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- sentimentul ce-l unește pe om cu viața 
și munca poporului, cu vatra strămoșească

„A fi patriot, a-ți iubi țara înseamnă a face totul 
pentru a spori avuția națională, proprietatea socia
listă, a nu precupeți nimic pentru înfăptuirea politicii 
partidului comunist, ce corespunde pe deplin intere
selor vitale ale întregii națiuni".

NICOLAE CEAUȘESCU

Maximă grijă pentru folosirea deplină a petentialului
productiv si realizarea integrală a planului

Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut probleme de importantă 
deosebită pentru bunul mers al în
tregii activități productive. pentru 
folosirea dsplină a potențialului eco
nomic al tării, pentru realizarea in 
cele mai bune condiții a planului 
pe acest an și pe întregul cincinal. 
Rapoartele analizate in recenta șe
dință sint de o complexitate și im
portantă remarcabile, ele aducind în 
atenție concluzii majore desprinse 
din activitatea desfășurată anul tre
cut. de actualita
te certă pentru 
activitatea din a- 
cest an.

Fie că este 
vorba de proble
mele realizării in
dicatorilor tehni- 
co-economici pro
iectați. de utili
zarea deplină a 
capacităților de 
producție, de în
deplinirea planu
lui de reparații 
capitale si de 
modernizare a 
fondurilor fixe 
sau de încadra
rea în consumu
rile normate de 
materii prime, 
materiale și ener
gie. de realizarea 
planificată a cos
turilor de producție, de îndeplinirea 
planului de productivitate a mun
cii, precum și contractarea pro
ducției și realizarea planului de 
investiții pe 1988 — toate aces
te probleme, dezbătute cu înaltă 
exigentă, constituie tot atîtea direc
ții majore de acțiune pentru înde
plinirea in cele mai bune condiții a 
planului în acest an hotărîtor al cin
cinalului.

fată de că. capătă însemnătate 
practică imediată si cu totul deose
bită sarcinile și indicațiile subliniate 
de tovarășul Nicolae Ceaușcscu la 
recenta ședință a Comitetului Politic 
Executiv, care trebuie să stea în 
centrul întregii activități desfășura
te de organele și organizațiile de 
partid, de consiliile oamenilor mun
cii, in efortul lor de a mobiliza ple
nar energiile și capacitățile creative 
ale tuturor celor ce muncesc pentru 
realizarea programului de dezvoltare 
economico-sociaiă a patriei.

In perioada care a trecut din 
acest an. intr-un șir de colective^din 
economie s-au obținut rezultate bune

In realizarea planului. Aceste suc
cese au fost posibile tocmai datorită 
seriozității cu care s-a acționat. încă 
din anul trecut, pentru buna pregă
tire a producției pe anul 1988. a con
secvenței cu care s-a urmărit apli
carea programului de modernizare a 
producției. în același timp însă. în 
unele unități prevederile planului pe 
primele două luni ale anului nu au 
fost realizate, generînd consecințe 
negative pentru activitatea altor 
unități economice. Pornind de la a-

• în fiecare întreprindere — măsuri practice, 
eficiente pentru atingerea parametrilor proiectați, 
pentru folosirea deplină a capacităților de producție

• Atenție deosebită realizării integrale a planului 
la producția fizică și la toti indicatorii calitativi pe anul 
1988

® Acțiuni hotărîte pentru stimularea inițiativei 
creatoare a oamenilor muncii, pentru întărirea ordinii 
și disciplinei, pentru folosirea integrală a timpului de 
muncă

ceastă realitate, de la neajunsurile 
existente în activitatea anului tre
cut și din acest an. așa cum a arătat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la șe
dința Comitetului Politic Executiv, 
trebuie să se tragă toate concluziile 
și să se ia măsuri ferme pentru ca 
lipsurile semnalate să nu se mai re
pete. în acest sens, trebuie să se ac
ționeze cu mai multă hotărîre pentru 
atingerea parametrilor proiectați la 
toate capacitățile puse in funcțiune, 
precum și la cele ce urmează a fi 
date în folosință, acest lucru avînd 
o mare însemnătate pentru realiza
rea producției planificate, a progra
melor de dezvoltare economico-so- 
cială a țării. In acest scop, secreta
rul general al partidului a cerut mi
nisterelor să elaboreze programe co
respunzătoare de măsuri, să urmă
rească permanent înfăptuirea lor, să 
creeze toate condițiile și să rezolve 
operativ toate problemele privind 
realizarea în termene cit mai scurte 
a parametrilor proiectați. Concomi
tent. cu aceeași consecvență, tre
buie să se acționeze pentru folosi

rea cu maximă eficiență a mașinilor, 
utilajelor și instalațiilor, pentru mo
dernizarea continuă a fondurilor 
fixe, efectuarea la timp și de bună 
calitate a reparațiilor capitale.

La recenta ședihță a Comitetului 
Politic Executiv s-a relevat cu toa
tă claritatea o cerință de importanță 
cardinală . pentru' desfășurarea între
gii activități productive : creșterea 
susținută a întregii eficiente eco
nomice. în acest sens, secretarul ge
neral al partidului a subliniat 

că în toate unită
țile trebuie să 
se acționeze cu 
răspundere spo
rită pentru redu
cerea consumu
rilor materialo 
și energetice, res
pectarea cu stric
tețe a normelor 
de consum apro
bate. recupera
rea materialelor, 
pieselor si suban- 
samblelor refo- 
losibile și rein
troducerea lor in 
circuitul produc
tiv, pentru creș
terea mai susți
nută a producti
vității muncii, 
prin organizarea 
temeinică a pro
ducției și a mun

cii. modernizarea proceselor de fa
bricație. mai buna folosire a for
ței de muncă, a timpului de lucru, 
întărirea ordinii și disciplinei, ri
dicarea nivelului de pregătire a 
personalului muncitor.

In fiecare întreprindere, la fiecare 
loc de muncă trebuie să se acțio
neze cu toată hotărirea. într-un spi
rit de deplină angajare muncitoreas
că. patriotică, pentru valorificarea 
deplină a inițiativei și capacității 
creatoare a muncitorilor, specialiș
tilor. a tuturor oamenilor muncii 
pentru realizarea, zi de zi. in cele 
mai bune condiții a planului pe 
acest an, la toți indicatorii calita
tivi și cantitativi. Aceasta este con
cluzia majoră pe care trebuie s-o 
desprindă organele și organizațiile 
de partid, consiliile oamenilor mun
cii din analiza importantelor proble
me economice făcută in recenta șe
dință a Comitetului Politic Eexcuțiv, 
din indicațiile date cu acest prilej 
de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
perfecționarea continuă a întregii 
activități din economie.

în procesul dezvoltării orlnduirii so
cialiste, formarea omului nou repre
zintă una dintre cele mai complexe 
sarcini revoluționare, un obiectiv 
grandios al înseși revoluției socialiste. 
Omul orinduirii socialiste acționează 
conștient pentru dezvoltarea și per
fecționarea vieții materiale și spiri
tuale a patriei, își manifestă capaci
tatea sa de creație, hotărirea de a 
apăra cuceririle noii orînduiri, valo
rile și interesele poporului, ducind 
mai departe moștenirea înaintașilor. 
Asemenea trăsături pun în lumină 
calități morale superioare, izvorite 
dintr-o realitate istorică și care vin 
să îmbogățească această realitate, 
iar viitoarea societate comunistă 
iși va demonstra și desăvîrși supe
rioritatea tocmai prin aceea că 
va afirma un nou prototip uman, 
înzestrat cu gindirea socială și filo
zofică cea mai înaintată, cu un larg 
orizont de cunoaștere și competență 
profesională, cu o viață organizată 
după cele mai înalte principii etice.

Ca stadiu superior al progresului 
social, socialismul amplifică, îndeo
sebi calitativ, procesul de dezvoltare 
a națiunii, creează cadrul ootim de 
afirmare deplină a vieții naționale 
a poporului, reprezintă o epo.ă de 
înflorire a patriotismului, noua orin- 
duire generînd și stimulind sch.mbărl 
substanțiale în conștiința și in com
portarea oamenilor. întemeindu-se 
pe tradițiile progresiste, revoluționa
re ale poporului, pe ideologia clasei 
muncitoare, noua orînduire a ridicat 
idealurile de libertate socială și na
țională ale poporului român pe cea 
mai înaltă treaptă a semnificației 
lor umaniste, a înfăptuit, pentru pri
ma oară în istoria țării, unitatea so-

cial-politică a poporului. Astfel, per
spectivele fundamentale noi in care 
situează socialismul sentimentul stră
vechi, dar permanent actual al pa
triotismului se oglindesc sintetic in 
modul înaintat in care sint înțelese 
și promovate interesele patriei, in 
faptul că oamenii muncii și-au legat 
definitiv destinul de idealurile drep
tății și echității sociale, ale libertății 
și independentei patriei. Devotamen
tul față de politica partidului comu
nist, apărarea, consolidarea și dez
voltarea cuceririlor revoluționare au 
devenit cauza vitală a muncitorilor, 
țăranilor, intelectualilor, a tuturor 
celor ce muncesc, fără deosebire do 
naționalitate.

Patriotismul revoluționar, socialist 
se distinge printr-un puternic carac
ter conștient, militant și creator, ca 
urmare a faptului că înflorește pe 
temeiul concepției celei mai înain
tate despre lume și societate, filozo
fia materialist-dialectică, socialismul 
științific. Departe deci de a fi devenit 
anacronic, cum încearcă unele teorii 
și concepții ,,globaliste“. cosmopolite 
să-l înfățișeze, patriotismul .este un 
fenomen social obiectiv, progresist 
al epocii noastre, a cărui încărcătură 
de idei și atitudini relevă tendința 
fiecărei națiuni, a fiecărui popor de 
a-și apăra libertatea și afirma indi
vidualitatea, ca o condiție a dezvol
tării sale libere, suverane, a progre
sului omenirii în ansamblu.

Dezvoltînd tradițiile progresiste, 
integrîndu-le conștiinței naționale, 
patriotismul socialist este activ și 
mobilizator, iși trage seva din tre
cutul glorios al poporului, se.răs- 
fringe rodnic asupra prezentului și 
înaripează elanurile spre viitorul

comunist al patriei. Acesta este șf 
sensul adine al concepției potrivit 
căreia cultivarea recunoștinței și 
prețuirii față de sacrificiile și jert
fele luptei pentru libertate, pentru 
dreptate națională și socială se îm
pletește armonios cu dezvoltarea sen
timentului răspunderii față de vi
itorul țării, cu hotărirea și mîn- 
dria de a duce mai departe fă
clia progresului și a civilizației pe 
pămîntul României. Tradițiile sociale 
și naționale înaintate, revoluționare 
ale poporului pun in lumină va
loarea istorică fundamentală a inde
pendenței și suveranității patriei, 
idealuri supreme devenite realități 
în orinduirea bazată pe dreptate so
cială, faptele de muncă și de luptă 
ale trecutului transmițînd generați
ilor de azi marea lecție umană â 
responsabilității pentru viitor, con
știința eforturilor, și, la nevoie, a 
sacrificiilor pentru a asigura evolu
ția ascendentă a progresului națiu
nii. Patriotismul nu’ este, in această 
concepție, o simplă entitate afecti
vă. ci un fapt de conștiință, înțe
legere rațională, angajare și dăruire 
pentru cauza socialismului. în acest 
spirit, conștiința patriotică are un 
caracter militant, revoluționar și mo
bilizator prin aceea că exprimă ne
cesitatea și, totodată, posibilitatea de 
a uni activitatea creatoare a tuturor, 
a fiecăruia, a întregului popor pen
tru înfăptuirea în cunoștință de cau
ză a propriului destin.

Devenită, prin politica și ideolo
gia partidului, acțiune programati-

I. MARINESCU
(Continuare în pag. a IV-a)
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în anii înfloririi multilaterale a patriei, prin dezvoltarea

1

1

social-culturală armonioasă a tuturor zonelor țării

Aspect de Ia întreprinderea de 
mașini grele din Capitală - uni
tate al cărei puternic colectiv 
este angajat cu toată energia 
in realizarea ritmică, integrală 

a sarcinilor de plan

Foto : S. Cristian
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FIECARE JUDEȚ A DEVENIT 

MÎNDRĂ CASĂ A LOCUITORILOR

CAMPANIA

AGRICOLĂ
DE PRIMĂVARĂ

DESFĂȘURATĂ EXEMPLAR!

Numa i 

semințe 

de bună 

calitate!
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în ansamblul strategiei stabi
lite în fiecare județ și în fiecare 
unitate agricolă privind realizarea 
în acest an a unor producții agri
cole vegetale cit mai mari, folo
sirea semințelor numai din soiuri 
și hibrizi de Înaltă productivitate 
și cu valoare biologică ridicată re
prezintă un factor de importanță 
majoră, care trebuie privit și tra
tat cu maximă răspundere și se
riozitate pe toată filiera produce
rii și asigurării cu semințe. Se ’cu
vine subliniat că, datorită măsuri
lor, întreprinse încă din anul trecut 
de organele agricole centrale și 
județene, pentru anul acesta s-a 
asigurat din producția proprie în
tregul fond de semințe, în structu
ra de soiuri și hibrizi stabiliți pe 
zone, ceea ce permite realizarea 
în bune condiții a planului de cul
turi prevăzut în fiecare unitate 
agricolă. Cerința declanșării în 
acest an mai de timpuriu a semă
natului, cerință justificată și im
pusă, totodată, de condițiile clima
tice mai favorabile din acest 
început de primăvară, face nece
sar ca pretutindeni să fie înche
iate in cel mai scurt timp toate 
pregătirile referitoare la preluarea 
semințelor de către unități, condi
ționarea și tratarea acestora, efec
tuarea transferului de semințe în
tre județe, astfel incit, din prima 
clipă prielnică intrării in cimp cu 
mijloacele mecanice, să se poată 
trece la insămințări cu toate for
țele.

Necesitatea urgentării încheierii 
tuturor acestor pregătiri este bine 
întemeiată intrucit de momentul 
începerii insămințărilor ne mai 
despart puține zile. De altfel, in 
unele zone, cu deosebire în jude
țele din vestul țării, unde s-au în
registrat și temperaturi mai ridi
cate, semănatul culturilor din pri

ma urgență a și început. Care este 
deci stadiul pregătirilor și ce mă
suri se impun pentru finalizarea 
lor grabnică ?

Ne vom referi mai întii la con
diționarea și efectuarea analizelor 
de laborator pentru stabilirea ca
lității semințelor. Este îmbucurător 
faptul că la această dată s-a în
cheiat condiționarea întregului 
fond de sefnințe pentru toate cul
turile. Totodată, analizele de 
laborator au fost efectuate integral 
pentru culturile din urgența intii, 
prima și a doua epocă, rezultind 
buletine de calitate pentru între
gul fond de semințe analizat. In 
ce privește porumbul și soia, ana
lizele de calitate au fost efectuate 
pentru 90 la sută din necesarul de 
semințe. Din acest punct de vedere 
— al calității semințelor — se 
poate aprecia că situația de an
samblu este bună, mai bună ca în 
anul trecut, ceea ce constituie o 
premisă serioasă pentru obținerea 
de producții mari in acest an. 
După cum aflăm de la inginerul 
Nicolae Păunescu, specialist în 
cadrul direcției generale pentru ce
reale, plante tehnice și fond fun
ciar din Ministerul Agriculturii, 
aceasta este urmarea faptului că 
Inspectoratul de stat pentru con
trolul calității semințelor și in
spectoratele județene au urmărit 
la centrele de semințe și în uni
tăți efectuarea cu exigență maxi
mă a lucrărilor de condiționare și 
a analizelor, astfel incit să se păs
treze pentru producție numai se
mințe de calitate superioară. Sub 
nici un motiv in acest an nu se 
vor admite derogări de la calitate 
pentru nici o cantitate de semințe, 
situație des intilnită în anii tre- 
cuți, aceasta avînd consecințe ne
gative asupra nivelului producției.

Intre acțiunile de care depinde

direct asigurarea cu semințe in 
fiecare unitate agricolă, urgentarea 
transferului de semințe intre ju
dețe se înscrie ca fiind cea mai 
presantă. Dacă in ce privește unele 
culturi — ovăz, in, orzoaică de 
primăvară și floarea-soarelui — 
situația poate fi considerată bună, 
transferul de semințe fiind înche
iat în cea mai mare parte, în 
schjmb la porumb și soia există 
serioase rămineri în urmă față de 
perioada de timp in care ne aflăm. 
Din județele mari producătoare de 
semințe, care dispun și de stații 
de uscare și calibrare, cum sint 
Arad, Brăila, Călărași, Constanța, 
Timiș, Giurgiu, Mureș și Neamț, 
trebuie urgentate transferurile in 
toate județele care au repartiții 
pentru diferite cantități de semin
țe de porumb și soia. Toată să- 
mînța este pregătită, fiind bună 
de expediat. Se întîmpină însă 
greutăți serioase în asigurarea 
mijloacelor de transport feroviare. 
Este tocmai ceea ce reclamă din 
partea organelor de resort mai 
multă solicitudine, pentru a inclu
de pe lista de priorități asigurarea 
vagoanelor pentru transportul se
mințelor, știut fiind faptul că 
orice întîrziere în acest sens poate 
avea repercusiuni grave asupra 
însămințării culturilor în perioada 
optimă.

Tot în sfera acțiunilor ce nu su
feră aminare se înscrie și intensi
ficarea preluării semințelor de 
către unitățile agricole. Este inutil 
să mai spunem că de aceasta de
pinde să poți ieși la semănat cit 
mai repede, cînd timpul permite. 
Cu toate că pe ansamblu situația 
preluării semințelor este mai bună 
comparativ cu aceeași perioadă a 
anului trecut, totuși, în unele ju
dețe, se constată rămineri in urmă, 
și aceasta tocmai la culturile care

se seamănă in prima urgență. 
Bunăoară, ca să dăm doar două 
exemple, unitățile agricole din ju
dețele Covasna și Harghita nici 
nu au început încă să ridice să- 
mînța de ovăz și de orzoaică de 
primăvară. Este limpede că, pen
tru a nu se întîrzia semănatul, 
toată sămința trebuie să s£ afle 
cit mai repede în unități. Este o 
problemă de natură organizatorică, 
ce cade în sarcina organelpr agri
cole județene, datoare să ia mă
surile care se impun pentru in
tensificarea acestei activități în 
toate unitățile agricole.

Ne mai despart, așadar, puține 
zile de începerea însămințării cul
turilor de primăvară. Dincolo de 
rezolvarea cu operativitate a tu
turor aspectelor legate de asigu
rarea cu semințe, care trebuie să 
se afle permanent în atenția orga
nelor și a organizațiilor de partid 
de la sate, a conducerilor de uni
tăți agricole, pentru desfășurarea 
cu succes a insămințărilor din pri
măvara acestui an trebuie să se 
țină seama și de un alt aspect 
esențial. Anume, este nevoie ca 
specialiștii din unități să manifeste 
grijă maximă în alegerea momen
tului optim din punct de vedere 
al temperaturii din sol, pentru în
ceperea semănatului; astfel incit 
să nu se ajungă la întoarcerea se
mănăturilor din cauza nerăsăririi 
plantelor. Este o cerință majoră 
intrucit cantitățile de semințe asi
gurate de bună calitate sint limi
tate, iar în cazul întoarcerii unor 
culturi ar însemna să se recurgă 
la folosirea de semințe din cate
gorii biologice inferioare, de slabă 
calitate, cu toate consecințele ce 
decurg din aceasta asupra realiză
rii producțiilor planificate.

