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Sub semnul stimei și considerației reciproce, al hotărîrii comune de a dezvolta relațiile

Vizita oficială de prietenie a tuvarăsului
Kicnlae Ceausescu, împreună cu tovarășa
Elena Ceausescu, in Republica Guineea

romăno-mauritaniene, în interesul ambelor popoare, al cauzei progresului și păcii

VIZITA OFICIALA DE PRIETENIE
A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU,
ÎN REPUBLICA ISLAMICĂ MAURITANIA
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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
Șl PREȘEDINTELE MAAOUYA OULD SID’AHMED TAYA
au semnat Comunicatul comun româno-mauritanian
Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, și președintele
Comitetului Militar de Salvare Na
țională, șef al statului Republica
Islamică Mauritania, colonel Maaouya Ould Sid’Ahmed Taya, au

semnat, luni după-amiază, Comu
nicatul comun româno-maurita
nian.
Ceremonia s-a desfășurat în
prezența tovarășei Elena Ceaușescu.
Au participat tovarășii Ion
Dincă, prim viceprim-ministru al

guvernului, loan Totu, ministrul
afacerilor externe,
Constantin
Stanca, ministru secretar de stat
la Ministerul Comerțului Exterior
și Cooperării Economice Interna
ționale, alte persoane oficiale.
Au luat parte Ne Quid Abdel

încheierea convorbirilor oficiale

dintre președintele Nicolae Ceaușescu
și președintele Maaouya Quid Sid’Ahmed Taya
Luni, 14 martie, s-au înche
iat convorbirile oficiale dintre
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele
Republicii
Socialiste
România, și colonel Maaouya Ould
Sid’Ahmed Taya, președintele Co
mitetului Militar de Salvare Na
țională, șef al statului Republica
Islamică Mauritania.
Cei doi președinți și-au manifes
tat satisfacția față de rezultatele

rodnice ale vizitei, ale dialogului
desfășurat într-o atmosferă priete
nească, de stimă și înțelegere
reciprocă, relevînd că ele repre
zintă o nouă și importantă contri
buție la dezvoltarea raporturilor
de prietenie și colaborare dintre
cele două țări.
A fost exprimată convingerea că
înțelegerile la care s-a ajuns des-

chid noi perspective colaborării
reciproc
avantajoase,
asigurînd extinderea legăturilor dintre
România și Mauritania'pe plan po
litic, economic, tehnico-științific și
în alte domenii de activitate, întă
rirea prieteniei dintre popoarele
noastre, în folosul și spre binele
ambelor țări, al cauzei păcii și cooperării între națiuni.

Oaspeți ai colectivului unei importante
unități economice
Președintele , Republicii Socia
liste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa
Elena Ceaușescu, împreună cu
șeful statului mauritanian, colonel
Maaouya Ould Sid’Ahmed Taya,
și doamna Taya au vizitat luni di
mineață portul autonom Noua
kchott, obiectiv ce pune în evi
dență eforturile depuse în direcția
sporirii potențialului economiei
naționale și întăririi, pe această
cale, a independenței Mauritaniei.
La vizită au luat parte tovarășul
Ion Dincă, precum și membri ai
guvernului mauritanian.
Sosirea distinșilor oaspeți români

a fost așteptată cu multă bucurie
de muncitorii și specialiștii care
își desfășoară activitatea în noul
port Nouakchott.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu au fost
întîmpinați cu deosebită stimă de
directorul general al portului,
Ahmed Ould Zein, de membrii
consiliului de conducere, care
le-au adresat calde urări de bun
venit, împreună cu vii mulțumiri
pentru vizită. Distinșilor oaspeți
le-au fost prezentate principalele
date privind capacitatea, modul de
organizare și funcționarea portu
lui, care, în momentul de față,

asigură necesitățile de aprovizio
nare ale Mauritaniei.
Președintele Nicolae Ceaușescu a
avut cuvinte de apreciere pentru
eforturile depuse de oamenii mun
cii de aici, față de realizările obți
nute pînă în prezent și le-a urat
să dobîndească noi succese în vii
tor, să contribuie la dezvoltarea
rapidă a țării, Ia consolidarea
independenței Mauritaniei.
Pe întreg parcursul vizitei, mun
citorii, precum și marinarii de pe
navele ancorate în port și-au ma
nifestat sentimentele prietenești,
de prețuire și considerație față de
România și înalții oaspeți români.

Malick, secretar permanent ad-interim al Comitetului Militar de
Salvare Națională, Mohamed Lemine Ould N’Diayane, ministrul
afacerilor externe și cooperării,
membru al C.M.S.N., Hamdi Sam
ba Diop, ministrul comerțului și
transporturilor, alte persoane ofi
ciale.
în aplauzele celor prezenți, după
semnarea Comunicatului comun,
cei doi șefi de stat s-au felicitat cu
căldură, s-au îmbrățișat cu priete-

PLECAREA DIN CONAKRY
Duminică. 13 martie, s-a încheiat
vizita oficială de prietenie. întreprin
să în Republica Guineea de pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu. îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu.
la invitația președintelui Comitetului
Militar de Redresare Națională,
președintele Republicii Guineea, ge
neral Lansana Conte.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu. Împreună
cu președintele Lansana Conte si
doamna Henriette Contă au sosit îm-

preună la aeroport, unde distinșii soli
ai poporului român au fost conduși
cu înalte onoruri militare.
Au fost intonate imnurile de stat
ale Republicii Socialiste România și
Republicii Guineea.
In continuarea ceremoniei, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa
Elena Ceaușescu și-au luat rămas
bun de la membrii Comitetului Mi
litar de Redresare Națională, de la
miniștri și alte persoane oficiale guineeze.
Erau de față șefii misiunilor di-

plomatice acreditați la Conakry.
Președintele Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu și-au luat
apoi un călduros rămas bun de la
președintele Lansana Contă si de la
doamna Henriette Contă.
Cei doi președinți si-au exprimat
încă o dată satisfacția fată de con
vorbirile Durtate. de înțelegerile con
venite. apreciind că în urma vizitei
s-a aiuns la rezultate deosebit de
importante, care asigură o bază trai
nică dezvoltării pe mai departe a
colaborării dintre cele două țări.

COMUNICAT COMUN
Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a efectuat, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, o vizită oficială de
Guineea,
la
prietenie în
' Republica
’”
~ ’
invitația președintelui Republicii
Guineea, general Lansana Conte, în
perioada 11—13 martie 1988.
Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu, a avut convorbiri of1ciale rodnice cu președintele Repu
blicii Guineea, general Lansana
Conte, desfășurate într-o atmosferă
de prietenie și înțelegere reciprocă.
La convorbiri au participat :
Din partea română : Ion Dincă,
prim viceprim-ministru al guvernu
lui; loan Totu, ministrul afacerilor
externe; Constantin Stanca, ministru
secretar de stat la Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării Eco
nomice Internaționale; Petru Despot,
ambasadorul Republicii Socialiste
România in Republica Guineea;
Gheorghe opriiițeiviu,
oneorgne
Sprințeroiu,
consilier ;
Dimitrie Stănescu, director în Minis
terul Afacerilor Externe; Ion Grigore,
director în Ministerul Comerțului
Exterior și Cooperării Economice In
ternaționale.
Din partea guineeză ; Edouard
Benjamin, ministru la Președinție,
însărcinat cu cooperarea internațio
nală; maior Ousmane Sow, minis
trul industriei, comerțului șl artiza
natului; Zainoul Adibine Sanoussy,
ministru la Președinție, însărcinat cu
informațiile, cultura și turismul; Lamine Bolivogui, ministru la Pre
ședinție, însărcinat cu probleme eco
nomice și financiare; Kerfalla Yansane, guvernatorul Băncii Centrale;
Daniel Lopis, secretar general la Mi
nisterul Afacerilor Externe; Fode
Oisse, ambasadorul Republicii Gui
neea în Republica Socialistă Româ
nia.
în cursul convorbirilor, președinții
celor două state s-au informat re
ciproc asupra preocupărilor privind
dezvoltarea țărilor lor.
I

Președintele Nicolae Ceaușescu a
prezentat activitatea desfășurată In
România pentru înfăptuirea preve
derilor Programului de construire a
societății socialiste multilateral dez
voltate, a hotăririlor celui de-al
XIII-lea Congres și ale Conferinței
Naționale ale Partidului Comunist
Român. Totodată, au fost reliefate
măsurile adoptate în vederea perfec
ționării întregii activități economice
și sociale, a realizării revoluției tehnico-științifice și a noii revoluții
agrare, precum și direcțiile principa
le ale dezvoltării relațiilor de cola
borare economică ale României cu
celelalte țări.

Președintele Lansana Contă a în
format, la rîndul său, despre viata
politică națională din Guineea, axată
pe întărirea coeziunii naționale Și
mobilizarea resurselor umane și ma
teriale în vederea realizării obiecti
velor Programului de Redresare Na
țională, pentru edificarea unei so
cietăți libere. El a pus un accent
deosebit pe interesul pe care îl re
prezintă pentru Guineea cooperarea
internațională. în acest sens, a ma
nifestat dorința ca operatorii econo
mici români să participe la punerea
în aplicare a obiectivelor acestui
program.
Conducătorii celor două state au
procedat, totodată, la analiza apro
fundată a căilor și mijloacelor de
dezvoltare a relațiilor de prietenie
și cooperare între cele două state,
precum și la un schimb de opinii
asupra principalelor probleme ale
vieții internaționale.
Analizînd stadiul de dezvoltare a
relațiilor dintre Republica Socialistă
România și Republica Guineea, președințele Nicolae Ceaușescu și președințele Lansana Contă și-au exprimat satisfacția pentru întărirea
continuă a rș•aporturilor dintre ceie
două țări și Au
L hotărît ca aceste ra
porturi să fie intensificate tot mai
mult, în toate domeniile de interes
comun, ceea ce corespunde năzuin
țelor* popoarelor român și guineez,
cauzei generale a păcii, a înțelegerii
și colaborării internaționale.
A fost evidențiat rolul determinant
al întîlnirilor și convorbirilor la ni
vel înalt, care aduc o contribuție
esențială și deschid noi perspectiva
dezvoltării colaborării bilaterale și
conlucrării celor două țări pe plan
internațional.
Președintele Republicii Socialiste
România și președintele Republicii
Guineea au reafirmat atașamentul
țărilor lor față de respectarea în re
lațiile bilaterale, precum și în ra
porturile cu celelalte state a prin
cipiilor deplinei egalități în drepturi,
independenței și suveranității națio
nale. integrității teritoriale, neames
tecului în treburile interne și avan
tajului reciproc, nerecurgerii la for
ță și la amenințarea cu forța, a drep
tului fiecărui popor de a se dezvolta
liber și independent, potrivit pro
priei voințe.
Subliniind Importanța relațiilor
economice pentru dezvoltarea de an
samblu a cooperării dintre cele două
țări și ținînd seama de posibilită
țile de care dispun economiile lor
naționale, de prioritățile programe
lor lor de dezvoltare economică și
socială, de rezultatele pozitive obți
nute în conlucrarea bilaterală pînă
în prezent, președintele Republicii
Socialiste România și președintele
Republicii Guineea au hotărît să se
acționeze în vederea creșterii mai

intense a schimburilor comerciale si
adincirii cooperării economice in
domeniile industriei, minelor, geolo
giei, transporturilor, agriculturii, sil
viculturii și industrializării lemnului,
pescuitului, sănătății, culturii, precum și în alte sectoare de interes
comun, in baza unor programe pe
termen lung care să le asigure stabilitate și perspectivă.
S-a convenit ca ministerele, orga
nele, organizațiile și întreprinderile
economice din cele două țări să-și
amplifice contactele și să întreprindă măsurile practice necesare în vederea valorificării și concretizării
posibilităților existente, pentru înfăptuirea unor acțiuni de cooperare
economică reciproc avantajoasă. S-a
subliniat, totodată, necesitatea de a
se lărgi și diversifica schimbul re
ciproc de mărfuri.
Președinții României și Guineei au
reliefat necesitatea creșterii rolului
și a îmbunătățirii activității Com,siei mixte de cooperare economică și
tehnică și au "hotărît ca următoarea
sesiune a acestui instrument util de
conlucrare să fie convocată la Cona
kry, în cursul anului 1988.
Președintele Republicii Socialiste
România și președintele Republicii
Guineea au hotărît, de asemenea, să
fie intensificate schimburile șl con
tactele între guvernele celor două
țări, organizațiile de sindicat și fe
mei, precum și între instituțiile de
cultură, sănătate, sport, turism și ti
neret.
Cu prilejul vizitei a fost semnat
un Protocol privind dezvoltarea în
continuare a cooperării economice și
tehnice și a schimburilor comerciale
între Răpublica Socialistă România
și Republica Guineea.

II
Examinînd situația politică și eco
nomică internațională, președintele
Nicolae Ceaușescu și președintele
Lansana Contă au constatat cu satis
facție identitatea sau marea apropie
re a punctelor de vedere asupra
principalelor probleme ale lumii contemporane.
Președintele Republicii Socialiste
România și președintele Republicii
Guineea au exprimat profunda lor
preocupare față de cursul. încă pe
riculos. al evenimentelor internațio
nale. care este un rezultat direct al
continuării cursei înarmărilor. în
special nucleare, al persistentei unor
conflicte în diferite zone ale plane
tei noastre, al înrăutățirii situației
economice mondiale. îndeosebi a ță
rilor în curs de dezvoltare, al con
tinuării politicii de forță si de ame
nințare cu forța, de amestec în tre
burile interne și de încălcare a
independentei si libertății unor state.

(Continuare in pag. a IlI-a)

NICOLAE CEAUȘESCU

General LANSANA CONTE

Președintele
Republicii Socialiste România

Președintele
Republicii Guineea
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BACĂU : înnoirea
și modernizarea
produselor
înnoirea și modernizarea produ
selor destinate beneficiarilor in
terni și partenerilor de peste
hotare constituie pentru întregul
colectiv din cadrul întreprinderii
metalurgice Bacău o preocupare
de prim ordin. La conducerea uni
tății aflăm că specialiștii din sec
toarele de concepție, împreună cu
cei din atelierele și secțiile de pro
ducție au asimilat și introdus în
fabricație produse noi. moderne,
cu caracteristici tehnico-funcționale
superioare, la nivelul tehnicii mon
diale. între acestea
se numără
robinetele cu clapă fluture acționate
cu servomotor pentru industria na
vală, robinetele de închidere cu clapă
fluture înclinată pentru industria
energetică, robinetele cu cep pen
tru gaze de furnal din industria si
derurgică și altele. Asimilarea în
producție a noilor tipuri de armă
turi industriale a avut ca rezultat
reducerea importului cu peste 10
milioane lei. în același timp, au
fost reproiectate și modernizate
peste 60 de produse destinate in
dustriei constructoare de mașini,
industriei chimice și agriculturii.
Prin reproiectare și modernizare
toate aceste produse au devenit
competitive, fiind solicitate la ex
port. Alte produse se află în curs
de modernizare. Ca urmare, peste
84 la sută din producția acestui an
a întreprinderii băcăuane o re
prezintă produsele noi și moderni
zata (Gheorghe Baltă).
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CULTURILE DE PRIMĂVARĂ
Problemele producției
- semănate neîntîrziat pe toate - soluționate prompt, eficient
terenurile unde se poate lucra!
în perioada care a trecut fee lă începutul acestui an,
oamenii muncii din industria municipiului Zalău au
făcut eforturi deosebite pentru îndeplinirea in cit mai
bune condiții a sarcinilor ce, le revin. La unele sorti
mente. cum ar fi : armături industriale din fontă și
otel, produse ceramice, conductoare de bobinai, mo
bilier, țesături din in. s-au obținut chiar depășiri de
plan. Se cuvine precizat însă că la alte .produse pla
nul nu a fost îndeplinit ritmic si integral, restante
înregistrindu-se mai cu seamă la anvelope si țevi. Co
mitetul municipal de partid Zalău, actionind în spiri
tul exigentelor formulate de secretarul general al
partidului, tovarășul Nicol ae Ceausescu, la recenta
ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al

MEHEDINȚI

Tehnologiile - adaptate

la condițiile fiecărei sole
Si in județul Mehedinți ritmul
lucrărilor agricole a fost scăzut da
torită ploilor din ultimele zile, care
au dus la băltiri pe unele suprafețe.
Trebuie spus insă că. chiar in aceste
condiții, activitatea pe ogoare nu s-a
Întrerupt. Specialiștii se află per
manent în cîmp. urmăresc evoluția
vremii și stabilesc acele sole pe care
se poate lucra, atît la pregătirea te
renului. cit și la semănat, fie și numai
citeva ore din cursul zilei. Bineîn
țeles. cu sporită grijă pentru calita
tea lucrărilor efectuate. în rîndurile
ce urmează, prezentăm citeva fapte
de muncă ce dovedesc că. acolo unde
există interes, răspundere pentru
producțiile acestui an. fiecare oră
bună de lucru este folosită cu ran
dament maxim.
Cu toate că vremea a fost insta
bilă Șl în cursul zilelor de duminică
și luni. în unitățile agricole de pe
raza consiliului unic agroindustrial
Obirșia de Cîmp s-a lucrat. într-adevăr. nu pe un front larg, dar cu o
concentrare de forte pe suprafețele
de teren identificate de către spe
cialiști. Pe cooperatorii si mecaniza
torii din Salvia i-am găsit în plină
activitate : la repicat legume și
plantat varză timpurie în solarii, la
pregătirea terenului si semănat. ..în
cimp avem peste 650 de oameni —
ne spune Constantin Bădița, pre
ședintele cooperativei agricole. Cu
toate că în cursul dimineții a plouat
cîteva ore. după-amiază noi am in
trat cu tractoarele si semănătorile
pe âcele porțiuni pe care putem
aplica corect tehnologiile de lucru
stabilite. în cel mult o zi terminăm
semănatul mazării de cîmp pe cele
100 hectare planificate. Cele 25 hec
tare cu borceag au fost deja semă
nate. Nu departe de aici, pe o por
țiune de teren în pantă, găsim 12
tractoare, dotate cu seturile de ma
șini necesare pentru lucrarea aflată
în curs de efectuare. Șeful secției
de tpecanizare. Iulică Soșa. ne ex
plică': „Timpul neț pune ceva pro
bleme, dar noi mecanizatorii nu pu
tem lăsa să treacă nici măcar o oră
dacă o putem folosi pentru lucrările
agricole. Pentru sfecla de zahăr si
floarea-soarelui am pregătit deia
patul germinativ pe aproape 130
hectare, urmînd să trecem imediat
și la însămînțarea acestor culturi".
Și în cooperativele agricole de
producție din Obirșia de Cimp. Dîrvari. Gemeni și Cușmir aria de
acțiune este mai restrînsă. dar
munca în cîmp nu încetează o clipă,
în ciuda precipitațiilor, care cad mai
ales în cursul nopții, din cele 300
hectare mazăre de cîmp. prevăzute
în plan la nivelul acestui consiliu
agroindustrial, s-au însămînțat 245
hectare. La acestea se mai adaugă
146 hectare semănate cu furaje.
Parcurgînd zona de cîmpie a ju
dețului — unde se află ponderea
culturilor de bază șt mai ales a ce
lor din prima epocă — ne-am oprit
și în consiliul unic agroindustrial
Gruia. Sola pe care ajungem apar
ține cooperativei agricole Pristol.
Inginera-sefă a unității, tovarășa
Maria Cirlig. dovedește exigență mai
mare ca oricînd. ținind seamă de
condițiile în care se lucrează. Vi
teza de înaintare a celor trei semă
nători a fost reglată in funcție de
starea terenului. Din loc în loc se
verifică dacă tuburile nu se în
fundă și dacă sămînta se încorpo
rează uniform in sol. Președintele
unității, tovarășul Ilie Leca, îm

preună cu șeful secției de mecaniza
re. Gheorghe Zamfiroiu. s-a depla
sat intr-un alt punct, unde inginerașefă a dat dispoziție să se reia ac
țiunea de pregătire a terenului. La
ora cînd ne aflam în cîmp. 8 trac
toare lărgeau necontenit frontul de
lucru. Aici, la Pristol, cele 50 hec
tare repartizate culturii de mazăre
au și primit sâmința. La fel și cele
5 hectare de arpagic. Pe una din
solele cooperativei agricole din Iz
voarele. unde se lucra la însămințatul lucernei, o intîlnim pe Maria
Negoescu. președintele și organiza
torul de partid al CUASC Gruia.
Reținem cîteva date pe care ni le
oferă : s-au însămînțat cele 100 hec
tare mazăre. 40 hectare borceag șl
20 hectare arpagic. Unitățile de aici
vor cultiva 564 hectare cu furaje,
din care 235 hectare cu lucernă și
tocmai de aceea în aceste zile for
țele au fost concentrate pe solele
repartizate acestor culturi. Pentru ca
fiecare oră bună de lucru în cîmp
să fie folosită la maximum. în toate
unitățile sint organizate tabere in
cimp pentru mecanizatori. Avantajul
este evident : numai prin eliminarea
deplasărilor in gol se economisește
o cantitate de motorină cu care se
poate pregăti terenul si insămînța
peste 300 hectare. Consemnăm și
preocuparea conducerilor unităților
de a asigura pe parcursul zilei masă
caldă mecanizatorilor în cîmp.
Faptele relatate demonstrează că,
acolo unde accentul se pune pe buna
organizare, iar exigentele fată de
calitatea lucrărilor se situează la ni
velul răspunderilor ce revin oame
nilor muncii din agricultură, fiecare
oră bună de muncă în cîmp se
poate folosi cu randament maxim
pentru efectuarea lucrărilor agri
cole de sezon. Exemplele la care
ne-am referit fac cinste oamenilor
de aici si ele trebuie urmate și,de
către conducerile unităților din ce
lelalte zone, de pe întreg cuprinsul
județului.

Vlrgiliu TATARU

corespondentul „Scînteii*

arad

Pregătirea

răsadurilor in serele Asociației economice intercooperatiste
Vinători, județul Mehedinți
Foto : S. Cristian

Legumicultorii au nevoie, acum, de folie de polietilenă!

în aceste zile, legumicultorii din
județul Arad sint preocupați de fi
nalizarea grabnică a însămințării
vinetelor și ardeilor în spații calde.
„Lucrările de plantat și semănat
s-ar putea încheia în 4—5 zile, ne
spune tovarășul Ion Țîrlea. directo
rul trustului județean al horticultu
rii. însă ne confruntăm cu o situație
pe care, fără exagerare, o numesc
grava : ne lipsește în continuare fo
lia de polietilenă și sîntem puși in
situația de a nu putea repica toma
tele timpurii pentru 800 hectare,
ardeiul și vinetele pentru cite 200
hectare fiecare. Deși în urma apelu
lui pe care l-am lansat prin inter
mediul ziarului ..Scinteia" din 21 fe
bruarie a.c. am fost programați cu
prioritate să primim 30 de tone de
folie de la Năsăud. alte 40 tone
de Ia Iași, n-am primit nici mă
car o tonă din cantitățile plani
ficate. Facem din nou apel la cei in
drept să ia atitudine față de situația
creată și să ne ajute pentru a nu
compromite răsadurile semănate. în
treaga activitate am conceput-o prin
prisma cerințelor de a realiza pro
ducții mari și timpurii la fiecare
cultură de legume și numai acționind. acum, cu promptitudine, vom
putea realiza acest obiectiv".

