toate problemele sale — de
la asortarea stocurilor, la aprovizio
narea la termenele necesare și plnă
la disciplinarea livrărilor inclusiv sub
aspect calitativ, domeniu căruia îi
aparține și problema structurării
clauzelor contractuale — trebuie să
facă, de asemenea, obiectul unor
măsuri de modernizare la nivelul
întreprinderii beneficiare, la cel al
bazei de aprovizionare și la cel al
furnizorilor, sub coordonarea facto
rilor de resort. Este nefiresc, este
chiar antieconomic să se pună la
punct o fabricație potrivit celor mai
noi prescripții ale progresului tehnic,
fără însă a se putea beneficia de roa
dele scontate din cauza unor nea
junsuri organizatorice, cum sînt cele
pe care le-am semnalat.

Comellu CARLAN
Ion STANC1U
corespondentul „Scînteil
*

timp însă, alte zeci de excavatoare
au realizat si continuă să obțină atît
aici la Rovinari. cit si la Motru. Ho
rezu. Mehedinți și în alte părți pro
ducții mediocre, cu mult sub nivelul
capacității tehnice, al condițiilor ofe
rite de zăcămint. Ceea ce înseamnă
că rezultatele primei ediții a între
cerii se cer examinate cu toată ri
goarea. Atît pentru a se desprinde
învățămintele imediate, cît si pentru
a se depista cauzele care fac ca mul
te excavatoare să tragă încă în... gol.
Iată motivele pentru care întîlnirea
de la Rovinari a celor mai buni bri
gadieri nu a fost doar o sărbătoare a
muncii. Ea a fost înainte de toate
o înaltă analiză a rezultatelor în
trecerii. S-a pornit de la o premisă
certă. în toate carierele de lignit ale
tării funcționează la ora actuală pes
te 70 de excavatoare cu rotor, ceea
,ce reprezintă o importantă capaci
tate pentru satisfacerea cerințelor de
cărbune energetic.
AUTORUL CELEI DE-A DOUA
CHEMĂRI LA ÎNTRECERE ESTE
OPTIMIST. Aceste motive au con
stituit temeiul ca lansarea celei
de-a doua ediții a întrecerii mine
rești să se facă tot de către un bri
gadier gorjean. Inițiatorul celei de-a
doua chemări, brigadierul-excavatorist Gheorghe Lăcătușu, șeful
formației de lucru de pe exca
vatorul 1 400—02, de la cariera
Rovinari-Est, ne-a spus : Și în
prima ediție," echipajul nostru a
obținut rezultate bune, ocupind locul
II în întrecere. Acest fapt ne-a in
suflat încredere în forțele proprii și
considerăm că prin organizarea su
perioară a muncii, prin respectarea
riguroasă a tehnologiilor de excava
re, putem să depășim nivelurile cu
prinse în angajament. între altele,
ne-am propus : 1) — realizarea unei
producții suplimentare de 50 000 tone
cărbune și 200 000 metri cubi steril
la descopertă ; 2) — depășirea indi
celui extensiv cu 3,2 la sută și a ce
lui intensiv cu 110 metri cubi pe
oră ; 3) — îmbunătățirea calității
cărbunelui livrat cu cei puțin 15
kilocalorii pe kg. Știm că in acest
an va fi mai greu, pentru că s-au
stabilit criterii mai exigente in în
trecere. Dar sintem convinși că stă
In puterea noastră să le îndeplinim
în cele mai bune condiții".
Desigur, rostul acestei valoroase
Inițiative muncitorești nu este acela
de a selecționa unul sau cîtiva „cam
pioni" ai înaltei productivități. Me
nirea sa esențială este de a genera
o puternică mișcare de masă pen
tru folosirea cu eficiență sporită a
înaltei dotări tehnice din cariere.
Pentru că, așa cum s-a dovedit la
Rovinari, unde 7 echipaje au obți
nut producții-record, acest lucru este
pe deplin posibil. Factorii implicați
— comitetul județean de partid, or
ganele sindicale centrale și locale —
pot și trebuie să facă mai mult pen
tru cunoașterea și generalizarea ex
perienței fruntașilor, pentru îmbogă
țirea acesteia cu noi elemente. Prin
consfătuiri, dezbateri, întîlniri cu bri
gadierii și excavatoriștii pe zone
miniere, prin filme tematice, care
să fie prezentate în cadrul diverse
lor acțiuni politico-educative. Cum
aminteam, rezultatele primei ediții
sînt excepționale. în semn de pre
țuire, formațiilor situate pe primele
locuri li s-au inminat „Steagul
roșu" și „Diploma de onoare" ale
comitetului uniunii sindicatelor pe
ramură, precum si premii în valoare
de 30 000—50 000 lei.
Concluziile si cerințele expuse in
finalul dezbaterii de la Rovinari ara
tă interesul acordat acestei excepțio
nale inițiative cu larg ecou național.
Important este acum ca acest interes
să fie mereu conectat la datele con
crete ale fiecărei formații de lucru
și ale tuturor la un loc.

h condițiile climatice ale acestei primăveri

Lucrările agricole - efectuate diferențiat,
cu mare răspundere pentru calitate
Pentru îndeplinirea sarcinii subli
niate de secretarul general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceausescu,
la recenta plenară a Consiliului Na
tional al Agriculturii. Industriei Ali
mentare. Silviculturii si Gospodăririi
Apelor, aceea de a se realiza în acest an cele mai bune producții față
de cele obținute pină acum de agri
cultura noastră, este necesar ca toa
te lucrările din campania agricolă
de primăvară să fie efectuate în con
formitate cu cele mai noi cuceriri
ale stiintei agricole, să fie respecta
te tehnologiile de producție specifi
ce condițiilor climatice mai deosebi
tă din acest început de campanie agricolă. Specialiștii de la Insti
tutul de meteorologie și hidrolo
gie prognozează o creștere simțitoa
re a temperaturii. începînd din Dobrogea. Bărăgan. Cîmpia Burnasului. Oltenia si Banat, ca apoi să se
încălzească si în restul tării. Prin
urmare, se creează condiții optime
pentru însămîntări, plantarea legu
melor. pentru efectuarea tuturor lu
crărilor curente. Iată de ce da
toria specialiștilor din agricultu
ră este să urmărească toate date
le cu privire la evoluția timpului,
starea solului si stadiul de dezvol
tare a plantelor și. în funcție de aceasta. să stabilească cînd si cum să
se desfășoare lucrările. Am solicitat
tovarășului Alexe Lăzăroiu, directo
rul Direcției tehnice și introducerii
progresului tehnic din Ministerul Agriculturii. să facă unele precizări
referitoare la modul in care trebuie
efectuate lucrările agricole în condi
țiile acestei Primăveri.
— Condițiile meteorologice din această primăvară sînt, în general,
favorabile atît pentru culturile de
toamnă, cit și pentru cele ce se însămîntează acum, primăvara — ne-a
spus interlocutorul. în toate zonele
tării, starea de vegetație a semănă
turilor de toamnă este bună. Tre
buie să fie luate. în continuare, toa
te măsurile care să ducă la punerea
pe deplin în valoare a acestei stări
bune a culturilor, cit și a condițiilor
favorabile care există pentru semă
nat, astfel îndt să fie reali
zate recolte maxime. în scopul
efectuării unei fertilizări ratio
nale la cerealele păioase. trebuie
stabilit nivelul de aprovizionare a
solului cu elemente nutritive de bază
— azot, fosfor si potasiu — pe fie
care parcelă. Pe această bază, prin
fertilizare să fie completat necesa
rul de hrană al plantelor pînă la ni
velul care să asigure realizarea pro
ducției planificate. Aceasta presupu
ne să se facă operativ analize de
sol. în care scop trebuie să se ape
leze la oficiile județene de
studii pedologice si analize agrochimice. la stațiunile de cercetare care
pot face astfel de analize. Este o ac
țiune de mare răspundere de care
urmează să se ocupe inginerii-sefi

Recomandări
ale specialiștilor
al consiliilor agroindustriale șl cel
din cadrul unităților agricole de stat
și cooperatiste. S-ar putea spune că
aceste recomandări ar fi tardive.
Nicidecum nu se poate spune așa
ceva deoarece mai sînt de fertilizat,
în continuare, mari suprafețe. Im
portant este ca această lucrare
să fie grăbită, astfel Incit să
nu se întîrzie peste momentul
optim, dar să nu se intre pe semă
nături atunci cînd utilajele lasă
urme. O atenție aparte este necesar
să fie acordată fertilizării uniforme
a terenului, fără benzi suprapuse
care alternează cu porțiuni ce nu
primesc -deloc îngrășăminte. însă cel
mai important este să se facă o fer
tilizare echilibrată cu toate elemen
tele de bază spre a se evita apari
ția bolilor foliare și căderea plante
lor. Ca regulă generală, pe parce
lele care nu au fost fertilizate toam
na trecută cu îngrășăminte fosfatice
se vor aplica îngrășăminte com
plexe. prioritate avînd suprafeței#
amenajate pentru irigat.
— întrucit ne aflăm în plină des
fășurare a însămintărilor. ce prio
rități sint la ordinea zilei ?
— Sintem de acum in a doua de
cadă a lunii martie si. ca atare, nu
mai trebuie făcută o delimitare a
celor două urgente ; se impune ca
toate culturile din epoca întii să fie
însămînțate fără întîrziere. Am în
vedere ovăzul, orzoaica de primăva
ră. mazărea de cîmp. lucerna, tri
foiul. guliile si sfecla furajeră, griul
de primăvară si sfecla de zahăr.
După aceea trebuie continuat cu ce
lelalte culturi, astfel încît pînă la 15
aprilie să se încheie semănatul, in
clusiv la porumb si soia. Din anali
zele efectuate rezultă că în sol s-a
acumulat o cantitate apreciabilă de
ană. ceea ce oferă condiții bune pen
tru răsărirea si dezvoltarea culturi
lor. Aceste condiții trebuie puse pe
deplin în valoare atît prin efectua
rea corectă a lucrărilor solului, cît șl
prin grăbirea semănatului. Referindu-mă. în primul rînd. la pregătirea
terenului, este necesar să se aibă
Permanent în vedere ca. prin lucrări
efectuate corect, să fie păstrată apa
acumulată în sol. în acest scop, tre
buie să se folosească unelte care nu
răstoarnă si nu vîntură pămîntul și
care să fie astfel reglate încît să lu
creze pînă la edîr.cimea la care se
vor încorpora semințele. Cea mai
indicată unealtă este comblnatorul și
doar la culturile la care se aplică erbicide volatile, care necesită o bună
amestecare cu solul, să fie folosite
și grapele cu discuri. Ultima lucrare

pentru pregătirea patului germina
tiv este indicat să fie făcută tot cu
comblnatorul. Menționez că pentru
campania agricolă din primăvara acestui an au fost modernizate nume
roase astfel de utilaje, pentru a se
realiza și o nivelare mai bună a te
renurilor.
— In condițiile acestei primăveri,
cu umiditate mai ridicată în sol. cum
trebuie să se acționeze în vederea
asigurării densității optime a plan
telor 7
— După cum se știe, densitatea
optimă a plantelor constituie un element de mare însemnătate pentru
realizarea producțiilor prevăzute. Intrucît rezerva de umiditate în sol
este mai bună decît în alti ani. se
impune ca de la semănat să se asi
gure numărul de plante prevăzut
la unitatea de suprafață, care să
fie menținute apoi prin lucrări de
întreținere, efectuate corect, pînă la
recoltare. Numărul plantelor trebuie
stabilit în mod diferențiat. în funcție
de modul de cultivare a terenului —
irigat sau nu —. de însușirile solu
lui — cu sau fără aport freatic —
de caracteristicile climatice ale zonei
și de soiul sau hibridul cultivat. Referindu-mă la ceea ce avem de făcut
acum, prima cerință o constituie re
glarea corectă a mașinilor, înainte
de a fi scoase în cîmp. După aceea,
în timpul lucrului, ele trebuie con
trolate de mai multe ori pe zi. pen
tru a se respecta schemele de semă
nat aprobate. O atenție deosebită se
va acorda distribuirii uniforme a se
mințelor pe rînd. cît și adîncimii do
încorporare a acestora.
Toate aceste lucrări trebuie efec
tuate diferențiat de la o parcelă la
alta, ceea ce impune ca inginerii agronomi să-și desfășoare activitatea
pe teren si să stabilească din vreme
măsurile organizatorice si tehnice în
vederea efectuării tuturor lucrărilor
în perioadele stabilite si la un nivel
calitativ ridicat. în acest fel se vor
asigura condiții pentru realizarea
producției prevăzute și creșterea •ficientei economice.

★

De acum, cu fiecare zi, ritmul lu
crărilor agricole trebuie să se in
tensifice la maximum. Este în fapt
cerința exprimată cu toată fermita
tea de tovarășul Nicolae Ceausescu
la recenta plenară a Consiliului Na
tional al Agriculturii. Industriei Alimentare. Silviculturii și Gospodă
ririi Apelor, pentru a se asigura în
cadrarea însămintărilor în termenele
stabilite, respectarea normelor de
calitate prevăzute în tehnologii.
Pentru îndeplinirea acestei impor
tante sarcini, organele si organiza
țiile de partid au datoria să mobili
zeze. în aceste zile, pe toti oamenii
muncii din agricultură.
Convorbire consemnată da

loan HERȚEG

Dumitru PRUNA
Constantin PRIESCU

ÎN ÎNTREAGA ȚARĂ

Participare amplă la înfăptuirea programelor de împădurire
BUZĂU. în județul Buzău. „Luna
pădurii" a fost declanșată mai de
vreme ca în anii trecuți, înregistrîndu-se acțiuni de amploare in în
treaga zonă colinară și de munte,
silvicultorii fiind sprijiniți îndea
proape de consiliile populare care
asigură mobilizarea locuitorilor de ia
sate și a elevilor la lucrările de Îm
pădurire. „Buzăul este unul dintre
județele în care fenomenele de de
gradare a terenurilor din zonele de
deal și munte, lipsite de vegetație
forestieră, s-au resimțit puternic,
atît prin efectele distrugătoare ale
viiturilor din anii 1969, 1970 și 1975,
cît și prin cele cauzate de seceta
prelungită din anii 1983—1987 — ne
precizează tovarășul Dan Sumedrea,
inspe?tor-șef al Inspectoratului sil
vic județean Buzău. în acest an vom
încheia completarea golurilor din
fondul forestier, precum și împădu
rirea terenurilor neproductive pre
luate de la sectorul agricol, care în
sumează peste 200 hectare. Peste 70
la sută din cele 1 000 hectare plani
ficate pentru fondul forestier se vor
împăduri în această primăvară, iar
deținătorii de terenuri improprii
altor culturi vor crea plantații sil
vice pe încă 150 hectare pentru care
le-am asigurat materialul săditor și
asistență tehnică".
Prezenți în această săptămînă pe
șantierele de împăduriri de pe raza
ocoalelor silvice Pîrscov, Vintilă
Vodă, Buzău și Rîmnicu Sărat, am
reținut ritmul intens de lucru, am
pla mobilizare de forțe și grija de
osebită pentru calitatea lucrărilor.
Noile păduri se creează cu specii de

înaltă valoare economică, silvicul
torii buzoieni urmărind îmbinarea
rolului de producție de masă lem
noasă cu cel de combatere a ero
ziunii solului și de asigurare a unui
regim hidrologic normal, de protec
ție a mediului înconjurător. Demn
de remarcat este și faptul că pen
tru 600 hectare s-au asigurat puieți
din speciile autohtone valoroase ca
molidul, bradul, stejarul, jprunul,
paltinul, frasinul și teiul. De aseme
nea, pentru aliniamentele căilor de
comunicație din județ a fost asigu
rat întreg necesarul de puieți de
dud și nuc. acțiunea de plantare
aflîndu-se în plină desfășurare in
toate cele 14 consilii agroindustria
le. Pe mai bine de 20 hectare din
pepinierele silvice se vor obțin#
peste 5 milioane de puieți pentru
plantările din toamnă și din 1389. O
atenție deosebită se acordă în această perioadă și realizării progra
melor de cultivare a arborilor și ar
buștilor fructiferi, a răchitei, pre
cum și refacerii culturilor calamita
te în 1987 din cauza secetei, (Stelian
Chiper).

PRAHOVA. în județul Prahova,
aproape 63 la sută din suprafață o
reprezintă munții și dealurile. De
aceea, an de an, lucrările de împă
durire se înscriu, mai cu seamă
primăvara, între cele mai importante
acțiuni cărora atît inspectoratul sil
vic județean, cît și consiliile popu
lare locale le acordă cea mai mare
atenție. „Pentru acest an — ne spu
nea tovarășul Romulus Borza, inspector-șef adjunct al Inspectoratului

silvic Prahova — avem de împădu
rit o suprafață de 340 hectare. Ac
țiunea se desfășoară în 28 de șan
tiere și la ea participă peste 400 oa
meni ai muncii. De reținut este că
pînă ieri am efectuat lucrări de îm
pădurire pe 130 hectare, ocolul silvic
Verbila raportînd deja încheierea
acțiunii. Vom planta în această pri
măvară peste 2,7 milioane de puieți,
aproape în întregime obținuți din
pepiniera proprie a inspectoratului.
Aș dori să subliniez faptul că dis
punem numai de specii autohtone
valoroase, cum sînt stejarul, goru
nul, fagul, bradul, molidul ș.a. O
altă acțiune deosebit de importantă
o constituie redarea în circuitul eco
nomic a terenurilor excesiv degra
date. Am preluat 11 hectare de ase
menea terenuri în perimetrele Strehana, Verbila și Valea Doftanei pe
care le plantăm cu arbori și arbuști,
lucrare ce se află în stadiu final de
realizare. De asemenea, în zonele
petroliere, pe terenuri dezafectate,
lucrăm la reintroducerea lor în cir
cuitul productiv prin completarea cu
sol fertil și asigurarea drenării
scurgerilor. în zona orașului Cîmpina, cu sprijinul consiliului popular,
plantăm cătina albă și roșie, sălcioară și mălin pe terenuri supuse în
prezent degradării. Totodată. împre
ună cu inspectoratul școlar județean,
cu școlile din județ, vom organiza,
o dată cu vacanța de primăvară a
elevilor. în toate localitățile din zona
montană, acțiuni de muncă patrioti
că pentru plantarea de puieți. în
județul nostru există o îndelungată
și rodnică conlucrare In acest sens.

elevii dovedind dragoste pentru această mare avuție care este pădu
rea". (Ioan Marinescu).