A. PAPADIUC

Un pas important pe calea promovării 
relațiilor de bună vecinătate și colaborare 

multilaterală interbalcanică
Timp de trei zile. Intre 24 și 28 

februarie, la Belgrad s-au desfășurat 
lucrările reuniunii miniștrilor aface- 

externe ai țărilor balcanice 
in epoca

rilor
— prima de acest fel 
postbelică — eveniment important 
pentru popoarele respective și, tot
odată. pentru ansamblul vieții poli
tice internaționale. Opinia publică 
din tara noastră a urmărit această 

atenție și 
orientarea 

și colaborare 
socialiste, politica ei de 

dialogului șl

reuniune cu deosebită 
interes, cunoscute fiind 
statornică de pace 
a României 
amplă dezvoltare a 
colaborării cu toate țările — și. in 
mod firesc. în primul rind cu cele 
din propria zonă geografică — 
preocuparea permanentă a partidu
lui și statului nostru îndreptată spre 
instaurarea în această regiune a 
unui climat al bunei vecinătăți și 
conlucrării rodnice. Această poziție 
constructivă, oglindind eforturile și 
demersurile desfășurate neîntrerupt 
de România pentru dezvoltarea rela
țiilor interbalcanice, hotărirea de a 
acționa pentru extinderea lor, dorin
ța ca reuniunea să se încheie cu re
zultate pozitive cit mai substanțiale, 
și-a găsit in mod strălucit întruchi
pare în Mesajul adresat 
NICOLAE CEAUȘESCU.

„România participă Ia 
se arăta în mesaj — 
dorința sinceră de a face totul pen
tru a contribui la desfășurarea con-

de tovarășul

reuniune — 
animată de

siructivă a acestei intiiniri. Ia gă
sirea de noi căi și mijloace de 
extindere a conlucrării dintre țările 
balcanice, prin lărgirea colaborării 
economice, tehnico-științifice și cul
turale, in domeniul mediului in- 
conjurător și în alte domenii de in
teres reciproc și cu increderea că, 
prin eforturile unite ale tuturor 
participanților, se vor obține re
zultate pozitive, care să ducă la 
dezvoltarea relațiilor dintre țările 
balcanice, să deschidă noi perspec
tive luptei pentru instaurarea in 
această regiune — atît de fră
mântată în trecut — a unul climat 
trainic de încredere și securitate, 
de colaborare și pace".

Document de profundă semnifica
ție politică, mesajul dă expresie cu 
cea mai mare claritate pozițiilor 
principiale constante ale tării noas
tre privind afirmarea unei politici 
noi în Peninsula Balcanică, transfor
marea acesteia într-o zonă a coope
rării rodnice, a înțelegerii și păcii, 
în care toate statele să se poată 
dezvolta liber. în bună conviețuire, 
înaintînd pe calea civilizației si 
bunăstării. Se poate afirma, cu de
plin temei, că aceste poziții se con
stituie intr-un program de acțiune 
mobilizator și realist pentru am
plificarea colaborării multilaterale 
intre toate țările din Balcani, 
astfel ca fostul „butoi cu pulbere" al 
Europei să devină o regiune a prie
teniei și încrederii. întrajutorării și

respectului reciproc, liberă de arme 
nucleare și chimice, fără baze mili
tare și trupe străine, așa cum cer 
interesele și năzuințele vitale ale 
tuturor popoarelor.

Adevărul istoric, faptele de necon
testat ale vieții au demonstrat, cu o 
forță de nezdruncinat, rolul Româ
niei socialiste de protagonistă 
neobosită a relațiilor de înțelegere 
interbalcanică. de dezvoltare a dia
logului, de promovare a ideii 
contactelor bi și multilaterale intre 
statele acestei părți a lumii. In ace
lași timp. România, unind vorba cu 
fapta, a dat ea insăși un consecvent 
exemplu de bună vecinătate și con
lucrare prietenească cu toate statele 
balcanice — așezînd neabătut la 
baza relațiilor cu aceste state prin
cipiile egalității în drepturi, respec
tului independentei și suveranității 
naționale, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc, drep
tului fiecărei națiuni de a se dezvolta 
liber, potrivit voinței și aspirațiilor 
proprii.

In lumina acestei experiențe este, 
de aceea, deosebit de important că 
In Comunicatul comun adoptat la 
încheierea reuniunii se reafirmă 
ideea respectării stricte a acestor 
principii. Desigur, cu cit acest

________Romulus CAPLESCU 
(Continuare în pag. a V-a)
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ȚĂRII - CIT MAI MULT CĂRBUNE! Un avanpost al agriculturii intensive
Un domeniu hotăritor pentru asigurarea bazei de materii prime și 

energetice a țârii este cel al industriei extractive. Minerii, de
tașament puternic al clasei noastre muncitoare, au acționat cu 
fermitate pentru infăptuirea sarcinilor de mare răspundere ce le revin 
ți a da țării cit mai mult cărbune. Rezultatele bune obținute în lunile 
ianuarie și februarie in cele mai multe din întreprinderile miniere con
firmă hotârirea minerilor țării de a îndeplini in cit mai bune condiții 
sarcinile ce le revin. In acest sens, după cum se știe, pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan, o importanță deosebită are pregătirea fronturilor 
de lucru, a abatajelor de unde urmează să se extragă cărbunele. Tocmai 
de aceea, in sondajul de azi ne vom referi la experiența a două co
lective fruntașe in pregătirea lucrărilor miniere, două colective care după 
două luni din acest an au importante depășiri de plan la extracția căr
bunelui și, totodată, au asigurate în continuare condiții optime pentru 
realizarea ritmică și chiar depășirea sarcinilor la producția fizică 
cărbune.

sectoarele Vermești și Lapoș-Sud. 
Precizez că și acestea vor fi puse 
în funcțiune înainte de termen, așa 
cum ne-am angajat".

Sînt toate acestea dovezi ale hăr
niciei și ambiției colectivelor de 
muncă din valea Trotușului de a 
pune mereu in valoare noi rezerve 
de cărbune, de a le pregăti înain
te de termen pentru a extrage și 
expedia termocentralelor cantități

tot mai mari de cărbune. Angaja
mentul asumat în întrecerea socia
listă este ca planul pe acest an să 
fie îndeplinit ritmic, lună de lună, 
și să se extragă peste prevederi o 
cantitate de cel puțin 5 000 tone de 
cărbune brun de calitate superioară.

Gheorghe BALTA
corespondentul „Scînteii

La întreprinderea minieră din Sărmășag
de Mecanizarea lucrărilor de înaintare

La întreprinderea minieră Comănești o bază a producțiilor viitoare

Fiecare abataj — pregătit și dat
în exploatare înainte de termen

zute. Ca urmare, ei au finalizat lu
crările de pregătire și au predat în 
exploatare abatajul 6 701 cu o lună 
de zile mai devreme. Ce a însem
nat aceasta pentru producție 1 O 
cantitate de circa 1 500 tone cărbu
ne brun scoasă la suprafață și ex
pediată termocentralelor înainte de 
termen. în prezent. în același sec
tor. formațiile de lucru conduse de 
ing. Gheorghe Bîlbîie fac ultimele 
pregătiri în vederea punerii în func
țiune a combinei de înaintare 
„F 6-HK", ceea ce va constitui o 
premieră tehnică pentru lucrările de 
pregătire din valea Trotușului. Prin 
punerea in funcțiune a acestui a- 
gregat productivitatea muncii va 
spori cu cel puțin 50 la sută.

De aceeași hărnicie, răspundere 
muncitorească, pentru a contribui 
din plin la dezvoltarea bazei ener
getice și de materii prime a țării, 
au dat dovadă și formațiile de 
lucru conduse de Ion Rotaru și 
Ion Măringuț, din sectorul de 
exploatare Leorda, care au predat 
producției cu aproape 3 săptămîni 
mai devreme abatajul experi
mental 6 001. Totodată, minerii din 
brigăzile conduse de Constantin Rusu 
și Niculiță Albu, înaintînd cu vi
teze superioare celor planificate la 
galeria G-419 de pe straturile Wag
ner și Coroban, au creat • posibili
tatea creșterii producției 'fizice cu 
cel puțin 500—700 tone de cărbune 
de bună calitate.

Ce se întreprinde pentru pregă
tirea abatajelor de unde se va ex
trage cărbune în continuare^? „Fap
tul că în acest an trebuie să ex
tragem din 
de cărbune 
mare față 
1987 — ne spune ing. loan Ferchiu. 
șeful biroului organizare și norma
re a muncii — impune să extindem 
linia de front, deschizînd încă cel 
puțin 10 abataje. La această dată se 
află in stadiul final de pregătire și 
vor fi date curînd în exploatare noi 
abataje -de mare productivitate in

La recenta adunare generală a re
prezentanților oamenilor muncii, mi
nerii văii Trotușului și-au prevă
zut. printre altele, ca obiectiv prin
cipal in întrecerea pe care o des
fășoară pentru a da patriei cît mai 
mult cărbune, ca fiecare aba
taj planificat să intre în exploa
tare cu cel puțin 10—15 zile mai de
vreme fată de plan. Susținind că 
pentru formațiile de la pregătire, și 
nu numai pentru ele. aceasta con
stituie cheia succesului, ing. Nicolae 
Bejan. directorul întreprinderii mi
niere Comănești, ne declara : „La 
noi. în minerit, dacă vrei cu ade
vărat să realizezi ceva, să scoți la 
lumină cantități tot mai mari de 
cărbune trebuie să te îngrijești în 
primul rind de pregătirea produc- 
'ției. Este absolut necesar ca pros
pectarea. investițiile, dar mai ales 
lucrările de înaintare și organiza
re a frontului de lucru să meargă 
cu cel puțin un pas înaintea celor 
de la exploatare".

Un adevăr al cărui rost minerii 
de la Vermești. Leorda, Rafira, 
Lapoș și din celelalte sectoare de 
exploatare l-au înțeles întocmai, de 
vreme ce planul pe anul trecut la 
pregătiri a fost depășit cu 11500 
metri, ceea ce echivalează cu con
turarea panourilor pentru circa 7—8 
abataje. In același timp au fost de
pășite cu circa 4 000 de metri și lu
crările miniere de investiții. în ul
tima perioadă, forțele au fost con
centrate îndeosebi la lucrările de 
pregătire și deschidere a frontului 
de lucru din cuveta Lapoș. în zona 
puțului Lupeni, unde va fi pusă in 
valoare o mare cantitate de căr
bune brun cu o putere calorifică su
perioară. Aici, printr-o mai bună or
ganizare a muncii, menținerea in 
bună stare de funcționare a utila
jelor și 
schimbului din mers. întărirea or
dinii și disciplinei, formațiile de 
înaintare conduse de ing. Miron 
Maftei au realizat,.zilnic vitșse su
perioare cu 3—4 metri celor prevă-

generalizarea preluării

CUViNTUL
în ultimul timp, ziarul „Scînteia" 

a abordat si a pus in discuția specia- 
1 listilor o problemă tehnică de mare 

importantă pentru economia natio- 
i nală : posibilitatea reducerii sub

stanțiale a consumului de energie 
electrică în domeniul vehiculării 
fluidelor tehnologice prfti aplicarea 
acționărilor cu turație variabilă, 

; prin intermediul convertizoarelor 
statice de frecventă, a motoarelor. 
Institutul nostru se numără printre 
unitățile de cercetare științifică și 
proiectare tehnologică în care de mai 
mulți ani există o asemenea preo
cupare.

De la bun început trebuie să fac 
precizarea că problema la care ne 
referim — actionarea cu turație va
riabilă — este o chestiune ce ține 
de domeniul automatizărilor si. deci, 
intră în cîmpul de acțiune al auto- 
matiștilor, cît și al tehnologilor 
din toate sectoarele industriale. Or, 
este știut că automatizarea pro
ceselor tehnolo
gice este un in- 
strument esențial 
pentru moderni- 
zarea. . ' "
narea si condu
cerea optimală a 
proceselor de fa
bricație. Un rol 
de cea mai mare 
însemnătate în 
automatizare, cu 
efecte economice deosebite. îl are re
glarea automată a principalilor para
metri ai procesului tehnologic — pre
siuni. nivele, debite, densități, conți
nuturi chimice. temperaturi etc.
Multe dintre acestea se intîlnesc in 
cazul fluidelor tehnologice (apă,
abur, aer, gaze, combustibil etc.) ve
hiculate în toate ramurile indus
triale.

Nu există încă o evidență precisă 
a numărului de bucle de reglare au
tomată din industrie, dar o aprecie
re aproximativă situează 
acestora la cîteva zeci de 
tualmente, modificările 
unui fluid tehnologic într-o 
buclă de reglare se realizează aproa
pe exclusiv prin strangularea acestu
ia cu ajutorul unui robinet zis „de 
reglare" și foarte rar prin ..by pass" 
(circuit ocolitor) sau alte metode. Un 
astfel de robinet are o construcție 
specială, nu de puține ori sofis
ticată, iar introducerea sa într-un 
circuit hidraulic sau pneumatic con
stituie întotdeauna un element difi
cil în exploatare. In primul rînd, el 
reprezintă o rezistentă pe care se 
produce o importantă.cădere de pre
siune si deci de putere, 
proiectant, alegerea si dimensiona
rea corectă a robinetului înseamnă 
și un efort de calcul, care de 
cele mai multe ori nu este nici com
plet și nici exact.

In multe situații, robinetele de 
reglare lucrează în medii deosebit 
de agresive (corozive. abrazive, fier
binți), ceea ce face ca ele să fie re
pede deteriorate si să necesite o în
treținere periodică costisitoare (Ia 
circa 3—6 luni și chiar mai des). Nu 
lipsit de importantă este si faptul că 
robinetele ce se fabrică acum în țară 
au la bază o licență asimilată cu 
circa 20 de ani în urmă. Ele sînt 
realizate la întreprinderea de utilai 
petrolier din Tîrgoviște ca un produs 
periferic. Cert este că sînt învechite,

■ depășita ca nivel tehnic. Acționările

perfecțio-

Ca 
toate 
1988,

urmare a bunei pregătiri, sub 
aspectele, a producției anului 
a unei mobilizări susținute, 

colectivul de oameni ai muncii de 
la întreprinderea minieră Sălaj-Săr- 
mășag raportează la această dată 
depășirea planului la extracție cu 
1100 tone cărbune net. Acest de
but de bun augur se constituie 
într-o serioasă premisă pentru în
deplinirea in cele mai bune condiții 
a angajamentului asumat de minerii 
sălăjeni la recenta adunare generală 
a oamenilor muncii, de a livra eco
nomiei naționale peste prevederi 
10 000 tone cărbune în anul 1988.

Pentru realizarea ritmică a pro
ducției de cărbune eforturile mine
rilor. ale specialiștilor sînt îndrep
tate în această perioadă în cîteva 
direcții prioritare : creșterea viteze
lor de înaintare în subteran, asigu
rarea funcționării la întreaga ca
pacitate a mașinilor și utilaje
lor tehnologice, atît în subteran, 
cît și în cariere. îmbunătățirea cali
tății cărbunelui extras, livrarea rit
mică a producției. în vederea func
ționării neîntrerupte a abatajelor se 
urmărește, cu toată exigența, execu
tarea volumului planificat la lucră
rile de pregătire (10 kilometri po
trivit prevederilor).

— Mai buna organizare din acest 
punct de vedere, plasarea persona
lului pentru fiecare abataj în parte, 
respectarea riguroasă a tehnologiilor 
de lucru în abataje, efectuarea la 
timp și de calitate a reparațiilor și 
reviziilor, aprovizionarea ritmică 
materiale și piese de schimb, 
vagoneți au dus la realizarea 
tezelor minime de 0,8—1 metru
niar la abatajele cu pușcare și 1,2— 
1,5 metri liniari la abatajele dotate 
cu complexe mecanizate, ne spune 
ing. Nicolae Colțan. directorul teh
nic al întreprinderii. In aceste zile 
se finalizează punerea în funcțiune 
a complexului mecanizat CMA-3, la 
abatajul 6 002 la sectorul Sărmășag 
1. in care se va realiza o producție 
de 400 tone cărbune pe zi. Punerea 
In funcțiune a combinei de înain
tare în galeria 4 008 creează condiții 
mai bune de muncă. MInuită cu 
pricepere, combina asigură reali
zarea unei viteze de minimum 100 
metri liniari pe lună. Paralel cu 
extinderea gradului de mecanizare.

cu 
cu 

vi-
li-

prin măsurile tehnico-organizatorice 
luate se asigură creșterea vitezelor 
de avansare și implicit sporirea pro
ducției de cărbune la abatajele cu 
pușcare. Din propria experiență a 
anilor precedenți am ajuns la con
cluzia că fără o preocupare atentă 
pentru realizarea lucrărilor de des
chidere și de înaintare nu putem 
avea o bază sigură de realizare a 
planului la extracția de cărbune. 
Dacă în momentul de față dăm căr
bune pesta plan, 
răm într-o mare 
parilor susținute 
moment fronturi 
gătite, tocmai ca 
sarcinilor în domeniul pregătirilor 
miniere. Pentru anul acesta avem 
de executat un volum de lucrări de 
deschideri de 1 720 metri liniari la 
săpare și betonare, din care numai 
în luna ianuarie am realizat 136 
metri liniari. La pregătire avem de 
realizat 10 400 metri liniari, din care 
peste 50 la sută vor fi executați cu 
combine de înaintare, deci mecani
zat. Am luat măsuri din timp pen
tru pregătirea noilor fronturi de 
lucru, pentru mutarea combinelor, 
am alcătuit echipe din meseriași 
foarte bine pregătiți pentru inter
venții și revizii, astfel ca indicele 
de utilizare a combinelor să fie cît 
mai ridicat. Pe luna ianuarie și fe
bruarie. ca urmare a măsurilor luate, 
am depășit sarcinile de plan la lu
crările de pregătire și înaintare, 
astfel că în orice moment minerii 
noștri au la dispoziție fronturi de 
lucru pentru a da tării cit mai mult 
cărbune și de cea mai bună calitate.

acest fapt il dato- 
măsură și preocu- 
de a avea în orice 
de lucru gata pre- 
urmare a realizării

trebuie să ex- 
adîncuri o cantitate 
cu 15 000 tone mai 

de cea realizată în

Eugen TEGLAȘ
corespondentul „Scînteii

Anul trecut, întreprinderea agrico
lă, de stat Urleasca, județul Brăila, 
a obținut producții mari atît la cul
tura plantelor de cîmp, cît și în 
zootehnie. In sectorul vegetal s-au 
realizat. în medie la hectar. 8 200 kg 
grîu, 8 955 kg orz. 25 657 kg porumb 
știuleți, 4 312 kg soia, 49 500 kg sfeclă 
de zahăr, 31 360 kg cartofi. In zooteh
nie s-au obținut cîte 5 500 litri lapte 
de la fiecare vacă furajată. Sînt re
zultate bazate pe muncă intensă și 
pricepere profesională în aplicarea 
tehnologiilor de cultivare a plante
lor și creștere a animalelor. Pentru 
recolta de porumb realizată în 1987, 
întreprinderii agricole de stat Urleas
ca i s-a conferit înaltul titlu de 
„Erou al Noii Revoluții Agrare".

Pentru a putea reliefa mai limpede 
căile prin care s-a ajuns la obține
rea recoltelor mari din anul trecut, 
ca de altfel și din anii precedenți. 
sînt necesare cîteva precizări refe
ritoare la modul de organizare a în
treprinderii. Ea deține 8 000 hectare, 
din care 7 000 hectare sînt amenajate 
pentru irigat. Aici se practică, de 
mai mulți ani, următorul asolament: 
25 la sută cereale păioase, 50 la sută 
porumb și alte plante prăsitoare. 20 
la sută leguminoase și 5 la sută 
plante furajere. Activitatea unității 
este organizată în 12 ferme, la con
ducerea cărora se află specialiști 
buni și sînt încadrate numai cu mun
citori calificați. Consolidarea și 
omogenizarea valorică a acestui co
lectiv s-au realizat pe parcursul 
mai multor ani. Acum, fiecare fer
mă este o unitate bine închegată.

Potrivit celor relatate de tovarășul 
Petre Perianu, inginerul-șef al în
treprinderii, ia porumb, cultura cu 
cea mai mare pondere în cadrul aso- 
lamentului, se folosesc hibrizi care, 
pe parcursul mai multor ani, au fost 
încercați în cîmpurile experimentale 
ale unității. în aceste loturi, adevă
rate laboratoare proprii de cerceta
re, sînt cultivați 28—30 de hibrizi. în 
două-trei repetiții. Cei care s-au do
vedit a 
extinși 
chimice 
cartării 
forul și 
totalitate toamna, fiind încorporate 
în sol o dată cu arătura adîncă. Cele 
cu azot sint administrate fracționat, 
potrivit cerințelor plantelor cultiva
te : 30 kg — în substanță activă — 
se aplică toamna, sub arătura de 
bază pentru a se asigura descom
punerea resturilor vegetale, 100—120

kg — primăvara, la pregătirea patu
lui germinativ. 20—25 kg la semă
nat, ca doză pentru grăbirea răsă
ririi plantelor. In cursul vegetației se 
mai aplică fazial doze mici de îngră
șăminte azotoase de două ori, o dată 
cu prașilele mecanice, cîte 20—25 kg 
în substanță activă. Inginerul-șef al 
întreprinderii subliniază că indica
țiile de ordin general privind nor
mele agrotehnice sînt aplicate cu 
discernămînt, opinia specialiștilor 
din unitate și opțiunile lor privind 
dimensionarea fiecărui element din 
tehnologie fiind decisive și respecta
te întocmai.