La cele de mai sus se cuvine să
adăugăm că utilajele pentru semănat
in cimp sint pregătite pentru a relua
lucrul, pe măsură ce pămintul se va
zvinta după ploile căzute în ultima
vreme. O altă activitate importantă
în momentul de fată este scoaterea

de construcții industriale din Timișoara:
cuție cu randamente superioare este
evident și, desigur, în mare măsu
ră justificat de necesitatea generali
zării unor metode de lucru indispen
sabile perfecționării activității des
fășurate de constructori pe șantiere,
imprimării unui pronunțat caracter
industrial tuturor proceselor de exe
cuție.
— Cele 61 de măsuri ale pro
gramului ne-au permis să obținem,
în cursul anului trecut, un spor de
producție de peste 40 milioane Iei. o
creștere a productivității muncii cu
aproape 9 Ia sută și o economie re
lativă de personal de peste 200 de
oameni, ne-a oferit primele infor
mații ing. Traian Neagu, responiabilul acțiunii de modernizare.
Mai adăugăm. Ia rindul nostru, că
unele soluții tehnologice, cum ar fi
realizarea, la Centrala termoelectri
că din Timișoara, a cuvelor de mare
edîncime cu ajutorul instalației
Kelly, au fost aplicate cu rezultate
excelente, in premieră pe țară.
Așadar, activitatea trustului timi
șorean se află intr-un evident pro
gres. Șl, totuși, din discuțiile purtate
cu inginerul Mircea Traica. directo
rul trustului, cu alți specialiști am
putut lesne descifra o anumită
insatisfacție. Pricinuită de conștiința
faptului că atît ei, cit și muncitorii
de pe șantiere au capacitatea de a
face mult mai mult. Că rezultatele
bune, dar numai parțial bune, obți
nute pină în prezent pot fi conso
lidate, extinse și ridicate la un nivel
superior. In foarte multe privințe,
personalul muncitor al trustului știe
bine ce are de făcut, acționînd dn
consecință. In altele însă, perspec
tiva nu mai este tot atit de clară.

Tristan MIHUTA

corespondentul „Scînteii"

NOTA REDACȚIEI. Și din alte județe am primit semnalări că între
prinderile de mase plastice nu au livrat unităților agricole cantitatea de
folie de polietilenă la nivelul celei stabilite prin repartiție. La Direcția
generală economică a horticulturii din Ministerul Agriculturii am fost
informați că din cantitatea de 1 000 tone prevăzută pentru perioada 1—15
martie s-au livrat doar 200 tone. Trebuie arătat că bună parte din folia
de polietilenă necesară unităților agricole in primul trimestru al anului
este destinată acoperirii spațiilor rezervate producerii răsadurilor. Se $tie
că una din condițiile pentru ca producția de legume, si ne referim în
deosebi la varză, tomate, ardei și vinete, să ajungă cit mai timpuriu pe
piață fiste ca acestea să fie cultivate prin răsaduri de bună calitate. Insămințarea acestora este intr-un stadiu avansat, dar intirzie repicarea
tocmai datorită faptului că nu se asigură la timp folia de polietilenă
necesară acoperirii spațiilor respective, situație ce poate determina alungirea răsadurilor și chiar compromiterea lor. Cadrele de conducere ale
întreprinderilor de mase plastice trebuie să înțeleagă necesitatea înde
plinirii sarcinilor pe care le au unitățile respective in ce ' privește
livrarea, acum și nu mai tirziu, a cantităților prevăzute de folie de poli
etilenă. In acest an trebuie să se obțină cel puțin 12 milioane tone de
legume, in sortimente diversificate și corespunzătoare cerințelor bunei
aprovizionări a populației. O parte din acestea le reprezintă tocmai legu
mele timpurii, pentru realizarea cărora este absolut necesar să fie luatg
măsuri grabnice in vederea asigurării și livrării, potrivit graficelor, a can
tităților de folie de polietilenă necesară legumicultura.

0 întrebare de actualitate pe șantierele Trustului antrepriză generală

O destul de lungă perioadă de
timp, rezultatele economico-financiare înregistrate de colectivul Trustu
lui antrepriză generală de construc
ții industriale din Timișoara au fost,
cu bunăvoință spus, modeste. Iată
însă că noua conducere a trustului,
pentru că in ultimii ani s-au perin
dat mai multe, a imprimat un curs
pozitiv activității constructorilor ti
mișoreni, revirimentul produs pe
șantiere devenind de altfel vizibil,
ca și încercarea de a-i oonfen un
fundament solid și, mai ales, conti
nuitate certă. Sînt mult mai bine
coordonate preocupările pentru in
troducerea progresului tehnic și apli
carea unor soluții moderne de exe
cuție. Pregătirea tehnologică a lu
crărilor se bucură de o atenție spo
rită, iar controlul calității acestora
are loc cu mai multă rigoare.
, ln acest context, programul de per
fecționare a organizării și moderni
zare, aflat în plin proces de deru
lare. este considerat un instrument
esențial. Actualizate periodic, urmă
rite și îndeplinite cu destulă punc
tualitate. prevederile sale au con
tribuit într-o mare măsură la creș
terea și stabilizarea rezultatelor ob
ținute. Ca urmare, in ultimii doi ani,
pentru prima oară după mult timp,
colectivul trustului și-a indcplinit
sarcinile la principalii indicatori de
plan. Elaborat, în principal, după
orientările conducerii Ministerului
Construcțiilor Industriale și. indeosebi, după studiul întocmit în acest
scop de Centrul de organizare și
cibernetică in construcții, programul
de modernizare are un pronunțat
caracter tehnic. Accentul pus pe
promovarea unor tehnologii de exe

verzei timpurii in spatii protejate
pentru ca plantele să se călească și
culturile din cimp să fie înființate
timpuriu.

Constatarea ne-a fumizat-o același
program de modernizare, mai exact
spus viziunea care l-a generat. Am
amintit de caracterul predominant
tehnic al măsurilor. Binevenite, de
sigur, ele nu pot însă ascunde opti
ca exclusiv tehnicistă asupra acțiu
nii de modernizare. Atît în sectorul
de construcții-montaj, cît și în cele
lalte sectoare ale economiei, moder
nizarea are o sferă de cuprindere
mult mai largă. Ea este rezultanta
însumării unor eforturi corelate pe
planuri multiple : tehnic, organiza
toric. profesional, științific, in ulti
mă instanță este expresia concretă a
unui mod nou, superior de a gindi
activitatea productivă în toate seg
mentele sale. Or. din această pers
pectivă. dezechilibrul dintre efortul
tehnologic și- cel organizatoric este
indiscutabil. Privite mai atent, chiar
și măsurile cuprinse în capitolul de
perfecționare a organizării și condu
cerii producției și a muncii nu re
prezintă altceva decit metode de or
ganizare a locurilor de muncă pe
șantiere. Fără îndoială, soarta activi
tății unei unități de construcții-montaj se hotărăște pe șantierele sale și,
în consecință, nu poate rămîne sub
nici o formă indiferent în ce mod
lucrează oamenii, cu ce metode, uti
laje și materiale, cu ce îndemînare
profesională. Dar între factorul teh
nologic și organizarea tuturor com
partimentelor trustului Ia o stare de
funcționalitate superioară există o
strinsă interdependență. Una o in
fluențează pe cealaltă, una atrage în
mod obiectiv schimbări în conținutul
celeilalte.
O unitate economică nu este numai
un ansamblu de utilaje, de forță de

MODERNIZAREA PRODUCȚIEI
— ARGUMENT AL COMPETITIVI
TĂȚII LA EXPORT. De la un an la
altul produsele întreprinderii „Inte
grata" de in din Zalău sint mai ele
gante. mai ușoare, intr-un cuvint tot
mai moderne. Fapt ilustrat si de so
licitările tot mai mari la export,
ponderea țesăturilor destinate parte
nerilor străini ajungind în prezent
la aproape 40 la sută din volumul
producției. Notabil este faptul că
printre partenerii tradiționali se nu
mără firme de prestigiu din Italia.
R.F.G.. S.U.A. Și încă o precizare :
in întreprindere se execută in pre
zent peste 4 000 de produse, iar fie
care articol cuprinde circa 5 000 de
poziții coloristice. fără să se consi
dere insă că posibilitățile de diver
sificare a producției au fost epuiza
te. Dovadă că după două luni din
acest an s-au mai asimilat in fabri
cație 50 de modele noi de țesături.
Și toate acestea în condițiile in care
de Ia începutul anului unitatea și-a
realizat integral la toate sortimen
tele planul la producția fizică. De
asemenea, toate comenzile de export
au fost onorate la termen. Care este,
de. fapt, „cheia" succesului înregis
trat de acest colectiv ?
— Am asigurat din timp o temei
nică pregătire a producției, o ri
guroasă organizare a muncii — ne
spune inginerul Viorel Ilanu. direc
torul întreprinderii. Fiecare maistru
sau inginer — Pe lingă asistenta teh
nică pe care o asigură neîntrerupt
in secțiile de fabricație — are dato
ria să contribuie personal la moder
nizarea produselor sau a fluxurilor
de fabricație. Așa se si explică gra
dul ridicat de innoire a producției,
care a ajuns la peste 40 la sută. Ro
lul principal in acest sens ii are insă
atelierul de creație, care a dobindit
o bogată experiență.
Cum au contribuit specialiștii din
cadrul atelierului de creație la reali
zarea si chiar depășirea planului M
producția fizică ? „Sigur, pe primul
plan se situează măsurile tehnice
care au vizat modernizarea mașini
lor de tesut si care au dus la creș
terea productivității muncii si îmbu
nătățirea calității producției, intro
ducerea pnor tehnologii noi. care
valorifică superior materia primă,
reușindu-se ca dintr-o tonă de fire
să se obțină 6 000—6 500 mp țesături,
fată de 5 000 mp cit e planificat, ne
spune creatoarea de modele Rodica
Beșe. Consider însă că la depășirea
planului o contribuție a avut si co
lectivul din care fac parte. Nu e
ușor să te impui cu produse noi.
Am reușit să realizăm produse ușoa
re. în culori pastelate, iar modelele
originale create de noi s-au impus
si sînt tot mai solicitate la export.
De promptitudinea cu care realizăm
noi tipuri de țesături depinde in ul
timă instanță reușita colectivului
nostru. Tocmai aceasta este și pro
blema pe care o avem permanent în
vedere si pe care încercăm să o re
zolvăm cit mai bine".

O PROBLEMA VITALA — APRO
VIZIONAREA RITMICA CU SEMI
FABRICATE. Discuția cu inginerul
Nicolae Maier, directorul întreprin
derii de țevi din Zalău, ne-a con
firmat încă o dată — dacă mai era
cazul — că unitățile producătoare
de țevi se confruntă cu mari difi
cultăți în realizarea sarcinilor pla
nificate din cauza nelivrării ritmice

P.C.R.. a stabilit un mobilizator program de măsuri
menit să contribuie la recuperarea grabnică a restan
telor si realizarea integrală a planului pe acest tri
mestru si pe Întregul an. Esențial este acum să se
asigure o intervenție promptă, eficientă, zi de zi din
partea consiliilor oamenilor- muncii, a organizațiilor
de partid, o intervenție făcută cu simțul perspecti
vei. astfel incit experiențele bune să fie extinse și
generalizate, iar neajunsurile să fie grabnic eliminate.
Tocmai de aceea in sondajul ..Scînteii" efectuat in trej
puternice unităti economice din Zalău ne-am propus
să urmărim cu ce operativitate sint soluționate pro
blemele realizării planului.

ÎN UNITĂȚI DIN
MUNICIPIUL ZALĂU
de către combinatele siderurgice a
semifabricatelor turnate. în ce pri
vește întreprinderea din Zalău, aceasta nu a reușit să-și realizeze in
tegral planul in principal din cauza
lipsei de tagle pe care trebuia să le
livreze Combinatul siderurgic Hune
doara. Așadar, cu toate eforturile
colectivului, cu toată strădania ca
drelor de conducere care stau mai
mult pe la furnizorii de metal decit
în întreprindere, planul la producția
fizică la principalele sortimente —
laminate finite pline și țevi lamina
te — nu a fost realizat integral.
Este adevărat, combinatele side
rurgice s-au confruntat si se con
fruntă la rândul lor cu o serie de
dificultăți datorită lipsei unor fero
aliaje. calității nu întotdeauna sa
tisfăcătoare a cărămizilor refracta
re. greutăți care determină nerealizarea cantităților stabilite de semi
fabricate. Iată insă că neîndeplinirea
planului în aceste unităti se reper
cutează asupra activității întreprin
derilor care prelucrează superior
semifabricatele turnate. Economia
națională are nevoie pentru înfăp
tuirea programelor prioritare din do
meniul energetic, precum si din alte
domenii de țevi de diverse dimen
siuni si calități. O mare parte din
aceste țevi se realizează la Zalău.
Colectivul de aici a dobindit o bună
experiență în ce privește fabricația
țevilor, fapt ilustrat si de solicitările
mereu mâi mari lar export. Zestrea
tehnică de care dispune unitatea
permite si asigură ritmuri înalte de
lucru. Totuși, fără metal nu se pot
executa țevi. Iată de ce este nece
sar ca furnizorii de metal — com
binatele siderurgice din cadrul Mi
nisterului Industriei Metalurgice —
să asigure ritmic metalul necesar,
să respecte contractele încheiate.
Ne-am referit mai mult la acest
aspect de aprovizionare. Pe care-1
considerăm fundamental, deoarece
colectivul de aici a demonstrat că
dispune de capacitatea necesară pen
tru a realiza ritmic, integral sarci
nile ce îi revin. Să ne aducem amin
te numai de perioada record în care
a fost executată anul trecut repara
ția capitală la laminorul de tevl.
Este drept, atunci au fost sprijiniți
și de muncitorii de la Hunedoara.

integral : disciplina tehnologică nu
este respectată întotdeauna ; unele
lucrări executate sînt de excepție,
dar altele de calitate slabă ; produc
tivitatea muncii, deși în creștere
constantă, rămîne totuși scăzută in
raport cu cea obținută în celelalte
unități ale ministerului ; in compar
timentele funcționale, inclusiv în cel
de proiectare, efortul creator, munca
de concepție se află în minoritate
față de activitățile rutiniere.
Toate aceste aspecte aduc în primplanul discuției necesitatea pregăti
rii temeinice și permanente a spe
cialiștilor și muncitorilor construc
tori. deopotrivă sub aspect tehnic,
economic, dar și organizatoric, în
sensul larg al cuvântului, prin însu
șirea unor metode moderne de or
ganizare și conducere științifică,
subordonate unui obiectiv mai am
plu : dezvoltarea echilibrată a în
tregului potențial al unităților din
care fac parte. Ca atare, pentru reu
șita acțiunii de modernizare, coordo
narea și sprijinul mai activ ale spe
cialiștilor din Centrul de organizare
și cibernetică în construcții, din Mi
nisterul
Construcțiilor Industriale
devin absolut necesare. Sprijin care
în cazul trustului timișorean trebuie
corelat cu anumite particularități ale
activității referitoare îndeosebi la
volumul și valoarea lucrărilor con
tractate pentru acest an. Adincind tendința negativă din ulti
mul timp. în 1988 dintr-un total
de 87 poziții de plan, numai 19 de
pășesc valoarea de 5 milioane lei,
în timp, ce 41 sint sub 1 milion
lei, împrăștiate In 5 județe. O ase
menea dispersare a forțelor nu con

PRODUSE NOI, CU ÎNALȚI PA
RAMETRI CALITATIVI. De-a lun
gul unui foarte complex ciclu de fa
bricație — laminare, trefilare. emailare — la întreprinderea de conduc
tori electrici emailați din Zalău se
execută 17 familii de produse în
Peste 1 200 sortotipodimensiuni. des
tinate industriei electrotehnice sl
exportului. Care este cea mai recentă
realizare a colectivului ?
— Sintem în faza de omologare a
conductorului de bobinai de 25 de
microni, realizat în stația-pilot a în
treprinderii — ne spune inginerulsef al întreprinderii. loan Sitaru. De
asemenea, am reușit în premieră să
realizăm conductori de 20 de mi
croni. produse de nivel tehnic ridi
cat. Pe plan mondial se realizează
semiconductori nină la un diametru
de 16 microni. Spre această cotă tin
dem și noi. Si nu e departe ziua
cind vom executa si noi asemenea
produse.
— Pa ce vă bazați, tovarășe in
giner ?
— Am ajuns să executăm produse
Pe care le realizează numai 3—4 fir
me din lume. Deviza noastră este
una singură : să realizăm produse
noi. competitive. Pentru noi moder
nizarea constituie o acțiune priori
tară. în care sînt angrenați deopo
trivă muncitori, tehnicieni, ingineri
si cercetători. Fără fluxuri noi. mo
derne. fără tehnologii adecvate nu
se pot executa produse competitive,
ceea ce în fapt înseamnă autoeliminarea de pe Piața »externă. Or. noi
am luptat ani de-a rindul si ne-am
impus printre bunii' producători da
conductori electrici emailați din
lume.-Nu avem dreptul să risipim
ceea ce am cîștigat
— Concret, cum acționați pentru
modernizarea produselor, pentru mo
dernizarea fabricației ?
— Prin autoutilare am realizat în
premieră națională o instalație de
emailat in gama 0.4—1,1 mm. Insta
lația funcționează la capacitate.
Pentru a spori producția de conduc
tori ultrasubțiri, tot prin autoutilare
vom executa în acest an alte trei
instalații de emailat.
Ca urmare a aplicării acestor mă
suri tehnice și organizatorice, de la
începutul acestui an întreprinderea
si-a îndeplinit planul la producția
fizică la toate sortimentele, care,
amintim, numără peste 1 200 sorto
tipodimensiuni.

Industria municipiului Zalău are de înfăptuit în acest an sarcini
deosebit de mari. Economia națională contează pe o gamă foarte largă
de produse care se execută in întreprinderile municipiului. ..Măsurile
organizatorice si tehnice initiate in toate unitățile economice au con
tribuit la obținerea in primele două luni ale anului a unor rezultate bune
m realizarea planului la producția fizică — ne spune tovarășul Nicolae
Negrea, secretar al Comitetului municipal Zalău al P.C.R. Pe ansamblul
municipiului rezultatele puteau fi însă mult, mai bune dacă nu se înre
gistrau unele restante la producția de tevl si anvelope, dacă în toate
unitățile s-ar fi folosit integral timpul de muncă, dacă mașinile, utila
jele, și instalațiile din dotare ar fi fost exploatate la capacitate.
In continuare, vom acționa cu toate forțele, vom face tot ce depinde de
noi pentru ca sarcinile de plan la producția fizică si in special la export
să fie realizate integral, astfel incit industria municipiului Zalău să-și
îndeplinească in totalitate sarcinile de Plan Pe primul trimestru si pe în
tregul an".
v.

Gheorghe IONITA, Eugen TEGLAȘ

MODERNIZARE FĂRĂ ORGANIZARE?
muncă, de mijloace financiare, ci cu
mult mai mult. De aici derivă rolul
major pe care îl are crearea unui
sistem organizatoric de ansamblu
adecvat, remodelarea lui în funcție
de noile tehnologii adoptate, dar și
în funcție de noile concepte și teh
nici de conducere. Demers cu atît
mai necesar în cazul trustului din
Timișoara, cu cît însăși practica a
confirmat că tocmai o conducere ac
tivă și competentă este în stare să
dea impuls activității acestei unități.
Or, procesul, să-l numim de „pro
fesionalizare" a conducerii, trebuie
adincit. Cerință care, din păcate,
nu-și găsește prea mult loc în pro
gramul de modernizare. Este cunos
cută diferența de randament dintre
trustul timișorean și alte trusturi si
milare. Se regăsește în programul
său de modernizare, sub aspectul or
ganizării conducerii științifice, situa
ția particulară din această unitate ?
Care sînt aspectele favorabile și care
sînt cele critice în activitatea pe
care o desfășoară ? Ce trebuie pro
movat. generalizat și ce anume tre
buie dat la o parte ? Sînt întrebări
la care programul de modernizare al
trustului din Timișoara nu dă nici
un răspuns. Și nu îl dă pentru că
studiul orientativ elaborat de Cen
trul de organizare și cibernetică în
construcții nu se ocupă de asemenea
probleme.
în activitatea cotidiană de pe șan
tierele'trustului timișorean sînt încă
multe probleme de pus la punct:
mijloacele de mică și medie meca
nizare nu sînt folosite la capacitate :
fluctuația oamenilor este mare ;
timpul de lucru nu este valorificat

Exact de aceia care acum au datoria
să-i ajute în continuare, livrîndu-le
ritmic țaglele contractate.

stituie In nici un oaz un factor mo
bilizator în efortul de organizare ra
țională a activității
generală a
trustului și a lucrărilor pe șantiere,
de creștere mai accentuată a produc
tivității muncii întregului personal.
Modernizarea activității unități
lor de construcții-montaj nu este un
scop în sine. Ea trebuie racordată
la exigența majoră a înfăptuirii în
condiții de înaltă eficiență econo
mică a programelor de investiții și
de puneri in funcțiune. Oricit de
modernă și bine organizată ar fi ac
tivitatea unui trust sau antreprize
de specialitate, foloasele de pe urma
acestui lucru rămîn totuși minime
dacă lucrările in care sînt acestea
angajate nu intră în circuitul pro
ductiv la termenele prevăzute. Or,
sub acest aspect, randamentul con
structorilor mai este condiționat, intr-o proporție hotărîtoare, și de per
fecționarea concomitentă și sincroni
zată a activității celorlalți factori
din investiții,. în ultimă instanță de
îmbunătățirea modului de organizare
și conducere a întregului proces investițional. prin excelență un pro
ces colectiv. Cu aproape 30 la sută
din documentația de execuție neasi
gurată la această oră. întîmpinînd
greutăți în obținerea necesarului de
motorină, cu repartiții insuficiente
pentru diverse materiale, dar mai
ales confruntat cu „sincope" frec
vente în aprovizionarea cu ciment,
tablă și țevi de diferite dimensiuni,
colectivul trustului din Timișoara
este pus în fața unor serioase pro
bleme.

Cristian ANTONESCU
Cezar IOANA

ALBA : însemnate creșteri

ale productivității muncii
Eficiența măsurilor de organiza
re si modernizare a producției, aPlicate în unitățile industriale ale
județului Alba, este evidențiată în
mod deosebit prin creșterea pro
ductivității muncii. Introducerea
unor noi tehnologii de fabricație
și a unor metode moderne de mun
că. perfecționarea organizării flu
xurilor tehnologice. întărirea or
dinii și disciplinei sînt principalele
direcții în care s-a acționat și pe
baza cărora. în primele două luni
ale acestui an. a fost înregistrat
un soor la productivitatea muncii
de 22.2 ]a sută față de aceeași pe
rioadă a anului trecut. (Ștefan Dinică).