BRAȘOV. P# raza ocoalelor all
vice Rupea și Măieruș, situate in
zona colinară a județului Brașov,
unde zăpada s-a topit, au început
lucrările de împădurire. In acest an.
în județul Brașov sînt prevăzute să
se execute împăduriri pe aproape
1 800 hectare, la care se adaugă alte
peste 300 hectare lucrări de regene
rare, forestierii brașoveni urmînd
să planteze pe suprafețele respective
4,6 milioane puieți din material ge
netic ameliorat.
Silvicultorii brașoveni s-au anga
jat să execute integral volumul da
lucrări de împăduriri pe acest an în
actuala campanie de primăvară.
Acest fapț asigură condiții ca pînă
la jumătatea actualului cincinal el
să planteze cu puiet! peste 3 300 hec
tare din cele 5 600 hectare prevă
zute pe întregul cincinal, adică cu
500 hectare mai mult decît este pre
văzut. Atingerea acestui obiectiv
este garantată si de faptul că ac
tuala campanie de împăduriri a fost
judicios organizată. Astfel. I.F.E.T.
Brașov a și predat ocoalelor silvice
cele peste 40 parchete gata pregă
tite pentru împădurire, iar, pe de
altă parte, puietii care urmează să
fie plantați sînt deja asigurați, în
marea lor majoritate ei fiind pro
duși în pepinierele proprii. Pe mă
sura topirii zăpezii, lucrările de Îm
păduriri se vor extinde și In zona
montană. (Nicolae Mocanu).
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(Urmare din pag. I)

re, printr-o politică nouă, de
colaborare între toate statele.
România acționează pentru în
cheierea cu succes a conferinței de
la Viena, pentru îmbunătățirea
relațiilor economice, tehnico-științifice și în alte domenii intre țările
continentului european.
Acordăm o mare însemnătate
transformării Balcanilor intr-o
zonă fără arme nucleare și chi
mice, fără trupe și baze militare
străine.
România se pronunță pentru so
luționarea tuturor problemelor li
tigioase numai pe calea tratative
lor, pentru renunțarea cu desăvâr
șire la forță și la amenințarea cu
forța. în acest sens, considerăm
necesară organizarea unei confe
rințe internaționale în problema
Orientului Mijlociu, care să asigu
re soluționarea globală a tuturor
problemelor, dar în primul rînd a
problemei palestiniene, pe baza
dreptului la autodeterminare al
poporului palestinian și la reali
zarea unui stat propriu indepen
dent.
O

■ '•
X

Poporul român și-a manifestat
totdeauna sprijinul și solidarita
tea cu lupta popoarelor din Afri
ca pentru lichidarea totală a co
lonialismului, consolidarea inde
pendenței naționale și dezvoltarea
lor pe calea progresului economic
și social. Mai mult ca oricind, este
necesar ca Organizația Unității Africane să aibă un rol mai însem
nat în dezvoltarea conlucrării din
tre statele acestui continent, în
dezvoltarea lor economică, conso
lidarea independenței și suverani
tății fiecărui stat.
Susținem lupta poporului namîbian pentru independență, sub con
ducerea S.W.A.P.O. Condamnăm cu
fermitate actele de agresiune ale
regimului rasist din Africa de Sud,
politica de apartheid și ne pro
nunțăm pentru aplicarea fermă a
rezoluțiilor O.N.U., pentru înce
tarea oricărui sprijin dat cercu
rilor reacționare rasiste din Africa
de Sud.
Situația economică mondială și
îndeosebi situația țărilor în curs
de dezvoltare este deosebit de gra

vă. România se pronunță ferm
pentru organizarea unei conferin
țe internaționale, sub egida O.N.U.,
cu participarea atît a țărilor în
curs de dezvoltare, cît și a celor
dezvoltate. în cadrul acestei con
ferințe trebuie să se găsească so
luții problemelor grave ale sub
dezvoltării, inclusiv în ce priveș
te datoria țărilor în curs de dez
voltare, și să se pună bazele noii
ordini economice mondiale.
Este necesar ca la soluționarea
problemelor complexe ale lumii de
astăzi să participe activ, în con
diții de deplină egalitate, toate
statele, fără deosebire de mărime
sau orînduire socială.
Se impune creșterea mai pu
ternică a rolului O.N.U. și al al
tor organisme internaționale în so
luționarea democratică a proble
melor mondiale. Trebuie să acțio
năm cu toată hotărîrea pentru
triumful ideilor de dreptate, de de
plină egalitate, de respect al inde
pendenței și suveranității fiecărei
națiuni, de respingere a oricărui
amestec în treburile interne ale al
tor state.

Doresc să vă spun, ca prieten, că
noi avem ferma convingere că nu
mai lichidînd complet politica de
dominație neocolonialistă și respect.indu-se neabătut independența
fiecărei țări se pot soluționa
vele probleme ale lumii de
tăzi.
Am convingerea că vizita și convorbirile, înțelegerile la care vom
ajunge vor deschide noi perspective colaborării dintre țările și
popoarele noastre, în interesul re
ciproc al progresului lor economic
și social, al întăririi independen
ței.
Cu această convingere, doresc să
toastez :
— pentru progresul și bună
starea poporului guineez prieten,
— pentru întărirea continuă a
prieteniei și colaborării dintre ță
rile și popoarele noastre,
— în sănătatea dumneavoastră,
domnule președinte, și a doamnei
Conte,
— pentru pace și colaborar» în
întreaga lume,
— în sănătatea dumneavoastră,
a tuturor 1 (Aplauze).

TOASTUL PREȘEDINTELUI
LANSANA CONTE

(Urmare din pag. I)

■ și metodic pentru construirea unei
societăți libere, într-un stat al
respectului legii.
Reformele hotărîte și începute
cu fermitate în acest cadru au ca
finalitate promovarea libertății de
a întreprinde instituirea unei
administrații a dezvoltării descen
tralizate și, pentru a spune totul,
înflorirea personalității umane în
toate domeniile — cultural, econo
mic, social și juridic.
Drumul pe care îl avem de
urmat este delicat, pentru că tre
buie început prin a corecta grave
le distorsiuni și dezechilibrul so
cial-economic moștenite de la
vechea guvernare.
Drumul parcurs este foarte

încurajator și descoperim uneopi
cu surprindere formidabilul poten
țial de creativitate al poporului
nostru,, care în prezent este liber
în toate inițiativele sale.
Domnule președinte,

România socialistă și Guineea au
mai multe motive pentru a adinei
și consolida prietenia și cooperarea
frățească — în primul rînd preocu
parea pe care o împărtășim de a
promova, înainte de toate, intere
sele popoarelor noastre, fără nici
un amestec din exterior.
în același timp, similitudinea
problemelor majore cu care ne
confruntăm — care se rezumă, în
special, la datoria externă și

dezechilibrele tehnologice — ne
îndeamnă la cooperăre.
în sfîrșit, aceleași principii stau
la baza politicii externe a țărilor
noastre, căutarea păcii, lupta îm
potriva nedreptății și oprimării
sub orice formă.
în această privință, pozițiile
fără echivoc ale României în le
gătură cu marile probleme care
preocupă Africa sînt bine cunoscu
te și stimulează popoarele încă
oprimate din Africa de Sud și Na
mibia în lupta lor împotriva
apartheidului și a dominației co
loniale.
Guineea rămîne total disponibilă
pentru a explora cu România so
cialistă noi căi pentru consolidarea
prieteniei dintre ele și extinderea
cadrului lor de cooperare.

Dimensiuni noi, ample, colaborării
prietenești româno-liberiene
Desfășurarea vizitei oficiale de
prietenie in Republica Liberia a
marcat o nouă și rodnică etapă a
itinerarului de pace și colaborare pe
care președintele Nicolae Ceaușescu
II întreprinde, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, într-un șir de state
de pe continentul african, sub sem
nul prieteniei, stimei și respectului
reciproc.
Vizita pe meleagurile liberiene a
îmbrăcat semnificația unui verita
bil „eveniment istoric" — cum sub
linia un ziar din Monrovia. Pe în
tregul itinerar, încă din momentul
sosirii, manifestările desfășurate la
aeroportul internațional Robertsfield,
la intrarea în Monrovia, unde pre
ședintelui României i s-a înmînat
„cheia orașului", la obiectivele vizi
tate. la Universitatea Liberia, to
varășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu s-au bucurat
de o primire entuziastă — expresie
a sentimentelor de prietenie față de
poporul român, a înaltei aprecieri a
președintelui țării, a prestigiului in
ternațional al României socialiste.
Derulînd principalele momente ale
vizitei, se desprinde, prin semni
ficațiile sale deosebite, ceremo
nia decernării titlului de doc
tor
honoris
causa
tovarășului
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena
Ceaușescu, manifestare care a pus
pregnant în evidență strălucita apreciere față de o operă teoretică de
mare valoare în tezaurul gîndiril
înaintate, consacrată promovării no
bilelor idealuri ale păcii, prieteniei,
progresului și independenței tuturor
națiunilor lumii.
Vizita în Liberia s-a Încheiat cu
un bilanț bogat. „Noua noastră vi
zită in frumoasa dumneavoas
tră țară — arăta
președintele
NICOLAE CEAUȘESCU — consti
tuie o expresie a cursului pozitiv al
relațiilor de prietenie și colaborare
dintre România și Liberia, o ilus
trare a dorinței comune de a le da
noi dimensiuni, spre binele și pros
peritatea popoarelor noastre, in fo

t

losul cauzei păcii șl Înțelegerii in
ternaționale".
La rindul său, președintele SA
MUEL KANYON DOE
sublinia :
„Am căzut de acord să acționăm
pentru realizarea unei mai strinse
colaborări bilaterale in domeniile economic, tehnic, științific, cultural șl
al învățămintului, precum și pe linia
promovării păcii, înțelegerii și coo
perării internaționale între toate na
țiunile".
Sinteză a rezultatelor dialogului
la nivel Înalt. Comunicatul comun
permite desprinderea unor concluziide largă semnificație.
în primul rind. vizita a prilejuit o
puternică afirmare a voinței comune
a popoarelor român și liberian de a
da noi dimensiuni relațiilor de prie
tenie si colaborare, cu convingerea
că un asemenea curs corespunde pe
deplin intereselor celor donă popoa
re. ca și intereselor cauzei generale
a păcii și înțelegerii internaționale,
în acest scop s-a hotărît să se acțio
neze pentru creșterea și diversifica
rea schimburilor comerciale și dez
voltarea cooperării economice in do
meniile agriculturii, pescuitului și in
dustriei alimentare, minelor și geolo
giei. silviculturii și industrializării
lemnului, transporturilor, construcți
ilor de drumuri și căi ferate, con
strucțiilor navale, formării cadre
lor, precum și In alte sectoare
de interes comun, pe baza unor
acorduri șl programe de lungă
durată. In măsură să asigure stabili
tate, continuitate, dinamism și o lar
gă perspectivă schimburilor românoliberiene reciproc avantajoase. Este
semnificativ faptul că președinții ce
lor două țări au hotărit să se stabi
lească reprezentanți permanent! care
să urmărească și să raporteze perio
dic asupra modului de îndeplinire a
obiectivelor convenite. împuterniciți!
guvernelor român și liberian au sem
nat. cu prilejul vizitei. Protocolul
privind punerea In aplicare a Acor
dului pe termen lung de dezvoltare
a cooperării economice și tehnice si

a schimburilor comerciale, semnat In
octombrie 1986.
Abordînd un șir de aspecte actuale
ale relațiilor internaționale, dialogul
la nivel înalt a relevat, cu satisfacție,
similitudinea punctelor de vedere
asupra principalelor probleme cu
care se confruntă omenirea. Punînd
In lumină profunda îngrijorare fată
de continuarea cursei înarmărilor,
fată de persistenta, in diferite zone
ale lumii, a unor conflicte, de înrău
tățirea situației economice mondiale,
care se răsfringe in modul cel mai
grav asupra țărilor în curs de dez
voltare. președinții celor două țâri au
căzut de acord că problema funda
mentală a epocii noastre o constituie
oprirea cursei înarmărilor, trecerea
hotărîtă la dezarmare, și în primul
rind la dezarmare nucleară, asigura
rea dreptului națiunilor, al întregii
omeniri, la viată, la libertate și in
dependentă. Pornindu-se de la faptul
că. deși s-au făcut anumiți pași în
direcția soluționării unor probleme
prin negocieri, nu s-a produs încă o
schimbare radicală a modului de gindire și acțiune în viața internațio
nală. România si Liberia au salutat
semnarea Tratatului dintre U.R.S.S.
și S.U.A. privind eliminarea rachete
lor cu rază medie si mai scurtă de
acțiune, apreciind, totodată, că sînt
necesare în continuare acțiuni hotă’rîte în direcția realizării de noi pro
grese pe calea dezarmării, a lichidă
rii armelor nucleare și chimice, re
ducerii substanțiale a armelor cla
sice. a efectivelor si cheltuielilor mi
litare.
Președintele Liberiei a dat o înaltă
apreciere inițiativei președintelui
Nicolae Ceaușescu privind reducerea,
în mod unilateral, de către România
cu 5 la sută a armamentelor, efec
tivelor și cheltuielilor militare, sub
liniind că această măsură reprezintă
un exemplu semnificativ în efortu
rile întreprinse pentru trecerea efec
tivă la dezarmare.
Abordîndu-se. în mod firesc, si
tuația din Africa și exprimîndu-sa
îngrijorarea față de problemele gra

Nu mă îndoiesc că prezenta
dumneavoastră vizită în Guineea
va fi realmente un prilej de a n»
uni eforturile și voința în vederea
înfăptuirii acestei minunate per
spective.
Ca uiî omagiu adus prieteniei
româno-guineeze, aș dori, domnule
președinte, distinși oaspeți, doam
nelor și domnilor, să vă rog să
ridicați paharele
— în sănătatea domnului pre
ședinte Nicolae Ceaușescu și a
doamnei Elena Ceaușescu,
— pentru prosperitatea poporu
lui român,
— pentru-pace în întreaga lume!
Trăiască Republica Socialistă
România !
Trăiască prietenia și solidarita
tea guineezo-română ! (Aplauze).

ve cu care se confruntă. în prezent,
acest continent. în timpul convorbi
rilor s-a subliniat necesitatea întă
ririi continue a unității și colaboră
rii dintre statele africane în vederea
asigurării progresului lor multilate
ral, a consolidării independenței și
ridicării nivelului de viață al po
poarelor lor. Cu deosebită vigoare
a fost condamnată politica inumană
de apartheid promovată de regimul
de la Pretoria, au fost înfierate ac
tele de agresiune ale acestui regim
împotriva statelor africane indepen
dente vecine, reafirmîndu-se spri
jinul față de populația africană ma
joritară, ca și față de lupta poporu
lui namibian, . sub
conducerea
S.W.A.P.O., pentru dobîndirea in
dependenței Namibiei. Președintele
Liberiei a ținut să releve cu satis
facție poziția principială a Româ
niei față de aceste „probleme incen
diare ce pot afecta continentul nos
tru".
în mod deosebit. în cadrul con
vorbirilor a fost subliniată cu tărie
necesitatea lichidării subdezvoltării,
reducerii uriașei poveri a datoriilor
externe și dobînzilor înalte. Instau
rării noii ordini economice interna
ționale.
relevindu-se
importanța
convocării unei conferințe interna
ționale, in cadrul O.N.U., la care să
participe, cu drepturi egale, țările
în curs de dezvoltare și țările dez
voltate.
Aceleași poziții comune au fost
reliefate și în ceea ce privește nece
sitatea reglementării problemelor
litigioase dintre state exclusiv prin
mijloace pașnice, pe calea tratative
lor, realizarea unei păci juste și du
rabile în Orientul Mijlociu, evoluția
periculoasă a evenimentelor din
Golf, participarea activă. în condiții
de deplină egalitate, a tuturor sta
telor la viața internațională, perfec
ționarea activității O.N.U. și a ce
lorlalte organizații internaționale.
Sînt, toate acestea, temeiuri pen
tru a afirma că. prin rezultatele
sale, pe care poporul nostru le
salută cu satisfacție, vizita ofi
cială de prietenie a tovarășului
Nicolae Ceaușescu. împreună cu
tovarășa Elena Ceaușescu, in Repu
blica Liberia a marcat o importantă
contribuție la aprofundarea relațiilor
de prietenie și cooperare dintre cele
două țări și popoare, înscriind, tot
odată. un aport de seamă la promo
varea păcii, înțelegerii și securității
Internaționale.

Nicolae PLOPEANU

ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR OFICIALE
(Urmare din pa?. I)
cipare a tuturor statelor. Indiferent
de mărime sau orînduire socială, la
solutionarea problemelor cu care se
confruntă omenirea, în interesul
dezvoltării libere, independente a
tuturor popoarelor.
în timpul convorbirilor s-a proce
dat. de asemenea, la o informare cu
privire la programele da dezvoltare

economico-soclală a celor două țări,
în acest cadru, s-a exprimat hotărîrea de a se acționa in vederea in
tensificării și amplificării relațiilor
româno-guineeze în toate domeniile,
îndeosebi pe plan economic și tehnico-științific.
Președintele Lansana Contă a dat o
înaltă apreciere marilor realizări dobîndite de poporul român, sub condu
cerea președintelui Nicolae Ceaușescu.

în dezvoltarea economico-socială a
tării.
Președintele Lansana Contă a subli
niat, totodată, înalta apreciere de care
se bucură în Guineea politica externă
a României, acțiunile și inițiativele
președintelui
Nicolae
Ceaușescu
consacrate edificării unei lumi mal
bune și mai drepte.
Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă de prietenie, stimă
Si înțelegere reciprocă.

Semnarea unui protocol româno-guineez
ba Conakry s-a semnat. în con
formitate cu înțelegerile la care au
ajuns președinții României și Gui
neei în cursul convorbirlor avute,
Protocolul privind dezvoltarea coo-

perăril economic» (1 tehnic» lntr»
cele două țări.
Din partea română, documentul a
fost semnat de tovarășul Ion Dincă,

prim vlceprim-mlntstru al guvernu
lui, iar din partea guineeză, de
Edouard Benjamin, ministrul planu
lui șl cooperării internaționale.