La începutul documentării noastre 
am surprins o discuție între directo
rul întreprinderii — Mihalache Măr-

La I.A.S. Urleasca-Brăila

DECISIV AL CERCETĂRII
cu turație variabilă prin intermediul 
unor convertizoare statice de frec
ventă constituie la ora actuală, asa 
după cum arată nu doar literatura 
de specialitate, ci însăsi practica din 
unele țări dezvoltate industrial, so
luția.* am putea spune, ideală. Prin 
variația turației turboagregatului ce 
vehiculează un fluid tehnologic se 
poate obține variația de debit sau 
de presiune cerute de prescripțiile 
tehnologice într-un mod cit se poate 
de simplu, exact si. mai cu seamă, 
eficient din punct de vedere econo
mic. Noul procedeu elimină anacro
nicul robinet si. o dată cu el, toate 
dezavantajele arătate mai sus.

Firește insă, fără a neglija cele
lalte aspecte, economia de energie 
electrică rămîne principalul argu
ment care pledează în favoarea 
adoptării fără rezerve a acționărilor 
cu turație variabilă. Ea este de de
parte superioară oricărui alt proce
deu utilizat pînă în prezent pentru 
a varia debitul unui fluid. Iată un

principal al unor întreprinderi mari 
din țară, cu bogată experiență in 
domeniu, un produs ținut mereu la 
zi la nivelul tehnicii mondiale de că
tre colective puternice de cerceta- 
re-dezvoltare. care au această preo
cupare de peste 25 de ani. Aseme
nea echipamente au fost verificate 
în industrie in diferite ramuri, cum 
ar fi în domeniul acționării laminoa- 
relor. al mașinilor-unelte, în indus
tria cimentului. în cea textilă etc. în 
pofida faptului că. pe Plan mondial, 
procedeul este aplicat și în acționa
rea turboagregatelor — de pildă, fir
mele Siemens și AEG produc o mare 
parte din variatoarele lor de turatii 
special pentru această destinație — 
în tara noastră utilizarea lor este cu 
totul sporadică. Ear a fost aplicată, 
în special la inițiativa I.P.A.. în cî
teva ramuri ale industriei : în mine
rit. la uzinele de preparare a mine
reurilor de cupru și, de 
în cîteva unități 
trochimiei.

asemenea,
ale chimiei și pe-

^PRIN ACȚIONAREA CU TURAȚIE VARIABILĂ A MOTOARELOR J

numărul 
mii. Ac- 
debitului 
astfel de

Pentru

exemplu concret. Dacă într-un anu
mit punct de lucru este necesară o 
reducere cu 25 la sută a debitului 
unui lichid se constată că, utilizind 
pentru aceasta acționarea cii turație 
variabilă, consumul de energie este 
cu 33 la sută mai redus față de ca
zul folosirii unui robinet de reglare 
și cu aproape 50 la sută mai mic 
decit in situația utilizării unui cir
cuit ocolitor. Aceasta Pe de o parte. 
In practică. în majoritatea cazurilor, 
fiecare instalație de pompare este su
pradimensionată si din această cauză 
lucrează intr-un regim de lucru ne- 
rational. Rezultă că pentru a aduce 
instalația in diferite puncte de func
ționare dorite de exploatare, prin 
variația turației (in speță prin redu
cerea ei) se obține, față de celelalte 
metode, o altă importantă economie 
de energie, care poate atinge sau 
depăși 30 la sută. De aceea, se poate 
considera, in anumite împrejurări, 
că economia de energie din exem
plul menționat mai sus se poate 
dubla.

Dar iată si alte avantaje care ple
dează in favoarea acestei soluții teh
nice : poate realiza o variație a tu
rației pompelor si ventilatoarelor 
într-o gamă foarte largă de valori — 
pînă la o zecime si chiar o sutime 
din turatiă nominală ; se poate inte
gra perfect, ușor si fără modificări, 
într-o buclă de reglare automată, 
echipamentul fiind comandat de 
semnalul unificat dat de regulatorul 
automat ; menține cu precizie turația 
prescrisă ; se introduce foarte ușor 
într-un sistem existent, se montează 
ușor si nu necesită modificări me
canice, de amplasamente ; în fine, 
este o familie de produse de serie ce 
pot fi fabricate într-un .sortiment 
variat pentru aproape toate genurile 
de electromotoare de curent con
tinuu si alternativ si pentru o gamă 
largă de puteri. Si. ceea ce este foar
te important, convertizoarele statice 
de frecventă reprezintă produsul

Ce trebuie în
treprins pentru 
aplicarea și ge
neralizarea aces
tei soluții tehni
ce ? Un rol deo
sebit revine uni
tăților de cerce; 
tare științifică și 
inginerie tehno
logică din toate 
ramurile econo

mice care ar trebui să studieze, cu e- 
xigență și discernămînt, toate situa
țiile în care soluția poate fi aplicată, 
in primul rind in noile investiții din 
domeniile lor de activitate, dar și în 
actualele instalații pentru care se 
pune problema modernizării. In același 
timp este necesar ca industria pro
ducătoare de astfel de echipamente 
să realizeze, tot in urma unor cerce
tări făcute de specialiști din dome
niu. echipamente adecvate pentru 
actionarea pompelor si compresoa- 
relor, la un preț mai mic decit al ce
lor fabricate în momentul de față, 
lucru care este Pe deplin posibil, Cît 
privește fiabilitatea convertizoarelor, 
ea depinde în cea mai mare parte 
de cea a componentelor electronice 
de mare putere si din aceste motive 
este necesară creșterea exigenței 
controlului de calitate la unitățile de 
producere a acestor componente. In 
ceea ce privește beneficiarul, este 
necesar încă de pe acum să-și șco
larizeze și să-și formeze personalul 
de exploatare. în 
mă la fel de 
care ar depinde în cea mai ma
re măsură reușita asimilării largi 
a procedeului in întreaga eco
nomie. este cea a asumării, cu toată 
responsabilitatea, a funcției de furni
zor general al întregului complex de 
echipamente (convertizor-electromo- 
tor-turboagregat) de către producă
torii de pompe si ventilatoare, așa 
cum se procedează în toată lumea.

Sint cîteva condiții absolut necesa
re. fără de care această valoroasă 
soluție tehnică nu s-ar putea gene
raliza cu operativitate, ba chiar în
treaga acțiune ar putea fi grav com
promisă.

fine, o proble- 
importantă, de

Ing. Ion GEORGESCU
Institutul de cercetare științifică 
și inginerie tehnologică 
pentru automatizări București

fi mai productivi au fost 
în cultură. Ingrășămintela 
sînt aplicate numai pe baza 
agrochimice a solului. Fos- 
potasiul se administrează în

gean — și reprezentantul I.E.E.L.I.F., 
primul solicitînd expres efectuarea 
probelor cu apă ca o garanție pen
tru buna funcționare a sistemului de 
irigații, pentru preîntîmpinarea des
coperirii cu întîrziere a eventualelor 
defecțiuni. Această manieră de a 
privi lucrurile ni s-a părut edifi
catoare pentru modul responsabil în 
care se acționează în această unitate 
pentru pregătirea în amănunt a cam
paniei de udare a culturilor.

Munca la irigații este aici organi
zată în cadrul fiecărei ferme. Un 
muncitor din cadrul fermei se ocu
pă de buna funcționare a instala
țiilor și înlăturarea defecțiunilor 
care apar. în ce privește aplicarea 
udărilor, fiecare muncitor perma
nent are în primire opt aripi de 
ploaie cu toate sculele necesare pen
tru ca acestea să funcționeze ca 
ceasul. Retribuirea udătorilor se 
face în bani, în funcție de volumul 
lucrărilor efectuate și producția ob
ținută. Cei care efectuează mai mult 
de 100 de zile lucrătoare primesc și 
200 kg porumb. Printr-o asemenea 
organizare, s-a reușit să se aplice la 
cultura porumbului șase udări, asi- 
gurînd astfel obținerea a 25 657 kg 
porumb știuleți la hectar 
mari la celelalte culturi.

Se desprinde concluzia 
organizare a muncii și 
fermă în aplicarea tehnologiilor stau 
la baza recoltelor mari. Dar per
fecționarea continuă a tehnologiilor 
de lucrare a pămîntului constituie 
un obiectiv permanent pentru co-

și recolte

că buna 
disciplina

Aspect de la întreprinderea minieră Sălaj - comuna Sărmășag Foto : Agerpres

lectivul de specialiști și muncitori 
de la I.A.S. Urleasca. Vom relata 
rezultatele unui experiment între
prins aici, care este în curs de ge
neralizare. Intre gară și sediul în
treprinderii îți atrage atenția un 
cîmp plin cu resturi de coceni. Ori
cine ar putea fi îndemnat să afir
me : iată niște slabi gospodari, care 
nu s-au îngrijit să facă arături 
adinei de toamnă. Lucrurile se lă
muresc repede, directorul întreprin
derii punindu-ne în temă : „Este o 
tehnologie nouă de lucrare a pămîn
tului, care constă în lucrări minime 
și cu consumuri reduse de carbu
ranți. Potrivit acestei metode, tere
nul se ară doar o dată la patru ani. 
Griul se seamănă în teren pregă
tit numai prin discuire. Particula
ritățile apar la porumb și diferă 
foarte mult de tehnologia obișnuită 
a acestei culturi. După recoltarea 
griului se seamănă porumb în cul
tura a doua. Cînd ajunge în faza de 
prășit, porumbul se bilonează. In 
funcție de stadiul de vegetație se ob
ține porumb boabe sau masă verde. 
Biloanele. formate rămîn și peste iar
nă. iar primăvara sînt însămînțate 
direct cu porumb, cu ajutorul unei 
semănători prevăzute cu un dispozi
tiv care retează bilonul, îneît acesta 
rămîne neted. întrucît pămîntul din 
bilon se zvîntă mai repede, porumbul 
poate fi însămințat mai devreme cu 
o săptămînă față de terenurile lu
crate după metoda clasică. Concomi
tent cu semănatul se face și erbi- 
cidarea. Resturile vegetale pe care 
le-ați văzut pe cîmp rămîn între 
biloane, unde se descompun, îneît 
formează un fel de muici, care pre
vin pierderea apei din sol prin eva
porare. Lucrările de întreținere se 
fac duj5ă ce în prealabil se aplică o 
fertilizare cu îngrășăminte pe bază 
de azot. La prima prașilă se folo
sește tot cultivatorul, dar cu orga
nele active montate în sens invers 
și. ca atare, se desface o parte a bi- 
lonului. Prin această lucrare se dis
trug buruienile, iar pămîntul rezul
tat acoperă resturile vegetale. Pra- 
șila a doua constă în refacerea bi- 
lonului. Metoda se aplică numai în 
condiții de irigare. Rezultatele ? S-a 
obținut o producție la nivelul me
diu al unității, dar cu un consum de 
energie mult mai redus".

La efectuarea acestui experiment, 
care a început cu trei ani în urmă, 
concură mai multe institute de cer
cetare. De anul trecut, metoda s-a 
generalizat pe întreaga suprafață a 
fermei nr. 1, condusă de Ion Necula. 
Perspective de extindere în viitor ? 
„Noua tehnologie se va impune sin
gură deoarece lucrările ce se efec
tuează sînt mult mai puț’ne și, ca 
urmare, cheltuielile se rec. ic simți
tor — afirmă cu convingere directo
rul întreprinderii. Recoltele sînt 
deocamdată la nivelul mediu reali
zat pe ansamblul întreprinderii. Dar 
pe măsură ce anii trec, sporește 
cantitatea de humus din sol, creîn- 
du-se astfel condiții pentru reali
zarea de producții mult mai mari. 
Humusul nu ai de unde-1 lua ; tre
buie asigurat printr-o tehnologie co
respunzătoare. Iată de ce noi afir
măm că pe această cale îmbunătă
țim șl însănătoșim pămîntul".

Desigur, metoda amintită, cît 
perfecționarea unor tehnologii 
care am amintit mai sus. care 
dus la creșterea producțiilor și redu
cerea cheltuielilor, nu s-au 
tocmai ușor. Unii se arătau sceptici 
și pronosticau 
pînă Ia urmă, 
tentei tehnice 
muncă, ideile

șl 
de 
au

impus

un eșec. Cert 
ca 
și a răspunderii 
noi au răzbit.

loan HERȚEG
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Marca podgoriei și înlocuitorii ei
Agricultura Bihorului, ca de altfel 

din toate celelalte zone ale țării, a 
cunoscut in ultimele două decenii și 
jumătate transformări profunde ce 
dau astăzi o nouă dimensiune nive
lului de productivitate și eficiență 
pe care il realizează un număr mare 
de unități agricole. Dacă ar fi să ne 
referim doar la unele din aceste 
schimbări calitative, atunci este su
ficient să ne oprim la ceea ce s-a 

’realizat în domeniul producției ve
getale, sector in care și volumul pro
ducției totale și randamentele la 
hectar au fost anul trecut de 3—4 
ori mai mari decit cele înregistrate 
în anul care a consfințit aici înche
ierea procesului de socializare a a- 
griculturii. Pe cîmpiile Bihorului ro
desc culturi de grîu, porumb, orz, 
sfeclă de zahăr, ce rivalizează cu 
cele mai bogate lanuri din cîmpiile 
fertile ale țării. Un salt de-a dreptul 
impresionant l-au cunoscut în ulti
mii ani legumicultura și pomicultu
ra, sectoare care atît ca mod de or
ganizare, cît și ca productivitate se 
constituie în adevărate modele de 
referință pentru întreaga agricultură 
a județului, și nu numai a județului 
Bihor.

Mai multe erau argumentele care 
lăsau să se întrevadă viticulturii de 
aici o dezvoltare cel puțin la nivelul 
celorlalte ramuri agricole. Primul ți
nea de înseși condițiile pedoclimati
ce deosebite pe care le oferă dealu
rile domoale și cu un climat ponde
rat cultivării viței de vie. Și ne re
ferim îndeosebi la zona colinară cu
prinsă între Eriu și Barcău, la cele 
de la Holod și Oradea, la zona nisi
poasă de la Valea lui Mihai. Există 
aici nu numai o tradiție îndelungată 
în viticultură, dar și oameni care au 
căpătat un adevărat cult pentru a- 
ceastă îndeletnicire. Mulți sînt cei 
care nu au uitat calitățile renu
mitelor specialități de vin : Ba- 
car, Riesling, Ardeleanca, Burgundi, 
Furmint — sortimente 
alături de cele 
nuri nu numai 
tară. Viticultura s-a 
de mare prețuire, i 
sigului, cu renumita lor școală 
colă, ajungind să reprezinte prin anii 
*60 un adevărat punct de 
de la care trebuiau pornite 
țlunile ce se impuneau 
pune viticultura Bihorului 
moderne. intensive, păstrîndu-se, 
bineînțeles, specificul podgoriilor și 
cu deosebire structura soiurilor. Dar 
n-a fost să fie așa. Vegetația sălba
tică ce a luat locul frumoaselor plan
tații de pe dealurile Oradei, Sinio- 
bului, Săcuieniului și Diosigului 
constituie doar una din mărturiile

mai
de

ce pot 
vestite 

la noi 
bucurat 

dealurile

sta
vi- 
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aici 

Dio- 
viti-

referință 
toate ac- 
pentru a 
pe baze

în acqst sens. Alta, ține de însăși 
orientarea greșită in ce privește 
structura de soiuri realizată in pu
ținele plantații înființate în ultimii 
ani. Vestitele vinuri care au dat 
faima de altădată podgoriilor Biho
rului lipsesc astăzi aproape cu de- 
săvirșire, locul lor fiind luat de cele 
din soiurile de Fetească, Muscat, Pi
not gris, vinuri, ce-i drept, deosebit 
de gustoase și aflate la loc de cinste 
în podgoriile consacrate din sudul 
țării și din Moldova, dar care totuși 
nu pot să le înlocuiască pe cele crea
te aici de-a lungul veacurilor. Și 
chiar dacă ar putea, ar fi o greșeală 
să se renunțe la asemenea sortimen
te. unicate în felul lor în țara noas
tră.

Ne dăm prea bine seama că abor- 
dînd această chestiune delicată a ac
tualei structuri de soiuri din planta
țiile viticole ale Bihorului ne expu
nem riscului de a intra în contra
dicție cu acei factori de decizie — 
și de la nivelul organelor agricole 
județene, dar și de la nivel central 
— care au găsit de cuviință să re
nunțe la ceea ce altădată se consi
dera aici deosebit de valoros, optînd 
pentru o nouă variantă de structură 
a patrimoniului viticol, care chiar 
dacă nu a putut fi verificată în timp 
are marele avantaj de a oferi, cel 
puțin teoretic, randamente mai mari 
la hectar, deci și o eficiență sporită 
în condițiile actualelor prețuri de 
valorificare a strugurilor și chiar a 
vinurilor. Iar dacă judecăm lucrurile 
din acest unghi, atunci dreptatea 
este de partea lor. Dar întrebăm : 
poate oare vinul de Fetească din 
plantațiile Bihorului să fie competi
tiv cu cel obținut pe dealurile Vran- 
cei sau Buzăului, unde suma gra
delor de temperatură întrece cu mult 
pe cea atinsă în nord-vestul țării, 
chiar în anii cei mai călduroși ? Și 
chjar dacă s-ar putea totuși vorbi de 
o anumită competitivitate : ce ga
ranții există că aceste soiuri asigură 
aici o stabilitate 
ției ? Viticultorii 
dea un răspuns 
sens. Celor din 
de la Stațiunea 
am considerat că 
cerem părerea pentru simplul motiv 
că de mult prea mulți ani ei n-au 
mai călcat prin plantațiile Bihoru
lui, lăsînd problemele ce țin de stu
diul viticulturii din acest ținut pe 
seama cercetătorilor de la Stațiunea 
din Cluj, unitate unde se află, ce-i 
drept, un grup de oameni inimoși, 
dar care au marele dezavantaj de a 
face studii pe această temă într-o 
zonă cu foarte, foarte puțină viti
cultură. Și aceasta din cauza condi-

în timp a produc- 
consacrați evită să 
afirmativ în acest 

cercetare, respectiv 
viticolă din Miniș, 
nu este cazul să le

țiilor pedoclimatice nefavorabile vi
ței de vie. Cînd spunem că 
stată un oarecare regres în 
tura acestui județ, judecata 
se îndreaptă mai ales spre 
plantații de pe dealurile ____ ,
spre cele care se înlănțuie pe coli
nele domoale și cu expunere sudică, 
începînd de la Vaida — Sîntimbreu 
— Ciuhoi — Sîniob, continuînd pînă 
dincolo de Marghita, și care mai în
spre nord erau străjuite de plantații 
și mai frumoase, precum cele de la 
Diosig, Săcuieni ș.a. Care este astăzi 
aportul acelor plantații la realizarea 
fondului de struguri și de vin al ju
dețului Bihor ? Din vestita podgorie 
a Diosigului au mai rămas doar 280 
hectare, din care 200 hectare sînt ale 
cooperativei agricole, care abia a 
reușit să obțină anul trecut 30 va
goane de vin. Viile de pe dealul Să- 
cuieniului au fost reduse la 110 hec
tare, iar cele de pe dealurile Oradei 
ar fi dispărut în totalitate dacă nu 
ar fi preluat stațiunea pomicolă o 
suprafață de 40 hectare, așa cum, 
de altfel, au dispărut suprafețe în
tinse de vii aflate pe dealurile din
spre partea nordică a văii Barcăului, 
și nu numai de aici.