IAȘI : Producție fizică

peste prevederi
Oamenii muncii din numeroase
întreprinderi industriale ale ju
dețului Iași înscriu pe graficele în
trecerii socialiste însemnate depă
șiri la producția fizică. Astfel, de
la începutul anului și pină în pre
zent au fost realizate in plus pro
duse ale industriei electrotehnice
și electronice în valoare de 16 mi
lioane Iei. mijloace de automatiza
re. produse de mecanică fină, mașini-unelte. utilaje pentru construc
ții și lucrări de drumuri, prefabri
cate din beton. De asemenea, s-au
realizat suplimentar 500 tone oțel
aliat și înalt aliat, 1 500 tone pro
file indoite din oțel, medicamente,
tricotaje, mobilier etc. Depășirile
au la bază creșterea substanțială a
productivității muncii. (Manole
Corcaci).
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Vizita oficială de prietenie a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, in Republica Islamică Mauritania
Ceremonia sosirii

„Un nou impuls cooperării româno-mauritaniene"

DINEU OFICIAL OFERIT ÎN ONOAREA
PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU
Șl A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU
Duminică seara, în onoarea
președintelui Republicii Socia
liste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, și tovarășei
Elena Ceaușescu a fost oferit un
dineu oficial de către președintele
Comitetului Militar de Salvare
Națională, șef al statului Republi
cii Islamice Mauritania, colonel

Maaouya Ould Sid’Ahmed Taya, și
doamna Taya.
Au participat tovarășii Ion
Dincă, loan Totu, Constantin
Stanca, ministru secretar de stat,
celelalte persoane oficiale care îl
însoțesc pe șeful statului român.
Au luat parte membri ai Comi

tetului Militar de Salvare Națio
nală, membri ai guvernului.
Erau prezenți șefi ai misiunilor
diplomatice acreditați în Maurita
nia.
în cadrul dineului, cei doi șefi
de stat au continuat dialogul la
nivel înalt româno-mauritanian,
întreținîndu-se cordial.

Semnarea unor acorduri româno-mauritaniene
în urma Înțelegerilor convenite In
cadrul dialogului la nivel înalt
româno-mauritanian, la Nouackhott
au fost semnate Acordul între Gu
vernul Republicii Socialiste România
și Guvernul Republicii Islamice
Mauritania privind promovarea și

garantarea reciprocă a Investițiilor
și un Aide-Memoire privind dezvol
tarea în continuare a schimburilor
comerciale șl a cooperării economice
Intre cele două țări.
Documentele au fost semnate, din
partea română, de Ion Dincă, prim

viceprim-ministru al guvernului, Iar
din partea mauritaniană, de Moha
med Lemlne Ould N’Dlayane, mi
nistrul afacerilor externe și coope
rării, pentru acordul guvernamental,
și de Hamdi Samba Diop, ministrul
comerțului și transporturilor, pentru
Aide-Memoire.

Mijloacele de informare în masă
din Mauritania consacră spații am
ple reflectării vizitei oficiale de
prietenie întreprinse în această tară
de' președintele Republicii Socia
liste
România,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, Împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu.
Cotidianul național „CHAAB"
deschide edițiile in limbile fran
ceză și arabă cu o manșetă in lim
ba română : „Bun sosit președin
telui Nicolae Ceaușescu și doamnei
Elena Ceaușescu in Mauritania !“,
sub care publică portretul șefului
statului român.
Comentariul Întitulat „Maurita
nia — România : premise pentru o
dezvoltare mai accentuată a co
operării", publicat pe prima pa
gină, reliefează, între altele, că re
sursele economice ale celor două
țări, preocuparea comună pentru
independența națională și atașa
mentul. celor două popoare la idea
lurile de progres, dreptate și pace
constituie factori importanți în fa
voarea amplificării susținute a
relațiilor bilaterale.
Același ziar consacră două pa
gini prezentării dezvoltării eco
nomice și sociale a României,
în care inserează biografiile
și portretele tovarășului
Nicolae Ceaușescu și tovarășei
Elena Ceaușescu. Este scoasă în
evidență activitatea neobosită a
șefului statului român pentru

dezarmare, securitate și pace în
întreaga lume, pentru progresul
economic și social, pentru instau
rarea unei noi ordini economice
internaționale.
De asemenea, este reliefată acti
vitatea științifică de prestigiu in
ternațional a tovarășei Elena
Ceaușescu, a cărei largă recunoaș
tere este subliniată prin înalte

Revista presei
titluri academice, conferite atît în
România, cît și în numeroase țări
ale lumii.
Cotidianul „Chaab" publică am
ple relatări despre principalele mo
mente din prima zi a vizitei în
Mauritania — sosirea pe aero
portul din Nouakchott. întîlnirea prietenească dintre tovarășul
Nicolae Ceaușescu, împreună tu
tovarășa Elena Ceaușescu, și pre
ședintele țării-gazdă, începerea
convorbirilor oficiale și dineul ofe
rit în onoarea distinșilor oaspeți
români. In reportajul asupra vizi
tei, Intitulat „Sosirea la Nouakchott
a președintelui român — o primire
pe măsura ilustrului oaspete", sînt
înfățișate atmosfera .prietenească,
entuziasmul și căldura cu care lo
cuitorii capitalei mauritaniene au

întîmpinat pe înalții soli'ai poporu
lui român. Relatările sînt însoțite
de imagini din timpul momentelor
principale ale vizitei.
Ziarul publică, de asemenea, un
amplu articol, intitulat .București
— o metropolă in plină dezvolta
re", în care sînt prezentate date
privind istoria Bucureștiului și lu
crările de modernizare și sistema
tizare a capitalei țării noastre
realizate în ultimii 23 de ani.
RADIOUL ȘI TELEVIZIUNEA
au transmis, la rîndul lor, în
direct, ceremonia sosirii oficiale,
precum și reportaje filmate și emi
siuni speciale despre țara noastră
și despre vizită. Au fost transmise,
de asemenea, programe speciale de
muzică românească.
In același timp, atît posturile de
radio și televiziune, cît și ziarele
mauritaniene au informat zilnic
despre vizitele tovarășului
Nicolae Ceaușescu. împreună cu
tovarășa Elena Ceaușescu. în cele
lalte țări africane, reliefîndu-se
schimbul frecvent de vizite la cel
mai înalt -nivel între România și
țările africane, dialogul continuu
dintre București și capitalele aces
tor țări, cooperarea fructuoasă din
tre poporul român și popoarele
africane desfășurată în interesul
reciproc, al cauzei înțelegerii, des
tinderii și păcii în lume.

Duminică, 13 martie, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialista România, a
sosit, împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu, in Republica Islamică
Mauritania, unde, la invitația pre
ședintelui Comitetului Militar de
Salvare Națională, șef al statului,
colonel Maaouya Ould Sid’Ahmed
Taya, efectuează o vizită oficială de
prietenie.
Sosirea distinșilor soli ai poporului
român a fost așteptată cu viu in
teres, salutată cu deosebită căldură,
cu convingerea că întîlnirile și
convorbirile
dintre
președinții
Nicolae Ceaușescu și Maaouya Ould
Sid’Ahmed Taya. înțelegerile la
care se va ajunge vor conferi noi
dimensiuni prieteniei și colaborării
dintre popoarele român și mauritanian.
Ceremonia sosirii s-a desfășurat pe
aeroportul internațional Nouakchott,
unde erau arborate drapelele de stat
ale României și Mauritaniei.
La coborîrea din avion, președin
tele Nicolae Ceaușescu și tovarășa
Elena Ceaușescu au fost salutați, cu
deosebită stimă și prietenie, de pre
ședintele Maaouya Ould Sid’Ahmed
Taya și de doamna Taya, care le-au
urat bun venit pe pămîntul Maurita
niei. Cei doi președinți și-au strîns
miinile cu căldură.
A urmat ceremonia urărilor tra
diționale de bun venit adresate
tovarășului Nicolae Ceaușescu și
tovarășei Elena Ceaușescu, de aleasă
prețuire și profundă bucurie pentru
vizita în această țară.
Garda militară, aliniată pe aero
port in cinstea sosirii înalților
oăspeți români, a prezentat onorul.
Ceremonia a fost marcată de into
narea imnurilor de stat ale Republi
cii Socialiste România și Republicii
Islamice Mauritania, în timp ce, în
semn de salut, erau trase 21 de
salve de artilerie.
Președintele Nicolae Ceaușescu,
tovarășa Elena Ceaușescu și pre
ședintele Maaouya Ould Sid’Ahmed
Taya au trecut în revistă garda de
onoare.
Distinșii oaspeți români au fost
salutați apoi, cu deosebită stimă, de
membri ai guvernului, de alte per
soane oficiale.
Erau prezenți, de asemenea, șefii
misiunilor diplomatice acreditați la
Nouakchott.
De
la aeroport,
președinții
Nicolae Ceaușescu și Maaouya Ould
Sid’Ahmed Taya, tovarășa Elena
Ceaușescu și doamna Taya au luat
loc în mașini escortate de motocicliști, lndreptîndu-se spre reședința
rezervată înalților oaspeți.
Zeci de mii de locuitori al ca
pitalei Mauritaniei au salutat cu
multă căldură, pe traseul de la
aeroport pînă la reședință, pe inalții soli ai poporului român. Ambian
ța sărbătorească a fost întregită da
evoluția unor grupuri folclorice care
interpretau frumoase cînteca șl
dansuri mauritaniene.
• La reședința
oficială, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena
Ceaușescu s-au întreținut într-o
atmosferă
cordială,
prietenească
cu președintele Maaouya Ould
Sid’Ahmed Taya și doamna Taya.

Încheierea vizitei oficiale de prietenie în Republica Guineea
COMUNICAT COMUN
(Urmare din pag. I)
Președintele Republicii Socialiste
România și președintele Republicii
Guineea au apreciat că oprirea
cursei înarmărilor, trecerea hotărîtă
la dezarmare. în primul rînd la
dezarmarea nucleară, constituie pro
blema fundamentală pentru asigu
rarea dreptului vital al fiecărei na
țiuni. al întregii omeniri la existență,
la libertate.
Președintele Republicii Socialiste
România și președintele Republicii
Guineea se pronunță cu toată fer
mitatea pentru eliminarea totală a
armelor nucleare și consideră că este
necesar ca toate popoarele lumii să
acționeze în direcția realizării aces
tui obiectiv de care depinde însuși
viitorul lor si al întregii omeniri.
Președinții celor două țări au
salutat semnarea Tratatului dintre
Uniunea Sovietică și Statele Unite
ale Americii privind eliminarea ra
chetelor cu rază medie și mai scurtă
de acțiune. România și Guineea
consideră că trebuie să se acțio
neze cu hotărîre pentru realizarea de
noi acorduri în direcția reducerii cu
50 la sută a armelor strategice nu
cleare. pentru oprirea experiențelor
nucleare, a militarizării Cosmosului,
pentru lichidarea totală a armelor
nucleare și adoptarea de măsuri pen
tru renunțarea la armele chimice,
la alte arme de distrugere în masă.
Este necesar, totodată, să se treacă
la reducerea radicală a armelor con
venționale. a efectivelor si. în mod
proporțional, a cheltuielilor militare.
Președintele României și pre
ședintele Guineei au exprimat spe
ranța că cea de-a IlI-a sesiune spe
cială a Adunării Generale a O.N.U.
consacrată dezarmării, prevăzută să
aibă loc în luna mai 1988, va adopta
un program complex și general cuprinzînd măsuri concrete de dezar
mare. sub un control internațional
eficace.
Președintele Lansana Contă a dat
o înaltă apreciere inițiativei pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu privind
reducerea în mod unilateral de către
România cu 5 la sută a armamente
lor. efectivelor si cheltuielilor mili
tare si a subliniat că această măsură
reprezintă un exemplu semnificativ
în eforturile întreprinse pentru tre
cerea efectivă le realizarea de pași
concreti pe calea dezarmării. e
Președintele Nicolae Ceaușescu si
președintele Lansana Conte și-au
exprimat speranța că la Conferința

general-europeană de la Viena pen
tru securitate si cooperare se vor
realiza acorduri și înțelegeri care să
ducă la îmbunătățirea relațiilor de
colaborare și adoptarea de măsuri
concrete de încredere si dezarmare,
în interesul statelor participante. In
acest context, conducătorii celor
două state s-au pronunțat pentru
transformarea Balcanilor într-o zonă
a păcii, colaborării si bunei vecină
tăți. liberă de arme nucleare sl chi
mice. fără trupe și baze militare
străine, exprimind sprijinul pentru
crearea unor astfel de zone în alte
părți ale Europei. în Africa, precum
Si în alte regiuni ale lumii.
Analizînd situația din Africa, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia și președintele Republicii Gui
neea au evidențiat realizările obți
nute de popoarele africane în lupta
lor pentru libertate și independentă
națională, pentru dezvoltarea eco
nomică și socială, pentru lărgirea
cooperării dintre ele si întărirea
unității lor de acțiune politică pe
plan african și Internațional.
A fost subliniat rolul important
pe care îl are Organizația Unității
Africane în întărirea conlucrării in
tre statele africane, precum și con
tribuția acestei organizații la solu
ționarea problemelor continentului
și la promovarea unei politici de
pace și cooperare Internațională.
Reafirmînd sprijinul lor față de
lupta popoarelor din Africa australă
pentru apărarea suveranității și in
dependenței naționale, președinții
României si Guineei au condamnat
cu fermitate regimul odios de apart
heid care asuprește populația majo
ritară din Africa de Sud șl s-au
pronunțat pentru instaurarea în
această tară a unei societăți demo
cratice. bazată pe egalitatea tuturor
raselor.
Conducătorii celor două .state au
condamnat cu hotărîre acțiunile
agresive ale regimului de la Preto
ria Împotriva statelor independente
din „prima linie” și a celorlalte sta
te vecine.
Președinții României si Guineei au
reafirmat solidaritatea si sprijinul
țărilor lor față de lupta dreaptă a
poporului namibian. sub conducerea
S.W.A.P.O.. unicul său reprezentant
legitim, pentru independența na
țională și au condamnat manevrele
Africii de Sud menite să perpetueze
ocuparea ilegală a Namibiei. Româ
nia și Guineea au convenit să con
tinue. alături de celelalte state.

eforturile lor pe plan internațional
pentru accesul imediat și necondi
ționat la independentă al Namibiei,
pe baza aplicării rezoluției 435 a
Consiliului de Securitate al O.N.U.
Exprimind preocuparea lor profun
dă față de persistenta și extinderea
focarelor de încordare și conflict
din lume, președintele
Nicolae Ceaușescu și președintele
Lansana Contă s-au pronunțat cu
hotărîre pentru reglementarea tu
turor diferendelor dintre state ex
clusiv prin mijloace pașnice, prin
tratative.
Examinînd situația actuală din
Orientul Mijlociu, președinții celor
două state au exprimat reprobarea
față de actele de represiune împo
triva populației pașnice din teritoriile
arabe ocupate și au reafirmat spri
jinul și solidaritatea cu cauza justă
a poporului palestinian, sub condu
cerea Organizației pentru Eliberarea
Palestinei, singurul său reprezentant
legitim.
Conducătorii celor două state s-au
pronunțat în favoarea intensificării
eforturilor pentru a se ajunge la o
pace globală, justă și durabilă în
această regiune, bazată pe retrage
rea Israelului din teritoriile arabe
ocupate în 1967, rezolvarea proble
mei poporului palestinian prin re
cunoașterea dreptului său inalienabil
Ia autodeterminare, inclusiv la crea
rea unui stat palestinian propriu,
independent și asigurarea integri
tății, suveranității și securității tu
turor statelor din zonă. In vederea
realizării acestor obiective este ne
cesar să se ajungă cît mai grabnic
la organizarea unei conferințe in
ternaționale. sub egida O.N.U., la
care să participe toate părțile inte
resate. inclusiv O.E.P., ca reprezen
tant unic si legitim al poporului
palestinian, precum și Israelul și
membrii permanent! ai Consiliului
de Securitate.
Exprimind îngrijorarea față de
evoluția periculoasă a evenimente
lor din Golf, președintele
Nicolae Ceaușescu si președintele
Lansana Contă s-au pronunțat pen
tru retragerea tuturor navelor mili
tare străine, încetarea cu desăvirșire
a oricăror atacuri și asigurarea na
vigației libere în această regiune
maritimă. încetarea imediată a osti
lităților dintre Iran și Irak și solu
ționarea problemelor dintre ele pe
cale pașnică, prin tratative.
Constatînd înrăutățirea situației
economice din lume, și îndeosebi a

țărilor în curs de dezvoltare, pre
ședintele României și președintele
Guineei au apreciat că soluționarea
problemelor economice internațio
nale. lichidarea subdezvoltării și
edificarea unei noi ordini economice
mondiale constituie cerințe impera
tive pentru pacea și securitatea po
poarelor. România si Guineea se
pronunță pentru organizarea unei
conferințe internaționale, în cadrul
Organizației Națiunilor Unite, la
care să participe cu drepturi egale
toate țările în curs de dezvoltare și
țările dezvoltate, pentru a se ajunge
la soluții viabile in vederea regle
mentării globale a problemelor sub
dezvoltării. inclusiv a problemei da
toriilor externe și a dobînzilor
înalte.
Președinții Nicolae Ceaușescu și
Lansana Contă au subliniat impor
tanța mișcării țărilor nealiniate și
rolul său pozitiv în soluționarea
problemelor grave ale lumii contem
porane. în afirmarea unei politici
noi. democratice, de libertate și
independentă, de respect al dreptului
fiecărui popor de a-și alege liber
calea dezvoltării sale economice și
sociale.
Președintele Republicii Socialiste
România și președintele Republicii
Guineea apreciază că solutionarea
problemelor complexe ale lumii con
temporane impune participarea ac
tivă la viata internațională. în de
plină egalitate, a tuturor statelor,
fără deosebire de mărime, nivel de
dezvoltare economică sau de orînduire social-politică. în mod deose
bit a țărilor mici si mijlocii.
Conducătorii celor două state, con
sidered că Organizația Națiunilor
Unite este forul internațional cel
mai potrivit pentru dezbaterea de
mocratică și soluționarea probleme
lor politice, economice și sociale ale
lumii contemporane, s-au pronunțat
pentru adaptarea structurilor si acti
vității O.N.U. si a celorlalte organi
zații internaționale la realitățile și
exigentele lumii contemporane, pen
tru creșterea rolului lor în promo
varea păcii șf colaborării interna
ționale.
Președintele Nicolae Ceaușescu și
președintele Lansana Contă au ex
primat hotărirea de a se intensifica
colaborarea dintre Republica Socia
listă România si Republica Guineea
pe arena internațională. în cadrul
O.N.U. și al instituțiilor sale spe
cializare. al grupului „celor 77“ sl al
mișcării țărilor nealiniate. în scopul

TELEGRAME DE LA BORDUL AVIONULUI PREZIDENȚIAL

Domnului general LANSANA CONTE
creșterii contribuției lor la regle
mentarea problemelor majore ale
lumii contemporane, pentru promo
varea păcii, securității, cooperării
internaționale și a dezvoltării.
In timpul vizitei în Guineea, tnalții oaspeți români au vizitat obiec
tive social-culturale din Conakry,
bucurîndu-se de o primire călduroa
să. expresie a sentimentelor de
stimă și prietenie pe care le nutresc
reciproc popoarele celor două țări.
Președintele Republicii Socialiste
România si președintele Republicii
Guineea și-au exprimat deplina sa
tisfacție pentru noua Intîlnire la
nivel înalt româno-guineeză. pentru
convorbirile si înțelegerile la care s-a
ajuns, fiind încredințați că acestea
reprezintă o nouă și valoroasă con
tribuție la aprofundarea raporturilor
de prietenie si colaborare statorni
cite între cele două țări, spre binele
popoarelor român și guineez, al
păcii, progresului și cooperării in
ternaționale.
Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
și tovarășa Elena Ceaușescu au mul
țumit călduros președintelui Repu
blicii Guineea, general Lansana
Contă, și doamnei Henriette Contă,
precum și poporului guineez prie
ten pentru ospitalitatea si primirea
deosebit de caldă de care s-au
bucurat în timpul vizitei.
Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
și tovarășa Elena Ceaușescu au
adresat președintelui Republicii Gui
neea. general Lansana Contă, invi
tația de a efectua. împreună cu
doamna Henriette Contă, o vizită
oficială de prietenie in Republica
Socialistă România. Invitația a fost
acceptată cu plăcere, data vizitei
urmînd a fi convenită pe cale di
plomatică.
Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
și președintele Republicii Guineea,
general Lansana Contă, au reafirmat
hotărirea lor de a se acționa pentru
adîncirea și extinderea conlucrării
dintre România si Guineea în toate
domeniile de interes comun. în
folosul progresului economic și so
cial al popoarelor român și guineez,
al creșterii contribuției celor două
țări la soluționarea problemelor
complexe ale vieții mondiale, al
cauzei păcii, securității și colaborării
internaționale.