NOIIL ITINERAR OE PRIETENIE SI COLABORARE,

NOUA EXPRESIE A POLITICII DE PACE A ROMÂNIEI SOCIALISTE
MAURITANIA:

Angajare fermă pe calea înnoirilor
Ca întindere, Mauritania este o
tară vastă, aproape de două ori cît
suprafața Franței. Pe teritoriul ei ar
putea încăpea toate cele șase țări
fondatoare ale Pieței comune vesteuropene. Dar in granițele acestui
stat, care și-a proclamat indepen
dența la 28 noiembrie 1960, trăiesc,
din cauza condițiilor grele de climă
și sol, doar 1,8—2 milioane locuitori.
Situată in nord-vestul Africii, in
punctul de întîlnire a deșertului —
care reprezintă 60 la sută din su
prafața tării — cu oceanul. Mauri
tania este numită și Sahara Atlan
tică. Imensul deșert saharian revarsă
valuri de arșiță dogoritoare. în
pofida apropierii relative a Atlanti
cului, iar vinturile pun neîntrerupt
în mișcare dunele de nisip.
Viețuind timp de secole Intr-o
stare letargică, Mauritania era, pînă
la dobindirea independenței, izo
lată de restul lumii. Viața econo
mică se rezuma la creșterea animale
lor în zonele fertile din sud, de-a
lungul fluviului Senegal, și la ex
tragerea sării. Greu accesibila țară a
legendarilor mauri, alături de care
trăiește și o populație negroidă, a fost
colonizată mult mai încet decit alte
teritorii africane, fiind declarată co
lonie franceză abia în 1920. De fapt,
prin 1930 numai unele regiuni fuse
seră „pacificate", iar teritoriul ocu
pat de francezi nici nu avea un cen
tru administrativ propriu-zis, Mau
ritania făcind parte din Africa oc
cidentală franceză cu centrul la
Saint-Louis, pe fluviul Senegal. După
mărturiile din 1931 ale Iui SaintExupery, „micul fort militar Nouak
chott era atunci complet rupt de
viață, ca o insulă pierdută in ocean".
După eliberare, pe locul fostului
fort, lingă care se încrucișau de se
cole drumurile de caravane, a înce
put ridicarea noului oraș. Atunci,
capitala țării, Nouakchott, avea 600
de locuitori; astăzi ea numără peste
500 000. în zece ani, o capitală mo
dernă a țișnit din nisipuri. Arhitec
tura clădirilor îmbină in mod fericit
necesitățile funcționale cu tradiția,
evitindu-se orice stridențe.
Ca și capitala sa, Mauritania este
o țară nouă, bazată pe vechi tradiții,
îndelungata dominație colonială îm
pinsese acest teritoriu pe treptele
cele mai de jos ale subdezvoltării
economice. Cea mai mare parte a
populației se ocupă cu agricultura și
creșterea vitelor. Raportat la numă
rul locuitorilor, șeptelul țării o situ
ează pe primul loc printre statele
africane. Aceste îndeletniciri ances
trale au Insă de înfruntat vicisitudi
nile secetei dezastruoase din Sahel,
care în anii trecuți a decimat
bună parte a turmelor de vite și a
afectat vaste regiuni agricole.
Spre a reduce și înlătura efectele
calamităților naturale, autoritățile au
luat măsuri de construire a unor ba
zine cu rezerve de apă și amenajări
hidrotehnice. în regiunile din sud,
la frontiera cu Mali și Senegal, priel
nice culturilor cerealiere (producția
acestora nu acoperă încă necesitățile
populației), avansează construirea
unor bazine de retenție pe fluviul
Senegal, care să acumuleze. în se

zonul ploios, apa necesară irigării a
250 000 hectare.
Sume importante sînt alocate pen
tru a se stimula dezvoltarea așeză
rilor rurale. Se urmărește perseve
rent favorizarea creșterii animalelor.
A fost creat un fond special pentru
a-i determina pe crescătorii de ani
male să se grupeze in asociații, spre
a se crea un cadru propice califică
rii profesionale în școlile de agricul-

Suprafața : 1 030 400 kmp.
Populația : 1,8-2 milioane
locuitori.
Limbi oficiale: araba și fran
ceza.

Capitala : Nouakchott (circa
500 000 locuitori).
Alte orașe : Nouadhibou,
F’Derik, Kaedi, Nema.
Organizarea statală : repu
blică. Șeful statului este pre
ședinte al Comitetului Militai
de Salvare Națională.

tură șl medicină veterinară, astfel
încit să se faciliteze și accelereze
trecerea de la metodele tradiționale
la o agricultură intensivă. în strînsă
legătură cu dezvoltarea rurală este
susținută bătălia împotriva înaintării
deșertului, care avansa la un mo
ment dat cu 6 km pe an.
în dorința de a concentra efortu
rile întregii țâri spre atingerea obiectivelor generale, a fost elaborat
un program de redresare economică
și financiară. Programul prevede,
pentru perioada 1985—1988. un ritm
anual de dezvoltare de 4 la sută,
reducerea deficitului balanței de
plăți curente sub 10 la sută din pro
dusul național brut și echilibrarea
bugetului statului. Rezultatele rea
lizării prevederilor acestui program
în primii ani sint Încurajatoare.
Pași importanți au fost întreprinșl
în direcția dezvoltării industriei pro

prii, prin valorificarea bogățiilor
subsolului, în primul rind a zăcă
mintelor de minereu de fier, care
situează Mauritania pe locul al doi
lea în Africa. Industria extractivă a
modificat peisajul și viața oameni
lor in regiunile unde este amplasată.
Au apărut așezări noi, cu locuințe
moderne. De-a lungul căii ferate,
lungi de 650 de kilometri, pe care se
transportă minereul, au fost amena
jate puncte de alimentare cu apă.
Linia ferată trebuie în permanență
apărată, de echipe locale, împotriva
dunelor de nisip, care amenință să
acopere totul. Concomitent cu extin
derea exploatărilor de minereuri d«
fier, au fost construite uzine side
rurgice proprii. O altă sursă de bo
găție pentru Mauritania o constituie
pescuitul, apele teritoriale fiind cele
mai bogate in pește din lume.
Eforturile susținute ale poporului
mauritan de a-și ridica tara pe trep
tele progresului sint afectate de
practicile marilor monopoluri și
bănci financiare, care dictează prețu
rile materiilor prime și stabilesc contingentări. Totodată, instituțiile ban
care internaționale mențin la nive
luri ridicate, prin nimic motivate,
dobînzile la împrumuturile acordate.
Ca și alte țări în curs de dezvol
tare, Mauritania este profund inte
resată în înlăturarea acestor piedici
artificiale ridicate în calea progre
sului economic și social.
Intre România și Mauritania s-au
stabilit și se aprofundează relații
rodnice de prietenie și colaborare.
Raporturile dintre țările și popoarele
noastre au urmat, în cele peste două
decenii de la apariția tinărului stat
african pe harta lumii, un curs as
cendent. O importantă contribuție au
adus in acest sens întîlnirile la nivel
înalt de la București și Nouakchott.
Ca urmare a traducerii in viață a
acordurilor și înțelegerilor conveni
te au fost inițiate o serie de acțiuni
de cooperare, printre care se numă
ră Complexul de la Nouadhibou.
România și Mauritania conlucrează,
de asemenea, activ pe plan interna
țional, în lupta pentru lichidarea
subdezvoltării și făurirea unei noi
ordini economice Internaționale, pen
tru reducerea uriașelor cheltuieli mi
litare și folosirea fondurilor deve
nite astfel disponibile în scopul pro
pășirii tuturor țărilor, în primul rînd
a celor rămase in urmă, pentru re
zolvarea constructivă a marilor pro
bleme ce confruntă omenirea, pen
tru promovarea păcii șl colaborării
între popoare.
Ponorul român îșt manifestă con
vingerea că noul dialog la nivel înalt,
prilejuit de apropiata vizită oficială
de prietenie a președintelui Româ
niei, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu, în Republica Islamică
Mauritania, se va înscrie ca un nou
și important moment, ca o contri
buție marcantă la dezvoltarea rela
țiilor «de prietenie și colaborare din
tre țările noastre, la promovarea
cauzei generale a păcii și progre
sului.

Petre STANCESCU
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IMPRESIONANTE CTITORII
ALE SOCIALISMULUI
„Avem nevoie de o artă care să fie suflet din sufletul po
porului, să redea greul și bucuria și visurile spre viitor ale
oamenilor muncii, o artă izvorîtă din realitățile națiunii noas
tre, profund umanistă”.

NICOLAE CEAUȘESCU
Pentru pictura romanească, peisajul reprezintă o
prezență constantă. Căutările stilistice ale celor mal
de seamă pictori contemporani, exercitate in acest
domeniu, au însemnat. în contextul ultimelor dece
nii de creație, exercitarea deopotrivă a torței imagi
native si a inspirației din actualitatea socialistă a ță
rii. Atît marile expoziții colective ale ultimilor ani.
cît si numeroase expoziții personale au pus în va
loare efortul unei sporite răspunderi sociale implicate
în abordarea peisajului. Nu putem să nu descifrăm —
o dată cu disponibilități sporite față de variate mo
dalități ale expresiei plastice — si preluarea mime
tică a unor „formule verificate". Iar dacă în multe ca
zuri se poate vorbi despre o lărgire a semnificațiilor
conceptului de realitate, de poziția activă a pictorilor
de a afla in imagine, dincolo de multitudinea aspec
telor. esențialul, permanențele realului. In egală mă
sură se poate însă depista atitudinea comodă, canto
narea in limitele unui pitoresc cu ecouri minore pe

EUGEN POPA

a
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plan artistic. De Ia realismul de formulă obiectivă,
de la imagini care să Întrețină acel liniștitor senti
ment de reîntîlnire cu elementele unei lumi cunoscute,
familiare la forme noi antrenate de mutația generală
a valorilor de sensibilitate, peisajul românesc și-a di
versificat posibilitățile de a se infuza creației contem
porane. Realitatea solară a celor mai de preț lzbînzi
ale epocii noastre, acea realitate a vieții concrete care
a asigurat substanța generatoare a multora dintre pei
sajele contemporane a constituit elementul fecund al
investigației artistice. Faptul că pictorii au știut să
descopere unghiuri noi de situare într-o lume a con
strucției, deci a mesajului militant, indică, de aseme
nea, preocupări legate de abordarea unor teme de
larg interes uman $1 social. Este motivul pentru care
ne propunem să distingem in cadrul colocviilor „Scinteii" cîteva din caracteristicile fundamentale ale pei
sajului românesc, așa cum apare el în opera pictori
lor contemporani.

„Canalul Dunăre — Marea Neagră*

r

nești pagini cu adevărat vibrante.
In 1963. Petru Comarnescu se sim
țea îndreptățit să observe începu
tul unui reviriment în cromatica
picturii clujene de atunci, relevind
Că „se observă acum un colorit
viu. plin de valori afective, un co
lorit trăit și simțit în funcție de
sentimentul pus de artist pentru
oglindirea temelor (...). Pină acum
cîțiva ani, multi dintre pictorii clu
jeni. îndeosebi din generațiile mai
vîrstnice, foloseau un colorit sters
spălăcit, inexpresiv (...). De ase
menea nu se ținea îndeajuns sea
ma de învățămintele artei populara
— cu acel simtămînt pentru culoa
re si decorativitate. atit de carac
teristice — si nici de strălucitele
cistiguri ale scolii noastre de Pic
tură, de viziunile autentice si cu
profund răsunet liric ale lui Grigorescu. Luchian. Petrașcg, Tonitza, Pallady si ale atîtor alți coloristi. care au conferit — în func
ție de adevărul naturii si psiholo
giei poporului — valori proprii
picturii de la noi".
Anii care au trecut de la Con
gresul al IX-lea al Partidului Co
munist Român au accentuat si
tuarea picturii contemporane clu
jene in prelungirea marii tradiții
a artei modeme românești. Peisaje
de un policromism strălucitor si
captivant, ilustrind poeticele fru
museți ale naturii românești au
prezentat în expoziții personale
Anton Lazăr și Leonid Elaș la Ga
leriile Clinicii medicale V, Laurențiu Buda, Dora Dumitrescu sl
Makăr Alajos la Galeriile mici ale
Fondului plastic. Ștel’an Boca. Fodor Nagy Eva si Mircea Bălău la
Galeriile Bibliotecii centrale uni
versitare, Vasile Gheorghiță si Andrăsy Zoltăn la Galeriile Univer
sității din Cluj-Napoca. expoziția
Satul românesc in plastica clujeană
de azi (la Galeriile B.C.U.) și Ex
poziția județeană de pictură, sculp
tură. grafică si arte decorative (la
Muzeul de artă).
In confruntarea reprezentată de
expoziția județeană, generațiile de
pictori si de graficieni s-au întîlnit într-un dialog fertil, rodnic, al
cărui principal beneficiar este pu
blicul clujean amator de artă, care
a onorat printr-o masivă prezență
vernisajele expozițiilor.

Lecțiile de patriotism ale trecutului,
înfăptuirile prezentului - izvor de încredere
în puterea creatoare a poporului
Poporul român are o istorie mul
timilenară a cărei cunoaștere slu
jește. deopotrivă, ca mijloc de defi
nire a identității sale naționale șl
ca valoros izvor de încrederq și ex
periență. In activitatea de educație
politică și ideologică. Partidul Co
munist Român acordă istoriei po
porului român o funcție de cea mai
mare însemnătate. Tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU a formulat
valoarea autocognitivă a istoriei in
cuvinte memorabile: „Oare cum s-ar
simți un popor care nu și-ar cu
noaște trecutul, nu și-ar cunoaște
istoria, nu ar prețui și nu ar
cinsti această sstorie 7 Nu ar fi ca
un copil care nu-și cunoaște părinții
și se simte străin în lume ? Fără
nici-o îndoială că așa ar fi. Iată de ce
noi avem datoria să cunoaștem, să
studiem trecutul de luptă al poporu
lui nostru. Avem un trecut cu care
ne putem mindri. In condiții grele,
poporul nostru și-a păstrat ființa
națională. In această parte a lumii
el a fost un factor de progres și
civilizație, și-a adus contribuția la
mersul înainte, pe calea unei vieți
mai bune". In magistrala sa Expu
nere la Plenara lărgită a C.C. al
Partidului Comunist Român din 1—2
iunie 1982, devenită document al celui
de-al XIII-lea Congres al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu a rele
vat că întreaga activitate ideologică,
teoretică si politico-educativă tre
buie să se întemeieze pe cunoașterea
trecutului milenar de luptă a po
porului român pentru independență
și unitate națională, pentru progres
social. Nicicînd. în societatea noas
tră. istoriei ni) l-a fost încredințată
o misiune patriotică și politică de o
asemenea amploare și. implicit, de
o asemenea însemnătate.
Istoriografia noastră poate oferi,
prin cercetările ei. acest fundament
solid și acest mijloc .de autocunoaștere. De la Congrestil al IX-lea al
Partidului Comunist Român, elibe
rată deplin și definitiv de apriorisme și dogmatisme. cercetarea isto
rică a adus contribuții fundamentale
la cunoașterea — în spiritul res
pectului riguros al adevărului — a
trecutului național. Prin succesele
ei. istoriografia românească a infir
mat teoriile idealist-subiective și
agnostice despre imposibilitatea cu
noașterii realității obiective din
timpurile revolute. Dispunem astăzi
de o imagine corectă, autentică a
evoluției societății umane în spațiul
carpato-danubiano-pontic. ale cărei
aspecte esențiale sînt de domeniul
certitudinii. Adevărurile fundamen
tale ale istoriei românești sînt o

ION BIȚAN

Pentru o evaluare
majora a marilor
noastre înfăptuiri
Pasiunea de a descoperi dimen
siunile si valorile peisajului româ
nesc. de a-i sublinia modernitatea
a constituit un fertil stimulent pen
tru cei mai înzestrați pictori con
temporani. Arta lor s-a manifestat
adesea ca un fenomen de conti
nuitate. Nu este însă vorba de o
preluare demonstrativă, de pastișa
unor modalități deja afirmate, ci
de o continuare firească. Și pen
tru a aduce in atentie un exemplu
de prestigiu voi aminti peisajele
lui Luchian. artistul care, după ex
presia lui Tudor Arghezi, „a fost,
a rămas si va fi Întotdeauna întreg
si inimitabil în galeria marii cul
turi românești". Peisajele lui
trăiesc și astăzi în marile noastre
galerii cu o extraordinară purita
te. cu puterea exemplarității pe
care o poartă Întreaga viată a acestui artist, care a conturat cu ajutorul peisajului un capitol unic
nu numai în propria-i creație, ci în
Întreaga artă românească.
Pentru acela care urmărește cu
atentie direcțiile de evoluție ale
peisajului românesc este limpede
că nu simpla consemnare ilustrati
vă este aceea care poate lăsa patri
moniului nostru cultural mărturiile
cele mai viabile. Cred că aborda
rea dintr-un punct de vedere con
temporan a peisajului înseamnă
atit cunoaștere, prospectare concre
tă, cît și continuă căutare a mijloa
celor adecvate. Cred, de asemenea,
că, o dată cu variatele modalități
stilistice pe care le folosesc în pic
tura lor. creatorii contemporani
trebuie să reflecte mai pregnant
impresionanta putere constructivă
a României contemporane.
Personal, in toate lucrările mele
— chiar dacă ele se referă la as
pecte caracteristice ale Iasiului de
astăzi sau ale orașului istoric pe
care-1 prețuiesc In mod deosebit,
chiar dacă mă opresc asupra unor
priveliști diferite din tară — caut
să satisfac. în desen sau culoare,
nevoia de cunoaștere, de căldură
sl Înțelegere a oamenilor zilelor
noastre. Chiar dacă sint aparent

„Șantier*

„simple peisaje". lucrările noastre
cred că pot fi răspunsuri la marile
probleme pe care le ridică evoluția
societății socialiste de astăzi.
Avem realizări de mare impor
tantă înfăptuite în anii glorioși ai
„Epocii Nicolae Ceausescu" care
constituie pentru noi. artiștii Plas
tici. surse inepuizabile de teme.
Există o strînsă legătură între aceste realități si capacitatea artis
tului de a oferi echivalente de cul
tură în fiecare lucrare, pentru că
fiecare nouă înfăptuire îsi are ră
dăcinile în aspirațiile de veacuri
ale poporului român
pentru o
viată mai bună, pentru o civilizație
înaintată.