Sesizînd un asemenea declin, co
mitetul județean de partid a indicat 
cu cîțiva ani în urmă să se treacă 
la elaborarea unui program de dez
voltare în perspectivă a viticulturii 
județului Bihor, program care a fost 
îmbunătățit la începutul anului 1986, 
atunci cînd au fost puse bazele dez
voltării unitare a patrimoniului viti
col și a celui pomicol. Pe baza aces
tor programe au fost înființate trei 
asociații viticole care au la această 
dată pe rod o suprafață totală de 700 
hectare. Totodată, a fost modernizat 
și extins patrimoniul viticol al în
treprinderilor agricole de stat, care a 
ajuns la 450 hectare. Este bine că în 
structura de soiuri a noilor plantații 
se acordă în continuare prioritate 
strugurilor pentru masă, dar credem 
că ar fi și mai bine dacă in această 
preocupare s-ar avea în vedere re
considerarea unor soiuri cu întrebu
ințare dublă, adică și pentru vin, 
cum ar fi Chasselas dore, Băcarea 
și noile creații provenind din soiul 
Perla, chiar dacă ar fi nevoie să se 
apeleze la desfacerea acestora prin 
magazinele „Agrocoop", finind sea
ma de «randamentul mai scăzut al 
soiurilor, precum și de cerința ca 
unitățile producătoare să-și acopere 
măcar cheltuielile de producție. Ori
cum. ar fi mult mai eficient decit 
practica folosită pînă acum de a 
aduce la Oradea struguri din 
Dobrogea, din Moldova sau de 
prin părțile Buzăului și Prahovei. 
De fapt, această cerință, adică a asi-

se con- 
viticul- 
noastră 
vechile 
Oradei,

gurării unei eficiente sporite, ar 
trebui să preocupe mai mult fac
torii chemați să asigure materiali
zarea programului de dezvoltare a 
viticulturii în județul Bihor. în con
dițiile in care pentru fiecare hectar 
de vie aflată pe rod se cheltuiesc a- 
nual între 28 000 și 30 000 lei, este ab
solut necesar ca, in situația unui an 
agricol normal, să se poată realiza 
din valorificarea producției un venit 
prin care să se acopere aceste chel
tuieli, precum și un beneficiu în mă
sură să asigure reluarea pe scară 
lărgită a procesului de producție. A- 
ceasta obligă. în primul rînd, la o 
regîndire a soiurilor ce vor fi folo
site in noile plantații, în cadrul că
rora o pondere mare trebuie să o 
dețină soiurile cu tradiție și foarte 
productive, cum sînt Mustoasa de 
Măderat și Ardeleanca. Totodată, pa
ralel cu repunerea în valoare a unor 
bazine viticole cu tradiție, ar trebui 
gîndită de pe acum și posibilitatea 
înființării unui centru de vinificație 
în care să fie prelucrată întreaga 
producție din cele trei asociații, ur- 
mînd apoi să se treacă la redistri
buirea beneficiilor realizate pe a- 
ceastă cale, corespunzător cantități
lor de struguri livrate de fiecare 
fermă și asociație în parte. Este poa
te problema cea mai importarită care 
se cere analizată acum, pentru că, in 
funcție de decizia ce se va lua, se 
poate discuta sau nu de readucerea 
în plantații a acelor soiuri de care 
vorbeam la început, soiuri care au 
dat faima podgoriilor din ținutul Bi
horului. Adică acelea care să dea 
personalitate vinurilor bihorene, a- 
vînd în vedere că unele din soiurile 
amintite nici măcar nu pot fi extin
se în marile bazine viticole ale țării. 
Și, nu în ultimul rînd, ar trebui re
văzut actualul sistem de organizare 
și retribuire a muncii în acord glo
bal, folosindu-se cu mai multă in
ventivitate toate pîrghiile de co
interesare prevăzute prin actele nor
mative în vigoare. Un model posibil 
de urmat fiind cel folosit de ani de 
zile, cu atîta eficiență practică, la 
C.A.P. Rîpa, unde se află astăzi cea 
mai bine organizată, cea mai fru
moasă și cea mai productivă planta
ție viticolă din județul Bihor. Dar 
pentru, că rezultatele acestui experi
ment sînt mult prea importante pen
tru a putea fi explicate numai pe 
calea prezentării lui într-un articol, 
avem convingerea că o „documenta
re" la fața locului a tuturor celor 
interesați ar fi spre folosul întregii 
viticulturi a județului Bihor.

Iosif POP
Ioan LAZA
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în anii înfloririi multilaterale a patriei, prin dezvoltarea
social-culturală armonioasă a tuturor zonelor țăriiFIECARE JUDEȚ A DEVENIT 0 MÎNDRĂ CASĂ A LOCUITORILOR SĂI

Reorganizarea administrativ-teritoriaiă și dez
voltarea economică echilibrată a tuturor zonelor 
țării constituie două aspecte strîns împletite ale 
politicii partidului, consacrată progresului rapid și 
multilateral al întregii țări și în beneficiul întregu

lui popor. Nu întîmplător noua structură adminis
trativă a fost hotărîtă acum două decenii, cînd 
România se angaja decis pe noile coordonate ale 
evoluției sale. Orientarea fundamentală inaugurată 

de Congresul al IX-lea al P.C.R. constă în dez
voltarea armonioasă, în ritmuri avansate, a eco
nomiei naționale prin repartizarea judicioasă, echi
librată a forțelor de producție pe întregul teritoriu.

Pe temelia puternică a dezvoltării economice
Dezvoltarea economică a fost temelia solidă, durabilă a creării unor condiții de viață superioare 

întregului popor, a progresului înregistrat in toate domeniile vieții, ridicării generale a nivelului de 
trai, a gradului de civilizație materială și spirituală in toate localitățile.

Județele, noile structuri administrativ-teritoriale au reprezentat forma obiectiv-necesară a distribuirii 
judicioase a mijloacelor și resurselor, a planificării și urmăririi îndeplinirii sarcinilor dezvoltării nu 
numai la nivel republican, ci și in profil teritorial.

• Din fondurile de 1 261 MILIARDE lei 
alocate în perioada 1951-1986 pentru finanțarea 
activităților social-culturale, circa 83 LA SUTĂ au 
fost asigurate în perioada de după reorganizarea 
administrativ-teritoriaiă. Aceste fonduri au fost 
repartizate astfel incit să micșoreze și să înlăture 
discrepanțele dintre condițiile existente in diferite 
zone privind nivelul urbanistic, învățămintul, sănă
tatea, cultura și alte componente definitorii ale 
calității vieții.

• In anul 1987, fondurile destinate finanțării 
acțiunilor social-culturale au insumat 116 MI
LIARDE, de care a putut beneficia in mod echi
tabil populația din toate județele.

• Creșterea generală a complexității șl efici
enței activității productive, a gradului de tehnici

tate a muncii a înlesnit promovarea consecventă, 
la adevărată scară națională, respectiv pe planul 
întregii țări, □ principiilor echității socialiste în 
domeniul repartiției. Diferența între minim și 
maxim în domeniul retribuției, care era de 
1 LA 25 in anul 1950, a scăzut pînă la valoarea 
echitabilă și realistă de 1 LA 5,5 ~ în condițiile 
cînd fondul de retribuire a personalului muncitor 
a fost în 1987 de 283 800 MILIOANE lei, in 
creștere față de anul precedent.

• Ponderea personalului muncitor din fiecare 
județ s-a apropiat de media pe tară — peste 
400 LA MIA de locuitori — ceea ce a contribuit 
la omogenizarea, în mare măsură, a veniturilor 
familiale provenite din muncă, echitatea instaurată 
pe plan social manifestindu-se tot mai puternic și 
in profil teritorial.

Unitățile de larg interes — tot mai aproape de beneficiari
Un efect direct al dezvoltării economice impetuoase a tuturor județelor, al amplasării rationale a sute și mii de noi obiective 

economice, cu prioritate în județele rămase in urmă, al- multiplicării considerabile a locurilor de muncă și îmbunătățirii sistemului de 
retribuție este creșterea marcantă a puterii de cumpărare pe întregul teritoriu, a tuturor categoriilor de oameni ai muncii.

® In toate județele se realizează o me
die apropiată nivelului general pe țară >în 
ce privește volumul desfacerilor de mărfuri 
- care a cresput, în anii industrializării so
cialiste, de peste 17 ORI.

• A devenit un fapt obișnuit pentru ce
tățeanul aflat in călătorie prin țară să po
posească și prin marile și elegantele ma
gazine existente in majoritatea municipiilor 
și în toate reședințele de județ. Cîteva a- 
drese dintre acestea, existente azi și în foste 
modeste reședințe de raion : ,,Orion", Pia
tra Neamț - magazin universal cu 5 000 mp 
suprafață comercială, aflat în al 12-lea an 
de funcționare — „Galeriile Mezeș" Zalău 
(3 200 mp), „Dumbrava" — Sibiu (9 000 mp), 
„Ialomița" — Slobozia (7 600 mp), „Some
șul" — Satu Mare (10 000 mp). Singur ma
gazinul universal „Unirea" din Alba lulia, 
inaugurat anul trecut, egalează - ca supra
față utilă - întregul vad comercial vechi al 
municipiului.

• Numai în anul 1987, volumul desface
rilor prin unitățile comerțului socialist a fost 
de 291 200 MILIOANE lei, cu 2,8 LA 
SUTA mai mare decit în anul precedent.

• La sfirșitul anului 1986, PESTE 70 LA 
SUTĂ din gospodării dispuneau de tele
vizoare alb-negru sau color, 58 LA SUTĂ 
de frigidere, 43 LA SUTĂ de mașini de 
spălat rufe. In decursul celor 4 cincinale 
încheiate de la constituirea județelor, 
numărul autoturismelor la 1 000 locuitori a 
crescut de 35 DE ORI I

• Se aplică în mod consecvent orienta
rea de a se amplasa spații comerciale la 
parterul noilor blocuri. Numai in Giurgiu, 
spre exemplu, și numai in luna ianuarie 1988, 
au fost date în exploatare asemenea spa
ții insumind 2 000 mp.

• Noile magazine sînt astăzi prezente 
pretutindeni în peisajul comunelor. Sintetic, 
ele asigură la sate o medie de circa 300 
mp suprafață comercială la 1 000 locuitori.

• ContiniFarea și înfăptuirea pe scară tot 
mai amplă a procesului de sistematizare, 
dezvoltarea centrelor agroindustriale vor 
spori și mai mult civilizația comerțului în 
mediul rural.

• Conform prevederilor „Programului pri
vind autoconducerea și autoaprovizionarea 
pentru asigurarea bunei aprovizionări a 
populației" aprobat de Marea Adunare Na
țională, repartizarea pe județe a produse
lor agroalimentare și bunurilor industriale 
este astfel organizată incit să se asigure o 
echitate deplină și în profil teritorial, în ve
derea unei satisfaceri «tot mai bune a tre
buințelor cetățenilor în raport cu criterii ști
ințific determinate.

Asistența medicală 
la îndemina tuturor

Există o expresie : „tși caută sănUatea". A apă
rut. probabil, in vremurile in care trebuia umblat 
mult și bine pînă ce omul simplu să găsească un 
medic. Astăzi, se poate spune cu deplin temei că 
„sănătatea ii caută pe oameni".: Eforturile mate
riale. financiare, organizatorice ale statului pentru 
asigurarea unei dezvoltări sanitare a tuturor jude
țelor, pentru ocrotirea sănătății întregului popor 
se asociază cu orientarea precumpănitoare a acti
vității medicale către prevenirea îmbolnăvirilor, 
conform principiului „medicinii omului sănătos". 
Eficienta aplicării lui este nemijlocit legată de re
partizarea teritorială echilibrată a specialiștilor și 
dotărilor necesare ocrotirii sănătății.

• In 1968 reveneau, în medie pe țară, 643 1°' 
cuitori la un medic, ceea ce reprezenta ■ un pro
gres de 100 Ia sută față de situația existentă în 
primul an al Republicii. Această medie era însă 
mai scăzută în unele județe — ca Bistrița-Năsăud, 
Buzău, Ialomița, Olt, Sălaj, Tulcea, Teleorman - 
unde în anul reorganizării teritorial-administrative 
la 1 medic reveneau intre 1 400—1 700 locuitori.

• In prezent acest indicator este de 475 
LOCUITORI la un medic, comparabil ori superior 
situației din state avansate din punct de vedere 
economic : Franța, Canada, Japonia, Elveția.

® Constituirea județelor a grăbit considerabil 
lichidarea „petelor albe" de pe harta asigurării 
asistenței sanitare, promoțiile tinere acoperind cu 
prioritate necesarul județelor în trecut dezavanta
jate din punct de vedere al încadrării cu perso
nal medical.

• In cele patru cincinale încheiate după reor
ganizarea administrativ-teritoriaiă au fost alocate 
pentru ocrotirea sănătății fonduri însumînd 
219 MILIARDE lei, față de 38 MILIARDE 
în cele trei cincinale anterioare, urmărindu-se 
consecvent acoperirea echilibrată a tuturor zone
lor țării.

• Marilor și modernelor unități-pilot ale asis
tenței sanitare din orașele de reședință ale ju
dețelor li se adaugă numeroase spitale noi, in 
orașe mici și mijlocii.

• Citeva asemenea unității date în folosință în 
ultima vreme sau în curs de executare în localități 
care nu sint reședință de județ : spitalele noi din 
Calafat, Crâștie, Medias, Cimpeni, Dorohoi, Adjud, 
Rovinari, Negrești-Oaș, Beclean.

• Lista lor completă ar fi foarte lungă, dar 
poate fi sintetizată în următoarea comparație : în 
anul 1968 numărul paturilor de asistență medicală 
era, în județele defavorizate, de 3-5 la 1 000 
LOCUITORI. Ca urmare a omogenizării condițiilor 
materiale, a investițiilor făcute, toate județele s-au 
apropiat de media pe țară : 9,31 paturi de asis
tență medicală la 1 000 locuitori.

O Astfel, s-a apropiat și mai mult asistența 
medicală de specialitate de populație, iar capaci
tatea unităților spitalicești s-a dublat față de anul 
1965, ajungînd la peste 214 000 locuri.
• Edificatoare este scăderea generală a morta

lității infantile. Cu tot progresul înregistrat pînă în 
1968, ea atingea valori relativ ridicate exact în 
teritorii de la extremitatea fostelor regiuni. Acest 
indicator a scăzut astfel : in județul Buzău de 
3,37 ORI, în Dimbovița de 3,2 ORI, in Ialomița de 
2 ORI, in Mehedinți de 2,44 ORI, in TULCEA de 
2,04 ORI.

• Județul Vîlcea înregistra în 1968 cea mai ri
dicată medie pe țară la mortalitatea infantilă : 
80,1 LA MIE, pentru a ajunge în 1985 la numai 
21,8 LA MIE, sub media pe țară.

• Condițiile materiale create în toate județele 
și în mod omogen în raza teritorială a fiecărui 
județ permit ca ponderea nașterilor în unități sa
nitare să depășească, an de an, 99 LA SUTĂ.

înscriere fermă pe orbitele urbanizării
Dezbaterea — acum două decenii— a principiilor și orientărilor reorganizării admi

nistrative a teritoriului a cuprins, la loc central, obiectivul de seamă al ridicării gra
dului de urbanizare a tuturor localităților, prin sistematizarea și modernizarea comunelor, 
prin ample lucrări constructive desfășurate atît la sate, cit și la orașe, prin dezvoltarea 
unei rețele de localități puternice atît din punct de vedere economic, cit și al dotărilor 
sociale și astfel răspîndite incit să cuprindă întregul teritoriu.

Imaginea completă a progresului social înregistrat in toate zonele țării implică reamin
tirea amplorii. și volumului construcțiilor care a forinat tema de sine stătătoare a unei 
pagini anterioare.

• In perioada 1968-1987 au fost con
struite peste 3 MILIOANE locuințe.

• In prezent, peste 82 LA SUTĂ din 
populație trăiește in case noi.

• Ponderea populației urbane a crescut 
de la circa 36 LA SUTĂ în anul con
stituirii județelor la 51 LA SUTĂ în prezent.

• Numărul orașelor, care era de 186 in 
1967, a sporit la 237 în prezent.

• Dar și dintre orașele existente, unele 
aveau numai cu numele statut urban. Bu
năoară, aprovizionarea cu apă curentă nu 
exista decît în 152 dintre localități. în pre
zent toate cele 237 orașe și municipii, pre

cum și multe comune dispun de rețea de 
alimentare cu apă.

• A crescut de la 135 la 177 și numărul 
localităților cu unități și mijloace de transport 
în comun.

• Ampla acțiune de sistematizare, contu
rată o dată cu formarea județelor, continuă 
în ritm susținut. De o mare însemnătate pen
tru apropierea condițiilor de viață de la sate 
de cele de la orașe este dezvoltarea acce
lerată a centrelor agroindustriale și consti
tuirea în fiecare județ a unor comune model, 
acțiuni aflate in plină desfășurare.

• Noua organizare administrativ-teritoria- 
lă a făcut posibilă aplicarea principiilor 
autoconducerii și autofinanțării. Unul din 

efectele lor directe este stimularea interesu
lui și inițiativei pentru valorificarea resurse
lor locale, atit naturale, cit și ca forță de 
muncă, pricepere, tradiții.

• Creșterea volumului și diversificarea ac
tivităților de industrie mică și prestări de 
servicii s-au îmbinat cu amplasarea lor echi
librată pe plan teritorial, apropierea de re
surse asociindu-se cu apropierea de benefi
ciarii bunurilor și serviciilor.

® Numai în anul 1987, volumul serviciilor 
prestate cu plată populației, realizat de 
unitățile sectorului socialist, a fost de 
64,7 miliarde lei.

• Extinderea serviciilor spre cît mai multe lo
calități, la scara întregului teritoriu al țării, 
apropierea lor de solicitanți rezultă și din di
namica prestațiilor asigurate de cooperația de 
consum in mediul rural și localități agroin
dustriale. Numărul unităților cooperatiste de 
acest fel a crescut de aproape 5 ORI, iar efec
tivul lucrătorilor calificați de la circa 11 000 
în anul 1965 la circa 100 000, gama pres
tațiilor oferite crescînd de peste 3 ORI.

Cultură pentru

întregul popor
O altă latură definitorie a progresului social 

realizat în mod armonios pe întreg cuprinsul țării 
este accesul larg la cultură și invățămînt, la califi
care și ridicarea nivelului pregătirii de specialitate 
și al culturii generale, la afirmarea talentului și ca
pacității creatoare, asigurate astăzi cetățenilor din 
toate zonele și toate localitățile patriei. Afirmarea 
în mod curent a unor talente despre care nu se 
știa nimic, provenind din cele mai diferite așezări, 
și care își ciștigă foarte repede notorietate națio
nală, succesele repurtate an de an de elevi români 
la olimpiade și concursuri internaționale, elevi pro
venind din școli, de asemenea de pe întreg cuprin
sul țării, și alte asemenea fapte denotă că pretu
tindeni există condiții materiale, organizatorice și 
de climat spiritual favorabile afirmării talentelor, 
inteligenței, capacității creatoare. Cultura noastră 
socialistă cunoaște o dublă extindere : spre auten
tica largă cuprindere a întregului popor, desemnind 
cu adevărat o cultură de masă, precum și spre 
îmbrățișarea tuturor aspectelor creativității, de la 
artizanat la muzica simfonică, de la inventivitatea 
tehnică la poezie.

® In toamna anului 1971 au fost instituționali- 
zate comitetele județene, munitipale și orășenești 
de cultură și educație socialistă, form^ perfecțio
nată, democratică, de coordonare și îndrumare a 
potențialului creator al tuturor categoriilor de 
cetățeni, fără deosebire de naționalitate.

• In cele 237 municipii și orașe ființează peste 
200 case de cultură, iar în cele 2 705 comune 
aproape 7 800 cămine culturale, cu 397 mai 
multe asemenea unități, la orașe și sate, decit 
in 1968.

O A sporit baza materială a învățămîntului și 
culturii, de care beneficiază toți oamenii muncii, 
fără deosebire de naționalitate.

® După reorganizarea administrativ-teritoriaiă 
a avut loc o amplă acțiune de creare în fiecare 
județ a unor instituții muzeale. Numărul acestor 
adevărate focare de cultură și educație a crescut 
de la 261 in ”68, la 436 in anul 1986.