Conakry. 13 martie 1988

Președintele Comitetului Militar de Redresare Națională,
Președinte al Republicii Guineea
Părăsind teritoriul țării dumneavoastră, doresc să vă exprim. încă o dată,
în numele meu si al tovarășei mele, cele mai vii mulțumiri pentru primirea
deosebit de călduroasă si ospitalitatea cu care am fost înconjurați pe toată
perioada vizitei noastre în Republica Guineea.
îmi exprim convingerea că această întîlnire, convorbirile purtate și înțe
legerile la care am ajuns se vor înscrie ca o nouă si importantă contribuție
la amplificarea relațiilor româr.o-guineeze, deschizînd noi si tot mai mari
posibilități cooperării si conlucrării reciproc avantajoase dintre România si
Guineea. în interesul si spre binele popoarelor noastre, al cauzei păcii. înțe
legerii si colaborării internaționale.
Folosesc acest prilej pentru ca. o dată cu salutul de rămas bun, să vă
adresez caldele noastre urări de sănătate Si fericire personală, de Progres,
bunăstare si pace pentru poporul guineez prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

Domnului general de divizie
JOAO BERNARDO VIEIRA
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Guineea-Bissau
Cu prilejul survolării teritoriului Republicii Guineea-Bissau. îmi este
deosebit de plăcut să vă adresez un salut cordial, precum și cele mai calde
urări de sănătate si fericire personală, de pace si bunăstare pentru poporul
tării dumneavoastră prieten.
îmi exprim si cu acest prilej convingerea că relațiile de prietenie si
colaborare dintre țările noastre se vor dezvolta tot mai mult. în interesul am
belor popoare, al cauzei destinderii. înțelegerii si păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

Domnului ABDOU DIOUF
Președintele Republicii Senegal
îmi este deosebit de plăcut ca. survolînd teritoriul Republicii Senegal,
să vă transmit un salut prietenesc si cele mai bune urări de sănătate si fe
ricire personală, iar poporului senegalez noi succese Pe calea progresului si
propășirii continue a patriei sale, pace si prosperitate.
Sînt încredințat că raporturile de prietenie si colaborare dintre România
Si Senegal vor cunoaște o dezvoltare continuă, spre binele ambelor noastre
pcpoare. al cauzei înțelegerii si păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

Domnului EL HADJ DAWDA KAIRABA JAWARA
Președintele Republicii Gambia
Survolînd teritoriul Republicii Gambia, doresc să vă adresez calde urări
de sănătate si fericire personală. Iar poporylui tării dumneavoastră progres,
prosperitate si pace.
Doresc să-mi exprim convingerea că relațiile de prietenie si cooperare
dintre țările noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă în interesul celor
două popoare, al cauzei colaborării. înțelegerii si păcii in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România
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Cum se reușește
la examenul autoexigenței
Inginerul Stefan Bogar.
directorul întreprinderii agricole de stat Nădlac. din
cimpia Aradului, are o
vorbă : „Prin învățătură și
disciplină riguroasă se poa
te ieși din orice impas". îi
răspundem că. fără îndoia
lă. este un adevăr ne care
nu-I contestă nimeni, dar
s-ar cere explicat, demon
strat prin fapte. Despre ce
impas poate fi vorba ?
I.A.S.. de a cărui activi
tate răspunde interlocuto
rul nostru, nu se află cîtusi de puțin intr-un im
pas : dimpotrivă, pentru
recoltele-record de anul
trecut, unitatea a obtinut
titlul de „Erou al Noii Re
voluții Agrare".
Și atunci, ca să ne facă
să înțelegem sensul afir
mației sale, ne evocă un
fapt deosebit de semnifi
cativ. Dacă în anul 1984
unitatea ..dădea" pierderi
de 21 milioane, iar in 1985
alte 16 milioane. în urmă
torul an șirul pierderilor
avea să se încheie. între
prinderea realizind benefi
cii de peste 1 milion 600
mii lei. Și, de atunci, be
neficiile sint In creștere.
— Cum se explică aceas
tă redresare spectaculoasă?
— Nu știu dacă mi-ar ajunge timpul, iar dumnea
voastră spațiul tipografic ca
să cuprindem totul... Reți
neți. în primul rind. că
am trăit un ..moment al adevărului".
cind
curba
pierderilor atinsese punctul
maxim. momentul cind
ne-am zis cu toții : Ra
țiunea noastră de a exista
este de a produce 1 Nu ne
îndeplinim această funcție
cum trebuie, nu se poate
merge mai departe asa 1
Ce este de făcut ? Să regîndim totul — munca
noastră, pe noi înșine să
ne regîndim. ca oameni, ca
profesioniști ai pămintului. ca specialiști cărora

tara le-a încredințat spre
gospodărire o parte din
avuția ei 1 Erau întrebări
grave, foarte serioase. Si
le-au pus comuniștii in adunările organizației de
partid, le-au ridicat meca
nizatorii în adunarea gene
rală a oamenilor muncii.
S-a pornit. întii. de la omul chemat să-si îndepli
nească întocmai datoria,
cu competentă si dăruire.
A fost, in unele cazuri, și
dureros, pentru că a tre
buit să ne despărțim de
unii. S-au spus oe nume
incompetentei.
delăsării,
lipsei de răspundere. Iar
toate acestea 'purtau nume
de oameni. Și numele lor
au fost rostite, iar oamenii
aceștia au fost întrebați ce
au de gind. ce-si propun
pentru lichidarea lipsuri
lor si a mentalităților în
vechite. Unii au răspuns
ne loc. că da. au soluții de
Îndreptare, și le-au înfăți
șat. să le analizăm împreu
nă : altora li s-a acordat
credit, in continuare, dar
dacă. apoi, nu l-au iustificat prin fapte, nu a mai
încăput discuție, ne-am
despărțit. Pentru că omul
e om cind isi cunoaște
si-si onorează răspunde
rile. Altfel...
— De Pildă ?
— Să luăm sectorul me
canic. Oamenii înșiși si-au
alcătuit formațiile, spunind : „Nu mai lucrăm cu
cutare sau cutare, că nu
putem împărți cu el nici
incompetenta, nici indisci
plina !“... și asa mai de
parte. Sau. la „vegetal",
cum spunem noi : s-a por
nit de la lucrările din
cimp, la fiecare fermă, și
s-a văzut unde nu s-a rea
lizat recolta scontată : de
ce Pe lotul experimental —
fiecare fermă îl are ! —
totul a mers bine si. din
colo. în cimp. nu ? Și s-a

descoperit la severul exa
men al autoexigentei. de
ce lucrurile au mers neco
respunzător. ce anume nu
s-a respectat din tehnolo
giile stabilite, din procese
le tehnologice explicate in
amănunt fiecăruia. Ară
tura proastă ? Pregătirea
defectuoasă a terenului ?
Că pămîntul îsî are trebu
ințele sale, pe care fiecare
e dator să le cunoască per
fect. După cum vedeți, s-a
pornit de la oameni, de la
faptele lor care reflectă
limpede atitudinile lor
fată de muncă, fată de da
toria de agricultor mo
dern. La toc de cinste a
fost pusă inițiativa, pen
tru că — ne-am zis noi —
numai oamenii care eîndesc si vin cu idei acțio
nează. sint în stare să dea
viată programelor oe care
ni Ie propusesem în adu
nările noastre generale.
— înțelegem că printre
aceste programe se afla si
cel
privind învățătura,
perfecționarea
profesio
nală...
— Cu el am pornit Ia
drum. Agricultura intensi
vă. asa cum ne cere s-o
practicăm secretarul gene
ral al partidului, asta si
înseamnă : învățătură. Si
în domeniul vegetalului,
unde toti — specialiști sau
mecanizatori — îsi însu
șesc noile tehnologii potri
vite pentru zona noastră
si le aplică riguros. Iată,
anul trecut, am obtinut
producții medii la hectar de
peste 8 800 kilograme grîu.
peste 8 600 kilograme orz,
peste 23 000 kilograme po
rumb. ceea ce ne-a adus si
înaltul titlu de „Erou al
Noii Revoluții Agrare". Sint
rezultate bune, dar dacă
mărturisim că nu sîntem
mulțumiți cu ele n-o fa
cem din falsă modestie, ci
pentru că știm că putem
mai mult, că mai avem re

zerve și de gind creator, și
de mai bună organizare a
muncii. La fel s-au petre
cut lucrurile in sectorul
zootehnic, cu ale cărui re
zultate ne mîndrim. dar
oe care le putem denăsi.
— Pe ce vă bi/uiti ?
— Pentru reușita unor
programe ambițioase, care
■să nu rămină numai pe
hirtie sau in stadiul de
angaiament verbal, este
foarte importantă starea
de spirit a întregului co
lectiv. starea lui de anga
jare. Asta nu e o vorbă,
asa. menită să. explice to
tul sau nimic, ci o realita
te pe care oricine o poate
citi. in atitudinile si acțiu
nile oamenilor.
— Chiar, ce înseamnă,
cum se manifestă in colec
tivul dumneavoastră de
muncă acest spirit de an
gajare ?
— Iată, de Pildă, meca
nizatorii noștri au îmbră
țișat. de ci ti va ani. ideea
policalificării, însusindu-si
de la două meserii in sus.
Desigur, este o acțiune ce
nu se desfășoară numai la
noi. în ce ne privește,
multi au terminat liceul
seral la Lipova. devenind
sudori, electricieni, combi
ned. I-am rugat pe profe
sori să vină aici să-i exa
mineze pentru atestare. La
fel am procedat cu econo
miștii din ferme — i-am
pregătit aici si tot aici au
fost examinați si atestati.
E o chestiune de psiholo
gie. ne-am spus noi. si nu
am greșit, pentru că una
este să-ti capeți, atestatul
acolo, in scoală. în fata
unei catedre, și alta să-l
capeți aici, in fata catedrei
care este cimpul. tractorul
sau combina pe care lu
crezi. Iar pe examinatori
i-am rugat să nu fie îngă
duitori. să fie cit mai exigenți. Metodă pe care am
folosit-o tot timpul, chiar
si în cazul comisiilor care
verifică. întotdeauna, in
prag de primăvară, ca
acum, cum este pregătit
parcul de mașini pentru
muncile agricole.
— Cum s-ar spune, pre
ferați să vă puneți sin
guri... piedici.
— E un fel de a spune,
dar e absolut necesar să te

verifici cit ești de pregătit
pentru o acțiune sau alta,
mai ales prin prisma exi
gentei altora, evitînd să-ti
acorzi singur îngăduințe,
îmi amintesc de o intimplare cu combinerul Ștefan
Hrinec. la care venise co
misia să-i verifice mașina,
asa cum se^obisnuieste în
totdeauna Ia incenut de
campanie. El isi pregătise
singur combina, nu lăsase
treaba pe seama formații
lor de reparații. Dar emo
ții tot avea. Emoții mari.
ne care nu si le putea as
cunde. Poate si de aceea
verificările comisiei au
fost deosebit de severe. La
terminarea
verificărilor,
unul din membrii comisiei
l-a întrebat, nedumerit :
„La recoltat, dumneata nu
pierzi nimic ? Nici măcar
cele 3 la sută pierderi teh
nologice îngăduite ?“ ..Nu
pierd — a răspuns — că
am grilă de ea cum am
grriă de mine !“.
— Simplu si grăitor.
— Asa ar trebui să poa
tă răspunde fiecare de
munca lui. Cei mai multi
lucrători de-ai noștri asa
si răspund. De aceea am
izbutit să lichidăm intr-un
termen scurt lipsurile care
se țineau de noi cum se
tine praful după căruță.
Nici măcar pierderile teh
nologice nu mai intră în
vederile lor. ceea ce s-ar
traduce, cu alte cuvinte, că
nu-si admit, ca oameni ai
Noii
Revoluții
Agrare,
nici un fel de tolerantă.
Vedeți. în atitudini de acest fel se concentrează o
mulțime de valori , morale
noi — exigenta față de
propria muncă si munca
celorlalți, spirit de răspun
dere. preocupare constantă
fată de propria pregătire
și multe altele. Dar observ
că am vorbit cam muit
despre lucruri petrecute
si mai puțin despre pre
zent.
— Dimpotrivă, prin tot
ce ne-ati relatat, prin com
parație. prezentul a fost
mult mai;., prezent. Si dă
tător de certitudini pentru
viitor.

Dionisie ȘINCAN
Tristan MIHUȚA
corespondentul „Scinteii”

K_________________

Trainica legătură cu arta națională,
cu publicul de azi
Peste 1 000 de piese în
repertoriu (oricare dintre
ele puțind a fi reîm
prospătată în cîteva repe
tiții), 36 de discuri, 2 cărți
(in curind volumul : „Con
stelația Madrigal"), mii de
concerte — iată doar citeva dintre datele unei
prestigioase formații prin
tre corurile de cameră de
pretutindeni. Șlefuit, cize
lat, modelat, instruit de-a
lungul a peste două dece
nii de către Marin Constan
tin — personalitate a artei
românești — „Madrigal",
formație a Conservatorului
„Ciprian Porumbescu". este
un cor etalon printre for
mațiile de gen din lume,
nu numai pentru palma
resul neobișnuit, ci. mai
ales, pentru știința, perfec
țiunea. originalitatea cu
care abordează cele mai
diferite stiluri.
— Pentru Stihira I — ne
spune
dirijorul
Marin
Constantin, sau alte cintări românești de pe la
1300, au trebuit cunoscute
și însușite anume stiluri
(este vorba de documente
prețioase ale istoriei mu
zicii), așa cum Imnul calofonic (1511) presupune
alte investigații. La fel cintările gregoriene sau ori
care moment din istoria
muzicii.
— Aflat intr-un perma
nent proces de innoire, de
perfecționare.
traversind
istoria muzicii românești si
universale, un popas esen
țial in această „călătorie
în timp" este și folclorul
românesc. Adică folclorul,
cu toate datele lui, cu orna
mentele, melismele doine
lor, cu parlando rubato
at.it de discutat.
— Fără îndoială, mal ales
că însușirea procedeelor
de execuție specifice cîntecului românesc a rezol
vat problema interpretării
muzicii moderne.
Este,
cred, încă o elocventă măr
turie a legăturii între crea
ția de astăzi și cintecul
vechi românesc. Dacă nu
ar fi fost cunoscute in
profunzime toate etapele
istoriei muzicii românești,
mai greu am fi ajuns la
anume performante inter
pretative în muzica scrisă
astăzi. Pentru că, orice
formație trebuie să cu
noască și muzică veche, și
folclor, și scrierile lui Filotei Sân Agăi Jipei, Domitian Vlahul, Ioan Duma

SUCEAVA :
50 000 apartamente
în cei 20 de ani care au trecut
de la reorganizarea administrativteritorială a tării, județul Suceava
a cunoscut' o dezvoltare economică
impresionantă. în această perioadă,
au fost construite și puse in func
țiune peste 150 de obiective indus
triale. S-au constituit puternice
platforme industriale la Suceava,
Fălticeni. Rădăuți, Cimpulung Mol
dovenesc, Gura Humorului, Vatra
Dornei și Șiret. Concomitent, cu pu
ternica dezvoltare economică, orașe
le și satele sucevene și-au schimbat
înfățișarea. în perioada menționată
au fost date în folosință aproape
50 000 de apartamente, peste 800
magazine comerciale, aproximativ
1 000 săli de clasă, alte dotări de
larg interes cetățenesc. (Sava Bejinariu).

DIN EXPERIENȚA CONSILIILOR POPULARE

Cînd există preocupări/
se descoperă și resursele

harghita:

în programul special privind dez
voltarea industriei mici si a Prestă
rilor de servicii al Consiliului
popular județe'an Harghita se pre
vede creșterea valorii productieimarfă pe locuitor de la 5 200 lei in
1985. la 10 563 lei în 1990, ceea ce va
însemna indeplinirea si depășirea
substanțială a prevederilor Con
gresului al III-lea al consiliilor
populare, care a stabilit realizarea in
medie, pe tară. în industria mică a
unei productii-marfă de 8 000 lei pe
locuitor pină in 1990. Ca urmare, un
salt căntitativ. dar cu puternice
efecte calitative, ce se vor regăsi in
diversificarea produselor puse la dis
poziția cetățenilor.
Există garanția realizării acestor
sarcini deosebit de mobilizatoare
asumate de județ ?
Răspunsul este Pe deplin afirma
tiv. Să argumentăm. în anul 1987. la
nivelul județului s-a obtinut din ac
tivitatea de mică industrie si pres
tări servicii o productie-marfă de
6 754 lei pe locuitor, iar în acest an,
al treilea al cincinalului, se prevede
realizarea unei producții de peste
7 800 Iei. îndeplinirea planului pe
1987 în proporție de 104.4 la sută
ilustrează realele posibilități ale ju
dețului in valorificarea superioară a
resurselor locale, prin punerea in
valoare a tradițiilor si priceperii lo
cuitorilor. aoreciindu-se Pe bună
dreptate că plafonul celor 8 000 lei
productie-marfă pe locuitor va fi
realizat încă din acest an. Ceea ce
rămîne de făcut este extinderea
largă a experienței înaintate, de
certă valoare, a multor consilii popu
lare.

„NE-AM TNVAȚAT SA GlNDTM
ECONOMIC". în urmă cu 6-7 ani.
comuna Ciumani se situa Pe ultimul
loc în județ, inclusiv în activită
țile de mică industrie si prestări de
servicii. Motivațiile factorilor de
conducere, și deci responsabili, la
vremea aceea, erau cele arhicunos
cute si susținute acolo unde se mai
manifestă mentalități învechite si
păgubitoare, dezinteres si comodita
te : „comuna e mică si n-are resur
se", „locuitorii sint navetiști", „ora
șul ne face concurentă" si altele de
acest gen. Dar. iată, totuși că oame
nii care au venit atunci in fruntea
comunei au demonstrat că si această
așezare din depresiunea Gheorgheni
dispune.de multiple resurse materia
le si mai ales umane pentru a
schimba starea de lucruri existentă.
Care este azi situația la Ciumani ?
Cooperativa agricolă de producție
este pe primul loc în județ nu doar
în ceea ce privește producția din
sectorul zootehnic, ci si din cel al
activităților de mică industrie. Coo
perativa de producție. gchizitii si
desfacere a mărfurilor se situează
Pe primul loc pe județ, atît in pri
vința numărului îi diversității acti
vităților prestatoare de servicii, cit
si al productiei-marfă. realizing circa
14 milioane lei. Dacă în anul 1982
consiliul popular realiza prin acti
vitățile proprii de mică industrie
600 000 lei. in 1987 a obtinut 10 mi
lioane lei la producția-marfă si 1,3
milioane la prestări servicii, situîndu-se. de asemenea, pe primul loc
între consiliile populare ale jude
țului.

Semnificative pentru modul de a
gindi si a acționa al consiliului
popular, al locuitorilor comunei sint
si spusele primarului comunei, to
varășul Baroti Ludovic. „Situația
existentă în urmă cu ani nu ne pu
tea mulțumi. Discutarea vechilor
stări de lucruri in comitetul comu
nal de partid a demonstrat că in co
mună avem imense posibilități, avem
oameni harnici, meseriași priceputi.
Lipsea insă spiritul de inițiativă al
unor oameni care răspundeau de aceste probleme. Biroul executiv ai
consiliului popular a stabilit apoi un
plan concret de măsuri pe întreaga
comună pentru dezvoltarea industriei
mici și a prestărilor de servicii —
realizat pe baza discuțiilor și consul
tării largi a cetățenilor — și care se
baza atit pe resursele și posibilită
țile locale, cit și pe cerințele locui
torilor. S-a realizat în acest fel și
autofinanțarea consiliului popular —
beneficiul anului 1987 ajungînd. spre
exemplu, la 1.6 milioane lei. Ca să
nu mai vorbim de eficiența socială,
exprimată in faptul că circa 340 lo
cuitori, în majoritate tineri, lucrează
astăzi în acest sector".
Nu vrem să prezentăm ne larg
Întregul complex al activităților de
mică industrie si prestări de servicii
din Ciumani. Ne propunem doar, cu
titlu de exemplificare pentru diver
sitatea lor si de ilustrare a spiritu
lui de inițiativă locală, să amintim
doar cîteva. Mai întii. atelierul de
tesătorie — activitate a consiliului
popular : 4 persoane si două răz
boaie de tesut. aduse prin transfer
de la Sf. Gheorghe — Covasna. Se
produce, evident, stofă tip ..Covas
na". Clientul aduce 1 kg lină spăla
tă și obține 1.5 mp stofă la prețul
de 103 lei. reprezentînd costul ma
noperei. Atelierul este suprasolicitat,
în cariera comunei se lucrează cu
excavator, buldozer, bolinder. concasor si ciur acționate de generator
propriu — toate ale primăriei — pia
tra fiind cerută atît de întreprin
deri de construcții, cit si de cetă
țeni. dar folosită si la amenajarea
drumurilor comunale. Echipa com
plexă de constructori este in măsu
ră să facă o clădire de la fundați»
pină la soba de teracotă. Numărul
secțiilor și atelierelor din cadrul coo
perativei de producție, achiziții si
desfacere a mărfurilor este de 27. incluzîndu-se intre acestea spălătorie,
bobinaj. tapițerie, dulgherie speciali
zată in construcția căsuțelor tip cam
ping și diverse altele. După cum, tot
mai diversă este și gama activităților
la cooperativa agricolă de producție,
al cărui președinte. Bege Arpad, re
face cunoscută o activitate de ultimă
oră : „Am înființat un atelier de
tricotat, cu 11 persoane, de la care
in acest an vom obține o productiemarfă în valoare de 5 milioane lei".
Ce s-a schimbat, așadar. Ja Ciu
mani ? în primul rind, modul de a
gindi. „Am tnvătatsă gindim econo-'
mic. să nu mat acceptăm nici măcar
ideea de pierderi planificate" — ne
explică primarul comunei.

EXEMPLUL MOLIPSITOR AL
VECINILOR. Numai cu doi-trei
ani în urmă. Suseni era conside
rată ca una dintre comunele cele
mai slab dezvoltate economic din
județ, cu oameni care s-au obiș
nuit să fie in urma altora. Surpriza

întilnită acum la Suseni a fost toc
mai transformarea radicală petrecu
tă in întreaga activitate economică
și edilitar-gospodărească, inclusiv
in domeniul dezvoltării unor ac
tivități de mică industrie, respe’tiv de revitalizare a unor tradițio
nale meserii, de apariția altora noi.
Astfel că. in loc de a adresa între
bări de genul : „De ce nu urmați
exemplul vecinilor ?“. avem plăcu
tul prilej de a înregistra ce s-a fă
cut. poate tocmai plecindu-se de la
exemplul vecinilor — comuna Ciu
mani. care e doar la o azvirlitură de
băt de Suseni. Așadar, ce consta
tăm ? Astăzi. Susenii a devenit, in
tr-un scurt răstimp, o comună ce se
alătură multor altora fruntașe din
județul Harghita, precum Lupeni,
Praid. Plăieșii de Jos și altele. în
care dovada hărniciei, a inventivi
tății și a bunei gospodăriri se afirmă
si în domeniul organizării micii in
dustrii si prestărilor de servicii. „Cu
fiecare an volumul producției-marfă obținute în unitățile noastre de
mică industrie și servicii este tot
mai mare — ne spune primarul
comunei. Kovacs Emeric. Numai in
ultimii doi ani a crescut cu 8 mi
lioane lei. Deopotrivă au evoluat șl
prestările de servicii : față de 3.9 mi
lioane plan, s-au obtinut. în 1987 7.1
milioane lei. Resurse, așa cum s-a do
vedit. sint destule la nivelul fiecărei
localități, si asa cum am avut noi
surpriza de a le descoperi la o ana
liză mai atentă, determinată, e drept,
îi de exemplul vecinilor, dar si de
sugestiile cetățenilor noștri, poate
oricine să le si descopere". Nu. pri
marul din Suseni nu .tine să dea,
sfaturi altora. Reflecția am retinut-o
numai pentru a evidenția încă o dată
starea de fapt, că posibilități există
peste tot. că esențial este efortul,
inițiativa si perseverenta de a valo
rifica aceste mari posibilități ale
micii industrii. Așa au „descoperit"
susenii că din piatra carierei se pot
confecționa boltari atit de solicitați
in întreprinderea minieră din Bălan,
că posesorii de autoturisme — si
sint mulți tn Suseni, după cum
sint multi In oricare altă comună «
județului — apelează cu încredere !
la „autoservice“-ul din localitate, că j
e necesară si o florărie si chiar o
unitate de preparat sărătele. că gospodăria-anexă — microferma de
scrofite, 100 familii de albine. 4 pe
rechi de cai — aduc venituri sub
stanțiale consiliului popular. tntărindu-i autofinanțarea, asigurind be
neficii care se reîntorc in folosul
comunei, al locuitorilor săi.
Pentru a ilustra posibilitățile con
crete ale îndeplinirii planului jude
țean pe acest cincinal al dezvoltării
micii industrii și a sarcinilor, exem
plul- celor două comune vecine este
elocvent. Dar important este că astâți in fiecare unitate administra
tiv-teritorială a județului activitatea
micii industrii si a serviciilor se
concepe si se organizează în același
fel. pe baza principiilor noului me
canism economieo-financlar. al autoconducerii și autogestiunii, in spiri
tul orientărilor și hotăririlor stabili
te la recenta Conferință pe tară a
președinților consiliilor populare.