Dan HATMANU

Atașamentul
Iu un univers
de valori specifice
Poate nici un alt gen al Picturii
nu exprimă atit de tranșant ca
peisajul atașamentul creatorului
la un univers de valori specifice.
Văd în recurența peisajului, ca
gen al picturii, semnele unei în
noiri de bun augur si de perspecti
vă. Peisajul a fost si a rămas o
piatră unghiulară a marilor mani
festări individuale ori colective. în
Clujul ultimilor doi-trei ani. Îmi
reamintesc marile retrospective
Pericle Capidan. Letiția Muntean,
Teodor Harsia ori Alexandru Mohi.
adevărate modalități de a pune în
valoare — cu cele mai personale
mijloace, forjate de-a lungul unor
întregi existente artistice — far
mecul. monumentalitatea si speci
ficul plaiurilor din această parte
de tară, noutatea impunătoare a
edificiilor înălțate de oamenii zi
lelor noastre. Un exemplu de vita
litate ne-a oferit si ne oferă Aurel
Ciupe. venerabilul maestru care la
optzeci și șapte de ani continuă să
vadă în peisaj măsura supremă a
propriului său talent. Călător pe
drumurile tării, de la Baia Mare
la Lăzarea, dar inspirat cel mai adesea de peisajul clujean. Aurel
Ciupe a înscris în ultimii ani în is
toria picturii contemporane româ

Cînd spun peisaj mă gîndesc la
o cuprindere cu vederea a unor
spatii vaste, acestea oferind privi
rii aspecte menite să dăinuie un
timp mai îndelungat sau mai scurt,
în funcție de acțiunea transforma
toare a omului asupra naturii. Fe
lul în care privim un peisaj este
determinat de cultura si starea de
spirit a fiecăruia. Așa a fost si asa
va fi întotdeauna.
Peisajul natural, transformat de
om. reprezintă însă în același
timp, materialul palpabil de comu
nicare dintre generațiile trecute si
viitoare prin cele prezente. Gene
rația noastră are o mare răspun
dere pentru păstrarea acestei legă
turi dintre trecut si viitor, atît în
redarea aspectelor de ansamblu ale
peisajelor, cit si în detaliile aces
tora. Transformările peisajului ur
ban, de pildă, sint firești și fru
moase. Le vedem în fiecare zi în
jurul nostru. Arhitectura subtera
nă — Metroul, albia amenajată a
unui rîu cum e Dîmbovița sau
zveltețea solară a locuințelor mo
derne. toate acestea ne dau senza
ția tonică de frumusețe a utilului.
Obiectiv vorbind, noul peisaj
este în concordantă cu un standard
ridicat de viețuire. Pentru fiecare
dintre noi. artiștii contemporani,
peisajul este o problemă peste care
nu se poate trece cu ușurință. întrucit el trece prin filtrele afecti
vității noastre. Fiecare colț din
noul peisaj păstrează urme ale tre
cerii noastre, fie că ne amintesc
locuri dragi ale istoriei românești,
fie că umbrele unei curți vechi ne
evocă tainele unor vremi de de
mult. fie că fațada unei locuințe
noi ne stimulează mîndria patrioti
că. Aspectul peisajului nou creat
acționează asupra noastră si cînd
receptăm spatii generoase, bule
varde largi, fîntîni. verticale înăl
țătoare ale construcțiilor realizate
printr-o colaborare echilibrată cu
natura.
Ca pictor îmi place să reprezint
în lucrările mele nu numai geome
tria exterioară a peisajului. In si
prin aspectul tabloului pictat caut
o arhitecturare a unor stări sufle
tești. a unor ginduri. a unor idei,
care prin culoare să îmbrace for
mele din beton sl sticlă pentru a
crea ambianțe cît mai plăcute de
viețuire. Doresc ca si culorile mele
să aducă mai multă liniște, gene
rozitate Si o mai bună înțelegere a
rolului nostru fată de tot ceea ce
ne Înconjoară. Cred că prin lucrări
de calitate, publicul intelege că
arta poate fi o realitate culturală
activă., Că, mai mult decit prilej
al unei fugare desfătări pe care o
poate oferi culoarea, peisajul rămîne un adevărat document uman
Si social.

Costin NEAMȚTJ

La Începuturile istoriei noastre.
Herodot nota că geții „cei mai viteji
și cei mai drepți dintre traci" fuse
seră singurii între traci care s-au
decis să reziste marii armate a îm
păratului persan Darius I. în loc să
se supună. Conduita bravă a getodacilor are valoare de paradigmă
in istoria poporului român. Cînd,
după întemeierea statelor feudale
românești, ele au fost confruntate
cu expansiunea otomană, care ame
nința să le nimicească, - românii au
opus, timp de cîteva secole, o în
verșunată rezistentă tuturor încer
cărilor Porții otomane de a le aboli
structurile politice proprii. Grație
acestei lupte eroice, românii au fost
singurul popor din Europa de sudest care au izbutit să impună îm
părăției otomane recunoașterea unul
statut de autonomie, prin care s-a
asigurat continuitatea statală. Un
observator contemporan, umanistul
italian Filippo Bounaccorsi-Callimachtis. a exprimat concis, dar sugestiv
secretul acestui miracol : românii
s-âu invoit cu Poarta otomană asu
pra condițiilor de suzeranitate ale
acesteia ..nu ca Învinși, ci ca învin
gători".
Un alt exemplu de răspuns crea
tor dat de poporul român unei sfi
dări a istoriei. Atunci, ca și mal
tîrziu. față de alți cuceritori sau
domnitori: nu ne-am temut de forța
lor. am dat piept cu ei. i-am biruit,
le-am arătat că un popor care vrea
să fie liber nu poate fi înfrînt de
nimeni si de nimic. Au fost, desi
gur. de-a lungul acestor încleștări
cu puteri superioare în numărul
ostașilor și în înzestrarea lor. mo
mente grele, cind forța lor s-a do
vedit mai tare decît dreptul nostru,
înfrîngerile nu ne-au descurajat.
Grigore Ureche a spus-o cel mal
frumos, făcînd portretul lui Ștefan
cel Mare : „Și unde biruia alții, nu
perdea nădejdea, că știindu-să că
zut jos. să rădica deasupra biruito
rilor".
Curajul și bizuirea pe forțele pro
prii — iată ce ne învață istoria
noastră mai veche sau mai nouă.
In perioada contemporană, eroica
noastră clasă muncitoare și fiii el
cei mai buni, comuniștii, au dovedit
că nu există obstacole care să nu
poată fi biruite dacă fiecare com
batant se identifică în lupta sa cu
nobilul ideal, căruia l-a închinat
mintea și inima. Să ne amintim de
anii teribili ai celui de-al doilea
război mondial. Prin ce tragedii a
trecut țara noastră, cind zidirile
strămoșești păreau să se surpe. Co
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a localităților, de autoaprovizionare și autogospodărlre,
de dezvoltare a agriculturii și industriei mici, a prestări
lor de servicii, a celorlalte îndatoriri ce le revin. Din
localitățile Baia de Criș, județul Hunedoara și Ighiu, ju
dețul Alba, președinții consiliilor populare ne relatează
despre modul în care acționează pentru înfăptuirea aces
tor mobilizatoare sarcini și programe de acțiune.

Largi posibilități de dezvoltare a industriei mici
Acționind pentru dezvoltarea economico-sociala in profil teritorial a
localității, Consiliul popular comunal
Baia de Criș, județul Hunedoara, acordâ o atentie deosebită unităților de
industrie mică. în așa fel incit volu
mul producției acesteia, calculat pe
locuitor, #ă crească anul acesta cu
16 la sută. Pe baza programului adoptat, încă din anul trecut am ob
ținut rezultate bune în dezvoltarea
acestui domeniu, creînd noi secții și
ateliere care asigură o bună apro
vizionare și servire a populației.
Spre exemplu, în 1987 volumul
producției și lucrărilor a fost de
peste 30 milioane lei. Astăzi, atît
în comună, cit și în întreaga zonă a
Zărandului sint bine cunoscute și apreciate produsele realizate la com
plexul meșteșugăresc „Moțul" din
Baia de Criș. cum sint încălțămintea,
diferite tipuri de mobilă sau pro
dusele atelierului de olărit.
Am obținut rezultate bune, dar
sîntem convinși că avem posibili
tăți și resurse mult mai mari. Dar
dacă ținem seama de răspunderile ce

ne revin în privința dezvoltării mai
puternice a industriei mici, artiza
nalului și prestărilor ’de servicii
pentru populație, in lumina sarcini
lor și orientărilor cuprinse in cuvintarea
rostită
de tovarășul
Nicolae Ceaușescu la Conferința pa
țară a președinților consiliilor popu
lare. sintem conștienți că avem incă
resurse nefolosite ce-și așteaptă o
valorificare superioară. Folosirea acestora ne va permite ca în acest an
să realizăm o producție globală în
valoare de peste 35 milioane lei, urmind ca aceasta să crească în ac
tualul cincinal an de an. Avem de
pe acum întocmite proiectul și do
cumentația, am asigurat amplasa-.
mentul pentru construirea a încă
două hale care vor asigura dublarea
producției atelierelor de tîmplărie
și olărit. Pentru a extinde gama de
produse și prestări de servicii, vom
deschide un nou atelier de reparat
obiecte casnice și am propus con
struirea unui nou complex comer
cial.
In cadrul consiliului popular, sta

țiunii de mașini și tractoare, coope
rativei de producție, achiziții și des
facere a mărfurilor și al altor uni
tăți din comună se vor dezvolta gospodăriile-anexă care vor crește por
cine și păsări, astfel incit anul acesta să asigurăm din incubatoarele
proprii peste 150 000 pui și să livrăm
populației purceii necesari înche
ierii de contracte cu statul.
Prin îmbunătățirea activității de
depistare și valorificare a resurse
lor locale, prin asigurarea bunei
funcționări a atelierelor și secțiilor
micii industrii, sîntem hotăriți să
contribuim nu numai la îndeplinirea
planului de autoconducere și autoa
provizionare și la creșterea puterii
economice a localității noastre, ci și
să ne sporim contribuția la dezvol
tarea economico-socială a întregului
județ.

Aron MEDREA
președintele Consiliului popular
al comunei Baia de Criș,
județul Hunedoara

La baza întregii activități - conlucrarea cu cetățenii
»

>

Recenta Conferință pe țară a pre
ședinților consiliilor populare repre
zintă un moment de referință in
activitatea noastră, a tuturor orga
nelor locale ale puterii de stat. Ma
gistrala cuvîntare rostită de tova
rășul Nicolae Ceaușescu a devenit,
practic, un adevărat indreptar al ac
tivității consiliilor populare, al an
gajării noastre, cu responsabilități
sporite, în înfăptuirea planurilor în
profil teritorial, a obiectivelor din
domeniul economic și social, a po
liticii partidului și statului nostru
de dezvoltare armonioasă, echilibra
tă a tuturor localităților patriei. Cu
alte cuvinte, ’după cum vor munci
fiecare consiliu popular, fiecare
primar, așa va arăta fiecare locali
tate.
Orientările, indicațiile, sarcinile
rezultate din cuvintarea secretarului
general al partidului, înfăptuirea atribuțiilor încredințate prin < lege
consiliilor populare impun in ac
tuala etapă o serioasă îmbunătățire
a activității noastre, a stilului și
metodelor de muncă în calitate de
organisme de bază ale democrației
muncitorești-revoluționare. Aceasta
presupune, în primul rînd. antrena
rea maselor largi ale cetățenilor la
soluționarea tuturor sarcinilor ce
revin organelor locale ale puterii și
administrației de stat. Comuna Ighiu,
în care m-am născut, trăiesc și mun
cesc, s-a situat in mai multe rindurl
pe locuri fruntașe pe țară in între-

tv
11,30 Telex
11,35 Lumea
copiilor • Telefilmoteca
de ghiozdan
(color).
„Mihail,
cîine de circ*
. Adaptare cinema
tografică după romanul lui Jack
London.
Coproducție
româno—

cerea socialistă, ca urmare a modu
lui în care consiliul popular a știut
să-i antreneze pe cetățeni să asigu
re ■ o conlucrare largă, permanentă
și eficientă a acestora la înfăptuirea
unor importante obiective de interes
obștesc : construcția unor edificii
comunale, modernizarea de drumuri,
și în primul rînd realizarea
sarcinilor economice. Cînd oamenii
sînt alături, forța consiliului popu
lar crește, in marile acțiuni pe care
le-am organizat in comună. în in
teresul întregii obști, cetățenii au
participat ca adevărați „ajutori de
primari", pentru că de ei, veritabili
gospodari, depinde creșterea puterii
economice a celor trei cooperative
de pe raza comunei, felul în care
va arăta mime comuna, localitate
socialistă înfloritoare.
Vom acorda o mai mare atenție
mobilizării tuturor forțelor comunei
la efectuarea lucrărilor din agricul
tură. impulsionării modalităților de
conlucrare cu cetățenii, creșterii ini
țiativei comisiilor permanente și a
comitetelor de cetățeni, strîngerii
legăturilor dintre deputați și alegă
tori. Punerea în valoare a resurse
lor locale cere în primul rînd par
ticiparea efectivă a tuturor locuito
rilor comunei la activitățile inițiate
și organizate de consiliul popular. A
fi în fruntea cetățenilor înseamnă
a lucra împreună cu ei. astfel Incit
nimeni să nu stea pe margine cu
brațele încrucișate așteptind ca alții

12,40

13,00
14,50
15,00
19,00
19,20

vest-germană a Casei
de Filme
Cinci și Tele-Mtinchen. Un film
de Sergiu Nicolaescu. Episodul 3
Din cununa cîntecului românesc
(color). Muzică populară
Album duminical (parțial color)
Cu spirit revoluționar, cu respon
sabilitate pentru viitorul
patriei
(color)
închiderea programului
Telejurnal
Cîntarea României (color) • Tara

să muncească, să rezolve treburile
ce privesc de fapt întreaga obște.
Sintem convinși că este necesară
eliminarea din activitatea primăriei
a rutinei, a formalismului, a tărăgă
nării îndeplinirii unor măsuri stabi
lite de noi înșine.
Această primăvară vrem să devi
nă, prin eforturile consiliului popu
lar comunal, un anotimp al mobili
zării plenare a tuturor forțelor co
munei, a gospodarilor săi la efectua
rea unor lucrări de cea mai bună ca
litate în cele trei cooperative agri
cole, curățirea și fertilizarea pajiș
tilor nâturale. creșterea efectivelor
de animale, realizarea lucrărilor de
bună gospodărire și înfrumusețare a
comunei. In această privință, pro
gramul de activitate alcătuit pe baza
propunerilor făcute de cetățeni ru
prilejul alegerilor de deputați din
noiembrie 1987 și îmbogățit apoi cu
propunerile din cadrul adunărilor
cetățenești, a sesiunii consiliului
popular, asigură un larg cimp de
lucru pentru edili și cetățeni. însu
flețiți de sarcinile pe care secretarul
general al partidului le-a pus în
fața consiliilor populare, sîntem hotărîți ca întreaga noastră activitate
să se desfășoare împreună cu cetățe
nii, pentru cetățeni.

Nicolae FENIȘER

președintele Consiliului popular
al comunei Ighiu, județul Alba
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CONSILIILOR POPULARE - MOBILIZATOR PROGRAM DE ACȚIUNE
Conferința pe țară a președinților consiliilor populare
a dezbătut pe larg, în lumina cuvîntării secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, sarci
nile ce revin consiliilor populare pentru îndeplinirea
planului de dezvoltare economico-socială în profil teri
torial pe anul 1988 și pe întregul cincinal, pentru înfăp
tuirea amplelor programe de sistematizare și modernizare

muniștii au fost cel dinții care au
înțeles că națiunea română nu poate
aștepta salvarea de la nimeni altul
decît de la ea însăși, de la unirea
tuturor în efortul eliberării prin
propriile forte. Din inițiativa și sub
conducerea Partidului Comunist Ro
mân, s-a înfăptuit atunci o coaliție
de forțe social-politice cum istoria
noastră nu mai cunoscuse. Prin în
cordarea energiilor întregii națiuni,
folosind cadrul internațional, ne-am
eliberat de sub dominația Germa
niei naziste, a cărei prăbușire am
grăbit-o astfel cu cel puțin șase luni.
Sub ochii noștri, se desfășoară
Istoria vie a zilelor unei epoci gran
dioase : „Epoca Nicolae Ceaușescu".
Sub conducerea secretarului general
al partidului, inspirat de gindirea
Iul curajoasă, novatoare, poporul
nostru îsi mobilizează Intreaga-1
putere pentru a face din România
o tară puternică și prosperă. Ora
șele și satele țării capătă chip nou
— prin impunătoare edificii și car
tiere întregi de locuințe, printr-o
arhitectură modernă si funcțională
— geografia patriei însăși se
schimbă. Succesele noastre In con
strucția socialismului nu ne-au ve
nit de la sine, nici nu ne-au fost
dăruite de nimeni. S-au plămădit
prin munca si abnegația poporului
român, prin depășirea unui șir de
dificultăți, generate de moștenirea
grea, lăsată de exploatarea nemiloa
să a bogățiilor naturale ale țării de
dominatorii și capitalul străin, de
criza economică mondială. Experi
ența ne-a arătat că socialismul nu
elimină automat și imediat toate
neajunsurile, că. așa cum spunea
secretarul general al partidului,
imaginea unui „socialism în roz"
este falsă, că socialismul, orânduirea
cea mai dreaptă din lume, depinde
In formele pe care le îmbracă de
cei care îl construiesc. De noi si
numai de noi, de încrederea in pu
terile noastre, de spiritul nostru de
ordine și disciplină, de sentimentul
nostru de demnitate națională de
pinde chipul socialismului pe pă
mintul românesc. întindem — așa
cum am făcut-o în întreaga noastră
istorie — mîna prieteniei și colaboră
rii. dar nu putem accepta nici
tutela, nici șantajul. Implintarea în
pămintul patriei. înfruntarea bărbă
tească a greutăților, atașamentul
fierbinte la idealurile de indepen
dentă. libertate și dreptate — iată
cum ne arată istoria a fi fost noi
românii. Așa am fost, așa vom fi.

cinema
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Conf. dr. Mircea TOCA

Document uman
și social

inepuizabilă sursă de reflecție șl în
vățăminte.
Poporul român a dat — de-a lun
gul mileniilor sale de istorie — răs
punsuri creatoare la sfidările Isto
riei. De vrem să ne cunoaștem cine
sîntem. nu avem decît să rememo
răm împrejurările de atîtea ori dra
matice in care ne-am plămădit ca
popor și. apoi, ca națiune. In care
ne-am cîștigat si apărat neatlrnarea,
în care ne-am făurit statul, dătător
de identitate politică. După cum
este cunoscut, românii s-au găsit in
calea invaziilor si a cuceririlor. In
anii de școală, cine dintre elevi nu
a avut o dificultate in a învăța
toate semințiile care au traversat in
mileniul migrațiilor (secolele III—
XIII) teritoriul locuit de strămoșii
noștri. Valurile succesive ale popu
lațiilor migratoare s-au revărsat —
aducînd foc si urgie — peste pămîntul vechii Dacii. Șl după trece
rea lor. de fiecare dată, din ruinele
așezărilor distruse, au răsărit stăpinii adevărați ai acestor locuri —
oamenii pămîntulul românesc. De-a
lungul unui mileniu, cînd atîtea po
poare au rătăcit pe spații de mii
de kilometri in căutarea unei...
patrii, a unui loc unde să-și înte
meieze statul, românii au rămas sta
tornic neclintiti în vatra dacică. In
vatra strămoșească, pămintul ei
(terra) devenind, prin structurile
politice ale autohtonilor, țară. Mi
nunat exemplu de răspuns creator
la sfidarea istoriei. Nu fugă —
adică dezertare — ci răminere acolo
unde au trăit și trudit înaintașii
pentru a perpetua pe pămîhtul stră
bun viața colectivității românești,
a o continua în forme tot mai înalte
prin biruirea curajoasă a dificultă
ților. S-a spus că în timp ce în
centrul sl vestul Europei se înălțau
marile monumente ale artei roma
nice și apoi ale artei gotice, noi am
avut zidiri modeste, risipite apoi de
timp, din cauza fragilității lor. Unii
au mers pînă acolo încît au vrut să
dovedească prin aceasta semnele
unei „inferiorități" a neamului nos
tru. „Basne" si „buiguite scripturi"
ar fi zis Miron Costin. auzindu-i.
însuși faptul că am rămas în glia
străbună, că nu am părăsit-o pen
tru a alerga acolo unde condiții de
securitate si circumstanțe specifice
de viată economică făceau posibilă
o viață mai îmbelșugată si mai li
niștită a fost semnul vitalității si al
Încrederii în forțele proprii. Nu
ne-am căutat patria unde se trăia
mai bine, ci ne-am păstrat-o.
apărfnd-o In fața oricărui năvălitor
sau cuceritor.