• Un tip nou de așezăminte cultural-educative, 
al căror număr egalează numărul reședințelor de 
județ — 40 — il constituie casele științei și teh
nicii pentru tineret, instituții cu rezultate deosebite 
in formarea tinerelor generații.

O S-au atenuat simțitor marile deosebiri care 
existau pe vremea regiunilor în ceea ce privește 
baza materială a invățămîntului. Un exemplu : din 
1968 pînă în prezent, numărul județelor cu mai 
puțin de 15 licee a scăzut de la 18 la 7, dife
rențele care mai există fiind influențate de reali
tăți demografice.

• Cîteva cifre dintr-un județ caracterizat în 
trecut prin rămînere în urmă și din punctul de 
vedere al dotărilor școlare — Covasna. în decursul 
ultimelor trei cincinale au fost construite și date 
în folosință peste 400 săli de clasă, 176 ateliere 
și laboratoare, 49 săli de gimnastică. De întreaga 
bază materială a învățămîntului și culturii din 
județ beneficiază, ca de toate înfăptuirile, toți 
cetățenii, fără deosebire de naționalitate.

• Ponderea copiilor între 3—5 ani cuprinși în 
forme de educație preșcolară depășește 80 LA 
SUTĂ — și ca urmare a creării de grădinițe in
toate localitățile, chiar și în satele depărtate.

• Ulterior constituirii județelor s-a extins teri
torial și învățămintul superior, numărul centrelor 
universitare ajungînd la 19.

® Emblema definitorie a 
survenite în aceste decenii 
amplul Festival național al 

emulației culturale 
o reprezintă insă 
muncii și creației

„Cintarea României", inaugurat în anul 1976, de
al cărui cadru deosebit de stimulativ, competitiv, 
beneficiază în prezent peste 5 MILIOANE de
interpreți și creatori din toate județele, din toate 
localitățile. .
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BOGDAN PETRICEICU HASDEU

Contribuții remarcabile la cunoașterea
• •trecutului, la progresul științei istorice

Bogdan Petriceicu Hasdeu este 
una din ilustrele figuri ale culturii 
românești, făcind parte din seria a- 
celor cărturari extraordinar dotați, 
ca Neculai Milescu Spătarul, Dimi- 
trie Cantemir, Nicolae Iorga, care au 
slujit cu pasiune și îndrăzneală, cu 
originalitate și geniu cultura româ
nească și pe cea universală. Ca și 
aceștia, Hasdeu a atacat aproape 
toate domeniile culturii : literatură, 
artă, filozofie, istorie. Dar poate mai 
mult decit toți, Hasdeu și-a propus 
să înfăptuiască lucrări gigantice, din 
care însă n-a avut răgaz să împli
nească decît doar cîteva părți ; cu 
toate acestea, realizările literare, 
cele filologice și cele istorice se în
scriu în patrimoniul nostru cultural 
ca opere perene. Și chiar dacă n-am 
cunoaște decît „Cuvente den bă- 
trini", „loan Vodă cel Cumplit" și 
„Răzvan și Vidra", numele lui tot 
s-ar bucura de cinstire și neuitare 
pentru știința, gîndirea și poezia lă
sate nouă moștenire.

înainte de toate, B. P. Hasdeu a 
fost istoric. Concepția sa despre me
nirea istoricului a înfățișat-o încă în 
prefața din 1865 a lucrării „loan 
Vodă cel Cumplit" ; aici rolul isto
ricului este definit în cel mai auten
tic spirit romantic : „Istoricul este 
un uvrier și un artist totodată. Ca 
uvrier, el adună ; ca artist, el dă 
brutei materii acea sublimă expre- 
siune, care face că statuete lui Ca
nova sau curțile Alhambrei nu sint 
din piatră, că Madona lui Rafael nu 
este o pinză sau o scindură imbui- 
bată de niște sucuri vegetale. Sculp
torul, pictorul, arhitectul sint numai 
artiști (...) Istoricul, din contra, el 
singur stringe, singur scoate piatră, 
țese pinză, taie scindură, fierbe cu
lori ; și apoi tot el singur scuipă 
(sculptează), edifică, pinge (pictează). 
De aceea sunt destui sculptori, des
tui arhitecți, destui pictori ; de aceea 
sunt prea puțini istoriei. Unii gră
mădesc, fără să fi avut răbdarea de 
a grămădi. Unii fac temelie fără e- 
dificiu, alții fac edificiu fără teme
lie".

în genere, istoricii apreciază că 
opera cea mai 
crările istorice 
„Istoria critică 
rea începe cu
riului românesc, analizîndu-i-se în
tinderea. relieful, „nomenclatura" și 
„acțiunea naturii", adică rolul me
diului ambiant asupra dezvoltării 
vieții poporului român pe întregul 
lui habitat. Secțiunea privind no
menclatura, de exemplu, analizează 

i zeci de denumiri, stabilind origini și 
£ analogii greu de controlat, dar foar

te interesante,
' toate acestea,
■ primii istorici 

idei prețioase 
vind „acțiunea naturii asupra omu
lui", care în dezvoltarea geografiei 
și istoriei contemporane se bucură 
d® o atenție deosebită. El este un 
adevărat înainte mergător, semănă
tor de idei interesante, luminoase, in 
arsenalul de investigații proprii lui

importantă dintre lu- 
ale lui Hasdeu este 
a românilor". Lucra- 
o descriere a terito-

captivante chiar. Prin 
Hasdeu este dintre 

care studiază și emit 
legate de studiul pri-

Hasdeu aflîndu-se la un loc lingvis
tica, geografia, istoria, antropologia, 
biologia, medicina, climatologia. Și 
dacă în vremea lui, arheologia ar fi 
fost cît de cît dezvoltată, imaginația 
marelui gînditor ar fi fost folosită 
desigur și în această direcție cu exu
beranță.

Acum, la un veac și jumătate 
de la nașterea lui Hasdeu, da
tori sîntem să remarcăm că • el 
este dintre cei mai fermi și mai 
aproape de adevărul științific in 
mult discutata problemă a originii 
și a locului de fprmare a limbii ro
mâne și a poporului român. Prin 
adevărurile formulate. prin argu
mentele invocate, Hasdeu se numără 
printre cei dinții și cei mai energici 
istorici care au combătut teoriile lui 
R. Roesler. Totodată, pornind de la 
conceptul de „circulațiune" în eco
nomia politică. Hasdeu a stabilit un 
paralelism intre cuvintele cu largă 
și cotidiană circulație și cele care se 
folosesc doar în cazuri speciale, ceea 
ce-i asigură o demonstrare științifică 
a originii latine a limbii române și 
o dovadă peremptorie de continui
tate a poporului român pe teritoriul 
dacic.

O serie de studii cum sînt : „Ori
ginile agriculturii la români", „Origi
nile viticulturii la români". Ori
ginile păstoriei la români", publicate 
în revista „Columna lui Traian", în 
anii 1874—1875, ni-1 arată pe Hasdeu 
ca un merituos precursor în trata
rea istoriei integrale, pornind de la 
baza economică. S-a preocupat și de 
istoria locală, scriind, de pildă, 
„Originile Craiovei", de istoria vecini
lor precum în studiul „Strat și sub
strat. Genealogia popoarelor balca
nice. Introducere la tomul III din 
«Etymologicum Magnum Romaniae»", 
căutînd să facă analogii și să des
copere legi comune de dezvoltare.

Nevoia de documentare științifică 
pentru luminarea adevărurilor din 
cele mai îndepărtate vremi l-a în
demnat pe Hasdeu să scotocească ar
hivele și să publice documente in 
„Foița de istorie și literatură", în 
„Foaea de storîa română" sau în 
„Columna lui Traian". Din însărci
narea lui Cuza Vodă, a editat „Ar
hiva istorică a României", care își 
propunea să publice pe rind „toate 
documentele inedite sau publicate, 
pămintene sau străine, privitoare la 
istoria română de la epoca cea mai 
veche și pină la anul 1800 exclusiv", 
iarăși un plan uriaș in acord cu ela
nul politico-ideologic insuflat de u- 
nirea din 1859. Istoria trebuia să 
meargă în pas cu desfășurarea eve
nimentelor, să le dea temei și im
bold, argumente și bază științifică. 
Au apărut patru tomuri ; ele 
bogățit Istoriografia română 
loroase informații privind 
Evului mediu românesc și au
tuit principala sursă documentară 
pînă la apariția colecției „Hurmu- 
zaki". Și după 1900 istoricul loan 
Bogdan aprecia că „Arhiva" este „o 
operă a cărei valoare rămîne neștir-

au îm- 
cu va- 
istoria 
consti-

bită", apreciere în bună parte vala
bilă și azi.

E impresionant să constați varie
tatea problemelor privitoare la is
toria ndastră puse in discuție de 
Hasdeu : dacii și rolul lor în istoria 
românilor, continuitatea daco-roma- 
nilor pe teritoriul Daciei, formarea 
limbii și a poporului român, condi
țiile alcătuirii statelor române, a in
stituțiilor noastre medievale. S-a 
preocupat, de asemenea, și de o se
rie de personalități istorice ca Vlad 
Țepeș, loan Vodă cel Cumplit sau 
Despot Vodă.

In istoriografia românească, opera 
lui Hasdeu a avut un rol important, 
prin publicarea izvoarelor document 
tare, prin spiritul de erudiție folosit 
în comentarea acestora, ceea ce a 
dus la formarea unei adevărate școli 
istoriografice din care derivă A. D. 
Xenopol, N. Iorga, I. Bogdan și 
mulți alții. Constituie un mare me" 
rit însuși faptul că Hasdeu a pus 
în circulație și a dat răspunsuri la 
multe probleme dificile, controver
sate sau obscure din istoria începu
turilor vieții poporului român, do
vedind, prin cercetări geografice, 
lingvistice sau toponimice, rolul 
vilizației dacice și continuitatea 
cuirii daco-romane și române pe 
ritoriul țării noastre. Și aceasta 
mult, cu foarte mult înainte ca 
heologia să fi făcut descoperirile 
concludente din veacul nostru și îna
inte ca etnografia să-și fi adus con
tribuția ei la cunoașterea trecutului 
foarte îndepărtat.

Hasdeu, mai mult 
intea lui, înțelegea 
litate a activității . . .
poarelor, a strădaniei lor spre pro
gres, ceea ce impunea lărgirea stu
diului interdisciplinar, apelul la tot 
ce privește popoarele și viața lor 
fizică și spirituală, în scopul recon
struirii științifice integrale a deve
nirii lor. Și cred că, la toate aces
tea, se mai pot adăuga și referirile 
la istoria universală in care Hasdeu 
integrează istoria română, ca uri me
ritoriu început de istorie comparată 
absolut necesară adevărului 
tifle.

Iar dacă mai ținem seama 
proza și teatrul lui Hasdeu se 
ră din istorie, că poemul „Domnița 
Voichița", „Ursita" și mai ales dra
ma „Răzvan și Vidra" au un temei 
istoric documentar, înțelegem și mai 
limpede de ce contribuția acestui om 
deosebit la scrierea și folosirea is
toriei constituie un merit nepieritor 
pentru știința și cultura românească, 
în multe privințe, chiar Xenopol 
sau Iorga i-au fost admiratori și 
ucenici, așa după cum M. Sadovea- 
nu, ca și alți scriitori în latura ro
manului istoric și-au luat drept moto 
și temei scrisul științific și literar al 
lui Hasdeu. 
deu nu uită 
știință, așa 
scrie istorie 
mele, nici la 
atît de necesare reînvierii și lumi
nării trecutului.

ci- 
lo- 
te- 
cu 

ar-

ca oricine îna- 
istoria ca tota- 
și creației po-

știin-

că și 
inspi-

Scriind literatură, Has- 
niciodață că 
după cum
nu renunță

fantezia

este om de 
atunci cînd 
nici la ar- 
scriitorului,

Dumitru ALMAȘ

DIN SCRISORILE OAMENILOR
OPINII PROPUNERI SESIZĂRI

Mîinile harnice și calitatea produselor parației copertinei. Or, pînă acum 
n-am auzit că locatarii unui bloc, 
în calitate de chiriași, de persoane 
particulare, ar avea 
legală de a procura 
riale de la asemenea

în ce ne privește, 
achitat la zi toate obligațiile față 
de I.J.G.C.L. — chiria și celelalte 
cheltuieli de întreținere. De ase
menea, am efectuat pe cont pro
priu reparații de interior : zugră
veli, vopsitorie, înlocuirea unor in
stalații 
toate acestea fără să 
sprijinul I.J.G.C.L., nici 
procurarea materialelor.

Ca un joc neașteptat 
plării, la 20 de metri 
nostru se află în stadiu de fini
sare două blocuri ale I.J.G.C.L., 
construcții cu pereți dubli (prefa
bricate în exterior și zid de cără-

posibilitatea 
aceste mate- 
intreprinderi!

noi ne-am

electrice și sanitare — și 
acestea fără să solicităm 

măcar în

al întîm- 
de blocul

Colectivul întreprinderii de tri
cotaje „Miorița" din Oradea, care 
și-a îndeplinit planul pe anul 1987 
la toți indicatorii, s-a angajat să 
muncească cu și mai multă rivnă 
și răspundere pentru a îndeplini 
in cele mai bune condiții sarcinile 
ce-i revin în cel de-al treilea an 
al actualului cincinal. în centrul 
atenției se află realizarea unor 
sortimente cit mai bogate de trico
taje, de o calitate ireproșabilă, atit 
pentru beneficiari interni, cît și 
pentru partenerii de peste hotare. 
Este de menționat faptul că circa 
80 la sută din producția întreprin
derii este destinată exportului. 
„Pentru acest an — ne spune to
varășa Victoria Gheorghiu, directo
rul întreprinderii — am creat 956 
modele noi de tricotaje, față de 
875 cîte sînt planificate, modele cu 
linii moderne, elegante, iar tehno
logia de fabricație este la nivel 
mondial și conferă produselor 
litate și competitivitate".

în aceeași măsură, colectivul 
treprinderii este preocupat de 
lorificarea superioară a materiilor 
prime și reducerea consumurilor 
specifice. Prin reproiectarea unor 
produse cu un consum mare de 
materii prime, prin utilizarea unor 
fire de finețe superioară și prin 
extinderea unor

ca-

ln-
va-

contexturi mai

ușoare, s-a obținut o reducere în
semnată a consumului de fire. 
Bunăoară, in anul trecut s-a reali
zat o economie de lire sintetice 
tip lînă de peste 12.6 tone, iar în 
luna ianuarie din acest an — de 
1.3 tone fire. Mai se cuvine adău
gat că acțiunea de recondiționare 
a unor piese de schimb și suban- 
samble este, cum s-ar spune, la 
ea acasă. Numai în prima lună a 
acestui an s-au recondiționat piese 
in valoare de 122 000 lei.

Ca unul din faptele deosebite 
merită remarcat că prin moderni
zarea instalației de automatizare 
de la economizorul mașinii de 
tricotat „IAR-201" — lucrare efec
tuată de destoinicul colectiv de la 
atelierul mecano-energetic, în 
frunte cu inginerul-șef loan Luca- 
ciu, subinginerul Teodor Ciuciui 
și electronistul Takăcs Francisc — 
s-a realizat o economie de peste 
144 000 lei. reducindu-se și timpul 
de stagnare a acestui utilaj.

în fotografie : muncitoarea Stela 
Crișan, una dintre fruntașele în 
producție din această întreprinde- 

care lucrează la patru mașini 
tricotat „IAR-201".

Foto și text :
Moise Ovidiu DAN
corespondent voluntar

re, 
de

In blocul nostru și
Locuim la etajul 

al blocului A 1 de pe bulevardul 
Dacia, din Piatra Neamț. Blocul 
acesta a fost dat în folosință în 
anul 1961. Cum e și firesc, în cei 
aproape 27 de ani care au trecut 
de atunci, apartamentele au ajuns 
la un anumit ' grad de uzură. E 
drept, acoperișul (copertina) a fost 
„reparat" în acest răstimp în mai 
multe rînduri. dar de fiecare dată 
lucrările au fost efectuate superfi
cial. De aceea, atunci cînd plouă 
și se topesc zăpezile, apa se infil
trează în apartamente. Drept ur
mare, pe pereți a apărut mucegai

în cel de alături
IV (și ultimul) și pe alocuri tencuiala a căzut. Și 

nu-i vorba numai de atit.
De cite ori am făcut sesizări la 

întreprinderea județeană pentru 
gospodărire comunală și “locativă 
(I.J.G.C.L.) pentru a rezolva aceas
tă problemă, am fost întîmpinați 
cu indiferență, cu promisiuni vagi. 
Chiar de curînd, la 22 ianuarie 
1988, am făcut o nouă sesizare la 
I.J.G.C.L., personal tovarășului di
rector Vulpe. Și ce credeți că ni 
s-a răspuns ? Să mergem noi la 
diferite unități ale T.C.M.R.I.C., 
T.M.U.C.B. și T.L.S., de unde să 
procurăm materialele necesare re-

Pregătire temeinică

SOCIALIST
(Urmare din pag. I)

PATRIOTISMUL REVOLUȚIONAR
pentru muncă 

și viață

pentru 
invă-

Liceul de matematică-fizică 
din municipiul Rimnicu Vîlcea. 
Aici, in cadrul ciclurilor de in- 
vățămint gimnazial și seral se 
pregătesc și formează pentru 
muncă și viată peste 2 000 de 
elev: ca viitori specialiști in in
formatică, matematică-fizică, 
mecanică, tn băncile acestui 
virstnic așezămint educativ al 
școlii noastre, care împlinește 
96 de ani de existentă, tinăra 
generație, „schimbul de mîine", 
se pregătește pentru muncă și 
viață, pentru a fi utilă țării, so
cietății. Peste o sută de dascăli, 
ciți numără corpul profesoral 
al liceului, modelează tinerele 
mlădițe. Liceul dispune de 11 
laboratoare și cabinete 
toate obiectele de
țămint, împletit strins cu prac
tica productivă desfășurată in 
atelierele-școală, Centrul terito
rial județean de calcul și Între
prinderea de echipamente hi
draulice. Prin propria lor mun
că, aplicînd creator cunoștințele 
teoretice dobindite, elevii și-au 
alcătuit un bogat fond de mate
riale didactice, utilindu-și astfel 
sălile și cabinetele de studii. Re
zultatele acestui multilateral 
proces formativ-educativ sint 
meritorii. Elevii s-au achitat in
tegral de sarcinile privind acti
vitatea direct productivă, iar la 
etapa pe țară a olimpiadelor 
școlare au obținut premii 
speciale, precum și locurile 
doi și trei la biologie și științe 
politice. De asemenea, la Sesi
unea națională de comunicări 
științifice ale elevilor care a 
avut loc' anul trecut la Brașov 
s-a obținut locul . I la economie 
politică. La fel, in Festivalul 
național „Cintarea României" ei 
au ocupat locuri fruntașe la for
mațiile de teatru, brigăzi artis
tice. instrumente și soliști de 
muzică populară și cultă. (Eu
gen DICHISEANU).

că. educarea în spiritul patriotismu
lui socialist generează un puternic 
avint în efortul general de dezvol
tare a noii societăți prin mobiliza
rea mai activă a resurselor de crea
ție și acțiune ale maselor, contri
buie la formarea omului nou, devo
tat cauzei noii orinduiri. în acest 
sens, așa cum subliniază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. „educarea tutu
ror oamenilor muncii, fără deosebi
re de naționalitate, și in primul rînd 
a tineretului, in spiritul dragostei 
fată de tară și al patriotismului re
voluționar. socialist, constituie o în
datorire permanentă, care trebuie să 
ocupe un loc central în intreaga ac
tivitate politică și culturală".

în sfera patriotismului se include, 
desigur, atitudinea concretă, prac
tică, participarea activă la efortul 
pentru dezvoltarea multilaterală a 
țării. Sentimentul și conștiința pa
triotică nu pot fi apreciate în sine, 
ci în măsura în care devin acțiune 
probată prin angajare în lupta pen
tru realizarea obiectivelor dezvoltă
rii economico-sociale, a sarcinilor 
privind întărirea și modernizarea ba
zei tehnico-materiale. creșterea con
tinuă a productivității muncii, a e- 
ficienței economice, întărirea pro
prietății socialiste. înflorirea conti
nuă a vieții mate'riale și spirituale, 
în acest înțeles, patriotismul este ac
țiune practică, fapt de muncă, efort

de creație în uzină, pe șantier, în la
boratorul de cercetare, la masa de 
scris sau de proiectare. în mină sau 
pe ogor.