Nicolae SANDRU
corespondentul „Scinteii*

într-un dialog fructuos,
important este nu numai să știi să asculți
Brașoveanu etc,, șl cla
sicii muzicii
românești.
Salturile peste timp duc
la goluri greu de recupe
rat. Așa cum și în litera
tura universală orice epocă
trebuie temeinic aprofun
dată.
— Este știut faptul că
„Madrigalul" a propus în
acest sens anume con
cepte de interpretare de
mare originalitate. Spre
exemplu, luminind madri
galul renascentist printr-o
concepție contemporană și
nu muzeistică, reușind să
dea culoarea specifică fie
cărei școli de creație.
— Fiecare dintre maeș
tri — Monteverdi, Pales
trina, Gesualdo da Venosa, Vittoria,
Thomas
Morley, Claude le Jaune
— deschide alte ferestre
spre lume și trebuie
să ai toate datele meseriei
pentru a putea să înțelegi
sensul, mesajul pe care-1
transmit peste secole. Toc
mai de aceea, pentru for
mația noastră, pentru ori
care ansamblu, indiferent
de nivelul de pregătire,
studiul continuu, cerceta
rea. permanenta perfecțio
nare sint metode de lu
cru indispensabile in vede

teatre
• Teatrul Național
(14 71 71, sala
Mare): A douăsprezecea noapte — 18
(sala Amfiteatru): Un anotimp fără
nume — 18
e Opera Română (13 18 57): — Car
men — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48): Se
cretul lui Marco Polo — 18
• Teatrul ,.Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu
Măgureanu, 14 75 46):
Trenurile mele — 18: (sala Grădina
Icoanei, 11 95 44): Uriașii
munților
— 18,30
• Teatrul Mic (14 70 81): Diavolul și
bunul Dumnezeu — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Bătrina și hoțul — 18.30
© Teatrul de comedie (16 64 60): Mă
seaua de minte — 18
© Teatrul „Nottara"
(59 31 03, sala
Magheru): Amintirile
Sarei Bern
hardt — 18; (sala Studio): Idioata
— 18.30

rea luminării adevărului
artistic.
— Am ascultat de curind
„Madrigalul",
la
Gala
„Scinteii", împletind cu
gratie, cu emoție, cu far
mec, cunoscute piese —
„Țara mea" de Marin Con
stantin, „Ecouri transilva
ne" de Dan Goia și Ion
Vidu, un fragment din in
geniosul joc de copii ,.Sabaracalina" de Liviu Glodeanu, tandrul „Minuit" de
Adam (solistă fiind Vero
nica Stoica — o voce de
mare frumusețe, un timbru
cald, răscolitor) — toate
desenind parcă o minunată
lume a dragostei, a lumi
nii, a înțelegerii. O astfel
de audiție este, bineînțeles,
o șansă, este o bucurie si
„Madrigalul" demonstrează
că. indiferent de podium,
iși împlinește arta la cotele
înalte ale profesionalismu
lui.
— Ne bucură întotdeau
na succesele pe marile sce
ne ale lumii, cronicile elo
gioase. Consider că teme
iurile acestor elogii, ale
succeselor noastre, sint le
găturile trainice cu crea
ția poporului, cu publicul
nostru de azi. întilnirile cu
minerii, cu siderurgiștii. cu

• Teatrul Giulești
(sala
Majestic,
14 72 34): Așteptam pe altcineva — 18;
(sala Giulești, 18 04 85): Cum se cu
ceresc femeile (spectacol susținut de
Teatrul evreiesc de stat) — 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase“ (sala Savoy, 15 56 78): Belmondo
al II-lea — 18
• Teatrul „Ion
Creangă* (50 26 55):
Pistruiatul — 15
• Teatrul „Țăndărică (15 23 77, sala
Victoria): Aventuri cu Scufița Roșie
— 15; (sala Cosmonauților, 11 12 04):
Anotimpurile minzului — 10
•. Circul București (10 41 95): Caval
cada circului — 18,30

cinema
• Iacobî VICTORIA (16 28 79) — 9;
11,30;
14;
16.30;
19,
FLAMURA
(85 77 12) — 9; 11,30: 14; 16,30; 19
• Zîmbct
de
soare :
LUMINA
(14 74 16) — 9; 11;
13; 15; 17; 19,

constructorii la Alba Iulia. Cugir. Petrila. Urioanl,
Lupeni, Petroșani, pretu
tindeni acolo unde am fost
înscriși in programele ar
tistice de tinută ale Con
servatorului „Ciprian Po
rumbescu". unde sintem
așteptați, unde marele nos
tru public ne îndeamnă să
mai cîntăm o colindă, o
sirbă. un cintec de leagăn,
de dor.
Viața muzicienilor în
seamnă în primul rind po
diumul de concert. Acolo
se plămădesc cu emoție
marile momente ale artei,
clipele care înseamnă, une
ori. repere intr-o carieră.
Dar. repet, nioicind nu
sintem mai emoționați decit atunci cînd vedem că
oameni de cele mai diferite
profesii, mari iubitori de
cintec dintr-un sat. dintr-o
comună, dintr-o sală de
apel — se apropie de noi
și doresc să mai asculte o
dată cum sună „fluierașele
si buciumele", cum se aș
tern armoniile „Păstori
ței"... Sint experiențe care
ne dau încredere și ener
gia de a continua munca
noastră dedicată oameni
lor. dorinței lor de frumos.

Smaranda OȚEANU

CULTURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 15;
17 19
• Extemporal la dirigenție:
LIRA
(31 7171) — 9; 11; 13; 15; 17; 19. MIO
RIȚA (14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Totul
se
plătește :
POPULAR
(35 15 17) — 15; 17; 19
• De la literatură Ia film: PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19
• Nu e ușor cu bărbații: SALA MICA
A PALATULUI — 17.15: 19,30, SCALA
(11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17.15: 19.30,
FAVORIT (45 31 70) — 9; 11; 13; 15;
17 19
• Cursa secolului: TIMPURI
NOI
(13 61 10) — 9: 11; 13; 15; 17; 19
• Incoruptibilul de la etajul XIX :
GRIVITA (17 08 58) — 9: 11 ; 13; 13;
17; 19, AURORA (35 04 66) — 9; 11;
13; 15; 17; 19
• Misiune specială: DACIA (50 35 94)
— 15; 17; 19, ARTA (213186) — 9;
11; 13: 15: 17; 19
• Biciul fermecat: PACEA (71 30 85)
9; 11; 13; 15; 17: 19
• Un pas greșit: DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15; 17; 19
• Mesagerul invincibil: VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17; 19

Măsurile întreprinse cu consec
vență de conducerea partidului pen
tru perfectionarea continuă a activi
tății de examinare și rezolvare a
propunerilor, cererilor și sesizărilor
oamenilor muncii și de primire a
acestora în audientă au contribuit la
întreținerea unui dialog tot mai larg
și fertil intre masele de cetățeni și
organele de partid și de stat, la în
tărirea spiritului de inițiativă și res
ponsabilitate civică, la dezvoltarea și
adîncirea continuă a democrației
noastre socialiste. Viata.-practica de
zi cu zi demonstrează în mod eloc
vent că propunerile și sesizările fă
cute de oamenii muncii prin scrisori
sau cu prilejul audiențelor au ajutat
și ajută organele locale de partid și
de stat în cunoașterea mai aprofun
dată a realităților și, strîns legat de
aceasta, in aplicarea operativă a unor
măsuri menite să ducă la îmbunătă
țirea activități economice, ia solu
ționarea diferitelor probleme de or
din edilitar-gospodăresc sau care
privesc nemijlocit anumite cerințe
ale vieții cetățenilor.
Am urmărit recent cum și cu ce
eficiență se desfășoară această acti
vitate in comuna Filipeștii de Pădure,
județul Prahova. O comună în curs
de urbanizare, cu peste 10 000 de lo
cuitori. cu o structură complexă a
activităților economico-sociale. Pe
teritoriul ei se află o întreprindere
de utilaj minier, o unitate de extrac
ție a cărbunelui, o autobază I.T.A.,
o secție de panificație, o fermă
I.A.S., o cooperativă agricolă de pro
ducție și una de producție, achiziții
și desfacere a mărfurilor. în ultimo
ani s-au construit blocuri cu peste
500 apartamente, iar altele sint in
curs de execuție. Cu deosebire se
cuvine remarcat că în acest adevărat
centru muncitoresc se realizează
anual o producție industrială de pes
te un miliard lei.
La comitetul comunal de partid nu
a fost nevoie de prea mult timp pen
tru a ne convinge de climatul pro
pice asigurat pentru rezolvarea ope
rativă. la fața locului, in unitățile
economfco-sociale de pe raza locali
tății. a cererilor, propunerilor și se
sizărilor oamenilor adresate atît prin
scrisori, cit și la audiente. Cind am
sosit aici, l-am găsit pe tovarășul
Ion Dutu. secretarul comitetului co
munal de partid și primarul comu
nei, analizînd cu factori competenți
din localitate și din unități cărora
le revin sarcini precise în solutio
narea diferitelor probleme ce se ri
dică pe plan județean — îndeosebi
de Ia Grupul întreprinderilor de gos
podărie comunală și locativă — posi
bilitățile și modalitățile practice de
punere în aplicare a unei propuneri
făcute de cetățeanul Vasile Neacșu

cu prilejul unei audiențe. Concret,
era vorba de înființarea în satul mi
nier a unei secții de mică industrie
pentru repansat stofe, care să valo
rifice mai bine unele materiale
furnizate de întreprinderile „Intex“Păulești și „Dorobantul"-Ploiești,
precum și a unui atelier de croitorie-plăpumărie.
Aceste unități, care vor funcțio
na pe lingă consiliul popular comu
nal. vor contribui la sporirea buge
tului primăriei și vor asigura noi
locuri de muncă pentru femei, mai
ales pentru soțiile minerilor.
Este de altminteri numai unul din
cazurile ce ilustrează modul respon
sabil în care sint analizate propu
nerile cetățenilor, grija cu care se
urmărește, printr-un sistem simplu.

De bună seamă, este lesne de în
țeles că. procedindu-se astfel, oa
menii se adresează cu încredere pri
măriei, răspund cu promptitudine la
chemările acesteia ori de cite ori
sint solicitați in soluționarea unor
probleme de interes obștesc. Un
exemplu din multe altele care s-ar
putea da în acest sens ni-I oferă
participarea largă a cetățenilor,
alături de constructori, la realizarea
noilor blocuri de locuințe, la cu
rățirea apartamentelor, la amenajarea spatiilor din jurul imobile
lor etc.
Din constatările făcute, din discu
țiile purtate cu săteni, cu mineri și
alti muncitori, cu membri coopera
tori. cu cadre de conducere din uni
tăți economice de pe raza comunei.

Din experiența organelor de partid și de stat
din comuna Filipeștii de Pădure — Prahova
in soluționarea scrisorilor oamenilor muncii
și desfășurarea audiențelor
pe circumscripții electorale. înfăp
tuirea lor. Indiscutabil, aceasta sti
mulează inițiativa oamenilor, ii de
termină să vină la primărie cu su
gestii valoroase, de larg interes
obștesc. Bunăoară, cetățeanul Vasile
Bucă a propus să se schimbe cursul
apei Roșioara — lucrare in curs de
execuție, prin care se va da In
circuitul agricol o suprafață de peste
două hectare : aiti cetățeni au con
siderat că ar fi în interesul tuturor
locuitorilor comunei să se constru
iască un spital și noi blocuri de locu
ințe prevăzute cu spatii comerciale
la parter, o grădiniță și o casă de
cultură — construcții a căror execu
ție a început sau urmează să încea
pă în acest an și în anul următor etc.
„Examinarea și soluționarea compe
tentă. cu solicitudine, pe plan looal,
a problemelor semnalate de oamenii
muncii prin scrisori și cu prilejul
audientelor — ne spune primarul co
munei — desfășurarea unui dialog
direct și permanent cu cetățenii
contribuie în mare măsură la spo
rirea încrederii lor in organele locale.
Din propiria noastră experiență
ne-am convins că. tn acest dialog
fructuos, important este nu numai să
știi să asculți, ci mai presus de orice
este să dovedești receptivitate, să
manifești preocupare sporită pentru
ca problemele oamenilor să-și gă
sească o rezolvare operativă, în
conformitate cu prevederile hotăriri
lor de partid și ale legilor tării".

a reieșit limpede că prin exami
narea cu răspundere a propunerilor
și rezolvarea operativă a sesizărilor
făcute de oamenii muncii, conduce
rile unităților respective, organiza
țiile de partid au fost ajutate să
ajungă mai repede la esența unor
fenomene, a unor neajunsuri și să
adopte soluții
pentru perfecțio
narea activității, pentru prevenirea
altor lipsuri. Tocmai pornindu-se de
la asemenea propuneri și sesizări, la
întreprinderea de utilaj minier și la
unitatea de extracție a cărbunelui
s-a acționat pentru mai buna folosire
a mașinilor și utilajelor, pentru ex
tinderea mecanizării, permanenti
zarea forței de muncă, reducerea
absențelor nemotivate : in același
timp au fost înlăturate unele ma
nifestări de indisciplină de la dor
mitoarele minei, s-a intervenit pen
tru organizarea corespunzătoare a
activității atelierului de reparat lo
comotive electrice de mină, pentru
îmbunătățirea condițiilor de trans
portare a minerilor și a altor oameni
ai muncii pe traseele I.T.A. Cit pri
vește cooperativa agricolă de pro
ducție din comună, tot pe această
bază s-au adoptat o seamă de mă
suri pentru rentabilizarea unității,
mai buna folosire a fondului funciar
si respectarea normelor legale la
atribuirea loturilor în folosință. De
un real folos au fost propunerile și
sesizările oamenilor muncii șl în ce
■privește creșterea solicitudinii tn
sectorul prestărilor de «ervicii, dis-

tribuirea judicioasă a mărfurilor tn
unitățile comerciale din comună, pre
cum și in rezolvarea unor serii de
probleme de ordin edilitar-gospo
dăresc.
Totodată, se cuvine evidențiată
modalitatea practică de urmărire, de
către secretarul comitetului comunal
de partid, a rezolvării problemelor
semnalate de cetățeni in scrisori și
la audiente prin intermediul unor
fișe de evidentă pe domenii de acti
vitate și pe unitățile care sint vi
zate. Aceasta contribuie la creș
terea operativității și a calității re
zolvării scrisorilor, la întărirea răs
punderii și receptivității factorilor
de conducere din unitățile de bază
de pe raza comunei față de proble
mele de interes general sau indivi
dual pe care le ridică oamenii mun
cii. Tot pe linia întăririi acestei răs
punderi se înscrie și faptul că, pe
riodic. conducătorii de unități, toți
cei care au responsabilități în do
meniul soluționării scrisorilor sint
obligati să informeze. în legătură cu
activitatea ce o desfășoară in această
privință, in plenare ale comitetului
comunal de partid sau in sesiuni ale
consiliului popular.
Solicitudinea cu care sint analizate
problemele ridicate in scrisori sau la
audiențe, înțelegerea justă a prin
cipiului că numai pe plan local, in
unitățile de bază, acestea iși pot găsi
solutionarea operativă in spiritul le
gii fac să sporească încrederea oa
menilor din comună. în organele și
organizațiile de partid, in organele
de conducere colectivă din unitățile
respective, să prindă rădăcini tot mai
largi. mai diversificate ca forme de
manifestare, principiile autoconducerii muncitorești. In același timp,
acestea determină o scădere a numă
rului cazurilor cind comitetul comu
nal de partid și consiliul popular co
munal. alte organe județene sau
centrale sint sesizate, prin scrisori
sau la audiențe, asupra unor proble
me ce intră in competenta directă a
unităților de bază, a conducerilor de
Întreprinderi și instituții, probleme
care puteau fi și trebuiau să fie so
luționate la nivelul acestora.
Este și motivul pentru care comi
tetul comunal de partid Filipeștii de
Pădure și-a concentrat atenția in
această direcție și acționează cu
consecvență pentru mutarea centru
lui de greutate al muncii cu scri
sorile tn unitățile de pe raza comu
nei. tn colectivele de muncă, acolo
unde oamenii își desfășoară activita
tea de zi cu zi.

Gheorqhe PÎRVAN
Ioan MARINESCU
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Amplă mobilizare la înfăptuirea
programelor de împădurire
HUNEDOARA. Multiple și com
plexe sint acțiunile pe care le între
prind silvicultorii din județul Hu
nedoara pentru întreținerea și buna
gospodărire a celor peste 300 000
hectare cit reprezintă fondul fores
tier al județului. Campania de îm
pădurire a început cu cîțva timp in
urmă și cuprinde acum practic toate
zonele silvice ale județului. In zi
lele fără îngheț, în zonele mai mul
tor ocoale silvice s-a efectuat recol
tarea semințelor de pin negru, salcim și glădiță, s-au completat peste
170 000 butași într-o plantație de
răchită, s-au împădurit pe versanții
eudici ai dealurilor 32 hectare cu
gorun, paltin și salcim, iar acum se
acționează la plantarea puieților și
pe celelalte versante, precum și in
unele aliniamente.
în programul pe acest an sint
prevăzute a fi executate lucrări
complexe de regenerare a pădurilor
pe mai bine de 2 000 hectare, din
care 1 300 hectare reprezintă împă
duriri ce se efectuează in fondul
forestier, iar 730 hectare vor fi refenerate natural, prin insămînțare.
n acest scop au fost constituite 63
de echipe ce vor lucra in cele 17
ocoale silvice, unde au și fost orga
nizate peste 500 de parcele pe care
se vor planta molid, brad, pin, go
run, fag. salcim, paltin, frasin, cireș
etc. Se promovează practica re
generării naturale, mai ales la fag
și gorun, și completarea golurilor
rămase după exploatare cu specii
de foioase autohtone valoroase.
Pînă în prezent au și fost scoși din
pepinierele proprii ale ocoalelor
silvice Hațeg, Dobra, Brad, Baia de
Criș. Orăștie și Simeria peste 1,7
milioane puieți, din cele 7.5 milioa
ne bucăți ce vor fi plantați in ac
tuala campanie de împădurire. Con
comitent cu acțiunile de împăduriri
și regenerări se execută și alte im
portante lucrări silvice de sezon :
gărdulețe pentru consolidarea te
renurilor degradate și împădurirea
unor taluzuri de la drumuri, lucrări
de tăieri și Îngrijiri a pădurilor ti
nere pe mai mult de 10 000 hectare,
lucrări de igienizare etc. în raza
fiecărui ocol silvic, consiliile popu
lare mobilizează un număr tot mai
mare de locuitori ai satelor la efec
tuarea lucrărilor de împăduriri,
ameliorarea terenurilor degradate,
igrijirea și protecția pădurilor, re
darea în circuitul productiv a supra
fețelor despădurite. (Sabin Cerbu).

CLUJ : Ocrotirea și dezvoltarea
fondului forestier se înscriu ca
obiective de primă importanță in
activitatea desfășurată și in județul
Cluj in domeniul silviculturii. Ingi
nerul Vasile Bozintan, inspectorulșef al Inspectoratului silvic județean
ne spune că in acest an urmeaza să
fie plantată cu puieți o suprafață
de peste 1 700 hectare, din care în
fondul forestier 700 hectare. Numai
organizațiile de tineret vor realiza
în cadrul „Lunii pădurii" plantații
pe 300 hectare.
Lucrările prevăzute să se desfă
șoare in această perioadă au fost
declanșate in mai multe localități.
Se lucrează din plin in zonele colinare din raza ocoalelor silvice Cluj,
Turda. Gherla, Dej. unde au fost
executate deja plantări pe 55 hec
tare. De asemenea, forțe importante
sint mobilizate la desfășurarea lucră
rilor din pepiniere, la pregătirea te
renului pentru culturi de răchită. De
remarcat este faptul că se extind in
cultură specii autohtone valoroase
de foioase și rășinoase — gorunul,
stejarul, paltinul, frasinul, teiul, ci
reșul, molidul și bradul — pentru a
se întemeia păduri sănătoase, de
inaltă productivitate și cu mare sta
bilitate ecologică. Alături de cetă
țeni, de tinerii care lucrează în pe
piniere și la plantații, sint prezenți
specialiștii Inspectoratului silvic,
cadre didactice care asigură ca
această importantă acțiune să se
Încheie cu bune rezultate și în
același timp să contribuie la edu
carea oamenilor pentru buna ocro
tire și dezvoltare a fondului fores
tier al țării. In sprijinul acestei
acțiuni. Inspectoratul silvic județean
a editat și o foaie volantă intitulată
..Silvicultorul", care a fost difuzată
in școli, in toate localitățile județu
lui. (Marin Oprea).

BACĂU. Pădurile Bacăului, care
ocupă peste 40 la sută din suprafața
județului, vor fi întinerite in acest
an cu o nouă generație de brazi, mo
lizi. stejari, paltini și alte specii
autohtone de mare productivitate. în
noua campanie urmează să fie împă
durite 1 430 hectare teren, din care
510 hectare păminturi degradate im
proprii agriculturii. Tovarășul Costică
Arip, inspector-șef al Inspectoratului
silvic județean, ne-a informat că la
această dată lucrările pregătitoare
sint încheiate în toate cele 14 ocoale
silvice, iar în zona de sud au început
și plantările. Alături de lucrătorii
și specialiștii din silvicultură la
această amplă acțiune participă nu

Stațiunile balneoclimaterice — bucuroase de oaspeți

Efectuarea unei cure balneare ca
și petrecerea concediului intr-una
din stațiunile țării sint binevenite
în orice anotimp al anului. Iată
cîteva din stațiunile bucuroase de
oaspeți :
Borșa : Stațiune balneoclima
terică mărginită de munții Rodnei
și ai Maramureșului, situată la al
titudinea de 850 m și la circa 157
km depărtare de Baia Mare (82
km de Vatra Dornei).
Bușteni :
Așezată la poalele
munților Caraiman. Jepii Mari si
Jepii Mici, stațiunea Bușteni se
află la o altitudine de 800—900 m,
la distanța de 135 km de București
și 37 km de Brașov.
Cheia : Stațiune situată pe cursul
superior al Teleajenulul, la poalele
munților Ciucaș și Zăganul. De
părtare față de Ploiești — 60 km,
față de Brașov — 49 km și față
de Vălenii de Munte — 36 km, al
titudine 870 m.
Durău : Situată într-o zonă de
atrăgătoare frumuseți turistice, la

poalele legendarului Ceahlău, la 8
km depărtare de lacul de acumu
lare Izvorul Muntelui și la 89 km
de Piatra Neamț. Altitudine medie
— 800 m.
Izvoarele : Stațiunea se află la
25 km depărtare de Baia Mare și
la altitudinea de 910 m. în Imediata
apropiere, munții Gutin.
Păltiniș : Aflată în munții Cibinului. este stațiunea situată la cea
mai măre altitudine din țară —
1 400—1 450 m. Depărtare de Sibiu
— 32 km.
Semenic : Altitudine 1 400 m.
Stațiunea este situată pe largul
platou al masivului Semenic, la
33 km de Reșița.
Biletele pentru cură balneară și
odihnă in aceste stațiuni se pot
obține de Ia toate agențiile ofici
ilor județene de turism ale I.T.H.R.
București, precum și de Ia comite
tele sindicatelor din întreprinderi.
In fotografie : Vedere din stațiu
nea Durău.