mea azi. Documentar 8) Omagiul
țării conducătorului iubit. Emi
siune realizată în colaborare eu
Consiliul culturii și educației so
cialiste și cu Comitetul de cul
tură și educație socialistă al ju
dețului Sibiu
Film artistic.
„Dincolo de apa
rențe"
Feerie pe gheață (color)
Telejurnal
închiderea programului

• Iacob : PATRIA (11 88 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 dirlgentle : CIU
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 fjlme: 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
a Un pas greșit : TIMPURI NOI
(15 6110) — 15; 17; 19
• Miss Iugoslavia : DACIA (50 35 94)
— 15: 17;
19,
DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15; 17: 19
O Misiune specială : LIRA (31 71 71)
—
9; 11; 13; 15: 17; 19.
PACEA
(71 30 85) — 9; 11: 13: 15: 17; 19
O Mesagerul
invincibil :
MUNCA
(21 50 97) — 15; 17: 19
• Biciul
fermecat :
POPULAR
(35 15 17) — 15: 17; 19
a Taina reginei piraților : FEREN
TARI (80 49 85) — 15: 17: 19
a Lăcomia : VIITORUL (10 67 40) —
15: 17: 19
a Program de desene animate :
DOINA (16 35 38) — 11,30: 13
a Incoruptibilul de la etajul XIX :
LUMINA (14 74 16) — 9; 11; 13; 15;
17: 19

teatre
• Teatrul
Național
(14 71 71, Sala
mare) : Harap Alb — 11 ; Zbor dea
supra unui cuib de cuci — 18 ; (sala
Amfiteatru) : Drumul singurătății —
10 ; Actorul — 18 ;
(sala Atelier) :
Faleza — 10 ;
D-ale carnavalului
— 15
•
Filarmonica
„George Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român) : „Laureați
ai concursurilor internaționale*. Or
chestra de cameră a Liceului de artă
„George Enescu*, Dirijor :
Nicolae
Racu — 11 ; Concertul Orchestrei de
cameră a medicilor. Dirijor ; dr. Ermil Nichifor — 18
• Opera Română (13 18 57) : Albă ca
zăpada și cei 7 pitici — 11 ; Lucia di
Lammermoor — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) ! Casa
cu trei fete — 10,30 ; Văduva veselă
— 18
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu,
14 75 46) :
Noțiunea de fericire
18 ; (sala Gră
dina Icoanei, 11 95 44) : Uriașii mun
ților — 18
O Teatrul Mic (14 70 81) î O femele
drăguță cu o floare și ferestre spre
Nord — 18
<3 Teatrul Foarte Mic
(14 09 15) :
Goethe mi-a spus — 11 ; Bătrina și
hoțul — 18,30
O Teatrul de comedie (16 64 60) î Pețitoarea — 10 ; Turnul de fildeș — 18
• Teatrul „Nottara"
(59 31 03, sala
Magheru) ; Rîs și plîns — 10 ; Micul
infern — 18 ; (sala Studio) : Acești
îngeri triști — 10,30 ; O noapte fur
tunoasă — 18,30
9 Teatrul Giuleștl
(sala Majestic,
14 72 34) : Iarna cînd au murit can
gurii — 11 ;
18 ;
(sala
Giulești,
18 04 85) : Medalionul de argint — 11 ;
Regina balului •— 18
(5 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase° (sala Savoy, 15 56 78) : Dragoste
Ia prima vedere — 11 ; Savoy, Savoy
— 18 ; (sala Victoria, 50 58 65) : Băr
batul fatal — 19
Q Teatrul „Ion Creangă* (50 26 55) :
Vrăjitorul din Oz — 10.30 ; Dialoguri
muzicale cu Formația Alexandru An
dries — 17 : 19,30
O Circul București (10 41 95) : Caval
cada circului — 10 ; 15,30 ; 18,30

LUNI 14 MARTIE
20,00 Telejurnal
20,25 Știința pentru toți (color). Răs
pundem întrebărilor dumneavoas
tră. Astăzi despre : Pădurea —
aurul verde al planetei
20.55 Tezaur folcloric in concert (co
lor)
21.23 Universul familiei
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului
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TELEGRAMA ADRESATĂ
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU,
secretar general al Partidului Comunist Român,

președintele Republicii Socialiste România,

de participanții la Plenara Consiliului Uniunii Asociațiilor
Studenților Comuniști din România
Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Tinăra generație universitară a tării, crescută și educată in anii cei mai
luminoși ai socialismului, pe care, in semn de profund omagiu, intreaga
națiune îi identifică in istorie cu numele celui mai iubit fiu al său, ctitorul
neobosit al prezentului socialist și strategul genial al devenirii noastre co
muniste, este mindră că trăiește, invată și se afirmă intr-o tară înfloritoare,
liberă și demnă, făurită de poporul nostru muncitor, sub conducerea înțeleaptă
a partidului, a dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu.
Plenara noastră, convocată la puțin timp de la desfășurarea Conferinței
a XV-a a U.A.S.C.R., ne oferă un nou și minunat prilej de a vă adresa, din
adincul inimilor, nețărmurita noastră recunoștință pentru minunatele con
diții de muncă, învățătură și viată de care se bucură astăzi tinăra generație
universitară a tării, rod al grijii statornice ce i-o purtati, atenției cu care o
înconjurați în procesul de formare a viitorilor specialiști multilateral pre
gătiți, capabili să înfăptuiască mărețele obiective stabilite de partid pentru
ridicarea României pe cele mai înalte culmi de progres și civilizație.
In numele tuturor studenților țării, exprimăm, și cu această ocazie, senti
mentele noastre de înaltă prețuire fată de prodigioasa activitate desfășurată
de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic
și savant de reputație internațională, pentru contribuția de seamă la pro
gresul neîntrerupt al invătămintului, științei și culturii românești, la for
marea noilor generații de specialiști, capabili să răspundă cu maximă' cpmpetență exigențelor revoluției știintifico-tehnice, la propășirea generală a
patriei șl creșterea prestigiului ei in lumea contemporană.
Fiind conștienți că trebuie să învățăm necontenit pentru a ne ridica Ia
Înălțimea exigențelor formulate cu atita claritate de dumneavoastră, mult
Iubite si stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ne angajăm, in numele tuturor
studenților tării, să facem totul pentru a fi, in toate împrejurările, in primele
rinduri ale muncii pentru țară, să răspundem întotdeauna prezent acolo unde
patria și partidul ne-o vor cere, să dăm dovadă de patriotism, cutezanță și
maturitate politică în activitatea pe care o desfășurăm în amfiteatre și
laboratoare, în întreprinderi, pe ogoare și șantiere, în toate locurile in care
ne formăm ca viitori specialiști, făcind din munca pentru țară emblema
generației noastre revoluționare.
★

Slmbătă, 12 martie, a avut loc, !n
Capitală, Plenara Consiliului Uniunii
Asociațiilor Studenților Comuniști
din România, care, pornind de la
sarcinile ce revin tinerei generații
universitare a patriei din Raportul
prezentat Conferinței Naționale a
partidului de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a analizat activi
tatea desfășurată de organele și or
ganizațiile asociațiilor studenților co
muniști în vederea ridicării continue
a nivelului de cunoștințe profesional-știlnțifice și politico-ideologice a
studenților, stabilind, totodată, mă
surile ce se impun pentru pregătirea
corespunzătoare a sesiunilor de exa

vremea
institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul 13 martie, ora 20 — 16 mar
tie, ora 20. în țară :
Vremea va fi
schimbătoare și se va încălzi, îndeosebi
în a doua parte a intervalului. Cerul
va fi variabil, cu înnorări mai accen
tuate în jumătatea de nord a țării. Vor
cădea precipitații
locale, la început
sub formă de ninsoare, iar apoi sub

mene, pentru soluționarea operativă
a propunerilor formulate de studenți
privind perfecționarea continuă a
procesului instructiv-educativ din învățămîntul superior.
Totodată, plenara a aprobat hotărirea privind organizarea comisiilor
pe domenii de activitate și profile de
învățămînt ale Consiliului U.A.S.C.R.
Participanții la plenară, într-o
atmosferă însuflețitoare, de puterni
că angajare comunistă, revoluționară,
au adresat o telegramă tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste
România.
,
formă de ploaie, în
regiunile nordvestice, centrale și nord-estice șl izo
late in restul teritoriului. Vîntul va
sufla slab pînă la moderat, cu intensi
ficări din sectorul vestic, mai ales în
zona de munte, iar la începutul inter
valului și în nord-est, din sectorul
nord-vestic, unde pe alocuri zăpada va
fi viscolită. Temperaturile minime vor
fi cuprinse între minus 3 și 6 grade,
mai coborîte pe alocuri în prima noap
te, iar maximele între 4 și 14 grade,
mai ridicate în sudul țării, în ultima
zi. Izolat, se va produce ceață.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
AZI. IN DIVIZIA A LA FOTBAL
In Capitală : Dinamo — F.C.M. Brașov și Rapid - F.C. Olt
(7) — Flacăra Moreni (5), C.S.M.
Returul diviziei A Ia fotbal con
tinuă azi cu etapa a 19-a. Două
Suceava (16) — Sportul studențesc
(1.3), Politehnica Timișoara (10) —
dintre meciurile zilei au loc în Ca
pitală, pe stadioane diferite, cu în
Corvlnul Hunedoara (6), S.C. Bacău
cepere de la ora 15,30. Pe stadionul
(15) — F.C. Argeș (11) și Universita
tea Cluj-Napoca (14) — Petrolul
Giulești, Rapid (locul 17 în clasa
Ploiești (18). După cum se știe,
ment) întîlnește pe F.C. Olt (8), iar
partida Steaua — Oțelul a avut loc
pe stadionul din șoseaua Ștefan cel
Mare, Dinamo (2) primește replica
acum cîteva zile și s-a terminat cu
scorul de 3—0 pentru Steaua, care
lui F.C.M. Brașov (9). In țară sint
programate următoarele partide :
continuă să conducă în clasament,
fiind
singura neînvinsă în meciurile
A.S.A. Tg. Mureș (12) — Victoria
București (3), Universitatea Craiova
de pînă acum.

★
SCHI. La Predeal și Poiana Bra-

gov au început sîmbătă întrecerila
celei de-a 18-a ediții a Campionate
lor balcanice de schi fond și alpin,
competiție care reunește sportivi și
sportive din Bulgaria. Grecia, Iu
goslavia, Turcia și România. In
prima zi, reprezentanții țării noastre
au avut o comportare remarcabilă,
edjudeclndu-si 4 medalii, dintre care
una de aur. două de argint si una
de bronz. In proba feminină de
schi fond 5 km (stil clasic) primul
loc a fost ocupat de Rodica Drăguș
(România) — 14’48”3/10. urmată de
Reneta Banceva
(Bulgaria)
—
15’04”l/10, Ileana Hangan (România)
— 15’30”2/10, Andreja Grasici (Iu
goslavia) — 15’33”l/10. Natașa Lacen
(Iugoslavia) — 15’35”4/10. In proba
de 10 km rezervată juniorilor a
cîștigat Jozef Kavalar (Iugoslavia)
— 26’25”3/10, locurile următoare fiind
ocupate de Elemer Tanko (România)
— 27’23”l/10 și Igor Logar (Iugo
slavia) — 27’35”l/10.
Pe pirtia Sulinar din Poiana Bra
șov s-a disputat proba feminină de
slalom uriaș, in care victoria a re
venit sportivei iugoslave Petra Pirici. cronometrată în cele două
manșe cu 2’40”23/100. Medalia de
argint a fost obținută de românca
Mihaela Fera — 2’40”44/100. iar cea
de bronz de concurenta iugoslavă
Andreja Rojs — 2’43”41/100.

★

Astăzi sint programate ultimele
probe, cele de ștafetă în concursul
de schi fond, precum și slalomul
special în competiția de schi alpin.
BASCHET. Ieri după amiază, în
sala Dinamo din Capitală, s-au dis
putat două partide din campionatul
masculin de baschet (grupa 1—6, a
diviziei „A").
Derbiul Dinamo — Steaua (aflat
Ia a 5-a ediție din cele 9 ale cam
pionatului actual) s-a încheiat cu
scorul de 99—85 (53—55) în favoarea
gazdelor. Cel mai bun jucător de
pe teren a fost Dan Niculescu (42
de puncte înscrise). S-au mai remar
cat Sinevici și Vinereanu (Dinamo),
Brănișteanu și Ardelean (Steaua).
Au arbitrat, în general cu exacti
tate și competent, A. Guță (Craiova)
și R. Stănciulescu (Tîrgoviște).
în altă partidă, I.C.E.D. — Aca
demia Militară 106—98 (51—52).
Astăzi. începînd de la ora 9,30,
au loc meciurile retur între aceleași
echipe.
PENTATLON MODERN. Con
cursul intenațional de pentatlon mo
dern de la Ciudad de Mexico a fost
cîștigat de cehoslovacul Milan Kladec cu 5 537 puncte, urmat de Rod
Stul (S.U.A.) — 5175 puncte și
Alejandro Yrizar (Mexic) — 5167
puncte. Pe echipe, locul întîi a fost
ocupat de selecționata Franței.

BULETIN RUTIER
Informații de la Inspectoratul General al Miliției
— Direcția circulație

Una din cerințele desfășurării unui trafic rutier in deplină siguran
ță o constituie starea de sănătate a
celor aflați la volan. După cum
parcurgerea fără întrerupere a unui
număr mare de kilometri, începerea
călătoriei în stare de oboseală sau
la ore tîrzii. fumatul in timpul con
ducerii. efectuarea unor tratamente
cu medicamente contraindicate con
ducerii autovehiculelor sint tot atîția factori de risc care, pe fondul
suprasolicitărilor și al unor afecțiuni
medicale, pot genera accidente de
circulație. în municipiul Turda, de
exemplu, un automobilist a intrat cu
mașina pe contrasens și a lovit un
biciclist care circula regulamentar,
rănindu-1 grav. Automobilistul su
ferea de diabet zaharat și. din cau
za întreruperii tratamentului, a făcut
o criză hiperglicemică, pierzînd con
trolul asupra mașinii. Statisticile și
practica medicală arată că și alte afecțiunl. cum sint tulburările neuropsihice, cele cardiovasculare și chiar
stări trecătoare de indispoziție fac
contraindicată conducerea autovehi
culelor. Foarte mulți dintre cei care
au produs un accident recunosc că
lucrurile s-ar fl petrecut cu totul
altfel dacă nu ar fi fost obosiți sau
iritați de situații ivite în trafic. La
persoanele cu reactivitate nervoasă
exagerată, pericolul de a comite un
accident crește simțitor în clipele ce
urmează după evitarea unei situații
periculoase, prin apariția neaștep
tată in fața mașinii a unui pieton,
biciclist sau alt obstacol. Acestor

persoane li se recomandă ca în ase
menea împrejurări să conducă atent
și cu viteză redusă sau chiar să oprească mașina în afara drumului,
pentru o pauză de cîteva minute.
De asemenea, aritmiile cardiace pot
degenera în forme riscante pentru
cel aflat la volan, pentru pasagerii
din propria mașină, ca și pentru cei
lalți participant la trafic. Bolile
cardiovasculare se află în prezent în
fruntea listei afecțiunilor cu urmări
deosebit de grave, favorizate și de
alți factori, cum sînt obezitatea sau
diabetul zaharat biochimic. Un stu
diu efectuat recent pe plan mondial
arată că în multe cazuri decesul
subit de origină cardiacă are loc la
volan, ceea ce reprezintă, evident,
un pericol. Statisticile relevă că de
cese subite au loc îndeosebi lunea,
cu o frecventă de 2—5 ori mai mare
decit în celelalte zile ale săptămînli.
Multe dintre ele se datoresc unor
afecțiuni cardiovasculare in fază in
cipientă. nedepistate la timp, prin
controale medicale periodice absolut
necesare. Iată de ce conducătorii
auto au obligația de a efectua con
troalele medicale de rigoare, care
sînt mai frecvente pe măsură ce se
înaintează în vîrstă. Dar indiferent
de vîrstă, ori de cîte ori apar simptomele unei afecțiuni sau ale alteia,
conducătorul auto trebuie să solicite
neîntîrziat medicului un consult pre
ventiv. Este în interesul Iul, al fa
miliei și societății, pentru ca pe dru
murile publice circulația să se des
fășoare în deplină siguranță.

Cronica zilei

Președintele Republicii Indonezia
JAKARTA
Realegerea dumneavoastră In înalta funcție de președinte al Republicii
Indonezia îmi oferă deosebita plăcere de a vă transmite călduroase felici
tări, împreună cu cele mai alese urări de sănătate și succes deplin în activi
tatea dumneavoastră.
Exprim convingerea că apropiata Intîlnire șl convorbirile pe care le vom
avea împreună la Jakarta se vor înscrie ca o nouă contribuție la dezvoltarea
continuă a relațiilor tradiționale de prietenie și colaborare statornicite între
țările și popoarele noastre, în interesul cauzei păcii și înțelegerii interna
ționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

TIMIȘ : Producție fizică peste prevederi
In prima decadă a lunii martie,
colectivele din unitățile economice
timișene au înscris noi realizări în
cronica întrecerii socialiste, amplificînd sporul de producție înre
gistrat pe primele două luni ale
anului. Ca urmare a aplicării unor
noi măsuri din programele de or
ganizare și modernizare a produc
ției, care au asigurat utilizarea mal
bună a mașinilor, instalațiilor și
spațiilor productive, a timpului de
lucru și forței de muncă, printr-o
valorificare mai eficientă a ma
teriilor prime șl materialelor, in
troducerii în circuitul economic a
unui volum sporit de materiale
refolosibile și piese de schimb re
condiționate, s-au înregistrat de
pășiri importante la o seamă de
produse deosebit de solicitate de
beneficiarii interni și partenerii de

peste hotare. Intre altele, au fost
livrate suplimentar economiei na
ționale laminate finite pline, uti
laje tehnologice pentru lucrări mi
niere si metalurgie, aparataj elec
tric de joasă tensiune, aparate
electrice de măsură și control, mij
loace de automatizare, produse ale
industriei electrotehnice, electronice
si de mecanică fină, mașini si in
stalații pentru agricultură, materia
le de construcții, furnire estetice,
confecții textile Si alte produse in
dustriale si bunuri de consum. De
subliniat este șl faptul că aceste
sporuri de producție au fost reali
zate in condițiile reducerii consu
murilor materiale și energetice nor
mate. înregistrindu-se însemnate
economii de materii prime, ma
teriale. combustibil și energie elec
trică. (Cezar Ioana).