Atitudinea patriotică iși găsește și 
trebuie să-și găsească, de fiecare 
dată, expresia in faptele de muncă, 
în eforturile care, se înțelege, soli
cită intens, obosesc adesea, cer 
încordarea minții și a brațelor. Este 
o îndreptățită bucurie și o inaltă sa
tisfacție cînd. ca urmare a acestora 
— doar se știe că nimic nu vine de 
la sine 
spirituală 
tă. în _
fiecăruia. Desigur, se mai pot găsi 
.și oameni tentați să ducă o viață 
ușoară, fără muncă, să primească de 
la societate cit mai mult și să dea 
cît mai puțin ; se mai pot găsi și din 
cei ce, lăsîndu-se pradă iluziilor. își 
închipuie că altdndeva se pot „rea
liza" mai bine, pot duce un trai mai 
ușor. Adevăratul patriotism, ce ca
racterizează pe fiecare cetățean con
știent, cu simțul demnității, al cin
stei și al dragostei față de popor, ne 
învață că locul fiecăruia este în țara 
pe care au clădit-o și apărat-o cu 
sîngele lor înaintașii, pe plaiurile 
unde generațiile trecute au înfruntat 
vitregiile istoriei, râmînînd neclin- 
tiți pe meleagurile unde astăzi po
porul muncitor înalță. în deplină li
bertate. luminosul edificiu al Ro—*- 
niei socialiste. Patriotismul socialist, 
revoluționar este, prin urmare, pu
ternicul sentiment ce-1 unește pe om

— viața materială și 
este mereu mai boga- 

folosul tuturor și al

cu glia străbună, cu viața și munca 
poporului căruia ii aparține.

Dintr-o asemenea perspectivă 
generoasă, criteriul suprem al pa
triotismului revoluționar rămîne ati
tudinea față de societate, concordanța 
intre vorbă și faptă, între a avea 
și a fi, intre a da și a primi. Toate 
acestea sint expresia respectului 
demnității umane, a libertății înțele
ge ca responsabilitate față de țară, 
de valorile culturii naționale, a unui 
adevărat umanism.

Activitatea eroică, tumultuoasă 
pentru înfăptuirea hotăririlor Con
gresului al XIII-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului, întreaga 
dezvoltare economico-socială, politi
că și culturală a României socialis
te încorporează munca asiduă, spi
ritul de creație, adică patriotismul 
oamenilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate. Astfel, patriotismul so
cialist cuprinde și modul în care 
toți cetățenii țârii, indiferent de na
ționalitate, se raportează unii la al
ții. exprimă conștiința că formeașă 
împreună o singură familie, reali
zează într-o strinsă colaborare și în- 
tr-o deplină egalitate civilizația so
cialistă, de roadele căreia beneficia
ză toți. Patrie a tuturor celor ce 
muncesc și trăiesc pe aceste me
leaguri. într-o puternică unitate și 
înfrățire. România socialistă se înal
ță pe noi trepte de civilizație prin 
inepuizabila forță creatoare a pa
triotismului revoluționar, socialist.

OAMENI CARE SPORESC 
PUTEREA ORAȘULUI
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MUNCII
midă în interior), cu încălzire cen
trală și sobe de teracotă, cu aco
periș in șarpantă din țiglă. Desi
gur, sîntem întru totul de acord 
că se construiesc blocuri noi, con
fortabile. temeinic lucrate, dar 
asta nu înseamnă ca cele existente 
să fie neglijate și lăsate să se 
degradeze. Și unele și altele fac 
parte din avuția noastră națională.

Ceea ce ar trebui să înțeleagă 
tovarășii de la I.J.G.C.L. este că 
orice întîrziere în efectuarea repa
rațiilor la acoperișul blocului nos
tru înseamnă'pagubă. De aceea, 
credem că faptele sesizate prin a- 
ceastă scrisoare trimisă redacției 
vor fi examinate cu toată solicitu
dinea de organele locale de partid 

. și de stat.
Un grup de locatari 
ai blocului A 1, b-dul Dacia, 
Piatra Neamț

Acum, în grădini, vii și livezi
Asociația economică de stat și 

cooperatistă horticolă din comuna 
Dăbuleni-Dolj, cea mai mare din 
țară la ora actușlă, deține un pu
ternic potențial uman și mecanic 
necesar unei fructuoase activități. 
Pe suprafața de aproape 5 000 de 
hectare de care dispune asociația 
predomină cultura pomilor fructi
feri, a viței de vie și, nu in ulti
mul rînd. cea a legumelor, care, 
deși plantate pe un teren nisipos, 
dau roade bogate, 
în concordantă £u 
revoluții agrare.

Deși iarna nu a 
menii muncii din 
fruntașă au aplicat pînă acum 
tăieri la pomii fructiferi de pe o 
suprafață de peste 100 hectare, re- 
mareîndu-se fermele conduse de 
inginerele Lelia Palamariuc și Do
rina Hojman. La fel de harnici și 
inimoși s-au dovedit a fi și lucră
torii fermelor din sectorul viticol 
al asociației, conduse de inginerii 
Teodora Mărunțelu, Maria Gale și 
Constantin Fetoiu. care au execu
tat lucrările de tăieri pe o supra
față de 156 hectare. Concomitent 
cu această activitate, se desfășoară

intens și lucrările de

producții record, 
exigențele noii

trecut încă, oa- 
această unitate

Pe scurt.

într-un ritm 
reparații și întreținere a solariilor 
și răsadnițelor necesare 
de răsaduri destinate 
legumicol.

„Adevăratul gospodar 
iarna căruță și vara sanie" : profi- 
tind de timpul favorabil lucrărilor 
in livezi, în vii sau pe spațiile 
destinate viitoarelor grădini de 
legume, peste tot munca se află 
în toi. Se fertilizează, se ară și se 
stropesc pomii, fiecare om, fiecare 
formație știind exact cit timp și 
cîtă atenție să acorde fiecărei lu
crări în sectorul său de activitate.

Nu mai miră pe nimeni, așadar, 
faptul că, atunci cînd îi cauți cu 
vreo problemă pe directorul uni
tății. inginerul Marin Suliță, și pe 
inginerul-șef. Constantin Delibașa, 
nu-i vei afla în birouri, ci în pri
mele rinduri, în mijlocul oameni
lor. acolo unde este nevoie de pri
ceperea și sfatul lor. Acolo 
acum 
coltă.

producerii 
sectorului

își face

unde 
se hotărăște viitoarea re-

Ion CEACÎRU 
primarul comunei Dăbuleni, 
județul Dolj

din scrisori
• Harnicii constructori ai Antreprizei de construcții-montaj nr. 2 de 

la Regionala C.F.R.-Iași au dat în folosință și repus în circulație marele 
pasaj Socola din municipiul Iași. Obiectivul respectiv a fost realizat cu 
10 luni mai devreme față de termenul prevăzut. (Gheorghe Zaiț, cores
pondent voluntar, Iași).

• Cu toate că mulți locuitori ai satului Bărbălătești, comuna Valea 
Iașiului-Argeș, fac naveta Ia Curtea de Argeș, fiind angajați la diferite 
întreprinderi și instituții din acest oraș, I.T.A.-Argeș se opune prelungirii 
traseului pe motiv că satul Bărbălătești s-ar afla in afară de raza comu
nei Valea Iașiului. E oare atit de greu ca cineva din conducerea acestei 
întreprinderi să vină la fața locului pentru a se convinge de necesitatea 
prelungirii acestui traseu ? (Ion Micuț, Curtea de Argeș).

® Un nou laborator de explorări ecografice a luat ființă la Brăila, 
fiind amplasat în incinta Spitalului de urgență nr. 3. Dotat cu echipament 
modern și încadrat cu patru medici, noul laborator deservește întregul 
județ, asigunnd zilnic peste 100 de consultații. (Profir Dascălu, corespon
dent voluntar, Brăila).

A
n drum spre Hațeg e o călăto
rie in istorie. Dealurile aspre, 
stincoase, riul vioi, argintat, 

răzbind capricios cînd pe stingă, 
cind pe dreapta șoselei, de par
că ar căuta cu un ultim și nos
talgic efort poalele de piatră ale 
Retezatului, țarina singerie, aco
perită ici-colo de insule verzi. în
cetează a fi detalii geografice, trans- 
formîndu-se în semne de recunoaș
tere, în uriașe Ideograme dintr-un 
alfabet ce rezumă o istorie. Rîul e 
Streiul, și în neastîmpărul lui argin
tiu ești tentat să descoperi, cu ochii 
minții, comorile lui Decebal, pădurea 
tînără amintește codrul prin care 
s-au strecurat spre nord ostașii 
învinși ai eroului dac și te aștepți 
să le auzi doina tînguitoare. Pe 
valea Streiului e însă acum liniște, 
undeva in spate se zăresc coloanele 
lungi, de fum și de flacără ale Că- 
lanului. în față e pădurea Slivuț, la 
marginile căreia n-am văzut zimbrii 
melancolici ai poetului, ci turme 
căprioare sperioase, vegheate 
cerbi trupeși. Orașul apare brusc, 
dreapta, ca un dar al muntelui, 
intrînd pe străzile lui cu geometrie 
in schimbare îmi reamintesc notațiile 
lui Iorga din 1906: „Aici, in valea Ha
țegului ardelean, la ruinele anticei 
Sarmisegetusa Ulpia Traiana, loc 
sfint de închinare, ar trebui să mear
gă în pelerinagiu tot românul, cel 
puțin o dată în viața sa, să ia un 
pumn de țărînă sfintă și să-și plă
mădească o inimă nouă, curată și 
caldă, plină de dragoste pentru neam 
și țară". Cînd scria aceste cuvinte, 
Hațegul era un „orășel răzleț", cu 
„strade foarte tinoase", flancate de 
căsuțe mici, „cu lungi coperișuri de 
șindilă neagră", în care oamenii 
trăiau mai mult din amintiri. Vechi 
documente menționează — la 1 404 
— oppidul Hațeg tot cu caracterul 
eminamente românesc consemnat 
încă din vechea „Diplomă a cavale
rilor ioaniti". S-au dus spre alte zări 
militărosii călugări, au dispărut in
tr-un tîrziu si slujbașii de cancelarie 
si au rămas aici cei dintotdeauna, 
pentru a-si construi un alt destin.

Acum Hațegul e un oraș ce-și con
turează repede prestanța edilitară. 
O piață centrală vastă, purtind sim
bolicul nume al Unirii, un bulevard 
larg, cu numele Vladimirescului 
(mărturisind și el, tot simbolic, ve
chile legături dintre Cîndesti si 
Jieni !), obiective industriale mo
derne, precum întreprinderea „Elec- 
trocentrale", sint cîteva argumen
te ale noii lui condiții. Deși da
tează doar de cîțiva ani. manuscrisul 
monografiei orașului (autori : Vasile 
Tănăsescu. Alexandru Moise. Teodor 
Mureșan) e, la capitolul „Industrie", 
cumva depășit, așa incit îmi este 
„adus la zi" de către Steluța Rădoni, 
președinta comitetului orășenesc de 
cultură și educație socialistă. Profe
sorul de pînă mai deunăzi n-are 
reveriile filologice obișnuite (condi
ția de literat trădindu-se deocamdată 
doar prin nerăbdarea de a vedea 
construindu-se o „nouă Sinaie" în 
preajmă de Retezat), vădește însă 
exactitate, rigoare, informație teh
nică, sociologică și economică. „Mun
cesc bine cei care au imaginea lim
pede a utilității sociale a muncii lor, 
care știu că lucrul bine făcut nu e 
doar o chestiune de profesionalism, 
ci și una de conștiință, observă in
terlocutoarea. Iar la noi conștiința a 
devenit un suport și un stimul im
portant al producției. La noi oamenii 
sporesc prin efort cotidian puterea 
economică și spirituală a orașului".

Am plecat deci și spre oameni, și 
spre locurile consacrate modelării 
personalității lor. Hațegul nu e încă 
un oraș cu dotări culturale specta
culoase. Casa de cultură e o clădire 
veche, nu prea încăpătoare. Prin 
odăile ei miroase acum a mortar și 
a zugrăveală proaspătă, a lemn abia 
încercat de rindea. Sala „mare" (300 
de locuri), în curs de renovare, va 
fi cindva un amfiteatru modern. O 
bibliotecă orășenească adăpostită 
într-o casă nu prea aspectuoasă, alte

I

de 
de 
pe 
și

două biblioteci 
matograf, trei 
satele subordonate (Silvașul de Sus, 
Silvașul de Jos și Nalați) compun 
toată zestrea orașului. E mult ? Nu, 
desigur, dar minți iscoditoare, 
neatinse de cariul comodității, știu 
să folosească cu profit îndoit și un 
„inventar" mai modest. De fapt, aici 
pasiunea și inteligența suplinesc și 
însuflețesc „inventarul".

școlare, un mic cine- 
cămine culturale în

Casa de cultură, de pildă, a de
venit un fel de „universitate 
liberă" la care vine cine vrea 

și rămîne cine poate. Și rămîn mulți! 
Secretul ? Calitatea și ciclicitatea 
manifestărilor organizate sub egida 
ei. Conștiința implică nu doar con
știinciozitatea, ci și călătoria spre 
izvoare, certitudinea unei ascendente 
strălucite. Nu întimplător unul ^in
tre cele mai atractive cicluri de ac
țiuni inițiate în cadrul ei îl consti
tuie Colocviile de istorie. Țelul lor 
este educația permanentă și multila
terală a tineretului, a celorlalți oa
meni ai muncii. Obiectiv înfăptuit 
atît prin evocarea unor fapte eroice 
din trecutul mai mult sau mai puțin 
îndepărtat, cit și prin referirea 
directă la mari evenimente din con-

însemnări 
despre activitatea 
cultural-educativă 

din Hațeg

tul"). Eficienta unor atari manifes
tări provine neîndoielnic și din adec
varea nivelului și a tematicilor în 
funcție de virsta și structura socio- i 
profesională a publicului. Un accent 
deosebit se purie pe formarea celei.: 
mai tinere generații în spiritul mate- ; 
rialismului și ateismului. Sub gene
ricul Prietenii adevărului științific 
în școlile Hațegului funcționează trei 
cercuri (sprijinite cu filme, planșe, 
diapozitive de Casa pionierilor și 
șoimilor patriei) în cadrul cărora 
elevi bine pregătiți și atent îndru
mați de profesorii de biologie pre
zintă colegilor aspecte revelatoare 
pentru originea materială a Univer
sului. Eforturile și inițiativele locale 
nu exclud, firește, contribuțiile cen
trale (ale brigăzii științifice a revis
tei „Magazin", de exemplu, care a 
stîrnit recent bune și durabile im
presii în orașul de pe Strei).

Ar fi, desigur, de menționat șl 
utilizarea Tribunei democrației ca 
un eficient instrument de educație 
juridică și moral-cetățenească, obiec
tiv vizat de altminteri și de tradi
ționala Săptămină a educației juri
dice, numeroasele expoziții dedicate 
prezentării realizărilor deosebite ale 
orașului. Cîteva cuvinte elogioase ar 
merita și Salonul hațegan al cărții.

Dar. ca pretutindeni, puncte de 
interes deosebit sînt de aflat 
în sfera activităților cultural- 

Precedenta ediție a Fes- 
,Cintarea Româ- 

oentru hate- 
de vîrf : 17

temporaneitate. „Columna româ
nească" (acesta e titlul unei recente 
manifestări integrate seriei) devine 
astfel, cum sugestiv metaforiza un 
poet, „coloană de-a lungul" o cratimă 
între timpuri și fapte definitorii ale 
istoriei naționale. în relieful ei au 
figurat, ca să mă refer doar la mani
festări desfășurate în ultimele săptă- 
mîni, evocarea emoționată a „Unirii 
Principatelor Române, 
epocal în lupta poporului 
pentru formarea statului 
unitar", omagierea personalității se
cretarului general al partidului.

Printr-o necesară deschidere spre 
realitățile orașului, casa de cultură 
își extinde raza de acțiune în toate 
unitățile economico-sociale ale Ha
țegului. Conferințe, simpozioane, 
„tribune de idei" sînt consacrate 
dezbaterii documentelor de partid, 
evenimentelor din viața politică a 
țării.

Caracterul cuprinzător al activi
tăților politico-ideologice e vizibil, 
iar pentru a ilustra această afirmație 
e suficientă, cred, și simpla consem
nare a unor simpozioane precum 
„Idei, teze reieșite din Raportul pre
zentat de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
la înaltul for comunist — Conferința 
Națională a partidului", „Coordonate 
noi și mărețe in dezvoltarea Româ
niei socialiste", „România — țară a 
păcii, progresului și a prosperității", 
„Rolul hotăritor 'al partidului în 
făurirea noului destin al poporului" 
(masă rotundă organizată de biblio
teca orășenească). O caracteristică a 
tuturor acestor activități este conti
nua raportare la obiectivele de an
vergură națională a sarcinilor și 
răspunderilor de interes local.

O vie activitate se desfășoară șî în 
planul educației matcrialist-științi- 
fice, lucru de înțeles într-o zonă 
unde reprezentanții unor secte între
prind acțiuni de prozelitism. Cele 
trei brigăzi existente în cadrul uni
versității cultural-științifice din loca
litate au prezentat in ultimele luni 
expuneri despre „Noi cuceriri ale 
științei și tehnicii contemporane", 
reliefînd actualele raporturi, pro
prii unei lumi tehnologice, dintre 
umanitate și natură (notabilă e în 
acest sens conferința „Noi și Uni
versul" care a avut loc la sediul 
cooperativei meșteșugărești „Reteza-

moment 
român 

național

artistice. 1______
tivalului național 
niei" 
gani . _______ __ ................
locuri fruntașe la nivel republi
can. atit la creație, c;t și la inter
pretare, reprezintă un bilanț pe care 
și l-ar dori și alte orașe, cu dotări 
mai numeroase. Arhitecții acestor 
performanțe aparțin tuturor genera
țiilor. Corul maturilor (centenar 1) 
și pionierii și-au îngemănat lau
rii, cum au făcut-o de altfel și 
formația de montaj literar (al cărei 
text, „Steaua bunei speranțe", scris 
de talentatul George Țărnea, ple
dează limpede și convingător pentru 
triumful păcii), și grupul vocal de 
prelucrări folclorice, condus de pro
fesoara Eleonora Dănău, apreciată 
culegătoare a folclorului din zonă. 
Iar sculpturile în lemn, de perfectă 
autenticitate, ale muncitorului Grecu 
Sîmu, da la cooperativa de artă 
populară „Hațegana", sînt adevărate 
poeme, “ ' • • -
nitatea

Faza 
ediții 
seamnă _____
prezente la noul start al competiției 
un moment de intense căutări, 
reevaluări, inovări. Iminentul con
curs Dialog hațegan stîrneste de pe 
acum mult interes. Poate și datorită 
formulei sale mai puțin obișnuite ! 
Pentru echipajele și formațiile an
grenate. el nu se va rezuma la sim
pla evoluție artistică. Membrii 'lor, 
care tocmai își conspectau re
culeși^ bibliografia, trebuie să cu
noască totodată și sarcinile econo
mice ale unității pe care o repre
zintă, și legislația muncii, și date 
despre istoria județului șl a locali
tății, și realizările istorice ale con
temporaneității românești. „Enciclo- 
pediștii" din Hațeg se mișcă de pe 
acum cu siguranță și pe scena artei, 
și pe aceea a informației. Meritul 
este și al colectivului bibliotecii 
orășenești, care — în cadrul activi
tăților de îndrumare bibliografică — 
a alcătuit cu rigoare și minuție 
ardelenească 12 liste cu 236 de refe
rințe. Convinși că „a fi" și „a munci" 
se traduc azi și prin „a ști", „a cu
noaște" și „a recunoaște", oamenii 
acestui străvechi oraș string zestre 
spirituală și sufletească pentru pre
zentul și viitorul Hațegului. Neas- 
timpărul lor are ceva din vigoarea 
și suplețea copacilor din pădurile 
tinere. Și. brusc, mi-am adus aminte 
definiția lui Hasdeu : Hațeg — pă
dure tînără.

a 
un

consacrat 
moment

mărturisind cu toatele dem- 
unei eredități țărănești.
de masă a celei de-a Vil-a 
a „Cîntării României" în- 

pentru cele 65 de formații

Ioan ADAM
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Un pas important pe calea promovării 
relațiilor de bună vecinătate si colaborare 

multilaterală interbalcanică
TURNU MĂGURELE : Noi 

dimensiuni urbanistice
In județul Teleorman, asemenea 

tuturor județelor, nu există oraș 
sau comună în care să nu întîlnești 
construcții noi și moderne — în
semne ale urbanizării și civilizației 
înălțate sub soarele generos al so
cialismului în cele două decenii 
care au trecut de la reorganizarea 
teritorial-administrativă a tării. Un 
exemplu elocvent il constituie mu
nicipiul Tumu Măgurele. unde 
s-au construit peste 6 000 de apar
tamente moderne și confortabile 
pentru oamenii muncii de pe plat
forma industrială, ea însăși rod al 
politicii de dezvoltare armonioasă, 
echilibrată a forțelor de produc
ție. Blocurilor de locuințe li s-au 
adăugat casa de cultură, spitalul, 
cinematograful, licee și școli gene
rale, un complex hotelier, marile 
magazine comerciale și unități 
prestatoare de servicii, alte obiec
tive edilitar-gospodărești care con
feră municipiului de pe malul 
Dunării o personalitate urbanistică 
distinctă. Pe planșetele proiectan- 
ților se află conturate noi edificii 
și ansambluri de locuințe cărora 
constructorii le vor da viață la 
scara unu pe unu pentru ca Tumu 
Măgurele să-și sporească mereu 
zestrea urbanistică și de frumu
sețe. După cum ne spunea primul- 
vicepreședinte al consiliului popu
lar municipal, Mihai Craiciu. în 
zona centrală și pe bulevardul 
Independenței se vor da în folo
sință anul acesta alte 240 aparta
mente în blocuri prevăzute cu spa
tii comerciale la parter. în aceste 
zile, alături de constructori, o acti
vitate intensă desfășoară pe șan
tierele de locuințe viitorii benefi
ciari ai noilor apartamente aflate 
în diverse stadii de execuție. (Stan 
Ștefan).