Administrația de stat Loto-Proncsport

informează:

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ LOTO
DIN 13 MARTIE 1988
FAZA I
EXTRAGEREA I : 89 78 77 2 45 86 18 23 35 51 49 67.
EXTRAGEREA A II-A : 87 43 84 59 88 85 79 90 52 17 63 22.
EXTRAGEREA A III-A : 45 20 23 63 25 87 78 73 32 14 90 88.
EXTRAGEREA A IV-A : 24 15 61 65 16 39 69 19 76 36 60 6.
FAZA A II-A
EXTRAGEREA A V-A : 3 75 7 26 34 48.
EXTRAGEREA A VI-A : 12 40 17 67 66 63.
EXTRAGEREA A VII-A : 56 77 65 24 84 22.
FOND TOTAL DE ClȘTIGURI : 1 962 874 lei.

meroși cooperatori, dar mai ales
foarte multi tineri. Materialul săditor necesar — circa 7 milioane de
puieți — este asigurat din pepinie
rele proprii. Atenție deosebită se
acordă extinderii culturilor de ar
buști fructiferi, duzi, nuci, cireși, la
care se adaugă și culturile de ră
chită. Cele mai mari suprafețe vor fi
plantate în raza ocoalelor silvice
Sascut. Răchitoasa. Traian. Livezi și
Fîntinele. Concomitent cu plantările
se execută ample lucrări de între
ținere pe cele 430 hectare de pădure
prevăzute pentru a fi regenerate în
acest an pe cale naturală. (Gheor
ghe Baltă).
SATU MARE. Sarcinile de împă
duriri ce revin Inspectoratului silvic
al județului Satu Mare în cursul
acestei primăveri sint deosebit de
mobilizatoare. Cele peste 800 hec
tare ce urmează să fie plantate în
diferite categorii de terenuri, în se
zonul de primăvară, reprezintă în
fapt o sarcină cu 20 la sută mai
mare decît planul de împăduriri pe
întreg anul 1987. Pînă în prezent au
fost împădurite 52 hectare in fond
forestier, 19 hectare în teren de
gradat. 18 hectare completări in
plantații, precum și' 20 km în ali
niamente pe lingă drumuri națio
nale si județene. Pe întreg cuprinsul
județului au fost inițiate ample ac
țiuni de împădurire, prin antrenarea
organizațiilor de pionieri, U.T.C.. a
întregii populații din mediul rural,
sub directa coordonare a consiliilor
populare, la aceste lucrări evidențiindu-se în mod deosebit comunele
Pișcolt. Sanislău. Călinești-Oas. Micula. Culciu și altele. Lucrările vor
continua cu și mai multă intensitate,
urmind ca la sfirsitul campaniei de
primăvară noile plantații să însu
meze 300 hectare în fond forestier,
188 hectare in terenuri degradate.
141 hectare completări în plantații
noi. 4 hectare cu puieți de dud pen
tru asigurarea bazei furajere a vierr
milor de mătase. 42 hectare culturi
de arbori și arbuști fructiferi. 12
hectare cultură de răchită pentru
împletituri etc. De menționat că
intre speciile care se introduc se
promovează cu precădere cele au
tohtone valoroase: stejar, paltin,
frasin, cireș, tei. nuc. brad și molid.
Totodată, inspectoratul silvic ono
rează o serie de comenzi către
E.E.L.I.F. și O.G.A. în cadrul rea
I.
lizării unor lucrări de investiții,
pentru ameliorarea terenurilor sau
stabilizarea cursurilor de apă, (Octav Grumeza).

DE LA C.E.C.
Deprinderea de a fi econom șl de
a avea spirit de prevedere este o
trăsătură de caracter a poporulu;
nostru, care s-a transmis din ge
nerație in generație pină in zilele
noastre, cultivată cu grijă in con
știința fiecărui membru al socie
tății noastre.
Intr-o cugetare asupra necesității
economisirii, Marin Preda arăta :
„Mai bine să economisim ban cu
ban și. în loc să împrumutăm de
la alții, să ne împrumutăm de Ia
noi înșine". Pentru realizarea aces
tui deziderat. Casa de Economii și
Consemnațiuni pune la dispoziția
populației forme si instrumente
variate de economisire.
Una dintre formele eficiente și
practice de economisire permanen
tă. lună de lună, o reprezintă de
punerile la C.E.C. prin virament pe
bază de consimțămint scris. Depu
nerile prin această formă se pot
efectua, la alegere, pe libretul de
economii preferat sau în contul
curent personal, beneficiind, tot
odată. de avantajele pe care C.E.C.
le acordă depunătorilor pe aceste
instrumente de economisire.
Prin folosirea acestei forme de
economisire se asigură efectuarea
sistematică a depunerilor fără ca
depunătorul să se deplaseze de
fiecare dată la unitatea C.E.C.. aceste operații fiind făcute de ser
viciul financiar al întreprinderii
sau al instituției la care acesta lu
crează.
Dacă doriți să utilizați acest
sistem practic de economisire, este
necesar să solicitați unității , unde
sinteți încadrați ca să vi se depună
la C.E.C., chenzinal sau lunar,
suma pe care doriți s-o econo
misiți.
Sumele astfel economisite sint
inscrise in libretul de economii la
ghișeul C.E.C. de la locul de mun
că sau la unitatea C.E.C. unde s-a
virat depunerea. înscrierea in con
tul curent personal a sumelor vi
rate se efectuează automat de uni
tatea C.E.C. la care este deschis
contul, ceea ce face ca acest in
strument de economisire să fie cel
mai avantajos pentru depunerile
prin virament.
Deoarece depunerile la C.E.C. au
un caracter strict voluntar, dum
neavoastră puteți să majorați suma
depusă sau s-o micșorați, după do
rință, și chiar să dispuneți anu
larea consimțămintului dat.
Depunerile pe bază de consim
țămint scris, la care se adaugă su
mele provenite din dobinzi, oferă
depunătorilor posibilitatea realizării
intr-un termen mai scurt a dorin
țelor personale privind procurarea
obiectelor de valoare mare și de
folosință îndelungată.

Tovarășul Constantin Dăscălescu.
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a adresat
o telegramă tovarășului Vo Van
Kiet. președinte interimar al Consi
liului de Miniștri al Republicii So
cialiste Vietnam, prin care exprimă
profunde condoleanțe in legătură cu
incetarea din viată a tovarășului
Pham Nung. președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Socia
liste Vietnam, și roagă, totodată, să
se transmită familiei îndoliate în
treaga compasiune.
★

Tovarășul Constantin Dăscălescu,
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit
din partea primului-ministru al Re
publicii India. Rajiv Gandhi, o tele
gramă prin care se transmit mulțu
miri pentru felicitările adresate cu
prilejul Zilei naționale a Republicii
India. In telegramă Se exprimă do
rința adîncirii prieteniei si cooperă
rii reciproc avantajoase dintre po
poarele celor două țări.

tv
20,00 Telejurnal
20,20 Pe calea progresului multilateral
al țării. Două decenii de la reor
ganizarea teritorial-administrativă
• Modernizarea
urbanistică șl
edilitară — expresie a dezyoltării
economico-sociale a țării. Docu
mentar.
20,35 Teatru TV
(color). „Tntîmplăirl
din viața unui om fericit" de Con
stantin Banu. interpretează: Trar
ian Stănescu, Silvia Popovlci, Ion
Besoiu, Ion Marinescu, Gheorghe
Cozorici, Radu Beligăn, Adela
Mărculescu, Florin Călinescu, Ște
fan Tapalagă,
Corado Negreanu,
Petre Lupu, ștefan Radof, Maria
na Cercel, Marian Hudac, Gabrie
la Popescu, Cristian Ștefănescu,
Nicolae Gheorghe, Virginia Rogin,
Marieta Luca, Dumitru Dimițrie,
Florin Dobrovici, Ovidiu Gherasim. Regia artistică : Constantin
Dinischiotu
21.30 Telejurnal
22,00 închiderea programului

TELEORMAN : Realizări
ale meșteșugarilor
In cei 20 de ani care au trecut
de la reorganizarea teritorial-administrativă a țării s-a extins și
modernizat continuu rețeaua uni
tăților prestatoare de servicii pen
tru populație. Anul 1988 cunoaște și
in acest important sector de acti
vitate ritmuri deosebit de ridicate.
După cum ne spunea tovară
șul Florea Ivănică, președintele
U.J.C.M. Teleorman, pină la sfîrșitul anului urmează să mai fie date
in folosință 45 de noi ateliere și
secț:i pentru reparații obiecte electrocasnice. mobilier din lemn, apa
rate de radio și televizoare etc.
Față de 1987, volumul prestărilor
de servicii prin unitățile coope
rației meșteșugărești va spori în
acest an cu 16,5 la sută. Un accent
deosebit se va pune pe utilizarea
pe scară mai largă a materialelor
refolosibile, rezultate atit din acti
vități proprii, cît și din procesele
tehnologice ale unor unități econo
mice din județ. (Stan Ștefan).

Noi orizonturi conlucrării
prietenești româno-guineeze
Vizita efectuată de către pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu.
în Republica Guineea vine să mar
cheze un moment politic de mare în
semnătate pentru impulsionarea bu
nelor relații de prietenie si colabora
re româno-guineeze, cărora le-a des
chis orizonturi noi. din cele mai
fertile.
Suita manifestărilor de caldă ospi
talitate. de profundă stimă și consi
derație cu care înalții soli ai Româ
niei socialiste au fost înconjurați
încă de la sosirea In Guineea, en
tuziastele manifestări ale oamenilor
muncii în toate locurile vizitate
reprezintă o nouă și elocventă măr
turie a prestigiului și prețuirii de
care se bucură pe pămîntul african,
ca și pretutindeni în lume. România
socialistă, activitatea prodigioasă a
președintelui
Nicolae Ceaușescu.
consacrată cauzei nobile a libertății
popoarelor, ceea ce își găsește ex
presie in sprijinul consecvent, acor
dat in toate împrejurările, luptei
popoarelor africane, a tuturor po
poarelor lumii pentru dezvoltare li
beră. independentă.
Guineea este, după cum se știe,
unul din primele state africane care,
datorită luptei dirze a poporului
său. s-a smuls de sub dominația co
lonială si a pășit pe calea unei vieți
noi. Solidaritatea militantă și spri
jinul manifestate de România față
de eforturile acestei țări de dezvol
tare economico-socială au pus teme
liile unei prietenii trainice intre
popoarele român și guineez, că
reia actuala vizită i-a dat un conți
nut mai bogat.
Se poate spune cu deplin temei
că, atît prin ambianta de cordiali
tate în care s-a desfășurat, cît și
prin rezultatele sale rodnice, vizita
se înscrie ca o contribuție de cea
mai mare însemnătate la promova
rea raporturilor de conlucrare mul
tilaterală româno-guineeze. Semnifi
cative sînt în această privință
aprecierile tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU in toastul
rostit cu prilejul banchetului oficial:
„Am convingerea — arăta președin
tele României — că vizita și con
vorbirile, înțelegerile la care vom
ajunge vor deschide noi perspective
colaborării dintre țările si popoarele
noastre, in interesul reciproc al pro
gresului lor economic si social, al în
tăririi independentei".
La rîndul său. președintele Comi
tetului Militar de Redresare Națio
nală, președintele Republicii Gui
neea. general LANSANA CONTE,
subliniind că prezența la Conakry a
inalților oaspeți români „este ex
presia bunelor relații de prietenie
și cooperare statornicite de multă
vreme între popoarele român și
guineez", declara, adresindu-se șefu
lui statului român: „Prietenia dintre
România și Guineea depășește con
tingentele politice și culturale ale
țărilor noastre. Ea se bazează pe
voința comună de a-și asigura viito
rul in cadrul unui sistem de legături
inalterabile de cooperare frățească".
Ca o dovadă a dorinței comune de
a impulsiona conlucrarea dintre cele
două țări, dialogul la nivel înalt
româno—guineez s-a incheiaț cu o

mișcării țărilor nealiniate, rolul lor
serie de Înțelegeri importante, re
pozitiv in soluționarea problemelor
flectate în Comunicatul comun dat
grave ale lumii de azi. în afirmarea
publicității la încheierea convorbiri
unei politici noi. de libertate și
lor oficiale. Astfel, cei doi șefi de
independentă.
stat au convenit să se acționeze in
Așa cum era firesc. în cadrul dia
vederea creșterii mai intense a
logului la nivel înalt româno—gui
schimburilor comerciale și adîncirii
cooperării economice în domeniile
neez. o atenție deosebită a fost
acordată situației din Africa, expriindustriei, minelor, geologiei, trans
mindu-se îngrijorarea față de pro
porturilor. agriculturii, silviculturii
blemele grave cu care sint confrun
și industrializării lemnului, pescui
tate țările continentului, ca urmare
tului. sănătății, culturii, precum și
a continuării amestecului străin în
în alte sectoare de interes comun,
treburile lor interne, a întreținerii
în baza unor programe pe termen
unor focare de tensiune și conflict.
lung, care să le asigure stabilitate si
In aceste condiții, așa cum s-a sub
perspectivă. In acest sens, ministe
liniat în cursul convorbirilor, con
rele. organele, organizațiile si între
prinderile economice din cele două
stituie o cerință de cea mai mare
actualitate întărirea continuă a uni
țări urmează să-și amplifice con
tății și colaborării dintre statele
tactele si să întreprindă măsurile
necesare în vederea valorificării și
africane in vederea asigurării pro
concretizării posibilităților existente
gresului lor multilateral. consoli
dării independentei si ridicării nive
de cooperare reciproc avantaioasă. în
aceeași direcție s-a hotărît îmbună
lului de viată al popoarelor lor.
tățirea activității Comisiei mixte de
în cursul convorbirilor a fost rea
cooperare economică și tehnică, ea
firmat cu putere sprijinul fată de
lupta popoarelor din Africa australă
urmind să fie convocată in cursul
acestui an. S-a convenit, de aseme
împotriva politicii de apartheid,
nea. să fie intensificate schimburile
pentru apărarea independentei și
suveranității naționale, fiind con
și contactele între guvernele celor
două țări. între organizațiile de
damnate cu hotărire acțiunile agre
sindicat și femei, precum și între
sive ale autorităților rasiste de la
instituțiile de cultură, sănătate,
Pretoria îndreptate împotriva țârilor
din „prima linie", represiunile per
sport, turism si tineret. O expresie
manente împotriva populației de cu
grăitoare a înțelegerilor la care s-a
loare. majoritare, din R.S.A. și con
ajuns o constituie semnarea cu pri
lejul vizitei a unui Protocol privind
tinuarea ocupării ilegale a Namibiei,
dezvoltarea în continuare a coope
în acest context, a fost reafirmată
rării economice și tehnice și a
deplina solidaritate cu lupta poporu
schimburilor comerciale între cele
namibian.
sub
conducerea
lui
S.W.A.P.O.. subliniindu-se necesita
două țări.
Dialogul la nivel înalt a prilejuit
tea soluționării neîntîrziate si ne
condiționate a problemei Namibiei,
șl un larg schimb de păreri asupra
între temele majore ale convorbi
principalelor probleme ale vieții
internaționale actuale, exprimîndu-se
rilor s-au numărat și consecințele
profunda îngrijorare față de conti
grave ale subdezvoltării, subliniin
nuarea cursei înarmărilor, de per
du-se necesitatea unirii eforturilor
sistența și chiar agravarea unor
în vederea promovării progresului
conflicte în diverse zone ale lumii,
economico-social. reducerii uriașei
de înrăutățirea situației economice
poveri a datoriilor externe, agravată
mondiale, care afectează în cel mai
de dobinzile înalte, instaurării unei
înalt grad țările în curs de dezvol
noi ordini economice și politice in
tare. precum și față de continuarea
ternaționale. S-a relevat, in acest
manifestărilor politicii de forță și
sens. însemnătatea convocării unei
de amenințare cu forța, de amestec
conferințe internaționale. în cadrul
O.N.U.. la care să participe, cu
în treburile interne ale statelor, de
încălcare a Independentei si libertă
drepturi egale, țările în curs de
ții lor. Pornindu-se de la pericolul
dezvoltare.
In cursul schimbului de vederi la
pe care-1 reprezintă asemenea feno
mene. s-a subliniat că o reală stă , nivel înalt s-a desprins identitatea
vilire a acestora s-ar putea realiza * sau marea apropiere a pozițiilor in
numai în condițiile salvgardării
legătură cu alte probleme interna
ționale importante, cum ar fi nece
dreptului fundamental al fiecărui
popor de a-și soluționa propriile
sitatea soluționării exclusiv prin
probleme în condiții de deplină li
mijloace pașnice a problemelor liti
bertate.
gioase dintre state, instaurării unei
păci juste si trainice in Orientul
Președinții celor două țări au că
Mijlociu. încetării grabnice a războ
zut de acord că problema fundamen
iului dintre Iran si Irak, sporirii ro
tală a epocii noastre o constituie
lului O.N.U. în viata politică si eco
oprirea cursei înarmărilor. îndeosebi
nomică internațională etc.
a celor nucleare, si trecerea hotărîtă
Opinia publică din tara noastră,
la dezarmare. In acest sens, a fost
care a urmărit cu interes desfășu
salutată semnarea tratatului dintre
rarea
vizitei, salută cu satisfacție
U.R.S.S. și S.U.A. privind eliminarea
rezultatele rodnice ale dialogului la
rachetelor cu rază medie și mat
nivel înalt româno—guineez, nutrind
scurtă de acțiune, apreciindu-se că
convingerea că ele deschid perspec
aceasta reprezintă doar un prim pas
tive din cele mai favorabile rela
pe calea dezarmării nucleare, fiind
țiilor de colaborare prietenească
necesare în continuare măsuri de
dintre cele două țări și popoare,
înlăturare a armelor nucleare și chi
inscrilndu-se. totodată, ca un va
mice. de reducere substanțială a
loros aport la cauza progresului șl
armamentelor convenționale, a efec
păcii în lume.
tivelor și cheltuielilor militare. Au
V. OROS
fost subliniate, totodată, importanta

— Flacăra Moreni 2—0. C.S.M. Su
ceava — Sportul studențesc 2—1,
S.C. Bacău — F.C. Argeș 3—1. Uni
versitatea Cluj-Napoca — Petrolul
1—0. (Meciul Steaua — Oțelul, dispu
Frumoasă comportare a schiorilor noștri
tat anterior, s-a încheiat, cum se
la campionatele Balcanice
știe, cu scorul de 3—0 pentru Steaua).
Clasamentul are în continuare pe
Pe
valea
Rîșnoavei,
în
competiția
primele două locuri pe Steaua (34
Campionatele balcanice de schi
de schi fond, proba feminină de șta , puncte, din 18 meciuri) și Dinamo
fond șl aplin, desfășurate Ia Predeal
fetă 3X5 km a fost ciștigată de
București (tot 34 puncte, din 19
și Poiana Brașov, s-au încheiat cu
echipa României (Ileana Hangan,
un frumos bilanț pentru sportivii
meciuri). Le urmează, la distanță
Elena Reit, Rodica Drăguș), cu ■ apreciabilă (11 puncte), Victoria (23
români care au obținut 9 medalii,
timpul de 45’27”8/10, urmată de
p), Oțelul Galați (22 p), Corvinul și
dintre care 3 de aur, 4 de argint și 2
formațiile Iugoslaviei (46’52”2/10),
de bronz. în ultima zi a concursului
Flacăra (cite 20 p — din 18 meciuri)
Bulgariei
(47
’
29
”
3/10)
și
Greciei
de schi alpin, disputat pe pirtia
etc. Pe ultimele locuri : 14 — Spor
(58’52”2'10).
Sulinar, Claudia Postolache a termi
tul studențesc (14 p) ; 15. — S.C.
Alte rezultate : ștafeta 3X5 km
nat învingătoare în proba de slalom
Bacău (14 p — din 18 meciuri) : 16.
special, fiind înregistrată in două
— C.S.M. Suceava (14 p) ; 17 —
juniori : 1. Iugoslavia — 39’48”4/10 ;
manșe cu timpul de l’32”86/100. Pe
Rapid (13 p) ; 18 — Petrolul (11 p).
2. România — 40’11”4/10 ; 3 Bulgaria
locurile următoare coechipiera sa
Viitoarea etapă este programată sim—
4O
’
1S
”
6/1O
;
4.
Turcia
—
43
’
49
”
2/10
;
Mihaela Fera (r33”17/100) și iugosla
bătă, 19 martie.
5. Grecia — 45’48”6/10 ; ștafeta
va Petra Plajbes (l’33”31/100). In
★
3 X 10 km seniori : 1. Bulgaria —
proba similară masculină, pe primul
Și-au reluat meciurile șl echipele
lhl9’28”9/10 ; 2. Iugoslavia — lh21’
10c s-a clasat bulgarul Lubomir
din divizia B. După 18 meciuri, pe
Popov — l’24”78/100, urmat de concu12”3/10 ; 3. România — lh23’35”4/10 ;
primele trei locuri in clasamentele
renții iugoslavi Urban Planinsk
4. Grecia — lh27’08”5/10 ; 5. Turcia
respective se află : seria I : F.C.
<l’25”22/100) și Dușan Zagar (1’25”
— lh34’42”4/10.
Constanța (25 p), Progresul Brăila
79 100). La juniori a cîștigat iugosla
★
(24 p). Politehnica Iași (23 p) ; seria
vul Andrej Miklovici — l’26”50/100.
a H-a : Jiul Petroșani (25 p), Inter
Ediția viitoare a campionatelor
urmat de compatrioții săi Matej IoSibiu
(25 p). Pandurii Tg. Jiu (22 p) ;
balcanice se va desfășura in anul
van — l’26”60/100 și Jerez Noblar —
seria a IlI-a : F.C. Bihor (27 p). Glo
1990 în Turcia.
l’29”15/100.
ria Bistrița (24 p), U.T.A. (23 p).

ACTUALITATEA SPORTI1 VĂ

„Cupa României" Ia handbal în etapa semifinalelor
„Cupa României" la handbal a
ajuns în faza semifinalelor. Au ră
mas in întrecere (urmind să susțină
meciuri tur-retur) următoarele echi
pe, pentru locurile 1—4 : Terom
Iași, Mureșul Tg. Mureș, Știința
Bacău. Chimistul Rm. Vîlcea (la fe
minin) ; Dinamo Brașov, Dinamo
București, Steaua, Politehnica Timi
șoara (la masculin), iar pentru locu
rile 5—8 : Oțelul Galați, Rulmentul
Brașov,
Hidrotehnica Constanța,
Rapid București, respectiv — H.C.
Minaur Baia Mare, Dacia Pitești,
Universitatea Craiova, Relonul Săvinești.
Această ierarhie a rezultat în urma
meciurilor duble pe teren propriu și

în deplasare, din sferturile de finală
ale competiției. Partidele retur s-au
încheiat astfel : Dinamo București
— Minaur Baia Mare 24—20, Steaua
— Relonul 33—24, Dacia Pitești —
Dinamo Brașov 29—25, Politehnica
Timișoara — Universitatea Craiova
29—19, Rulmentul Brașov — Terom
17—16, Oțelul Galați — Mureșul
Tg. Mureș 19—27, Hidrotehnica
Constanța — Chimistul Rm. Vilcea
22—25. Știința Bacău — Rapid
București 42—27 (!).
Echipele feminine vor susține me
ciurile tur din semifinale la 17 apri
lie, iar cele masculine — la 24 aPrilie.

♦

♦

FOTBAL. Din cele nouă meciuri
contind pentru etapa a 19-a a cam
pionatului diviziei A la fotbal doar
unul a revenit oaspeților (Politehni
ca Timișoara — Corvinul 1—2). toate

celelalte revenind echipelor gazdă,
după cum urmează: Dinamo Bucu
rești — F.C.M. Brașov 5—1, Rapid —
F.C. Olt 1—0. A.S.A. Tg. Mures —
Victoria 2—0, Universitatea Craiova

BASCHET. In cadrul etapei a 15-a
a campionatului diviziei A la baschet
masculin, în sala Dinamo din Capi
tală s-a disputat dubla manșă a
meciului derby dintre echipele bucureștene Dinamo și Steaua. Primul
joc a fost cîștigat de baschetbaliștii
de la Dinamo cu scorul de 99—85
(53—55), iar în cei de-al doilea vic
toria a revenit formației Steaua cu
101—89 (54—44).