In zilele de 10—11 martie 1988, la
București a avut loc ședința a 8-a
a Comitetului C.A.E.R. de colabora
re în domeniul construcțiilor de
mașini. Au luat parte reprezentanții
în comitet ai R.P. Bulgaria, R.S.
Cehoslovace. R. Cuba, R.D. Germane,
R.P. Mongole, R.P. Polone, R.P. Un
gare, U.R.S.S., R.S. Vietnam, precum
și reprezentantul R.S.F. Iugoslavia.
Din partea Republicii Socialiste
România a participat tovarășul Ion
Constantinescu,
viceprim-ministru
al guvernului reprezentantul țării
noastre in comitet.
Comitetul a adoptat propunerile
de completare a programului pri
vind specializarea și cooperarea în
perspectivă în domeniul construcții
lor de mașini și a examinat stadiul de
realizare a acțiunilor de colaborare
din domeniul automatizării cuprinse
în Programul complex al progresului
tehnico-științific.
La ședință au fost, de asemenea,
examinate probleme legate de reali
zarea livrărilor de utilaje pentru
centrale nuclearo-electrice, perfecțio
narea activității comitetului, precum
și alte p[Obleme ale colaborării re
ciproce în domeniul construcțiilor de
mașini.

★

Cu prilejul împlinirii a 20 de ani
de la crearea Partidului Democratic
Gabonez. ambasadorul Republicii
Gaboneze la București, Raphael
Nkassa-Nzogho. a oferit, sîmbătă, o
recepție.
Au participat membri ai conducerii
Ministerului Afacerilor Externe, ai
altor ministere și instituții centrale,
activiști de partid, alte persoane
oficiale.
Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră,
membri ai corpului diplomatic.

VIATA ECONOMICO-SOCIALĂ A LOCALITĂȚILOR PATRIEI
DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEII"
ALBA IULIA : 70 000
de locuitori
Zilele acestea, municipiul Alba
Iulia a ajuns la 70 000 de locuitori.
Evenimentul a fost consemnat o
dată cu venirea pe lume a celui
de-al doilea copil al familiei Ioana
și loan Felician Stoia.
Puternicul ritm de dezvoltare
economică și socială pe care l-a
cunoscut această străveche așeza
re în ultimii ani, înălțarea unor
noi platforme industriale, construi
rea de noi cartiere de locuințe și
a unor importante edificii de larg
interes obștesc au fost puse în evi
dentă an de an și de creșterea nu
mărului locuitorilor. Astfel. în
ultimii 20 de ani. populația mu
nicipiului Alba Iulia a crescut de
2,3 ori. (Ștefan Dinică).

IAȘI :

Edificii de sănătate

O dezvoltare și modernizare con
tinuă a cunoscut și în județul Iași
baza materială pentru ocrotirea
sănătății populației. Astfel. în pe
rioada care a trecut de la Congre
sul al IX-lea al partidului. în mu
nicipiul Iași s-au construit spitalul
de pediatrie, unul clin cele mai
mari și modeme din țară.- spitalul
de neurochirurgie si cel de recupe
rare. s-au extins maternitatea și
spitalul C.F.R. în noile cartiere
s-au dat în folosință dispensare co
masate cu centre stomatologice și
o policlinică balneară în zona Nicolina. Un nou spital cu 450 de
locuri cuplat cu policlinică s-a con
struit la Pașcani, iar la Hîrlău și
Tîrgu Frumos s-au modernizat și
dezvoltat spitalele existente. De
asemenea, s-au construit la sate 16
noi dispensare, prevăzute și cu lo
cuințe pentru medici. Concomitent,
numărul de medici în județ a cres
cut de la 720 în 1965 Ia peste 1 800,

un medic revenind în prezent la 455
de locuitori. (Manole Corcaci).

ARGEȘ : Realizări
edilitar-gospodărești

lare din orașele Gheorgheni. Borsec și Toplița, din comunele Ciumani. Lunca de Jos. Tulgheș. Corund, Praid și altele. Sint asigu
rate toate condițiile ca pînă la sfirșitul anului să se obțină o produc
ție industrială din activități de
mică industrie de circa 8 000 lei pe
locuitor, devansîndu-se astfel obiectivul stabilit pentru sfirșitul
acestui cincinal. (Nicolae Șandru).

în actualul cincinal, din fonduri
le statului și prin contribuția cetă
țenilor, în localitățile urbane și
rurale ale județului Argeș au fost
realizate numeroase obiective so
ciale și edilitar-gospodărești. Au
fost construite aproape 10 000 apar
tamente.
La
parterul
noilor
blocuri au fost deschise unități
comerciale, de mică industrie și
prestatoare de servicii. Totodată,
s-au extins rețelele de apă, cana
lizare și termoficare și au fost
efectuate importante lucrări de în
treținere și reparații la școli, dis
pensare, cămine culturale, drumuri,
poduri și podețe. Antrenați de
consiliile populare, de deputați, ce
tățenii au contribuit la construirea
a 65 săli de clasă, a unor labora
toare și ateliere pentru practica
elevilor în producție. (Gheorghe
Cirstea).

Cooperația de producție, achizi
ții și desfacere a mărfurilor din
județul Constanta a înființat, de la
începutul acestui an, mai multe
unități prestatoare de servicii. In
tre acestea figurează ateliere de
tîmplărie la Topalu, de cojocărie la
Deleni. de reparații încălțăminte la
Mangalia și în cadrul complexului
„Dobrogea“ din Constanța. Pînă la
sfîrșitul acestui trimestru vor fi
deschise alte unități de reparații
radio și televizoare la
Allman,
cizmării la Mereni și Cernavo
dă etc. (George Mihăescu).

HARGHITA : Resursele
locale mai bine valorificate

MUREȘ : Se extinde
rețeaua de cantine

Consiliile populare din județul
Harghita acționează susținut pen
tru dezvoltarea activității de mică
industrie și prestări de servicii,
urmărind valorificarea superioară a
resurselor materiale locale și a
forței de muncă. Astfel. în primele
două luni ale anului, valoarea pro
ducției suplimentare obținute este
de peste 2 milioane lei. De ase
menea. în această perioadă s-au
înființat 10 noi unități de mică
industrie șl prestări servicii. O
gamă diversă de activități este or
ganizată pe lingă consiliile popu

în cadrul programelor de autogospodărire și autofinanțare. în ju
dețul Mureș se acordă o atenție
deosebită înființării de noi cantine-restaurant pe lingă marile uni
tăți economice. Ca urmare a aces
tei preocupări, în prezent. în județ
funcționează 50 de cantine, 129 de
microcantine și 154 bufete și
chioșcuri de incintă. Toate cantinele-restaurant dispun de gospodăriianexă. ceea ce face ca produsele
necesare funcționării acestora să
fie asigurate, în cea mai mare
parte, din resurse proprii. (Gheor
ghe Giurgiu).

CONSTANȚA : Ateliere
prestatoare de servicii

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
R.D. GERMANĂ

Producții sporite cu consumuri
energetice reduse
tn R. D. Germană se depun in
continuare eforturi pentru folosirea
resurselor energetice într-un mod
cît mai eficient. Peste 80 la sută
din totalul energiei electrice pro
duse in R.D.G. provine de la cen
trale alimentate cu lignit. Dacă în
prima parte a actualului deceniu,
tara a reușit să obțină rezultate
remarcabile în creșterea productiei industriale, fără o crestere
substanțială a consumului de energie. în prezent se pune problema
ca. pînă în 1990. să se economisească circa 80 milioane tone de
lignit, care să fie redate spre prelucrare industriei chimice.

Folosirea rațională a resurselor
de energie face, de altfel, obiectul
unor ample programe naționale
adaptate continuu la nevoile econo
miei. Aceste programe se bucură
atît de sprijinul unor organizații
de masă si obștești, cit si al unor
mari întreprinderi, cum ar fi Com
binatul Cari Zeișș Jena, care a adoptat cuvîntul de ordine ..produc
ție la intreaga capacitate, cu un
consum redus de energie". In 1987.
colectivul acestui combinat de re
nume a reușit să sporească volu
mul producției industriale cu 10 la
sută, economisind. în același timp,
40 000 MW/h energie electrică.

R.P. BULGARIA:

învățămmtul în strînsă împletire
cu producția
In R.P. Bulgaria funcționează
prima unitate de învățămînt și pro
ducție. Ea a fost înființată pe lîngă Institutul de învățămînt supe
rior pedagogic din orașul Blagoevgrad. Aici sînt produse elemente
pentru
radioelectronică. pentru
tehnica de comunicațiii și aparatura
de control. Prin activitatea desfă
șurată aici, în anul 1987 a fost reali
zată o producție în valoare de 1.2
milioane leva. Uzina execută si co
menzi pentru unele mari întreprin
deri industriale bulgare, iar o par
te din produsele sale sînt ex
portate.

Sarcina principală a acestui co
lectiv studențesc de muncă este le
garea procesului de învățămînt de
cel al producției. Aici studenții își
însușesc și pregătirea tehnică de
bază. In uzină pot lucra și tineri
care dintr-un motiv sau altul și-au
întrerupt studiile superioare. Sînt
angajați, de asemenea, pe bază de
contract cu program redus, stu
denți de la alte facultăți. Și încă
o particularitate — aici tinerii in
ventatori își pot pune în valoare
proiectele lor.

REPUBLICA CUBA

întreprindere de reciclare a deșeurilor
Un deosebit succes în reciclarea
deșeurilor înregistrează noua în
treprindere de fabricare a hîrtiei
..Cuba-9“. din Quivican, la sud de
Havana. Drept materie primă, în
treprinderea
folosește resturile
care rezultă din prelucrarea tres
tiei de zahăr la o fabrică din apro-

piere. Producția zilnică a între
prinderii „Cuba-9“ este de circa 20
de tone hîrtie de calitate superioa
ră. De asemenea, aici se produc din
aceleași deșeuri diverse materiale
de împachetat celuloză pentru tex
tile și alte produse.

R.S. VIETNAM:

Pentru o mai bună valorificare a resurselor
«Problemele dezvoltării econo
mice răzbat zilnic din paginile zia
rului „Nhan Dan“, organ al C.C.
al P.C. din Vietnam. Pentru înde
plinirea în bune condiții a pla
nului este necesar să se obțină o
reducere de cel puțin 10 la sută a
consumurilor de materie primă și
energie — scrie ziarul. într-un ar
ticol. în mod deosebit s-a impus
atenției experiența dobîndită de o
serie de întreprinderi în prelucra
rea deșeurilor.
în același timp — arată ziarul —
există manifestări de risipă și gos

podărire necorespunzătoare, care
duc la mari pierderi de materii
prime, materiale, la deteriorarea
utilajelor. Factorul principal în
lupta pentru întărirea regimului
de economii trebuie să fie pîrghiile
economice, introducerea autogestiunii. Trebuie să ne străduim nu
numai să reducem normele de con
sum de resurse materiale și teh
nice. dar si să folosim aceste re
surse în mod complex, pe baza ce
lor mai noi realizări ale științei și
tehnicii» — relevă ziarul.

Cinstire tradițiilor înaintate
Sub genericul „Tradiție si con
temporaneitate in presa româneas
că". s-a desfășurat, la Brașov, sui
ta manifestărilor omagiale prile
juite de implinirea a 150 de ani de
la apariția „Gazetei de Transilva
nia". revistă care a adus o contri
buție deosebită la formarea si afir
marea conștiinței naționale, la fău
rirea statului national unitar ro
mân. In cadrul sesiunii științifice
omagiale, organizată cu acest pri
lej. sînt prezentate comunicări pe
secțiuni : presă, istorie, istoria cul
turii si civilizației românești, mu
zicologie. Un loc important în ca

drul manifestărilor l-a ocupat ver
nisarea expoziției „Tradiție și con
temporaneitate în presa româneas
că". Timp de trei zile, la cinema
tografele brașovene sint prezentate
filmele documentare „Gazeta de
Transilvania". „Memorandum" și
„Istoria unui cîntec". Pe scena
Teatrului dramatic a fost prezen
tat un concert vocal-instrumental
cu lucrări din creațiile unor com
pozitori care îsi leagă numele de
Brașov :
Ciprian
Porumbescu,
Gheorghe Dima. Tiberiu Bredipeanu. Iacob Muresianu. Norbert Petri
s.a. (Nicolae Mocanu).
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„Concedierea cu menajamente"
rămîne... tot concediere!
Publicăm partea a doua și ultima a reportajului „Concediere cu me
najamente", semnat de Marie-Pierre Grondhal și apărut in suplimentul
economico-financiar din luna martie a.c. al săptămînalului francez
„L’EXPRESS" (prima parte a apărut , in „Scînteia" din 12 martie
a.c.). Reportajul surprinde un aspect mai puțin cunoscut, dar nu
mai puțin semnificativ, al fenomenelor pe care le traversează lumea oc
cidentală : desfacerea contractelor de muncă ale unor cadre medii șl
chiar superioare din diferite întreprinderi. Pentru a li se găsi o nouă
slujbă, ei sint „preluați" de firme specializate în „replasarea", deloc
sigură, a celor concediați, nevoiți să treacă prin diferite operații și pro
ceduri umilitoare, cu consecințe traumatizante.
Și, totuși, aceștia se pot socoti „fericiți", In comparație cu marea
masă a șomerilor, care rămîn fără lucru unul sau mai mulți ani (durata
medie este 346 de zile, o spune chiar „L'Express") in așteptarea unui
ipotetic nou loc de muncă.

„A învinge neîncrederea celor care, umiliți,
cred că o vor scoate singuri la capăt"
„Un consultant consacră. în medie,
șaizeci de ore fiecărui candidat la
găsirea unei noi slujbe. Și nu numai
pentru a-1 învăța cum să-și refacă
autobiografia", se afirmă la grupul
de consultantă Courtaud. „în cursul
lunilor în care ne ocupăm de salariații conceSdiați. trebuie să le modi
ficăm atît comportamentul, cît si ati
tudinea. Deoarece. în majoritatea ca
zurilor. ei așteaptă ca noua slujbă
să le pice de-a gata în brațe. Așa
că trebuie să fie scuturați puțin",
spune surîzînd Gărard Desieux. Este

1

necesară această fermitate deoarece
firma de ..outplacement" (replasare)
nu are menirea de a le găsi ea
locuri de muncă. Candidatului îi re
vine această sarcină, după ce și-a
încheiat antrenamentul — care con
stă în a învăța cum trebuie să ci
tească anunțurile de la mica publi
citate, cum să facă „săpături" în
propria agendă cu adrese și cum
să-și expedieze, din proprie iniția
tivă. candidatura la o slujbă vacan
tă. „Nu-i aducem pe tavă peștele. 11
Învățăm numai cum să si-1 pescu

iască singur", revine Bernard Cour
taud.
„Toată greutatea constă în a-1 face
pe salariatul concediat să vorbească
întocmai ca deținătorul unui mare
capital personal și nu ca un om aflat
la cheremul unei ipotetice oferte de
serviciu", afirmă Raymond Leroy,
pionier al noii profesii, fondator al
Asociației sindicale de sfătuire în
materie de reintegrare profesională,
recunoscut ca un adevărat maestru
în arta de a „ridica moralul" șome
rilor descurajați. „Uneori trebuie în
vinsă neîncrederea celor care, umi
liți, cred că o vor scoate la capăt
si fără ajutorul nostru, respectiv, in
principal, a cadrelor de conducere"
adaugă Gărard Desjeux.
In medie, intervalul dintre mo
mentul concedierii și cel al găsirii
unei noi slujbe este de 3—6 luni, de
Ia caz la caz și în funcție de sectorul
de activitate. De notat că, în pre
zent, durata medie a șomajului în
registrează în Franța 346 de zile, iar
„gulerele albe", îndeosebi cele care
au depășit vîrstă de 45 de ani, sînt
tot mai puțin la adăpost. Dar. pen
tru a convinge întreprinderile încă
reticente, firmele de „replasare" (la
serviciile cărora au recurs deocam
dată doar 12 la sută dintre acestea),
pun la bătaie un întreg arsenal de
argumente.

Chiar dacă, prin „planurile socia
le". întreprinderile practică de mult
metoda de „outplacement", fără să-și
dea seama, multe dintre ele nu au
dobindit încă reflexul de a face în
mod oficial apel la ea. Totuși, po
trivit broșurii grupului Courtaud
(intitulată „Cum să-ți reușească o
despărțire"), ele au tot interesul, în
acest sens. „Prin „outplacement" se
evită creșterea indemnizațiilor de
concediere, dar și obișnuitele avizări
și cheltuielile aferente acestora, iar
cadrelor concediate Ie piere cheful
să mai împrăștie informații negative
despre întreprindere. Fără să mai
punem la socoteală că un salariat
concediat de către o întreprindere ar
putea găsi, în continuare, de lucru
la o firmă concurentă", afirmă Ber
nard Courtaud. Metoda „outplace
ment" împiedică, «icsigur, și înain
tarea de acțiuni, în fața consiliilor
conflictelor de muncă, unde 55 la
sută din litigii au la origine „pierde
rea încrederii". în plus, climatul

interior al întreprinderii nu are de
suferit.
„Constat un incredibil antagonism
intre politica înverșunată de moder
nizare pe care o poartă firmele și
aspectul cumplit de arhaic al
concedierilor, subliniază Franțois
Descheemaekere. întreprinderea tre
buie să-și asume responsabilitatea
de patron și să se despartă în mod
corect de salariații pe care nu-i mal
vrea".
Este Insă justificată șl reticența
societăților franceze. Recurgerea la
„outplacement" costă — și anume
circa 15 la sută din salariul anual
brut al respectivului cadru — in con
dițiile în care nu este prevăzută prin
contract nici o durată-limită pentru
acea „misiune". Majoritatea firmelor
stabilesc prețuri „de bază". Acestea
sint între 50 000 și 70 000 de franci.
„Este o treabă rentabilă și intere
santă, totodată", remarcă cu ironie
Gărard Desjeux, director al firmei
„Executive Drive".