MUREȘ : Resursele 
energetice refolosibile — 

superior valorificate
La Combinatul chimic din 

Tîmăveni — una din unitățile mari 
consumatoare de energie si com
bustibil ale județului Mureș —

t v
11,30 Telex
11,35 Lumea copiilor. Emisiune reali

zată in colaborare cu Consiliul 
județean Suceava al Organizației 
pionierilor • Telefllmoteca de 
ghiozdan (color). „Mihail, cîine de 
circ**. Adaptare cinematografică 
după romanul lui Jack London. 
Coproducție româno-vest-germa- 
nă a Casei de filme cinci și 
Tele-Milnchen. Episodul 1

12,40 Din cununa cintecului românesc 
(color). Muzică populară

13,00 Album duminical (parțial color) 
15.00 închiderea programului
19.00 Telejurnal
19,20 Clntarea Românie! (color) • Tara 

mea azi • Omagiul țării, condu
cătorului iubit. Emisiune realiza
tă în colaborare cu Consiliul Cul-

BULETIN RUTIER
Informații de la Inspectoratul General al Miliției 

— Direcfia circulație
Temperaturile mai ridicate pentru 

această perioadă a anului și frec
ventele precipitații sub formă de 
ploaie, lapoviță și chiar ninsori au 
făcut ca pe multe drumuri să exis
te porțiuni uscate alternînd cu altele 
deosebit de alunecoase. Corelarea 
permanentă a vitezei autovehicule
lor cu starea și configurația drumu
lui, cu gradul de vizibilitate, cu in
tensitatea și (diversitatea traficului 
de vehicule și pietoni, precum și a- 
doptarea unei maniere de conducere 
preventive sint elemente de care 
trebuie să țină seama fiecare auto
mobilist. Traseele mai dificile, cum 
sînt pantele cu succesiuni frecvențe 
de curbe, se cer a fi parcurse în 
trepte inferioare de viteză, pentru 
ca autovehiculele să poată fi bine 
stăpînite. Aceasta se impune cu atît 
mai mult pe drumuri alunecoase, în 
special seara si dimineața. Marea 
majoritate a automobiliștilor înțeleg 
acest deziderat, comportîndu-se pru
dent la volan. Nu același lucru l-a 
înțeles un automobilist care, la vo
lanul unei mașini împrumutate, a 
circulat cu viteză excesivă pe caro
sabilul umed în apropierea localității 
Balotești din Sectorul agricol Ilfov. 
Mașina a derapat și, în coliziunea 
frontală cu o altă mașină, au fost 
grav rănite trei persoane. La Bra
șov, un alt conducător auto, circu
ited tot cu viteză prea mare, a pier
dut controlul volanului și mașina s-a 
izbit de un copac de pe marginea 
șoselei. Mașina a fost avariată, iar 
automobilistul imprudent, grav rănit.

Deplasările pe distanțe lungi, mai 
ales în condiții meteo-rutiere difici
le, pe trasee afectate de precipitații, 
trebuie planificate pe etape în așa 
fel îneît să se evite circulația după 
lăsarea serii. Pilotarea autovehicule
lor în timpul nopții, plecarea la 
drum imediat după servirea meselor, 
urcarea la volan în stare de obo-

teatre 
• Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare) : Hagi Tudose — 11 ; Marea — 
18 ; (sala Amfiteatru) : Drumul sin
gurătății — ii ; Contrabasul — 18 ; 
(sala Atelier) : Autograf — 11 ; D-ale 
carnavalului — 17,30
tt Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) • Recital 
de pian : Iosif Ion Prunner — ÎS
• Opera Română (13 18 57) : Albă ca 
zăpada și cei 7 pitici — 11 ; Tosca 
— 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : My 
fair lady — 10,30 ; Logodnicul din 
lună — 18
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Noțiunea de fericire — 10,30 ; Cu 
ușile închise —- 18 ; (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) : Cîntec despre
mine însumi — 10,30 ; Anchetă asu
pra unui tînăr care nu a făcut nimic 
— 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Doamna cu 
camelii — 18
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Goethe mi-a spus — 11 ; Bărbatul 
și... femeile — 18,30

s-au obținut rezultate deosebite în 
atragerea în Circuitul productiv a 
resurselor energetice refolosibile. 
Ca urmare a identificării acestora 
și realizării de către specialiștii 
combinatului a unor instalații spe
ciale de recuperare de mare ran
dament, au fost repuse în circuitul 
productiv resurse energetice refo
losibile însumînd 122 500 tone com
bustibil convențional, ceea ce echi-. 
valează cu consumul de energie al 
unității pe timp de 180 de zile. în 
prezent, specialiștii combinatului 
depun eforturi în vederea recupe
rării, în principal, a căldurii to- 
piturii de carbid, care părăsește 
cuptorul o dată cu șarja la tempe
ratura de 1 700—1 800 grade Celsius 
și care reprezintă o pierdere de 
energie evaluată la 17 800 tone com
bustibil convențional. în acest scop, 
s-a realizat, pe baza cercetării' pro
prii, o modernă instalatie-pilot, 
care va intra curînd în funcțiune. 
Totodată, se are în vedere moder
nizarea cazanelor recuperatoare de 
la fabricile de bicromat de sodiu, 
oxid de zinc, săruri de bariu și de 
la alte instalații mari consuma
toare de energie. S-au creat astfel 
condiții ca în acest an consumul 
de energie Pe tona de carbid să 
scadă cu circa 200 kWh. (Gheorghe 
Giurgiu).

TULCEA: Prestări de servicii 
pentru populație

Pe noua arteră de circulație de 
la intrarea în municipiul Tulcea, 
strada Babadag — zonă în care în 
ultima perioadă s-au construit sute 
de apartamente în blocuri moder
ne— au fost date în folosință im
portante spații comerciale și sec
ții de prestări servicii pentru popu
lație. între altele, tulcenii benefi
ciază acum de o mare unitate de 
reparații de obiecte de uz casnic, 
care dispune de o modernă linie 
de reparare a frigiderelor în flux, 
precum și de o secție pentru con
fecționat articole de blănărie. Noi
le dotări se adaugă celor existen
te. întregind și diversificînd gama 
prestărilor de servicii oferite locui
torilor din cel mai tînăr cartier al 
municipiului de la porțile Deltei 
Dunării. (Adrian Vasile).

turll și Educației Socialiste și cu 
Comitetul de cultură și educație 
socialistă al județului Bistrlța- 
Năsăud

20,20 Film artistic : „Vreau să dansez!" 
(color). Premieră TV. Producție 
a studiourilor chineze

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

LUNI 29 FEBRUARIE 1988
20,00 Telejurnal
20,25 știința pentru toți (color). Răs

pundem întrebărilor dumnea
voastră 1 Astăzi, despre : Teleco
municațiile sfîrșitului de mileniu

20,55 Tezaur folcloric (color)
21.15 Occident *88. Documentar
21,30 In întimpinarea Conferinței pe 

țară a președinților consiliilor 
populare. Roadele gîndlril și ac
țiunii colective. Reportaj

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

seală sau sub influența alcoolului 
sint tot atîtea cauze care diminuează 
mult capacitatea de a conduce auto
vehicule în deplină siguranță. Așa 
cum s-a întîmplat cu un automobilist 
din Galați, care s-a urcat obosit la 
volanul autoturismului și a pornit 
spre Bacău. La intrarea în localita
tea Tănăsoaia, din județul Vrancea, 
l-a furat somnul. Scăpată de sub 
control, mașina s-a tamponat fron
tal cu un autobuz, iar cel de la vo
lan și-a pierdut viața. Trebuie avut 
în atenție și faptul că atunci cind 
oboseala se instalează prematur, ea 
se poate datora unei afecțiuni me
dicale mai vechi sau alteia în fază 
incipientă. In astfel de cazuri, pre
zentarea la medic și o mai mare 
prudență în dozarea eforturilor de
puse la volan sînt absolut necesare.

O pregătire temeinică a autovehi
culelor înainte de a se porni la 
drum, verificarea minuțioasă a stă
rii pneurilor, a bunei funcționări a 
sistemului de frînare și a mecanis
mului de direcție ale autovehiculului 
sînt obligatorii. De starea tehnică a 
autovehiculelor depind în mare 
măsură ținuta de drum a acestora 
și ajungerea cu bine la destinație. 
Explozia unui pneu uzat peste mă
sură al unul autocamion din județul 
Brașov s-a soldat cu părăsirea su
prafeței carosabile, urmată de răni
rea gravă a unei persoane. La Gră
diștea, județul Călărași, unui tractor 
i s-a desprins ultima remorcă în 
timpul mersului, ca urmare a unei 
defecțiuni la sistemul de cuplare, in
cident în urma căruia au fost ră
niți doi pietoni care se aflau în afa
ra drumului. în ambele cazuri, con
cluzia este aceeași : factorii de răs
pundere din unitățile deținătoare de 
parc auto să nu permită plecarea în 
cursă a autovehiculelor ce prezintă 
defecțiuni de natură să pună în 
pericol siguranța circulației pe dru
murile publice.

© Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Preșul — 10 ; Pachetul cu acțiuni 
— 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Rîs și plins — 10 ; Floa
rea de cactus — 18 : (sala Studio) : 
Iva-Diva — 10,30 ; Complotul miliar
darilor — 18,30
© Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 11 ; 
Cursa de Viena — 18 ; (sala Giulești, 
18 04 85) : Așteptam pe altcineva — 
11 ; Regina balului — 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy, 15 56 78) : Savoy, 
Savoy (amînat din 21.11) — 11 ; Sa
voy, Savoy — 18 ; (sala Victoria, 
50 58 65) : Varietăți pe portativ — 19 
© Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Micuța Dorothy 
— 11 ; 18
© Teatirul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Mary Poppins — 10,30 ; Dialoguri
muzicale cu formația Valy Sterian și 
Compania de sunet — 17 ; 19,30
© Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Sînziana și Pepelea — 11; 
(sala Cosmonauților, 11 12 04): Amna
rul fermecat — 11,30
© Circul București (10 41 95) î Ca
valcada circului — 10 ; 15,30 ; 18.30
© Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59) : Visul unei nopți de vară 
— 18,30

(Urmare din pag. I)
deziderat își va găsi aplicarea inte
grală în viață — de către toți și față 
de toți — cu atît se va avansa pe 
calea instaurării unei trainice con
viețuiri în zonă.

Acum, la încheierea reuniunii, se 
poate consemna cu satisfacție că ea 
s-a desfășurat într-o ambianță con
structivă. permitted un schimb liber 
și larg de opinii asupra' a diferite 
căi și modalități de extindere a con
lucrării in domenii de interes re
ciproc. Fără îndoială, această at
mosferă pozitivă, diversitatea propu
nerilor formulate, caracterul lor 
concret au oglindit dorința de dez
voltare a bunei vecinătăți, punînd în 
lumină evoluții semnificative spre 
statornicirea unui climat nou, spre 
însușirea adevărului că numai pe 
calea dialogului și receptivității re
ciproce se poate înainta spre consoli
darea și adîncirea colaborării. Toate 
acestea reliefează și mai mult însem
nătatea pe care ar avea-o realizarea 
propunerii României socialiste pri
vind organizarea unei întîlniri la nivel 
înalt a țărilor balcanice. După cum se 
știe, această idee a fost formulată de 
țara noastră, pentru prima oară. încă 
în anul 1982, fiind apoi reactualizată 
prin propunerile României și Gre
ciei cu privire la tinerea la Bucu
rești a unei asemenea întîlniri. Neîn
doios, prin participarea factorilor 
care dispun de putere de deci
zie și capacitatea de adoptare a 
unor măsuri de amploare și pers
pectivă. o asemenea întîlnire ar 
constitui cadrul cel mai' cores
punzător de natură să impulsione
ze și să asigure eficiență deplină ac
țiunilor îndreptate spre transforma
rea Balcanilor într-o zonă a păcii, 
cooperării și securității. Pornind toc
mai de la astfel de deziderate, în 
Mesajul președintelui 
Nicolae Ceaușescu se subliniază că 
este timpul să se treacă la reali
zarea întîlnirii la nivel înalt. Co
municatul comun al reuniunii con- 
semnind că propunerea va fi stu
diată în vederea creării condițiilor 
corespunzătoare pentru traducerea ei 
în viață.

Pacea, dezarmarea, securitatea re
prezintă deziderate fundamentale ale 
popoarelor balcanice, ca și ale tu
turor popoarelor lumii și, în acest 
cadru, transformarea Balcanilor in
tr-o zonă fără arme nucleare — o- 
biectiv major în sprijinul căruia 
România s-a pronunțat cu neabătu
tă consecventă — s-ar înscrie ca o 
acțiune de mare importantă. O pri
mă contribuție in acest sens — așa 
cum a propus România la actuala 
reuniune — ar fi ca țările balcanice 
care au pe teritoriul lor arme nu
cleare să nu mai continue amplasa
rea de noi asemenea arme sau mo
dernizarea celor pxistente. Pe aceeași 
linie s-ar înscrie realizarea în Balcani 
a unei zone fără arme chimice — 
potrivit. propunerii conținute în De- 
clarația-Apel a președinților Româ
niei și Bulgariei — la reuniunea de 
la Belgrad țara noastră propunînd 
continuarea dialogului în această 
problemă, inclusiv în cadrul unei noi 
reuniuni de experți în scopul con
venirii și adoptării unei declarații 
solemne care să consacre voința ță
rilor din Balcani de a nu produce, 
a nu poseda și a nu achiziționa ar
mament chimic. Comunicatul co
mun al reuniunii, subliniind aten
ția ce a fost acordată acestor pro
puneri. a consemnat necesitatea stu
dierii lor în continuare — popoare
le statelor balcanice așteptînd tre
cerea de la principii la acțiuni prac
tice.

Un alt pas important pe calea 
realizării în regiunea noastră geo
grafică a unei zone a păcii și co
laborării l-ar constitui eliminarea 
bazelor militare și a trupelor străi
ne — tinted seama și de lecțiile is
toriei, care au dovedit că prezența 
și ingerințele străine în regiune, de-

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins între 28 februarie, 
ora 20 — 2 martie, ora 20. Vre
mea ■ va fi în general închisă în 
vestul, centrul șl nordul țării, unde 
temporar vor cădea precipitații locale 
sub formă de ploaie, lapoviță și nin
soare. în celelalte regiuni vremea va 
fl schimbătoare, cu cerul variabil, iar 
precipitațiile izolate. Vîntul va .sufla 
slab pînă la moderat, cu unele Inten
sificări trecătoare în estul șl sud-ves- 
tul țării. Temperatura aeruiui in creș
tere ușoară. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 7 și plus 3 
grade. Izolat mai coborîte în nordul 
țării și in depresiuni, iar cele maxime 
între zero șl 10 grade. Local se va sem
nala ceață șl izolat polei.

In București : Vremea va fi schimbă
toare, iar cerul variabil. Trecător va 
ploua. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat. Temperatura aerului în creș
tere ușoară. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 2 șl plus 2 grade, iar cele 
maxime între 6 șl 10 grade. Dimineața, 
condiții de ceață.

cinema
© Extemporal la dirigenție : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30, 
EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19, FLAMURA (85 77 12) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19
© Program de desene animate — 11; 
Cînd pleacă bunica — 9; 13, Totul 
se plătește — 15; 17; 19 : DOINA
(16 35 38)
© Unde ești, copilărie : ARTA 
(21 31 86) — 9; 11; 13
© Mesagerul invincibil : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
PACEA (71 30 85) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, VOLGA (79 71 26) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
0 Miss Iugoslavia: LUMINA (14 74 16) 
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11; 13: 15; 17; 19
© Taina reginei piraților : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17; 19
0 Drumuri neumblate : TIMPURI
NOI (15 6110) — 9; 11; 13; 15: 17; 19 
© Biciul fermecat : LIRA (31 71 71) — 
9; 11: 13; 15; 17: 19
© Misiune specială : AURORA
(35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, 
COSMOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19 

parte de a întări securitatea, au 
subminat-o și au reprezentat un fac
tor de instabilitate și tensiune.

Apare limpede că traducerea în 
viață a tuturor acestor măsuri, rea
lizarea în Balcani a unei zone a 
păcii și colaborării, denuciearizate și 
dechimizate. fără baze și trupe străi
ne, s-ar înscrie ca un exemplu demn 
de urmat, de natură să impulsione
ze realizarea de astfel de zone si în 
alte părți ale continentului, ca o 
componentă de mare însemnătate a 
procesului general al edificării secu
rității europene.

Evident, problematica economi
că a ocupat un loc de seamă în 
dezbaterile reuniunii, tocmai tinîn- 
du-se cont de dorința, ca și de im
portantele interese comune de ex
tindere a cooperării pe acest tărîm. 
Este un fapt pozitiv că. practic, în 
toate luările de cuvînt s-au formu
lat propuneri variate, initiative si 
sugestii concrete privind dinamiza
rea schimburilor comerciale, promo
varea formelor moderne de conlu
crare, • extinderea cooperării și spe
cializării în producție în sectoare de 
mare importanță pentru progresul 
economiilor naționale respective. De
sigur. reducerea reciprocă a taxelor 
vamale între țările balcanice — așa 
cum a propus România la reuniune — 
ar duce, ca un prim pas în vederea 
eliminării unor bariere din relațiile 
comerciale, la dezvoltarea puternică 
și permanentă a schimburilor de 
mărfuri, la valorificarea tot mai 
largă a importantelor rezerve exis
tente în acest domeniu.

Se cuvine a releva, de asemenea, 
propunerile pjivind dezvoltarea co
laborării în domeniile comunicații
lor, transporturilor, agriculturii, re
surselor de apă s.a., ca si pentru 
intensificarea conlucrării Pe planul 
științei și tehnicii, inclusiv al tehno
logiilor de vîrf. potrivit cerințelor 
noii revoluții tehnico-științifice.