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 15 martie, ora 20 — 18 mar
tie, ora 20. în țară:
Vremea va fi
schimbătoare, exceptînd Cimpia Româ
nă și Dobrogea, unde va fi predomi
nant frumoasă.
Cerul va fi variabil,
mai mult noros In
Banat, Crișana,
Maramureș, Transilvania și Moldova,

HALTERE. In concursul interna
țional de haltere pentru „Cupa mon
dială". desfășurat Ia Melbourne,
sportivul român Nicu Vlad (categ.
100 kg) s-a clasat pe locul intil. cu
405 kg la totalul celor două stiluri.
Locui al doilea a fost ocupat de un
gurul A. Szany. cu 397,500 kg. La
categoria 110 kg a cistigat sovieticul
I. Zaharevici cu 415 kg la cele două
stiluri, iar la categoria 90 kg pe pri
mul loc s-a situat A. Khrapatii
(U.R.S.S.) — 380 kg.
HOCHEI PE GHEAȚĂ. In prima
zi a campionatului mondial de
hochei pe gheață pentru tineret
(grupa B). ce se desfășoară in ora
șul japonez Sapporo, echipa Româ
niei a întrecut cu scorul de 3—2
(3—0. 0—1. 0—1) selecționata Japo
niei. Alte rezultate : Elveția — Iu
goslavia 6—5 (1—4, 2—1, 3—0) ; Nor
vegia — Olanda 5—l (0—1, 2—0,
3—0); Franța — Austria 3—1 (2—0,
0—0. 1—1). In ziua a doua, echipa
Iugoslaviei a întrecut cu scorul de
8—6 (0—0. 4—3. 4—3) formația Japo
niei. iar reprezentativele Austriei si
Olandei au terminat la egalitate:
5—5 (1—4, 1—1, 3—0).

PATINAJ. Campionatul mondial
feminin de patinaj viteză, desfășu
rat in orașul norvegian Skien. a
fost ciștigat de Karin Kania (R-D.
Germană), care a totalizat la poliatlon 178.313 puncte. Pe locurile ur
mătoare : Yvonne van Gennip (Olan
da) 180,054 puncte și Erwina Rys
(Polonia) — 182,682 puncte. In ulti
ma zi de concurs. Karin Kania a
terminat învingătoare in proba de
1 500 m cu timpul de 2’09”78/100, iar
Yvonne van Gennip a ocupat primul
Ioc la 5 000 m in 7'53’’31/100.

unde, temporar, vor cădea ploi loca
le. în rest, ploi izolate. Vintul va pre
zenta
unele intensificări
din sector
predominant vestic în ultimele zile,
mai ales în zona de munte. Tempera
turile minime vor fi cuprinse, In ge
neral, între
minus 2 și 6 grade, iar
maximele intre 5 și 15 grade, local mai
ridicate în sud. în București: Vremea
va fi predominant frumoasă, cu ce
rul variabil. Temporar,
condiții
de
ploaie. Vintul va
sufla slab pină la
moderat. Temperaturile minime vor fi
cuprinse între 2 și 5 grade, iar ma
ximele între 12 și 15 grade.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
• OTEL DECUPAT CU APĂ ?
In Japonia a fost pus la punct un dispozi
tiv de debitare a materialelor ceramice,
a plăcilor metalice, a aliajelor de titan si a
altor materiale cu un grad inalt de duri
tate. ce folosește drept instrument de
lucru un puternic jet de apă. Acest iet are
o viteză apropiată de cea a sunetului Si
conține particule de aluminiu de dimen
siuni ce nu depășesc 70 de microni. Pre
siunea exercitată de un asemenea jet asu
pra materialuiui ce urmează a fi tăiat este
de 2 000—2 500 kg pe cmp. Noul sistem pre
zintă printre alte avantaie si acela că. da
torită recurgerii la particule de metal atit
de mici (de regulă, in asemenea mașini
utilizindu-se particule de nisip cu diame
trul de 800 de microni), duzele rezistă Ia
10—15 ore de funcționare, spre dosebire
de numai o oră. cit rezistă duzele altor
mașini similare. Aparatul se distinge, de
asemenea, printr-un grad extrem de ridicat

de precizie, puțind fi comandat de un cal
culator sau integrat in celule flexibile de
prelucrare.

studierii materialelor se preconizează în
ființarea unui centru internațional pentru
ceramică dură.

• PLUG MAI TRAINIC DIN...
CERAMICĂ. I” Prezenti se desfășoară

• LASER + MICROPROCE
SOR. Specialiștii firmei „Siemens" din

probele de testare ale unui instrument de
aschiere din ceramică, realizat de specia
liști din R.S.S. Ucraineană. Calitățile cu
țitelor din ceramică permit ca la prelucrarea eu aiutorul lor a pieselor din otel călit
să fie eliminată operația de șlefuire, ele
făcind fată si la finisarea fontei. Căutările
vizind extinderea gamei, de utilizări a ceramicilor speciale continuă. Oamenii
_ . de
știință au trecut la elaborarea unor piese
din ceramică pentru mașinile agricole. Ast
fel. plugul din ceramică, practic, nu se
uzează. Avind in vedere experiența acu
mulată de specialiștii din R.S.S. Bielorusă
în ce privește realizarea ceramicii specia
le. pe lingă Institutul pentru problemele

R.F.G. au pus la punct un nou tip de de
tectori optici ce permit obținerea unei ima
gini tridimensionale a obiectelor cercetate.
Imaginea tridimensională este obținută cu
aîutorul unei raze laser, dirijată de un
microprocesor. Pentru obținerea imaginii
tridimensionale a unui cub cu latura de 10
cm sint necesare numai două zecimi de se
cundă. Noul sistem — informează revista
„Orbita" — își va găsi o largă aplicabilitate
în efectuarea operațiunilor de control si de
montare a unor aparate complexe.

• TEHNICĂ FOTO PERFEC
ȚIONATĂ. Luarea de vederi tn apele

tulburi a devenit posibilă printr-un sistem
foto creat de ingineri din Edinburgh. Noua
cameră de luat vederi are o rază de ac
țiune de 32 metri, de trei ori mai mare
decit a celor realizate Pînă în prezent.
Pentru iluminare, se folosesc impulsurile
unui laser, iar diafragma aparatului se
deschide numai in momentul in care im
pulsul reflectat sosește de la distanta do
rită.

•

„ANTIDOTUL"

ANEMIEI.

Una dintre cele mai recente si mai specta
culoase realizări ale ingineriei genetice
este fabricarea unui hormon, si anume eritropoietina. care se anunță salvator pentru
bolnavii care suferă de forme grave de
anemie. Rolul acestui hormon este să sti
muleze producerea de globule roșii la ni
velul măduvei osoase. Eritropoietina este
prezentă in tot organismul uman, ea fiind

secretată. în principal, de rinichi (90 la
sută) si de ficat (10 la sută). Dacă rinichii
funcționează defectuos, acest hormon si.
implicit, globulele roșii se produc în canti
tăți insuficiente, ceea ce duce la anemie.
Cum s-a procedat pentru fabricarea aces
tui hormon ? Prin inginerie genetică s-a
reușit izolarea genei umane care comandă
producerea eritropoietinei. In continuare,
această genă a fost inserată intr-o cultură
de celule cărora li s-a dat astfel „ordinul"
de a produce respectivul hormon. Meritul
descoperirii genei în cauză aparține specia
liștilor a două echipe de cercetare din
S.U.A.. care au colaborat cu laboratorul
Californian „AMGEN". Acest, hormon se
află, in prezent, în faza testărilor clinice.
Se apreciază că există speranțe ca. pînă la
sfirșitul acestui an, să fie finalizate cerce
tările. Pină în prezent, practic, din toate
testările efectuate asupra unor pacienti cu
anemii grave a rezultat că deficienta de

globule roșii dispare în mod spectaculos
după 1—2 luni de tratament, Ce-i drept
însă, acest hormon trebuie administrat
fel
continuu, in doze mult reduse insă.'
___ _la
____
ca insulina — persoanelor cu diabet.

• PENTRU SĂNĂTATEA DIN
ȚILOR. In urma unor studii întreprinse
timp de opt ani în provincia Xiargyin. me
dicii chinezi au ajuns la concluzia că ceaiul
poate fi folosit cu succes în combaterea si.
mai ales, in prevenirea apariției cariilor
dentare. Analizele au relevat că frunzele
de ceai-conțin o serie de substanțe care
ucid bacteriile, prevenind astfel formarea
cariilor. Din compararea datelor obținute
experimental a reieșit că. în timp ce in
cadrul grupei de copii care consuma zilnic
ceai, mai puțin de 20 la sută au dezvoltat
carii, in grupul de control neconsumator de
ceai, la peste 80 la sută din subiecți s-au
Înregistrat carii.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
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S.U.A.: Proteste împotriva experiențelor nucleare
WASHINGTON. — O amplă ma
î nifestație
de protest împotriva ex
periențelor nucleare s-a desfășurat
în apropiere de poligonul de la
< Mercury,
statul Nevada, cu parti
ciparea a peste 5 000 de persoane,
J dintre care 1 200 au fost reținute
de poliție. Manifestanții, care

I
i
i
I
(
(

fac

parte din aproape 30 de organizații
de luptă pentru pace din S.U.A.,
-desfășoară această acțiune pe
parcursul a 10 zile pentru a cere
guvernului Statelor Unite să pună
capăt experiențelor nucleare în
scopuri militare.

SPANIA : Marșuri în vederea ieșirii țârii din O.T.O.
MADRID. — Mii de cetățeni
spanioli au participat la o serie de
marșuri de protest organizate în di
ferite orașe ale țării, cerînd ieșirea
Spaniei din N.A.T.O. și desfiin
țarea bazelor militare americane de
pe teritoriul național. în Spania
se află patru baze militare ale
S.U.A. în luna ianuarie, cele două
țări au ajuns la un acord privind
retragerea a 72 bombardiere de
tipul „F-16“ din Spania în următo
rii trei ani și reducerea persona-

*

Iului militar al Statelor Unite cu 40
la sută.
La încheierea unui marș de protest desfășurat la Torrejon împotriva prezenței bazelor militare
americane
pe teritoriul Spaniei
și a
..........................
’
apartenenței acestei țâri la N.A.T.O.,
la care au participat circa 70 000
persoane potrivit organizatorilor,
între manifestanți șl forțele de poliție s-au produs ciocniri. Trei per
soane au fost arestate și numeroși
manifestanți au fost răniți.

t
\

1
*
1
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PORTUGALIA : Cereri de lichidare
a bazelor militare străine
LISABONA. — Partidul ecologist
din Portugalia s-a pronunțat pen
tru lichidarea bazelor militare
străine de pe teritoriul țării. In
cadrul unei reuniuni a Consiliului

național al acestei formațiuni poli
tice s-a subliniat necesitatea rca te
ritoriul Portugaliei să nu fie folosit .ca poligon de experimentare a ar- ț
mamentului N.A.T.O.

„Să fie respectat dreptul țărilor latino-americane
la independență!“
MANAGUA 14 (Agerpres). — în
capitala Nicaraguei a avut loc o se
siune extraordinară a Adunării Sandiniste. organul suprem consultativ
al Frontului Sandinist de Eliberare
Națională (F.S.L.N.) din Nicaragua.
La încheierea lucrărilor, președinte
le țării, coordonator al Comisiei ’
Executive a F.S.L.N., Daniel Ortega
Saavedra, a dat citire unui docu
ment adoptat de participant!. în
care se reclamă respectarea dreptu
lui popoarelor latino-americane si
caralbiene la independentă si auto
determinare. necesitatea de a se sta
bili și promova un nou tip de relații
internaționale — echitabile si juste
— în domeniile politic, economic si
financiar.
Documentul reafirmă hotărîrea po
porului picaraguan de a nu precu
peți nici un efort în direcția apără
rii suveranității si independentei
naționale, continuării neabătute a
procesului de transformări democra
tice, revoluționare.

CIUDAD DE MEXICO 14 (Ager
pres). — Mexicul se pronunță ferm

pentru respectarea dreptului fiecă
rei națiuni de a-și defini sistemul
de guvernare, proiectele de dezvol
tare și calea de realizare a acestora
fără nici un fel de amestec extern
— a declarat ministrul relațiilor
externe al acestei țări, Bernardo
Sepulveda, în orașul Chetumal, din
statul federal Quintana Roo. Sub
liniind că este necesară respectarea
deciziei popoarelor si a guvernelor
țărilor din istmul centro-american
privind reglementarea crizei din re
giune, ministrul mexican a spus :
„Este dreptul exclusiv al acestor
state de a-și soluționa problemele
fără amestec străin sau presiuni ex
terne, prin negocieri care să ducă
la o soluționare pașnică a diferen
delor dintre ele“.
Totodată, Bernardo Sepulveda a
subliniat că fiecare popor sau gu
vern este îndrituit să-și soluțione
ze prin negocieri problemele interne
sau privind relațiile sale externe și
să ajungă la o soluție pașnică asu
pra acestora fără nici o ingerință
sau presiune din afară.

VARȘOVIA 14 (Agerpres). — în
orașul Lublin s-au deschis luni
după-amiază manifestările prilejuite
de întîlnirea prietenească dintre re
prezentanți ai tineretului din Repu
blica Socialistă România și ai tine
retului din Republica Populară Po
lonă. întîlnirea se înscrie ca un mo
ment important în cronica relațiilor
de prietenie dintre tineretul român
și tineretul polonez, care au la bază
trainicele raporturi existente între
Partidul Comunist Român si Parti
dul Muncitoresc Unit Polonez, intre
poporul român și poporul polonez,
puternic stimulate de întîlnirile și
înțelegerile
dintre
tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Woj
ciech Jaruzelski.
La îhtîlnire participă o delegație a
tineretului din țara noastră, condusă
de tovarășul Dinu Drăgan. secretar
al Comitetului Central al Uniunii Ti
neretului Comunist.
La deschiderea întîlniril, repre
zentantul U.T.C. a arătat că tinere
tul României socialiste se află pe de
plin angajat în înfăptuirea hotărîrilor celui de-al XIII-lea Congres și
Conferinței Naționale ale partidului.

România

la

★

Întîlnirea prilejuiește un larg
schimb de opinii și experiență între
reprezentanții tineretului din cele
două țări în cadrul unor seminarii
bilaterale, al vizitelor prevăzute la
obiective sociale și economice, pre
cum și cunoașterea unor obiective de
interes istoric și cultural.

tîrguri internaționale

BERLIN (Agerpres). — La Leipzig
a avut loc deschiderea oficială a
Tîrgului internațional de primăvară,
la care participă peste 9 000 firme
de comerț exterior din circa 100 de
țări, între care și România.
Pavilionul românesc a fost vizitat
de tovarășul Erich Honecker, secre
tar general al C.C. al Partidului So
cialist Unit din Germania, președin
tele Consiliului de Stat al R.D. Ger
mane,
Willi Stoph, președintele
Consiliului de Miniștri al R.D.G., de
alte persoane oficiale. S-au relevat,
cu acest prilej, rezultatele pozitive
privind schimbul de mărfuri, coope
rarea și specializarea în producție
dintre cele două țări, în conformi
tate cu înțelegerile convenite la cel
mai înalt nivel.
Tara noastră prezintă la această
ediție a tîrgului produse din dome
niile electronicii, electrotehnicii, con
strucției de mașini, metalurgiei și
altele.

paris:

consacrate progresului neîntrerupt
al patriei, ridicării nivelului de ci
vilizație materială și spirituală a în
tregului popor, sprijină ferm politica
internă și externă a partidului și sta
tului nostru, inițiativele de pace ale
tovarășului Nicolae Ceaușescu.
La rîndul său. conducătorul dele
gației poloneze a relevat contribuția
tineretului din R.P. Polonă la înfăp
tuirea obiectivelor adoptate de Con
gresul al X-lea al Partidului Munci
toresc Unit Polonez, dorința acestuia
de a participa activ la intensificarea
eforturilor tuturor forțelor progre
siste pentru întărirea păcii și securi
tății în Europa si în întreaga lume.
în continuare a avut loc un spec
tacol festiv susținut de tineri din
cele două țări.

CAIRO (Agerpres). — In capitala
Egiptului s-a deschis cea de-a 21-a
ediție a Tîrgului internațional de la
Cairo, la care iau parte peste 1500
de firme din 28 de țări.
România, participantă tradițională
la acest tîrg, este prezentă cu un
pavilion în care sînt expuse produse
reprezentative ale industriilor con
structoare de mașini, chimică, elec
trotehnică, materialelor de construc
ții, metalurgică, ușoară și alimen
tară.
La festivitatea inaugurală au
participat președintele Hosni Mu
barak, ministrul economiei și comer
țului Yusry Mustafa, alte persoane
oficiale, membri ai corpului diplo
matic, reprezentanți ai unor firme
străine. Specialiști și oameni de
afaceri au vizitat pavilionul româ
nesc și au exprimat aprecieri elogioa
se față de calitatea și varietatea ex
ponatelor.
X

Manifestări culturale românești

PARIS 14 (Agerpres). — Sub
egida Ministerului Culturii al Fran
ței, la „Casa Culturilor Lumii" din
Paris a avut loc o suită de mani
festări culturale românești.
Și-au dat concursul formații de
muzică populară românească din
diferite regiuni ale tării.

Calitatea deosebită a interpretă
rii, varietatea și autenticitatea fol
clorului românesc au produs o im
presie deosebită In rîndul specia
liștilor etnomuzicologi francezi și
străini prezenti la manifestări.

Evoluția crizei de guvern din Italia
Consultări privind modalitățile de instaurare
a păcii în sudul Africii
LUANDA 14 (Agerpres). — Experți din Angola. Cuba. Organizația
Poporului din Africa de Sud-Vest
(S.W.A.P.O.) si S.U.A. au desfășurat,
la Luanda, consultări în probleme
privind instaurarea păcii in sudul
Africii. Intr-un comunicat dat pu
blicității de Ministerul angolez de
Externe se arată că delegația ango]o-cubaneză a prezentat părții ame
ricane un proiect de tratat cvadri-

partit (cu participarea Angolei. Cu
bei, R.S.A. și S.W.A.P.O.) privind
asigurarea securității Angolei. acor
darea independentei Namibiei si in
staurarea păcii între Angola si
R.S.A. Comunicatul arată că proiec
tul de tratat constituie un gest de
bunăvoință din partea guvernelor
Angolei și Cubei, îndreptat spre so- ’
luționarea problemelor din sudul
Africii pe calea negocierilor.

ROMA 14 (Agerpres) — Președin
tele Republicii Italiene, Francesco
Cossiga, a început luni consultările
politice in vederea soluționării cri
zei de guvern declanșate vinerea
trecută prin demisia cabinetului de
coaliție între democrat-creștini, so
cialiști, socialist-democratici, repu
blicani și liberali, condus de Gio
vanni Goria. In prima zi a consul
tărilor, șeful statului a avut con
vorbiri separate cu foști președinți
ai Republicii — Giuseppe Saragat,
Giovanni Leone și Alessandro Pertini, urmate în cursul după-amiezei

de consultări cu președinții Camerei
Deputaților — Nilde Jotti și Sena
tului — Giovanni Spadolini.
Francesco Cossiga și-a propus
să-și desfășoare consultările în pri
mele trei zile ale acestei săptămîni.
în prima parte a zilei de marți el
va primi delegațiile partidelor mai
mici reprezentate în parlament,
după-amiază delegațiile P.S.D.I. și
P.R.I., iar miercuri pe reprezentan
ții partidelor socialist, comunist și
democrat-creștin, urmînd ca ulte
rior să-l desemneze pe candidatul la
funcția de
prim-ministru, relevă
agenția Ansa,

BELGRAD 14 (Agerpres). — Mi
hail Gorbaciov.' secretar general al
C.C. al P.C.U.S.. a sosit, luni. într-o
vizită oficială de prietenie la Bel
grad. la invitația Prezidiului R.S.F.
Iugoslavia si a Prezidiului C.C. al
U.C.I.. informează agențiile T.A.S.S.
și Taniug.
în aceeași zi. au început convor

birile dintre Mihail Gorbaciov si La
zar Moisov. președintele Prezidiului
R.S.F. Iugoslavia, și Boșko Krunici,
președintele Prezidiului C.C. al U.C.I.
A fost abordată o gamă largă de
probleme ale construcției socialiste
în cele două țări, ale relațiilor bila
terale. precum si aspecte ale actuali
tății internaționale.

Intensificarea pregătirilor
pentru scrutinul prezidențial
Scena politică franceză este domi
nată, de citeva săptămîni. de pregă
tirile, desfășurate de toate partidele,
pentru alegerile prezidențiale, ce ur
mează să aibă loc. în două faze, la
24 aprilie și 8 mai. Conform calen
darului electoral, adoptat la începu
tul lunii februarie, termenul limită
pentru prezentarea candidaturilor
expiră la 5 aprilie, spre a se putea
da startul, trei zile mai tîrziu. cam
paniei oficiale.
Grupările majorității guvernamen
tale și-au anunțat prompt opțiunile
asupra cărora nu plana, de altfel, nici
o îndoială ; premierul Jacques Chi
rac, liderul grupării neogaulliste
Adunarea pentru Republică (R.P.R.),
și Raymond Barre, el însuși fost
prim-ministru. care întrunește acum
sprijinul Uniunii Democratice Franoeze (U.D.F.) și al Partidului Repu
blican. Valâry Giscard d’Estaing,
președinte al Franței în perioada
1971—1981, care conta pînă nu de
mult printre virtualii candidați ai
majorității, a renunțat să-și măsoare
șansele în noua confruntare electo
rală din dorința, nemărturisită de
a nu fi antrenat în dispută cu doi
din foștii săi prim-miniștri.
Candidatul oficial al Partidului
Comunist Francez este Andre Lajoinie.
întrucît validarea candidaturilor
este condiționată de sprijinul a cel
puțin 500 de semnături, acordate din
rîndul unor persoane ce prezintă o
garanție publică — primari, consi
lieri municipali, deputați sau sena
tori — numărul celor ce vor solicita
voturile alegătorilor la primul tur de
scrutin s-ar putea să fie în jur de 15.
Marea necunoscută pînă la ora ac
tuală rămine candidatul Partidului
Socialist Francez (P.S.F.). Din moti
ve tactice, socialiștii nu se grăbesc
să anunțe cine va fi în ultimă in
stanță reprezentantul sau candidatul
desemnat de ei.
Președintele
Franțois Mitterrand nu și-a anun
țat în nici un fel intențiile, dar
prezenta sa activă în toate ocaziile,
oferite de unele manifestări sau ce
remonii oficiale pe plan intern sau
extern. întărește convingerea obser
vatorilor scenei politice franceze în
posibila — mai bine zis, probabila

— sa candidatură la alegerile pentru
desemnarea șefului statului.
în așteptarea programelor electo
rale, presa franceză înregistrează de
clarațiile de intenții ale candidaților
anunțați. Cum e și firesc, se încearcă
să se formuleze răspunsuri la multi
plele probleme cu care este în pre
zent confruntată Franța. îndeosebi
pe plan economic și social, fenomene
observate de altfel și în alte țări oc
cidentale. Specialiștii Institutului de
statistică și cercetări economice sus
țin că, în 1988, economia franceză va
avea de înfruntat dificultăți, ritmul
de dezvoltare se va încetini, iar pro
dusul național brut va creste în ur
mătoarele luni cu numai 0,5 la sută,
ceea ce se va repercuta în mod au
tomat asupra ocupării forței de mun
că. Șomajul afectează de pe acum
2 562 500 de persoane, peste 10 la
sută din totalul populației active, fe
nomenul avînd consecințe din cele
mai dramatice în special în rîndurile
tineretului : trei pătrimi dintre tine
rii șomeri nu ating încă vîrsta de
25 ani.
într-un comentariu. cu o văcjită
intenție de autoconsolare, ziarul lon
donez „INDEPENDENT" aprecia că
„șomajul în Franța este un fenomen
mai de amploare decit in Marea Britanie". „Prognozele economice re
cente — adăuga cotidianul englez —
arată că in curind Franța ar putea
să cedeze locul ei de a doua mare
putere vest-europeană Marii Britanii
sau Italiei. Convingerile ei de pînă
acum se bazau pe rezultatele econo
miei franceze din anii ’60 și de la
începutul deceniului ’70. Dar, între
timp, condițiile s-au modificat".
Acestor evoluții pe plan economic
și social li s-a adăugat, cum se știe,
în martie 1986, un factor politic ine
dit, instaurarea, pe baza majori
tății parlamentare, a unui guvern
de orientare liberal-conservatoare
(R.P.R. — U.D.F.), în condițiile în
care funcția supremă în stat era de
ținută de un președinte socialist.
Timp de doi ani, această experiență
inedită — împărțirea puterii execu
tive între președintele socialist,
Franțois Mitterrand, și premierul
neogaullist, Jacques Chirac — de
numită „coabitare" — a funcționat,

VIZITE. La Moscova s-a anunțat
oficial că, potrivit înțelegerii din
tre U.R.S.S. și R.F. Germania, can
celarul vest-german, Helmut Kohl,
va face o vizită oficială în Uniu
nea Sovietică, în toamna anului
1988, iar Mihail Gorbaciov, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S., va
efectua o vizită oficială în R.F.G.
în prima jumătate a anului 1989.