„A fi întâmpinat cu un refuz : riscul inerent
al solicitanților unui nou loc de muncă"
Deși priviți inițial cu neîncredere
de Asociația pentru angajarea cadre
lor, detestați de sindicate și socotiți
drept „vulturi care fac bani pe spi
narea șomerilor" de către opinia pu
blică, pe măsură ce proliferează
restructurările din economie, consul
tanții în materie de „outplacement"
devin tot mai căutați. Majoritatea
cabinetelor se ocupă, în prezent, de
replasarea colectivă a mai multor
salariați din una și aceeași între
prindere. Pentru a se prezenta so
cietăților interesate toate formulele
posibile, actualmente se organizează
tot mai multe mese rotunde și co
locvii. Iar conform mărturisirilor
făcute de societăți precum „SaintGobain", „Poslain", „Kodak" sau

„BSN", strădaniile nu rămin fără
succes.
O singură primejdie amenință
noua activitate, și anume aceea ca
unele firme de „vînători de creiere"
să nu ajungă să se manifeste, in
același timp, ca „replasatoare" de
cadre, luînd deci bani de la două
întreprinderi pentru o singură ope
rațiune. Ispita este cu atît mai mare
cu cît multe întreprinderi au ajuns
deja să-i refuze pe acei candidați la
„replasare" pe care-i socotesc ca
fiind prea puțin eficienți, tocmai
din cauză că au fost concediați.
Acest risc trebuie neapărat evitat
dacă noua profesie dorește, in-«
tr-adevăr, șă-și continue expan
siunea.

Moul itinerar de pace si colaborare al tovarășului Nicolae Ceausescu,
împreună cu tovarășa Elena Ceausescu, pe pămîntul Africii

O STRĂLUCITĂ ACȚIUNE POLITICA, O IMPORTANTA
CONTRIBUȚIE IA DEZVOLTAREA RELAȚIILOR BILATERA1E,
LA CAUZA LIBERTĂȚII $1 PROGRESULUI
Vizitele
oficiale
de
prietenie
întreprinse de președintele
Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în unele state
africane, convorbirile la nivel înalt româno-ghaneze, româno-liberiene și
româno-guineeze — evenimente de o deosebită însemnătate în cronica
relațiilor României cu aceste țări, menite să confere noi dimensiuni coope
rării pe multiple planuri între țările și popoarele noastre - sint amplu re
Vizita oficială de prietenie *
tovarășului Nicolae Ceaușescu. îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu,
In REPUBLICA GUINEEA este
salutată cu vie satisfacție de opinia
publică din această țară.
In articolul de bun venit.
Însoțit de portretul tovarășului
Nicolae Ceaușescu, ziarul „HOROYA“ evocă pe larg momente din
viața și bogata activitate desfășu
rată de președintele României în
fruntea statului.
Sint publicate, de asemenea, co
mentarii ce pun în evidență însem
nătatea întîlnirii ia nivel înalt
româno-guineeze pentru dezvoltarea pe multiple planuri a colaborării dintre cele două țări și popoare.
Sub titlul „Pentru o cooperare
reciproc avantajoasă", ziarul subli
niază că cea de-a doua vizită a
președintelui Nicolae Ceaușescu și
a tovarășei Elena Ceaușescu in
Guineea va prilejui trecerea în re
vistă, împreună cu general Lansana
Contă, a aspectelor dezvoltării
conlucrării româno-guineeze, pre
cum și a problemelor cooperării
Nord-Sud și ale coexistenței paș
nice.
Ziarul publică ample articole
care evidențiază concepția pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu pri
vind dezvoltarea economică.
Strategia economică a României
pentru actualul cincinal și în per
spectivă — se arată intr-unui din
orientează proaceste articole
gramele de dezvoltare spre o creștere de tip ihtensiv. Expresia concentrată a acestor transformări,
care au ca .principal obiectiv tre
cerea României la un stadiu nou,
de țară socialistă mediu dezvoltată,
este oferită — în concepția pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu — de
creșterea mai rapidă, în toate sec
toarele, a indicatorilor care ilus
trează rezultatele concrete, fizice,
ale activității economice — rapor
tate la consumurile de resurse ma
teriale și energie.
Stabilirea, pe baze noi. a unor
proporții între ramuri constituie o
altă dimensiune semnificativă a
creșterii economice intensive — re
levă ,,Horoya“.
In articolul intitulat „Dezvolta
rea industriei — exigente actuale",
ziarul subliniază că, după 1965, in
dustria românească a cunoscut un
proces de dezvoltare dinamică și,
totodată, suplă, adaptată imperati
velor revoluției tehnieo-știintifice
contemporane. Structura modernă
și eficientă a industriei naționale
este concepută ca un factor funda
mental al strategiei progresului in
dustrial.
In comentariul „România : pacea,
dezvoltarea liberă și independentă,
un ideal constant", ziarul „Horoya“
scrie : „Astăzi, sub conducerea
președintelui Nicolae Ceaușescu,
eminent om politic apreciat in lu
mea întreagă pentru inițiativele șl
acțiunile sale meritorii, România se
află între cei mai fermi luptători
pentru pace. Această țară are o
doctrină și o concepție originale
asupra păcii In lume. In acest con
text, un loc de prim ordin revine
opririi cursei înarmărilor și înfăp
tuirii dezarmării, prevenirii unui
nou război mondial. România a
elaborat un program complet șl
concret de pace șl dezarmare în
conformitate cu aspirațiile poporu
lui român și ale comunității inter
naționale".
In perioada premergătoare vizi
tei în Guineea, POSTURILE DE
RADIO ȘI TELEVIZIUNE GUINEEZE au difuzat comentarii ce
au pus în evidență bunele rela
ții româno-guineeze, posibilitățile
.......
existente pentru extinderea și di
versificarea lor în continuare, au
subliniat însemnătatea deosebită a
noului dialog la nivel înalt.
Vineri, la încheierea vizitei In
REPUBLICA LIBERIA, mijloacele
de comunicare în masă din această
țară au evidențiat atmosfera de
prietenie și căldura cu care au fost
înconjurați înalții reprezentanți ai
poporului român pe toată perioada
șederii lor în Liberia. dialogul
fructuos care a avut loc.
Ziarul „NEW LIBERIA" a publi
cat în pagina întîi o amplă relatare
în care sint redate ideile principale

r

ale toasturilor rostite de cei doi
președinți la recepția oficială și se
subliniază dorința reciprocă de a
întări, în continuare, relațiile din
tre România și Liberia. Relatarea
a fost însoțită de o fotografie infățișind pe cei doi președinți, salutînd pe cei prezenți la recepție, cu
miinile împreunate. în semn de so
lidaritate și de afirmare a colabo
rării strînse româno-liberiene.
Ziarul a publicat, de asemenea,
reportaje de la ceremonia conferirii
titlului de doctor honoris causa al
Universității Liberia tovarășului
Nicolae Ceaușescu și tovarășei
Elena Ceaușescu. și inserează ex
trase din cuvintarea rostită de șeful
statului român cu acest prilej.
Sint înfățișate meritele deosebite
ale distinșilor oaspeți români pen
tru care li s-a oferit prestigiosul
titlu.
In trei pagini cotidianul mar
chează într-o suită de imagini toate
momentele vizitei,
semnificative
pentru atmosfera
de înțelegere,
stimă și prietenie, pentru succesul
dialogului dintre cei doi șefi de
stat.
Sub titlul „Explorind noi căi",
„New Liberia" relevă că vizita
„marelui om de stat român, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, desfășu-

manifestat constant interes față de
aspirațiile popoarelor din Africa,
în mod deosebit față de lupta
populației de culoare din Africa de
Sud, Namibia și din statele «din
prima linie»".
în continuare se subliniază că
președintele Nicolae Ceaușescu a
dat o înaltă apreciere eforturilor
ghanezilor pentru dezvoltarea lor
economică și socială, în special în
ce privește salvgardarea indepen
denței și suveranității lor.
..People’s Daily Graphic" a con
sacrat editorialul său rezultatelor
vizitei șefului statului român, evidențiind :
Convorbirile dintre
cei doi conducători s-au desfășu
rat într-o atmosferă de încredere
reciprocă, ambele țări fiind ani
mate de dorința sinceră de a în
tări relațiile bilaterale în diferite
domenii, în interesul popoarelor
lor. „Fie ca vizita președintelui
Nicolae Ceaușescu să servească ci
mentării relațiilor neîntrerupte și
să deschidă noi căi spre relații mai
strînse între cele două țări, în
toate domeniile, pentru ca popoa
rele noastre să-și împărtășească
experiența necesară dezvoltării
lor".
La rîndul său, cotidianul „GHANIAN TIMES" a relevat că noul

AMPLE ECOURI INTERNAȚIONALE
rată lntr-o atmosferă entuziastă, se
înscrie ca un eveniment semnifi
cativ in viața politică a Liberiei
post-revoluționare", demonstrează
„prietenia de nezdruncinat între
poporul liberian și poporul ro
mân".
La rîndul său, „DAILY OBSER
VER" a publicat pe prima pa
gină. sub titlul „Liberia, România
— înțelegeri", o relatare despre vi
zită, însoțită de o fotografie. în
care prezintă cititorilor principa
lele idei din cuvintarea rostită de
președintele Nicolae Ceaușescu la
Universitatea Liberia, reliefînd că
titlurile acordate înalților repre
zentanți ai poporului român sînt
„un simbol al relațiilor de priete
nie și colaborare existente între
cele două țări".
„THE MIROR" Înserează tot pe
prima pagină un articol cu titlul
„Președintele României și doamna
Ceaușescu au primit titlul de onoa
re", însoțit de două fotografii înfățișînd momentele cînd tovarășului
Nicolae Ceaușescu și tovarășei
Elena Ceaușescu li se decernează
titlul de doctor honoris causa de
către președintele Liberiei și, res
pectiv, rectorul Universității Li
beria.
POSTURILE DE RADIO ȘI TE
LEVIZIUNE au continuat să trans
mită, pe larg, ca și în zilele pre
cedente, ultimele momente ale vi
zitei și comentarii referitoare la re
zultatele fructuoase cu care s-a
încheiat
Mijloacele de comunicare în
masă din REPUBLICA GHANA au
acordat spații largi vizitei între
prinse în această țară.
Cotidianul „PEOPLE’S DAILY
GRAPHIC" a publicat o relatare
amplă, îsoțită de o imagine de la
convorbirile la nivel înalt, în care
se scoate în evidență dorința
României și Ghanei „de a folosi această vizită ca un cadru adecvat
în .vederea dezvoltării relațiilor bi
laterale în domeniile economic,
științific, tehnologic, agricol și cul
tural", de a găsi cele mai bune căi
de întărire a relațiilor dintre cele
două țări în avantajul reciproc.
Intr-o altă relatare pe aceeași
pagină se arată că președintele
Jerry John Rawlings „a notat cu
admirație rolul pe care România îl
are în cadrul O.N.U., în «Grupul
celor 77», rolul ei activ în lupta
pentru o nouă ordine economică
internațională, care va asigura o
distribuire echitabilă a resurse
lor lumii".
Referindu-se Ia toasturile rostite
de cei doi șefi de stat la recepția
oficială, ziarul relevă că președin
tele Ghanei a subliniat, de aseme
nea, cu satisfacție, că „România a

ILE DE PRESA
e scurt
PROTEST. Luînd cuvintul !n
cadrul ședinței Biroului de coor
donare al țărilor nealiniate, obser
vatorul permanent al R.P.D. Co
reene la O.N.U. a atras atenția
asupra caracterului deosebit de pe
riculos al manevrelor militare
americano-sud-coreene. care se
desfășoară sub genericul „Team
Spirit — ’88". Reprezentantul
R.P.D. Coreene a arătat că aces
te manevre, la care iau parte im
portante efective militare, dotate
cu armament modern, contribuie la
menținerea încordării in Peninsula
Coreeană.

flectate de mijloacele internaționale de informare în masă. Agenții de
presă și ziare evidențiază semnificația pe care o au vizitele atît în cadrul
raporturilor de colaborare bilaterală, ca expresie a voinței comune de
a extinde și adinei aceste raporturi, cît și pe planul vieții internaționale,
ca o contribuție activă la cauza păcii și a destinderii, la soluționarea
marilor probleme cu care se confruntă omenirea.

SESIUNE. La Oslo au luat sflrșit lucrările celei de-a 36-a sesiuni
a Consiliului Nordic, organizație
consultativă regională a țărilor din
nordul Europei, la care au luat
parte șefii de guvern și parlamen
tari din statele membre. O parti
cularitate a reuniunii de la Oslo
a constituit-o faptul că, deși, po
trivit tradiției, la reuniunile Con
siliului Nordic nu sînt abordate
problemele internaționale, o serie
de state s-au pronunțat pentru
activizarea eforturilor în direcția
destinderii și dezarmării, în scopul
îmbunătățirii climatului internațio
nal și întăririi păcii.

dialog la nivel înalt „deschide noi
căi de cooperare economică în do
meniile dezvoltării social-economice a celor două țări". Citîndu-1 pe
președintele Jerry John Rawlings,
ziarul scrie că „este o mare
onoare pentru națiune de a
fi primit vizita președintelui
Nicolae Ceaușescu în Ghana".
POSTURILE DE RADIO șî TE
LEVIZIUNE ghaneze au transmis
materiale largi consacrate vizitei
șefului statului român, subliniind
dorința de a se întări, în continua
re. conlucrarea româno-ghaneză.
Referindu-se la Comunicatul co
mun semnat la încheierea vizitei
oficiale în Ghana, agenția T.A.S.S.
a publicat o relatare în care
se subliniază că președintele
Nicolae Ceaușescu șl președintele
John Rawlings au lansat un apel
la oprirea cursei înarmărilor, în
primul rînd a celor nucleare, la
soluționarea pe cale pașnică a con
flictelor internaționale. Se arată,
de asemenea, că președinții celor
două țări au salutat semnarea tra
tatului dintre Uniunea Sovietică și
Statele Unite ale Americii privind
eliminarea rachetelor cu rază me
die și mai scurtă de acțiune, conșiderînd că trebuie să se acționeze
cu hotărîre pentru realizarea de
noi acorduri în direcția reducerii cu
50 la sută a armelor strategice nu
cleare. Ei au condamnat cu fermi
tate acțiunile agresive ale Africii
de Sud împotriva statelor libere și
Independente „din prima linie",
precum și politica rasistă de apart
heid și măsurile represive ale auto
rităților de la Pretoria împotriva
populației majoritare din această
țară, vestejind, totodată, manevrele
Africii de Sud menite să perpetue
ze ocuparea ilegală a Namibiei. Se
mai subliniază că, în opinia celor
două țări, edificarea unei noi or
dini economice mondiale constituie
o cerință imperativă pentru pacea
și securitatea popoarelor.
Agenția sovietică de presă Infor
mează, de asemenea, despre sosirea
în Guineea, într-o vizită oficială de
prietenie, a președintelui Republi
cii Socialiste România, împreună
cu tovarășa Elena Ceaușescu.
Relatînd despre vizita în Liberia,
agenția CHINA NOUĂ relevă că pa
agenda convorbirilor dintre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu șl pre
ședintele Samuel Kanyon Does-au
aflat transpunerea în practică a acordului de cooperare economică și
tehnică semnat în 1986, cind pre
ședintele liberian a întreprins o vi
zită în România. Legăturile bilate
rale — arată agenția — s-au întă
rit de la prima vizită ofi
cială efectuată de președintele

O DECIZIE A GUVERNULUI
PORTUGHEZ. Portugalia a cerut
oficial S.U.A. revizuirea Tratatului
care statuează prezenta bazei mili
tare americane de la Laies (Insu
lele .Azore). Cererea a fost remisă
ambasadorului american de la Li
sabona. iar negocierile in acest
sens vor incepe luna viitoare, a de
clarat primul ministru portughez.
Anibal Cavaco Silva. într-o confe
rință de presă la Londra.
REUNIUNE INTERAFRICANA.
La Addis Abeba s-au încheiat lu
crările
consfătuirii interaf ricana
în domeniul folosirii în scopuri
pașnice a energiei atomice. Au
luat parte oameni de știință de pe
continent, care au analizat perspec
tivele utilizării energiei atomice in
folosul economiei statelor africane.
Arătind că statele continentului
duc o lipsă acută de surse energe
tice — doar opt țări africane sînt
exportatoare de petrol —, partici
pants au relevat că marea majori

Nicolae Ceaușescu în Liberia, în
1974. România acordă o mare im
portanță dezvoltării legăturilor româno-africane, întrețlnînd în pre
zent relații diplomatice cu toate
statele din Africa, cu excepția ace
lora care sînt conduse de regimuri
rasiste, subliniază China Nouă.
Șeful statului român a efectuat vi
zite în 27 de țări africane și a avut,
la București, întîlniri cu șefi de
stat din peste 30 de țări din Africa.
Cooperarea bilaterală cu aceste
țări — se arată — s-a dovedit rod
nică, fapt ilustrat de acordurile și
Înțelegerile
privind dezvoltarea
schimburilor comerciale. De ase
menea, în ultimele două decenii,
numeroase proiecte au fost sau sint
pe cale de a fi realizate in Africa
cu asistenta României.
Se relevă, de asemenea, că în
Comunicatul comun dat publicității
la încheierea vizitei in Liberia, pre
ședinții celor două țări au condam
nat acțiunile agresive ale Africii
de Sud împotriva statelor „din pri
ma linie", precum și politica rasistă
de apartheid și măsurile represive
ale regimului de la Pretoria împo
triva populației majoritare de cu
loare. Cei doi șefi de stat și-au
exprimat îngrijorarea față de con
tinuarea amestecului străin în tre
burile interne ale țărilor africane
și intensificarea actelor agresive
împotriva unor popoare din Africa.
China Nouă amintește, de ase
menea, că. analizînd situația din
Orientul Mijlociu, președintele
Nicolae Ceaușescu șl președintele
Samuel Kanyon Doe se pronunță
pentru organizarea unei conferințe
internaționale în problema Orien
tului Mijlociu, sub egida O.N.U.. cu
participârea tuturor părților inte
resate. în vederea soluționării pe
calea tratativelor a problemelor din
regiune. Cei doi președinți au cerut
retragerea tuturor navelor militare
străine. încetarea cu desăvîrsire a
oricăror atacuri și asigurarea navi
gației libere in această regiune ma
ritimă. încetarea imediată a ostili
tăților dintre Irșp și Irak și solu
ționarea problemelor dintre ele pe
cale pașnică, prin tratative.
Președintele Nicolae Ceaușescu —
subliniază agenția — a dat asigu
rări poporului liberian că guvernul
român este hotărit să ajute în con
tinuare continentul în dezvoltarea
sa independentă și a reafirmat că
România nu se va amesteca
niciodată în afacerile Interne ale
altor țări.
Ziarele cehoslovace „RUDE PRAVO“ și „MLADA FRONTA" au re
latat. la rîndul lor, despre încheie
rea vizitei în Ghana și începerea
vizitei în Liberia.
Informații despre convorbirile la
nivel înalt româno-ghaneze și româ
no-liberiene au publicat, de ase
menea. cotidianele din Ungaria —
„NEPSZABADSAG". „NEPSZAVA"
și „MAGYAR NEMZET".
Cotidianul egiptean de limba en
gleză „EGIPTIAN GAZETTE" a evidențiat că, în cadrul dialogului la
nivel înalt româno-liberian, s-a
analizat stadiul relațiilor bilaterale,
stabilindu-se, totodată, noile înțele
geri menite a contribui la întărirea
prieteniei dintre România și Libe
ria.
Este relevat, de asemenea, con
ținutul Comunicatului comun pri
vind dezvoltarea cooperării pe mul
tiple planuri intre România și Li
beria, în special în domeniul agri
culturii, mineritului, învățămintului, medicinei și al schimbului da
tehnologie.
POSTURILE DE RADIO MARO
CANE, informînd despre noul itine
rar în țări din Africa, a relevat
faptul că acesta se înscrie în ca
drul bunelor relații întreținute de
România cu statele continentului
african, fiind, totodată, o expresie a
interesului reciproc pentru dezvol
tarea raporturilor bilaterale.
POSTURILE DE RADIO ȘI TE
LEVIZIUNE DIN ZIMBABWE au
relatat pe larg despre vizita in Gha
na. arătînd că aceasta se înscrie în
politica de pace, prietenie și coope
rare a României cu țările africane.
Vizita în Ghana a fost reflectată
și de agenția irakiană I.N.A.