Activitatea politico-diplomaticâ privind situația
din Orientul Mijlociu
CAIRO 14 (Agerpres). — Președin
ții Egiptului. Hosni Mubarak, și Emiratelor Arabe Unite, șeicul Zayed
Bin Sultan Al-Nahayyan. aflat la
Cairo, au examinat conflictul din
Orientul Mijlociu și problema pales
tiniană în contextul ultimelor evo
luții ale situației din regiune — in
formează agenția MENA. Au fost
discutate demersurile necesare în
vederea redobîndirii drepturilor legi
time ale poporului palestinian. în ca
drul unei reglementări globale a
conflictului din Orientul Mijlociu. De
asemenea, s-a relevat importanta
solidarității pe plan arab pentru re
glementarea problemelor zonei. Re
feritor la războiul dintre Iran și
Irak, a fost subliniată necesitatea
unor acțiuni arabe comune pentru a
se pune capăt vărsării de sînge și a
se instaura pacea în regiune.
DAMASC 14 (Agerpres). — Pre
ședintele Siriei. Hafez Al Assad, l-a
primit pe ministrul de externe al
Suediei. Sten Andersson, care se
află in vizită la Damasc. în cadrul
convorbirii au fost examinate ulti
mele evoluții din Orientul Mijlociu,

probleme referitoare Ia situația
populației palestiniene din teritoriile
ocupate, precum si aspecte ale rela
țiilor dintre Suedia si Siria — infor
mează agenția MENA.
TEL AVIV 14 (Agerpres). — La apelul lansat de mișcarea „Pace acum",
aproximativ 100 000 de persoane au
luat parte la o demonstrație in cen
trul orașului Tel Aviv împotriva re
presiunilor israeliene din teritoriile
ocupate. Participantii au cerut re
tragerea Israelului din aceste terito
rii si începerea negocierilor de pace.
ATENA 14 (Agerpres). — Partide
le comuniste și muncitorești din ță
rile situate în estul Mării Mediteranel. Orientul Mijlociu si bazinul
Mării Roșii se pronunță pentru în
cetarea represiunilor israeliene îm
potriva populației palestiniene din
teritoriile arabe ocupate. într-o de
clarație comună dată publicității la
Atena, ele își exprimă solidaritatea
cu lupta poporului palestinian pen
tru înfăptuirea drepturilor sale le
gitime. inclusiv dreptul la crearea
unui stat propriu, independent.

I

TRATATIVE. La Geneva au con
tinuat luni tratativele afgano-pakistaneze indirecte Prin interme
diul reprezentantului personal al
secretarului general al O.N.U.,
Diego Cordovez, transmite agenția
T.A.S.S. Diego Cordovez a avut
întilniri separate cu conducătorii
delegațiilor afgană si pakistaneză,
Abdul Wakil și. respectiv. Zain
Noorani.

de a închide misiunea O.E.P. la O.N.U.
TUNIS 14 (Agerpres). — Suras
palestiniene
citate de agenția
W.A.F.A. relevă că decizia Statelor
Unite de a închide misiunea obser
vatorului permanent al Organizației
pentru Eliberarea Palestinei la
O.N.U. nu reprezintă numai un act
ostil la adresa poporului palestinian,
dar și un sprijin și o încurajare a
Israelului în acțiunile sale de agre
siune împotriva palestinienilor din
teritoriiia arabe ocupate. Hotărîrea
americană reprezintă o violare a
convențiilor stabilite intre Națiunile
Unite și administrația americană,
precizează declarația.
RIAD 14 (Agerpres). — Organiza
ția Conferinței Islamice (O.C.I.) a
denunțat decizia administrației S.U.A.
de a închide misiunea observatoru
lui permanent al Organizației pentru
Eliberarea Palestinei la O.N.U. în
tr-o declarație dată publicității de
secretarul general al O.C.I., Sharifuddin Pirzada, este lansat un apel
tuturor țărilor iubitoare de pace, or
ganizațiilor și organismelor interna
ționale, pentru a respinge hotărîrea
S.U.A., informează agenția KUNA.

ALGER 14 (Agerpres). — Algeria a
calificat decizia S.U.A. de a închide
misiunea observatorului permanent

al Organizației pentru Eliberarea
Palestinei la O.N.U. drept „o evoluție
negativă și periculoasă" în ceea ce
privește evenimentele din Orientul
Mijlociu.

k

TRIPOLI 14 (Agerpres)
— într-un mesaj adresat secretarului
general al O.N.U., Marea Jamahirie
Arabă Libiană Populară Socialistă a
denunțat hotărîrea S.U.A. de a în
chide misiunea observatorului per
manent al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei la Națiunile Unite,
subliniind că aceasta constituie o
violare flagrantă a acordurilor pri
vind statutul O.N.U. pe teritoriul
S.U.A. — transmite agenția JANA.
NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres).
— Secretarul general al O.N.U.,
Javier Perez de Cuellar, a exprimat
reprezentantului S.U.A. la O.N.U. un
protest în legătură cu hotărîrea de a
închide misiunea observatorului per
manent al O.E.P. de pe lingă forul
internațional. Intr-un raport adresat
Adunării Generale. Javier Perez de
Cuellar a subliniat că această hotărîre a S.U.A. constituie o încălcare
a acordului încheiat între Națiunile
Unite și această țară privind statutul
sediului O.N.U.

CONFLICTUL DINTRE IRAN Șl IRAK
TEHERAN 14 (Agerpres). — După
cum informează agenția I.R.N.A.,
Iranul a lansat luni două rachete
sol-sol asupra unor obiective mili
tare și economice din Bagdad. Ac
tul este motivat drept o ripostă la
recentele atacuri irakiene cu rache
te împotriva zonelor rezidențiale din
capitala iraniană.

BAGDAD 14 (Agerpres). — Agen
ția I.N.A. informează că Irakul a
lansat luni o nouă rachetă asupra
Teheranului, ca răspuns la relua
rea de către Iran a bombardamen
telor asupra orașelor și zonelor re
zidențiale irakiene.

REUNIUNE. în capitala Austriei
a avut loc reuniunea Biroului Fe
derației Internaționale a Rezistenților (F.I.R.), care a analizat acțiu
nile Federației împotriva manifes
tărilor neofascismului și neonazismului, precum și sarcinile ce-i re
vin în lupta pentru pace și dezar
mare. Din tara noastră a participat
gl. lt. (r) Neagu Andrei, președin
tele Comitetului Foștilor Luptători
și Veteranilor de Război împotriva
Fascismului,
vicepreședinte
al
F.I.R.
INTÎLNIRE. La Viena a avut loc,
luni, o nouă Intîlnire în cadrul
consultărilor statelor membre ale
Tratatului de la Varșovia și a ță
rilor N.A.T.O. in legătură cu vii
toarele tratative privind reducerea
forțelor armate și a armamentelor
convenționale in Europa.

Aspre critici la adresa hotărîrii S.U.A.

I
I

PLENARA. Prezidiul conducerii
P.C. German a examinat.
_
.............
în cadrul unei plenare, probleme pri
vind pregătirile pentru cel de-al
IX-lea Congres al partidului, care
va avea loc la începutul anului
viitor, la Frankfurt pe Main. Ellen
Weber, vicepreședinte al partidu
lui. s-a pronunțat cu acest prilej
pentru inițierea a noi măsuri de
dezarmare. în pofida cercurilor care
se opun unor astfel de decizii.

I

RETRAGERE. Din localitatea
Waren (districtul Neubrandenburg
— R. D. Germană) au fost retrase
ultimele trupe ale unităților de ra
chete SS-12 cu rază mai scurtă de
acțiune, aparținind grupului forțe
lor armate sovietice — informează
agenția A.D.N. Clădirile si insta
lațiile bazei militare vor fi trans
formate în stațiune de odihnă, adaugă agenția.

I
I
I
SCRISOARE. într-o scrisoare
adresată Sistemului Economic LaI țile
tino-American (S.E.L.A.), autorită
panameze cer convocarea unei
sesiuni speciale a S.E.L.A. în le
gătură
cu sancțiunile impuse de I
I S.U.A. împotriva
Republicii Pa
nama.
I
ÎNTREVEDERE. Președintele Con
siliului Suprem al Republicii Su
El Sayed Ahmed El Mirghani,
a
sosit la Tripoli, într-o vizită în I
I dan.
Marea Jamahirie Arabă Libiană
Populară Socialistă — transmite
agenția JANA. El a conferit cu
Ahmed Salam Jalud, membru al
conducerii revoluționare a Marii
Jamahirii Arabe Libiene Populare
Socialiste.

I

TRATAT. Prim-miniștril statelor

Vanuatu, Papua —
I melaneziene
Noua Guinee și Insulele Solomon
au semnat luni la Port Vila un tra

ACTUALITATEA
FRANȚA

TRANSMIT:

ce-i drept, nu întotdeauna fără aspe
rități și tensiuni, dar fără să ducă la
„blocajul instituțional", cum preves
teau anumite cercuri de dreapta.
Pornind de la aceste condiții com
plexe, candidații majorității se an
gajează, fiecare în parte, să inițieze
fără întîrziere „redresarea necesară
Franței", în cazul cîștigării scrutinu
lui prezidențial. Evidențiind acele
domenii în care cabinetul său ar
putea încheia un bilanț pozitiv pen
tru cei doi ani de guvernare,
J. Chirac a apreciat că rezultatele
sint totuși fragile, că nu trebuie
uitate zonele de umbră și de slăbi
ciuni care persistă. într-o manieră
proprie generalului De Gaulle,
J. Chirac a lansat francezilor apelul
de a se uni, pe deasupra grupărilor
politice, spre „a face din Franța, pînă
la finele secolului, țara nr. 1 a Eu
ropei" (occidentale).
Cel de-al doilea candidat al ma
jorității, specialist de prestigiu în
problemele economice, deși întruneș
te sprijinul grupărilor liberal-con
servatoare, s-a străduit, cu mult
înainte de data scrutinului preziden
țial, să se prezinte ca un politician
solitar, neangajat de obligații față
de susținătorii săi. Și el solicită, în
spiritul tradițiilor gaulliste, mandatul
de încredere al alegătorilor pe dea
supra grupărilor ' politice. Evident,
Barre a formulat aprecieri critice, în
primul rînd la adresa președintelui
socialist, dar în egală măsură a vizat
și carențele cabinetului Chirac. Si
tuația comerțului exterior al Fran
ței s-a înrăutățit în ultimii doi ani,
opinează el, iar in perioada celor
șapte ani parcurși de la precedentul

scrutin prezidențial s-ar fi înregis
trat un regres economic. „Este timpul
să punem capăt iluziilor înșelătoare"
— a spus el, pronunțîndu-se pentru
încetarea coabitării.
Dacă în această fază majoritatea
guvernamentală pornește la alegeri
cu doi candidați, grupările de stingă
eu fiecare, inclusiv ecologiștii, candi
datul lor, ceea ce deosebește radical
peisajul politic actual de situația din
1981, cînd stînga unită a reușit să
asigure victoria candidatului socialist
la funcția de președinte al republicii
și apoi obținerea unei majorități
confortabile în Adunarea Națională,
ceea ce a permis formarea unui gu
vern rezultat din aceste alianțe elec
torale.
Observatorii politici se rețin să
anticipeze în ce direcție vor evolua
evenimentele pînă la anunțarea de
ciziilor P.S.F. Pentru socialiști nu
se pune numai problema desemnării
candidatului, ci și precizarea orien
tării de ansamblu a partidului, a
alianțelor și a altor opțiuni pe plan
economic și social.
în orice caz, sondajele de opinie
efectuate ca de obicei în preajma
unor importante consultări electora
le îl plasează pe președintele
F. Mitterrand (în cazul în care va
candida) înaintea celor doi concurenți
susținuți de partidele actualei majo
rități parlamentare. Presa franceză
consideră că pregătirile pentru ale
geri, aflate in plină desfășurare, n-au
oferit încă toate clarificările aștep
tate, ceea ce face să persiste sufi
ciente necunoscute.

Petre STANCESCU

JAPONIA

„Tentația" înarmărilor
intimpină rezerve...
Noul guvern japonez avînd acum
ca prim-ministru pe Noboru Takeshita, care a preluat acest post la 6
noiembrie anul trecut, a intrat în 1988
cu un program ce anunță — cel pu
țin ca intenții — pe plan Intern,
o dezvoltare
economică con
stantă, iar pe plan extern o creștere
a rolului Japoniei în asigurarea sta
bilității piețelor valutar-financiare și
în promovarea păcii și înțelegerii
internaționale. Desigur, prezentînd
Dietei (parlamentul) acest program,
premierul nipon a vrut să asigure

cercurile conducătoare ale partidului
liberal-democrat, care l-au ales, că
nu este adeptul unor „inovații", cum
au lăsat să se înțeleagă unele ziare
de la Tokio, ci că dorește „continui
tate", nevrind să se abată de Ia
„vechea linie, care a adus prosperi
tate Japoniei", decît atunci cînd „si
tuația o va impune".
Guvernul Takeshita și-a Început
activitatea în condițiile în care, pe
plan mondial, criza economică con
tinuă să se facă simțită, de aceasta
nefiind scutită nici Japonia. „Eco

nomia japoneză, care pînă nu de mult
părea invulnerabilă, a fost serios zgu
duită, ritmul de creștere în 1987 fiind
inferior procentului de 3 la sută" —
scria revista „Newsweek". O serie de
mari firme, ca „Toyota" și „Nippon
Steel", au fost nevoite să-și restruc
tureze activitatea și să-și reducă
personalul. In aceste condiții, potrivit
observatorilor de la Tokio, va fi greu,
dacă nu chiar imposibil, ca in 1988
produsul național brut să crească cu
4,8 la sută, cum a prevăzut cabinetul
nipon în programul prezentat Dietei
la 25 ianuarie.
în ciuda acestei „încetiniri" — ara
tă agenția „Kyodo" — Japonia se
află, totuși, pe unul din primele
locuri în rîndul țărilor capitaliste în
ceea ce privește ritmul dezvoltării
economice. Așa se și explică faptul
că. In condițiile crizei dolarului, ca
pitala Japoniei. Tokio, cu un total
al capitalurilor de 509 miliarde do
lari, a devenit cel mai mare centru
financiar al lumii occidentale, devansînd astfel marea metropolă fi
nanciară americană — orașul New
York. Cît privește valorile aflate la
dispoziția băncilor nipone, acestea
reprezintă 1 400 miliarde dolari. Ja
ponia devenind, totodată, și cel mai
mare deținător de capitaluri în străi
nătate. în acest context, apar de în
țeles puternicele presiuni exercitate
de S.U.A. pentru „deschiderea ba
rierelor" nipone în fața mărfurilor
americane, urmărindu-se atît estom
parea „sfidării japoneze", cît si redu
cerea uriașului deficit al balanței de
plăți americane în comerțul cu Ja
ponia.
în prezent însă. Washingtonul ac
ționează si pe un alt plan, insistlnd
pentru sporirea de către Japonia a
cheltuielilor sale militare. Scopul
acestor presiuni este foarte precis :
știindu-se că un buget militar mai
mare micșorează inevitabil investi
țiile destinate economiei civile.
Statele Unite vor ca pe această cale
să „tempereze" un concurent foarte
serios. Este, de altfel, bine cunoscut
că dezvoltarea economică atît de ra
pidă a Japoniei postbelice a fost strîns
legată de cota foarte coborîtă
a cheltuielilor militare — ceea ce a
favorizat „inundarea" piețelor occi
dentale, inclusiv cea americană, cu
produse civile japoneze. încercările
de restricții și limitări față de im
portul acestor produse în S.U.A. sau
în țările Pieței comune eșuînd, se
încearcă acum amputarea parțială
a înseși competitivității economiei
japoneze prin așa-zisa „asumare a
unui rol sporit pe plan militar".
Pentru a-1 înlesni acceptarea ama
rei pilule a Înarmărilor, S.U.A.
promit posibilitatea obținerii unor

profituri
substanțiale prin Im
plicarea marilor monopoluri japone
ze in fabricarea unor tipuri de ar
mament. Ca răspuns la acțiunile
Washingtonului, guvernul nipon a
prevăzut în proiectul de buget pe
anul financiar 1988. la capitolul chel
tuieli militare, suma de 3 700 miliarde
de yeni, ceea ce reprezintă o majo
rare de 5,2 la sută față de anul 1987.
Aceasta a stîmit puternice nemul
țumiri în tară, nemulțumiri care au
crescut în amploare mai ales după
dezvăluirile în sensul că guvernul in
tenționează să obțină fondurile ne
cesare pentru sporirea cheltuielilor
militare prin introducerea unor noi
impozite. Partide de opoziție, pre
cum și cercuri largi ale opiniei pu
blice au protestat împotriva acestor
proiecte, care, potrivit buletinului
„Japan Press Weekly", „impun
poporului noi sacrificii". La recen
tul congres a] Partidului Socialist
din Japonia, Takako Doi, liderul
partidului, a criticat guvernul pentru
faptul că „sporește continuu chel
tuielile militare, în timp ce pe plan
mondial tensiunea descrește". Iar
secretarul general al P.S.J., Tsuruo
Yamaguchi, a învinuit cabinetul Ta
keshita că „promovează o politică ce
încalcă principiile nenucleare".
în cadrul dezbaterilor din Dietă.
Partidul Comunist Japonez s-a pro
nunțat pentru adoptarea unei politici
de dezarmare, reducerea cheltuielilor
militare cu 50 la sută, abandonarea
proiectului de a introduce noi impo
zite. reducerea cu 3 000 de mi
liarde de yeni a impozitelor care
apasă asupra maselor populare și
sporirea capitolelor bugetare destina
te sănătății, educației, asistenței so
ciale, agriculturii.
Paralel cu luările de poziție de pe
scena politică și parlamentară. în
țară au loc numeroase acțiuni în fa
voarea dezarmării, a respectării prin
cipiilor nenucleare Înscrise în con
stituție — de a nu produce, a nu
achiziționa și a nu stoca pe terito
riul național arme atomice. într-o
declarație a Consiliului japonez de
luptă împotriva armelor atomice șl cu
hidrogen se spune : „Nu putem să ne
așteptăm ca armele nucleare să
dispară singure de pe fața pămlntului. De aceea, este foarte impor
tant să se mobilizeze opinia publică
și să se Întărească unitatea tuturor
forțelor progresiste de pretutindeni
pentru interzicerea armelor nucleare,
în această luptă, Japonia, care a
trăit ororile bombardamentelor ato
mice, trebuie să-și aducă o con
tribuție importantă".

Nicolae PLOPEANU

tat de constituire a acestor țări
într-o grupare zonală prin care să
fie facilitată cooperarea politică,
economică și culturală între ele.
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COOPERARE. Adjuncți ai miniș
trilor afacerilor externe din Turcia,
Iran și Pakistan — state membre
ale Organizației pentru Cooperare
Economică — participă la Ankara
la o reuniune consacrată extinderii
și aprofundării cooperării între
cele trei state. In mesajul adresat
reuniunii, ministrul de externe turc,
Mesut Yilmaz, subliniază impor
tanța dezvoltării comunicațiilor și
transporturilor între cela trei țări
pentru îmbunătățirea raporturilor
economice și comerciale ale aces
tora — transmite agenția Anatolia.
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CONVORBIRI. Președintele Co
misiei Sud-Sud pentru cooperare
între țările în curs de dezvoltare,
Julius Nyerere, fost președinte al
Tanzaniei, a avut, la Islamabad,
convorbiri cu președintele Pakis
tanului. Mohammad Zia-ul Haq.
Convorbirile s-au referit la o arie
largă rie probleme privind intensi
ficarea colaborării dintre țările în
curs de dezvoltare, obiectiv funda
mental căruia îi este consacrată
activitatea Comisiei Sud-Sud. crea
tă din inițiativa statelor nealiniate.
SIMPOZION. în localitatea fran
ceză Talloire s-au încheiat lucră
rile unui simpozion international
dedicat examinării problemelor
ocrotirii medicale si sănătății copii
lor. Au participat miniștrii sănătă
ții și specialiști din țări de pe toa
te meridianele globului. La lucrări
au luat parte, totodată, reprezen
tanți a 13 organizații internaționale.
TUNEL. în Japonia a fost dat
în folosință cel mai lung tunel
subacvatic din lume, în lungime de
53.85 km. între insulele Honshu și
Hokkaido. în unele zone, tunelul a
fost săpat la o adîncime de 240
metri sub nivelul mării. Pentru
realizarea construcției tunelului au
fost necesari 24 de ani și citeva
miliarde de dolari. De serviciile
tunelului, ce a primit denumirea
de „Seikan". se vor bucura anual
circa două milioane de pasageri.
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INUNDAȚII. Aproximativ 100
de persoane și-au pierdut viața în
provincia mozambicană Zambezia
ca urmare a inundațiilor provoca
te de ciclonul „Filao". Totodată,
circa 4 500 de persoane au rămas
fără adăpost. Apele învolburate au
distrus peste 1 000 de case, au pro
vocat alte pagube materiale.
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