(Agerpres)

tate a acestora sînt nevoite să im
porte materii prime energetice
pentru care alocă 60—70 la sută
din rezervele lor valutare. El au
opinat că centralele atomoelectrice
ar putea constitui o soluție la
criza energetică a Africii.

NEGOCIERI. La Atena s-a în
cheiat cea de-a patra rundă de ne
gocieri dintre Statele Unite și Gre
cia cu privire la viitorul bazelor
militare americane de pe terito
riul elen. Actualul acord referitor
la funcționarea celor patru baze șl
a altor instalații și obiective mi
litare din Grecia a fost încheiat în
1983. urmînd a expira la sfirșitul
acestui an.

MANIFESTAȚIE. Mai multe mii
de muncitori metalurgiști și studenți au participat la o manifesta
ție de protest împotriva închiderii
combinatului metalurgic de la
Bagnoli, localitate din sudul Italiei,
Informează agenția ANSA. Tot

0 expresie a dorinței popoarelor balcanice
de a trăi in pace, prietenie și bună vecinătate
Premierul elen Andreas Papandreu despre recenta
reuniune de la Belgrad
cleare și chimice. Premierul elen și-a
exprimat speranța că acest climat
favorabil din Balcani se va consolida,
astfel îneît aspirația popoarelor din
regiune de a trăi în condiții de pace,
prietenie și bună vecinătate să se
transforme într-o realitate politică.
Referindu-se la relațiile greco-turce, Andreas Papandreu a arătat că.
după întilnirile pe care le-a avut cu
grimul ministru al Turciei, Tiirgiit
zal, acestea s-au îmbunătățit con
siderabil. Țelul nostru, a spus el.
este acela de a crea un climat de în
credere și, fapt deosebit de impor
tant. cele două țări au convenit că
reglementarea oricărei probleme în
suspensie nu trebuie să prevadă ca
lea războiului.

ATENA 12 (Agerpres) — Recenta
reuniune de la Belgrad a miniștrilor
de externe ai țărilor balcanice a
constituit „o realizare istorică" a po
poarelor din Peninsula Balcanică —
a apreciat premierul Andreas Pa
pandreu. luînd cuvintul în parlamen
tul elen în legătură cu politica exter
nă a tării. Premierul a subliniat că
reușita reuniunii reflectă strădania
popoarelor din regiune de a dezvolta
colaborarea reciprocă in domeniile
economic, tehnico-științific și cultu
ral. de a depune eforturi pentru ela
borarea unei poziții comune asupra
unor probleme deosebit de impor
tante privind pacea și dezarmarea,
cum este și inițiativa creării în Bal
cani a unei zone libere de arme nu

PHENIAN

Plenara C.C. al Partidului
Muncii din Coreea
PHENIAN 12 (Agerpres) — La
Phenian a avut loc plenara C.C. al
Partidului Muncii din Coreea, care a
dezbătut probleme privind realizarea
unor noi obiective în domeniile ști
inței. educației și sănătății publice,
adoptînd hotărîri corespunzătoare.
în cadrul plenarei, Kye Ung Tae
a fost ales membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.C., iar un număr,
de membri supleanți ai C.C. au tre
cut în rindul membrilor C.C. al
P.M.C.
In încheierea lucrărilor a luat cu
vintul Kim Ir Sen. secretar general
al C.C. al P.M.C., președintele R.P.D.
Coreene.

Rezultate pozitive ale convorbirilor greco-turce

Congresul Partidului
Comunist din Guadelupa

O declarație a ministrului de externe al Turciei
ANKARA 12 (Agerpres). — Luînd
dintre'cele două țări. Mesut Yilmaz
Cuvintul în cadrul unor dezbateri
și-a exprimat optimismul in legătură
parlamentare, ministrul afacerilor
cu evoluția relațiilor bilaterale.
externe al Turciei. Mesut Yilmaz, a
Subliniind că Turcia va depune
declarat că întîlnirea de la Davos
eforturi pentru îmbunătățirea aces
dintre primii-miniștri turc și grec a
tor raporturi, ministrul de externe
început să-și arate roadele pozitive.
turc a afirmat că țara sa este gata
El a amintit, în acest sens, o serie de
să îl intimpine pe premierul Andreas
decizii și de inițiative menite să con
Papandreu intr-o vizită oficială la
tribuie la reglementarea disputelor
Ankara — relatează agenția Anatolia.

POINT AU PITRE 12 (Agerpres).
— La Point au Pitre — principalul
centru economic din Guadelupa, de
partament francez de peste mări —
s-au deschis lucrările celui de-al
IX-lea Congres al Partidului Comu
nist din Guadelupa. Cei aproximativ
300 de delegați la acest forum vor
dezbate sarcinile actuale și de per
spectivă ale partidului, vor alege or
ganele de conducere ale acestuia.

-

ORIENTUL MIJLOCIU

CONFLICTUL
.
DINTRE IRAN ȘI IRAK

Noi ciocniri între demonstranți și forțele israeliene
în teritoriile ocupate
Pe de altă parte, autoritățile de
In teritoriile ocupate s-a desfășu
ocupație au anunțat prelungirea
rat o zi de solidaritate cu deținuți!
termenului de suspendare a cursuri
palestinieni din închisorile israe
liene. După cum informează agenția
lor în instituțiile de învățămînt pa
lestiniene.
(Agerpres)
T.A.S.S., de la declanșarea revoltei
populației palestiniene in teritoriile
AMMAN 12 (Agerpres). — Regele
de pe malul vestic al Iordanului și
din Gaza. în urmă cu 95 de zile,
Hussein al Iordaniei și-a încheiat
trupele de ocupație au operat mii
turneul întreprins în regiune. în ca
drul căruia a făcut vizite la Bagdad,
de arestări. Aceeași sursă mențio
Kuweit. Damasc și Cairo. Regele
nează că, în ultimele. 24 de ore, noi
contingente ale armatei israeliene
Hussein a declarat că a adresat o
invitație președintelui Comitetului
au fost aduse în teritoriile ocupate.
Executiv al Organizației pentru Eli
S-au înregistrat ciocniri între de
berarea Palestinei, Yasser Arafat, de
monstranți și soldații israelieni, care
a face o vizită la Amman, pentru
au deschis focul. In taberele de reconsultări asupra tuturor probleme
fugiați Tulkaram și El-Halil circa
lor privind actualele evoluții d
100 de persoane au fost rănite, alte
Orientul Mijlociu.
136 fiind arestate.

încetarea bombardării unor
zone civile din cele două țări
NAȚIUNILE UNITE 12 (Ager
pres). — Reprezentantul permanent
al Irakului la Națiunile Unite l-a
informat pe secretarul general al
O.N.U. că guvernul irakian a între
rupt — începînd de vineri, ora 13,00
GMT — bombardamentul cu rachete
și tiruri de artilerie asupra orașe
lor iraniene declanșat la 29 februa
rie. după ce două rachete iraniene
au lovit Bagdadul — informează agenția INA.
TEHERAN 12 (Agerpres). — Un
purtător de cuvînt al Cartierului
general pentru informații de război
al Iranului, citat de agenția IRNA,
a anunțat că forțele iraniene au în
cetat. vineri după-amiază. operațiu
nile de represalii împotriva Iraku
lui. ca urmare a opririi atacurilor
irakiene asupra zonelor civile ira
niene.

Demisia guvernului
italian
ROMA 12 (Agerpres) — Președin
tele Consiliului de Miniștri al Ita
liei, Giovanni Goria, a prezentat șe
fului statului, Francesco Cossiga,
demisia guvernului său de coaliție
pentapartită. Demisia urmează unor
controverse între forțele politice
care compun guvernul. In comuni
catul dat publicității de Președin
ția Consiliului de Miniștri se relevă
că hotărîrea în acest sens a fost
luată in vederea „unei clarificări",
după care „ar putea fi constituite o
grupare majoritară și un guvern mai
puternic", relatează agenția ANSA.
Președintele Republicii a cerut
cabinetului Goria să continue să so
luționeze problemele curente ale ță
rii, rezervîndu-și dreptul de decizie
cu privire la acceptarea demisiei ca
binetului. Francesco Cossiga își va
începe luni consultările cu liderii
forțelor politice reprezentate in par
lament. cu alte personalități politice
în vederea formării unui nou guvern.

NAMIBIA
Noi tentative ale R.S.A.
de a-și perpetua
dominația colonialistă
WINDHOEK 12 (Agerpres). — în
tr-o declarație făcută agenției namibiene Nampa, secretarul general al
S.W.A.P.O.. Andimba Toivo Ja Toi
vo. a condamnat recenta hotărîre a
autorităților rasiste sud-africane de
a oficializa limba afrikaans în insti
tuțiile de învătămînt namibiene.
Obligația de a preda in limba afri
kaans demonstrează că regimul de la
Pretoria persistă în ideea de colo
nizare a Namibiei — a spus el.
După cum se știe. în ultima vre
me la Windhoek, capitala Nami
biei, au avut loc puternice demon
strații de protest ale studenților îm
potriva hotăririi autorităților sudafricane. Aceste acțiuni au fost înă
bușite cu brutalitate de poliție.
In cadrul unei conferințe de pre
să ținute la Viena, un purtător de
cuvînt al Organizației Poporului
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.)
a cerut comunității internaționale să
impună largi sancțiuni economice
împotriva guvernului de la Pretoria
pentru a-1 determina să pună capăt
acțiunilor violente și vărsării de sin
ge în Namibia.
odată, agenția italiană relevă că în
acest sector este prevăzută reducerea numărului angajațijor cu
aproximativ 25 000 de persoane.
RENUNȚARE. Fostul senator al
statului Colorado (S.U.A.), Gary
Hart, a anunțat că se retrage din
cursa pentru obținerea învestiturii
Partidului Democrat în vederea
alegerilor prezidențiale din toamnă.

AVARIE. Pe porțiunea de cale
ferată între localitățile Klaipeda și
Ghiruliăi. în R.S.S. Lituaniană, a
deraiat o garnitură de tren ce
transporta păcură, transmite agen
ția T.A.S.S. Au fost avariate 23 de
vagoane-cisternă. O parte din con
ținutul acestora s-a revărsat pe o
porțiune de circa 400 de metri în
apropierea Mării Baltice. Autorită
țile au luat măsuri de urgentă pentru a preveni poluarea mării. Primele cercetări au dus la concluzia
că la baza avariei a stat depășirea
limitei de viteză in curbă.

.

Proteste împotriva hotăririi S.U.Ade a închide misiunea O.E.P. la O.N.U.
de poporul palestinian șl O.E.P., o
PARIS 12 (Agerpres). — Secretarul
încurajare a acțiunilor represive ale
general al. Ligii Arabe. Chedli Klibi,
Israelului în teritoriile ocupate —
a criticat energic — intr-o declarație
informează agenția W.A.F.A. El a
făcută la Paris — hotărîrea S.U.A.
arătat, totodată, că hotărîrea con
de a închide misiunea observatorului
travine convențiilor anterioare din
permanent al Organizației pentru
tre guvernul american și O.N.U. pri
Eliberarea Palestinei la O.N.U., in
vind statutul organizației mondiale
formează agenția A.D.N.
pe teritoriul S.U.A.
TUNIS 12 (Agerpres). — Intr-o
primă luare de poziție față de ho
NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres).
tărîrea S.U.A. de a închide misiunea
— Organizația Națiunilor Unite . a
observatorului permanent al Orga
cerut Curții Internaționale de Justi
nizației pentru Eliberarea Palestinei
ție (C.I.J.) de la Haga avizul său
(O.E.P.) la O.N.U., o oficialitate pa
consultativ în legătură cu hotărîrea
lestiniană a declarat, la Tunis, că
Statelor Unite de a închide misiu
această decizie constituie o expresie
a politicii ostile a Statelor Unite față
nea de observator a O.E.P. la O.N.U.

Escaladarea presiunilor economice ale S.U.A.
împotriva Republicii Panama
• Blocarea plăților americane pentru folosirea canalului
$1 anularea tuturor facilităților comerciale acordate statului
panamez • Vii proteste împotriva imixtiunii în treburile
interne ale acestui stat
WASHINGTON 12 (Agerpres) —
Președintele Statelor Unite. Ronald
Reagan, a hotărit blocarea plăților
americane pentru folosirea Canalului
Panama și anularea tuturor facilită
ților comerciale acordate statului pa
namez — toate aceste măsuri fiind
luate cu titlu de sancțiuni comercialeconomice — relatează agențiile de
presă. Anterior, băncile americane
au anunțat înghețarea fondurilor
deținute de guvernul și băncile pa
nameze în S.U.A.
Potrivit precizărilor făcute de un
purtător de cuvînt al Casei Albe. în
baza acestor decizii Republica Pa
nama nu va primi, la 15 martie,
suma de 6.5 milioane dolari — sca
dența plătii datorate de S.U.A. pen
tru folosirea canalului.
Potrivit experților americani, dau
nele pe care le va înregistra Repu
blica Panama de pe urma acestor
măsuri abuzive ale administrației
americane s-ar putea ridica la aproximativ 100 milioane dolari.
CIUDAD DE PANAMA 12 (Ager
pres). — Panama studiază posibilita
tea de a solicita convocarea Consi
liului de Securitate al O.N.U. pentru
a denunța escaladarea agresiunii
economice a S.U.A. împotriva ei — a
declarat ministrul panamez al rela
țiilor externe, Jorge Abadia Arias,
transmite agenția Prensa Latina.
Presiunile economice pe care le fac
S.U.A. la adresa Republicii Panama
sînt puse în practică progresiv și ele
pot fi urmate de alte măsuri, pe
plan diplomatic — a spus Jorge
Abadia Arias.

CIUDAD DE PANAMA 12 (Ager
pres) — La Ciudad de Panama s-a
anunțat că în întreprinderile de stat
panameze au fost create „comitete de
autoapărare", iar în provincii și lo
calități au luat ființă „fronturi popu
lare". Ele urmăresc întărirea vigi
lenței populare împotriva oricăror
acte ostile la adresa țării — relatează
agenția Prensa Latina, citind un co
municat apărut in presa panamezi.
NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres)
— La o reuniune a Biroului de coor
donare al țărilor nealiniate, ambasa
dorul panamez a denunțat politica de
destabilizare a situației interne pa
nameze practicată de S.U.A., presiu
nile exercitate de administrația de
la Washington asupra autorităților
guvernamentale de la Ciudad de Pa
nama. El a afirmat că S.U.A. urmă
resc obiectivul de a denunța acordu
rile panamezo—nord-americane pri
vind statutul Canalului Panama și al
zonei sale adiacente, după 31 decem
brie 1999. informează agenția Prensa
Latina. Acordurile prevăd ca pînă Ia
această dată S.U.A. să-și retragă în
tregul personal — civil șl militar —
din zonă, teritoriul respectiv reintrînd sub suveranitatea deplină a Re
publicii Panama.

QUITO 12 (Agerpres). — Con
gresul Național din Ecuador a cerut
S.U.A. să înceteze imediat Ingerin
țele în treburile interne ale Repu
blicii Panama și să respecte ferm
principiul autodeterminării popoa
relor.

Manevrele militare britanice
ascut încordarea în Atlanticul de sud
Argentina a cerut convocarea de urgentă a Consiliului
de Securitate
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NAȚIUNILE UNITE 12 (Ager
pres). — Argentina a cerut vineri
convocarea unei reuniuni de urgență
a Consiliului de Securitate al O.N.U.
pentru a lua in discuție situația
creată în Atlanticul de sud ca ur
mare a manevrelor militare desfă
șurate de Marea Britanie in apro
pierea Insulelor Malvine (Falkland).
Cererea in acest sens a fost adresată
de ambasadorul argentinian la
O.N.U. președintelui pe luna în curs
al Consiliului de Securitate.
Potrivit primelor informații, con
siliul se va întruni în ședință la 17
martie, relatează agenția EFE.
Intr-un interviu apărut in publi
cația „U.S.A. Today", președintele
argentinian, Raul Alfonsin, a apre
ciat că refuzul Marii Britanii de a
negocia problema Insulelor Malvine
(Falkland) constituie „o adevărată
ofensă" la adresa țării sale.

LA PAZ 12 (Agerpres). — Gu
vernul Boliviei se pronunță îm
potriva manevrelor militare britani
ce în regiunea Malvinelor (Falk
land), subliniind necesitatea începe
rii unor negocieri între Argentina și
Marea Britanie. Intr-o declarație
făcută la La Paz, ministrul bolivian
al relațiilor externe, Guillermo Bedregal, a menționat că manevrele
militare britanice în zona arhipela
gului constituie un act menit să
conducă la creșterea tensiunii în
Atlanticul de sud.
BRASILIA 12 (Agerpres). — Con
ferința Permanentă a Partidelor Po
litice Latino-Americane (COPPAL),
reunite la Rio de Janeiro, a adoptat
o declarație cerind suspendarea ma
nevrelor militare ale Marii Britanii
în zona Insulelor Malvine (Falkland),
transmite agenția Prensa Latina.
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