O însemnătate deosebită prezintă 
si reafirmarea, în cadrul reuniunii, 
a spriiinului pentru dezvoltarea co
laborării pe planul aulturii. sănătă
ții. sportului, turismului si informa
țiilor. al apărării mediului înconju
rător. ca si pentru dezvoltarea coo
perării pe plan neguvernamental, 
încurajarea contactelor între parla
mentari, oameni de stiintă, ziariști 
etc., prin intermediul comitetelor 
de înțelegere balcanică existente sau 
pe alte căi corespunzătoare. Toate 
acestea sînt menite să slujească la 
o tot mai strînsă apropiere si o mai 
bună cunoaștere reciprocă între po
poarele zonei, la creșterea încrede
rii si înțelegerii între ele.

In concepția României, care s-a 
pronunțat consecvent nu numai pen
tru contacte permanente, ci și pen
tru instituționalizarea acestora, prin 
statornicirea unor structuri adecvate, 
crearea sau revitalizarea și intensifi
carea activității unor organisme per
manente de cooperare cu caracter 
specializat, guvernamentale sau ne
guvernamentale — comitete naționa
le, conferințe, reuniuni, asociații — 
ar avea o mare importanță pentru 
afirmarea tot mai puternică a spiri
tului de cooperare interbalcanică, 
fiind salutare propunerile care s-au 
făcut în acest sens la reuniune. în 
același timp, este un cîștig important 
acordul de principiu menit să asigu
re continuitate reuniunilor miniștri
lor afacerilor externe, organizarea 
lor periodică, pe baza rotației, în 
fiecare din țările balcanice.

Fără îndoială, prin întreaga sa 
desfășurare, prin ideile și conclu
ziile pe care le-a pus în evidență, 
prin recomandările făcute, prin afir
marea voinței de a se continua con
tactele, întîlnirea miniștrilor de afa
ceri externe se înscrie ca un aport 
important la dezvoltarea cooperării 
interbalcanice, la întărirea înțelege
rii reciproce, la promovarea bunei 
vecinătăți, constituind, în același 
timp, o contribuție de seamă la afir
marea cauzei generale a păcii și 
securității în Europa și în întreaga 
lume. Salutînd rezultatele pozitive 
ale acestei întîlniri. România își 
reafirmă, în spiritul Mesajului to
varășului Nicolae Ceaușescu, ho- 
tărîrea de a face și pe viitor totul 
în vederea dezvoltării relațiilor 
multilaterale cu și între toate țările 
din Balcani, a instaurării în regiune 
a unui climat rodnic de încredere și 
cooperare, potrivit năzuințelor de 
pace și progres ale popoarelor din 
zonă, ale tuturor popoarelor lumii.

Desigur că titlul și conținutul în
semnărilor noastre de azi s-ar fi 
putut referi foarte bine la fotbal. 
Mai ales că — azi. la fotbal — se 
joacă „șaisprezecimile" Cupei Româ
niei. Dăm însă handbalului ce-i al 
handbalului, pentru că azi trei echi
pe de club fruntașe evoluează în 
sferturile de finală ale cupelor eu
ropene. fiecare cu șanse de a pro
mova în semifinalele respectivei 
competiții handbalistice. Și-apoi, 
dăspre sezonul de fotbal (deschis 
oficial ieri de plenara F.R.F. și de 
două meciuri de cupă) vom avea 
destulă vreme să scriem în con
tinuare. cu prilejul meciului Steaua 
— Glasgow Rangers de miercuri, cu 
prilejul returului divizionar A ce se 
va desfășura săptămînal (uneori mai 
des. alteori mai rar) începînd de du
minica viitoare.

Azi, la handbal, este programată, de 
fapt, manșa a doua din sferturi, iar 
coincidența face ca toate cele trei 
reprezentante ale noastre să evolue
ze pe teren propriu (duminica pre
cedentă ele jucînd în deplasare 
manșa întîi) și toate să aibă de re
cuperat un handicap de cîte cinci 
goluri.

Steaua București a fost nevoită, 
la Essen, să lupte cu trei adversari: 
echipa Tusem (campioana handbalu
lui vest-german, intrată de curînd în 
obsesia Cupei Mondiale și bene
ficiara unor jucători de excepție, 
printre care formidabilul Fraatz, 
care a înscris 9 goluri în prima 
manșă), indisponibilitățile din for
mația proprie (coordonatorul Ghimeș 
și incisivul Drăgăniță n-au jucat. 
Berbece a intrat pe teren bolnav), 
arbitrajul surprinzător de îngăduitor 
(după cum declară martorii oculari)

LUMEA CAPITALULUI ÎN ADEVĂRATA EI ÎNFĂȚIȘARE
Revista „LE FIGARO MAGAZINE** a publicat re

cent articolul, sugestiv intitulat, „«MIZERABILII» DIN 
1988 NU SÎNT PERSONAJE DE ROMAN**, în care 
autoarea, VERONIQUE GROUSSET, dezvăluie situa

ția mizeră a unor largi categorii de oameni ai muncii, 
francezi sau imigranți; exploatarea, sărăcia și lipsurile 
la care sint supuși, condițiile dificile de trai.

Reproducem, cu unele prescurtări, acest articol. 
Astăzi, prima parte.

a», tfweo* < •' >

rwdm > o» ' ><<: ♦*•ĂM*» w.' :
.««mm»'w*^;

Les “Miserables”
ft «Wt fet hobave- «t ft* ow*

4» A ‘ ** two**
«MM» (W <*• dv i»

moțM- * <3*<nț>0o,

Vf QSOUSSfcT

„Mizerabilii din 1988 
nu sînt personaje de roman

Pentru 2,5 milioane 
francezi „fără drepturi" 

— un trai sub limita 
sărăciei

Sînt obișnuiții țy ntinelor milei, ai 
băncilor din stațiile metroului ; sînt 
clientii azilurilor de noapte si ai 
centrelor filantropice de găz.duire. 
Li se mai spune „cei fără drepturi**. 
La originea acestui statut — dobîn- 
dit într-un răstimp de numai cîțiva 
ani de sute și sute de mii de fțan- 
cezi — stă degringolada pe o pantă 
marcată mai întii de șomaj, apoi de 
divorț, deseori de băutură și întot
deauna de disperare.

Oricîtă „curățenie** s-au străduit 
să facă portăreii. în apartament n-a 
fost de găsit decît strictul necesar 
oricărei locuințe : un pat. o masă, 
cîteva scaune și... totuși încă ceva, 
anume două pisici. Sînt doar obiec
te de prisos pisicile, nu-i așa ? Ele 
trebuie hrănite. Or, o femeie ca 
Daniele C„ care a recurs uneori la 
„gustări-pomană**, își poate cu ade
vărat permite să țină două pisici ?

Nu-i puneți însă această întreba
re, dar nici nu-i refuzați acest 
„drept", căci îi mai rămin atit de 
puține pe lumea aceasta. Este pri
vată pînă și de drepturile despre 
care se credea că le sînt recunos
cute tuturor femeilor, tuturor ma
melor :

— Știți care a fost unul din pri
mele lucruri pe care mi le-au spus 
pînă și prietenii, cei mai buni prie
teni. relatează ea, apăsînd pe ad
jectiv cu un glas moale și sarcastic 
totodată, atunci cînd s-a văzut clar 
că nu mi-a mai rămas nimic, ab
solut nimic ? Ei bine, m-au între
bat : intenționezi să-ți păstrezi fe
tița ? După părerea lor. eu nu mai 
eram în stare s-o cresc cum se 
cuvine, nu mai aveam dreptul s-o 
țin cu mine. Culmea sărăciei, asta 
este : să nu mai exiști din punct 
de vedere social. Nu mai ești soco
tit ca un adult, ca un om capabil 
să-și asume responsabilități. Nu te 
mai bucuri de nici un drept.

Daniele C.. vorbește bine despre 
cei „fără drepturi**... Normal, de 
vreme ce aparține și ea acestei ca
tegorii. Supraviețuiește numai cu 
ajutorul prietenilor în micul apar
tament, a cărui chirie nu reușește 
s-o plătească. în ultimii patru ani 
n-a avut nici o sluibă stabilă; a lu
crat doar de cîteva ori. pe apucate, 
o dată numai șase luni pe bază de 
contract, dar, în schimb, are datorii 
de 50 000 de franci.

— Sînt o refugiată, afirmă ea. Nu 
văd nici o diferență între mine și 
o femeie din Sahel.

Vorbește bine Daniele C.. nu-i 
asa ? Normal, de vreme ce este li
cențiată în științe economice. Vre

învăluie. Pentru cei fără un acoperiș, cel mai dramatic lucru este însă 
că nici un serviciu social nu mai vrea să-i ia în grijă. (Explicația revistei)

ACTUIÂLITÂTEÂ WQRTOVĂ_ _ _

AZI, LA HANDBAL
față de jocul prea aspru, la intimi
dare. practicat de gazde. Acum, 
acasă (meciul se joacă începînd de 
la ora 17,30 în Palatul sporturilor 
și culturii), antrenorii Radu Voina 
Si Ștefan Birtalan au de asemenea 
probleme în alcătuirea formației : 
Ghimeș nu s-a refăcut. Berbece a 
devenit și el indisponibil. In schimb, 
reintră Cezar Drăgăniță, în a cărui 
putere de a se mobiliza și de a-i 
mobiliza pe coechipieri se pun în
dreptățite speranțe. Cum cuplul 
suedez ce va arbitra este recunoscut 
pentru obiectivitate și exigență, se 
crede că nici handbaliștii de la 
Tusem Essen nu vor mai putea de
păși limitele de duritate ale regu
lamentului (limite și așa destul de 
largi). Ieri, actualul antrenor al e- 
chipei naționale — Cornel Oțelea — 
ne mărturisea încrederea că Steaua 
se califică. Ii împărtășim încre
derea 1

Rulmentul Brașov — echipă afla
tă într-un proces de schimbare a 
generațiilor de jucătoare — va în
cerca să nu pățească ce-a pățit cu 
cîtva timp în urmă colega Știința 
Bacău (înfrîngere, recuperabilă, 
doar cu două goluri la Kiev ; acasă 
— scor favorabil cu două goluri la 
pauză și... din nou înfrîngere. la 
patru goluri, în final). La Vilnius, 
cu formația Egle. antrenorul Remus 
Drăgănescu nu s-a putut baza pe 
două jucătoare titulare (Nicoleta 
Boriceanu și Cristina Tache). care 
erau accidentate ; de data aceasta 
se pare că întregul lot va fi valid. 
Așa cum brașovencele au putut să 
se califice în fata echipei franceze 
din Besaneon, după o înfrîngere la 
patru goluri, vor reuși, poate, și 
în fata formației Egle Vilnius — 

me îndelungată â fost profesoară 
de matematică în America Latină 
și apoi documentaristă a bibliotecii 
din Oxford. De ce respinge în pre
zent cîmpul muncii o femeie ca 
aceasta ? Cu mult calm răspunde ea 
însăși la întrebare, numerotind im
placabil handicapurile sale. Mai 
întii, vîrsta (45 de ani) ; în al doi
lea rînd, condiția fizică (un ochi 
accidentat, în rest, nimic de repro
șat însă înfățișării sale). în al trei
lea rînd : diplome cam vechi. în 
al patrulea rînd : facilitățile ofe-

Pa* «ta Mathiirîe» 

aa pauvre

Has d*»a onllion de 
ebameurs na»

•ians-abri

rite patronilor de reglementările în 
vigoare de a angaja cu prioritate 
tineri...... în consecință, eu nu mai
am șanse".

Peste un milion de șomeri 
fără indemnizații 

și 400 000 fără adăpost
De fapt, Daniele C. nu consti

tuie o excepție. în condițiile în care 
unele statistici estimează la 15 la 
sută ponderea persoanelor cu „pre
gătire universitară" în rîndul celor 
mai săraci dintre francezi, nu se 
mai poate vorbi de o excepție. O 
proporție de 15 la sută reprezentată 
de persoane cu „studii superioare", 
de foști funcționari superiori, de 
alte profesii liberale figurează in 
categoria denumită și a „celor fără 
drepturi". Deocamdată, această ex
presie este puțin cunoscută marelui 
public. în general, ziariștii preferă 
să-i numească pe acești oameni 
„exclușii", ceea ce vrea să spună 
cam același lucru. Ca să te con
vingi. este suficient să privești în 
jurul tău la orice rînd compact al
cătuit din acești nevoiași în aștep
tare, căci ei nu mai au nimic care 
să le aparțină decît timpul. Timpul 
și-l petrec îngrămădiți pretutindeni 
unde speră că vor putea primi o 
mîncare caldă, un loc unde să 
doarmă, ceva îmbrăcăminte, zece 
bilete de metrou, vreo cutie de me
dicamente ori un formular — încă 

cafe nicidecum nu are supervaloa- 
rea lui Spartak Kiev 1

Minaur Baia Mare a beneficiat la 
Copenhaga. în manșa întîi. de un 
arbitraj corect ; nici adversara sa — 
Hellerup, după numele unui cartier 
periferic vecin cu Brondby — nu 
este o mare forță internațională. în- 
frîngerea finală la diferență de 
cinci 'goluri se datorește prestației 
mediocre a jucătorilor noștri in 
prima repriză (în cea de a doua 
scorul fiind egal). Azi. la Baia Mare, 
antrenorul Lascăr Pană și elevii 
săi au. bineînțeles, posibilitatea re
vanșei și a calificării. Dacă joacă 
la valoarea lor 1 Faptul că în l'aza 
anterioară a competiției băimărenii 
au refăcut un handicap dublu (de 
10 goluri) cu care se întorseseră de 
la echipa suedeză Halmstad consti
tuie motiv de încredere că și de 
data aceasta vor reuși ; dar poate 
constitui. în același timp, și un motiv 
pentru prea multă încredere, ceea 
ce ar fi periculos. Nutrim, totuși, 
convingerea că Măricel Voinea. 
Covaciu. Petran, Porumb și ceilalți 
se vor concentra și mobiliza la cea 
mai înaltă tensiune, trecînd în faza 
penultimă a Cupei I.H.F. — cupă pe 
care, cu trei ani în urmă, au și 
cîștigat-o.

Acestea sînt speranțele avancroni
cii noastre. Ce va fi. pînă la urmă, 
vom afla chiar azi. Pînă atunci, să 
ținem pumnii echipelor noastre, să 
credem în ele. să le urăm succes. 
Si — ne adresăm acum iubitorilor 
handbalului ce vor lua drumul să
lilor de sport din București. Brașov 
și Baia' Mare — să le încurajăm, 
sportiv dar mobilizator. în cutezan
țele lor tentative de calificare.

Gheorqhe MITROI 

unul — de completat. Izolați, ei 
simt prea bine că îi deranjează, îi 
stinjenesc pe cei din jur atunci cînd 
cerșesc sau încearcă să doarmă pe 
stradă, în metrou sau pe sub vreo 
poartă. Ei inspiră teamă uneori, 
dar întotdeauna rușine. Numai în 
grup și de preferință la televiziune 
ajung să prezinte interes și să pro
voace îngrijorare, respectiv atunci 
cind devin „un fenomen al vieții 
sociale".

Și totuși, ei sint tot mai puțin 
„izolați" sau un „fenomen". Oricît 
de controversate ar fi cifrele, ni
meni nu mai poate nega evidența. 
Franța numără oficial peste un mi
lion de șomeri fără indemnizații, 
dintre care 859 000 de „lungă du
rată". Iar familiile acestora, fireș
te, sînt întotdeauna uitate de sta
tistici. La efectivele persoanelor 
înscrise pe listele celor fără slujbă 
și deci cunoscute diverselor servicii 
sociale trebuie să se mai adauge 
400 000 de „fantome" pe care nici un 
birou de ajutor social nu acceptă 
să le asculte sau să le ia in evi
dență deoarece nu mai au nici un 
domiciliu și, prin urmare, din punct 
de vedere „legal", administrativ, 
nici o primărie, nici un departa
ment nu mai are vreo’responsabi
litate față de acestea. Respectivele 
„fantome" sînt desemnate prin ini
țialele „S.D.F." sau „S.D.S." (adi
că „fără domiciliu fix", sau „fără 
domiciliu stabil"). Un fel de eti
chete infamante, pe care le poartă 
pretutindeni ca semn distinctiv.

0 noțiune care scană 
statisticienilor: sărăcia 

unui om
Cînd sînt întrebate asupra do

miciliului. „fantomele" rostesc în
totdeauna respectivele inițiale a- 
proape in șoaptă, fără să-și pri
vească interlocutorul, pentru că 
știu că acesta, de îndată ce dă de 
o etichetă „S.D.F." sau „S.D.S.", 
mei nu mai ascultă... Cu toate a- 
cestea. „fantomele" trebuie să-si 
dezvăluie umilitoarele etichete zil
nic de cîteva ori.

Acești oameni excluși de oriunde 
și din toate nu se mai pot bucura 
de nici un drept. Oficialitățile nu 
mai au răbdare să-i primească, 
să-i asculte și să le mărturisească 
neputința de a-i ajuta. Nuteai aso
ciațiile de caritate mai acceptă să-i 
vadă defilînd, de îndată ce s-a lă
sat noaptea și frigul. Cine sînt 
aceștia ? Vagabonzi, firește (dar 70 
la sută din cei „fără domiciliu fix" 
au sub 40 de ani !), tineri care 
n-au lucrat niciodată și care nu pot 
— sau nu vor — să mai trăiască 
pe spinarea părinților, mame sin
gure și fără slujbe, foști pușcăriași, 
divorțați cu stări depresive, izgo
niți de acasă, după ce și-au pier
dut slujba, drogați, alcoolici, o se
rie de alte persoane aparținînd 
unei lumi de marginalizați care nu 
face decît să șe mărească tot mai 
mult.

„In Franța există 2,5 milioane de 
persoane care nu dispun de resurse 
suficiente de trai". Această sum
bră revelație a fost făcută, încă de 
anul trecut, de o asociație de aju
torare a nevoiașilor. în fața unei 
asemenea cifre, care, de atunci în
coace. n-a făcut decît să crească, 
factorii administrativi de răspun
dere se limitează la a da din 
umeri. „Nu există nici un fel de 
sursă sigură de informare care să 
ia în calcul întregul ansamblu al 
factorilor de pauperizare", sună 
imperturbabil comentariul acestora. 
Și chiar dacă ar exista, datele 
obținute ar fi învăluite pudic in 
mantia unor termeni vagi. In 1988, 
cu numai 12 ani înainte de pragul 
anului 2000, statisticienii francezi 
și din Europa occidentală, in ge
neral, pur și simplu nu mai știu 
ce înseamnă „cu exactitate" un om 
sărac. Așa stînd lucrurile, cum ar 
putea ei să-i numere cu precizie 
pe dezmoșteniții soartei ?

JOCURILE OLIMPICE DE IARNA 
DE LA CALGARY. In competiția de 
hochei pe gheață s-au disputat alte 
trei meciuri contind pentru turneul 
final : U.R.S.S. — Suedia 7—1 (4—1, 
1—0, 2—0), Canada — R.F. Germania 
8—1 (1—0, 4—1, 3—*-0) ; Cehoslovacia 
— Finlanda 5—2 (1—9. 2—1, 2—1). în 
clasament conduce U.R.S.S. — 8
puncte (virtuală campioană olimpi
că), urmată de Finlanda (5 puncte). 
Suedia (4 puncte) etc. ® Proba fe
minină de slalom special a revenit 
elvețienei Vreni Schneider. ® La pa
tinaj viteză, proba feminină de 1 009 
m s-a încheiat cu victoria Christei 
Rothenburger (R.D. Germană), cro
nometrată în l’17”65/100 — rezultat oe 
constituie un nou record mondial. 
• în proba de ștafetă 4X7,5 km din 
cadrul concursului de biatlon, pe pri
mul loc s-a clasat echipa U.R.S.S.

ATLETISM. In cadrul campiona
telor internaționale de atletism pe 
teren acoperit, ale S.U.A.. desfășu
rate la „Madison Square Garden" 
din New York. în prezența a circa 
20 000 de spectatori, sportivele ro
mânce Doina Melinte și Mitica Jun- 
ghiatu-Constantin s-au numărat prin
tre învingătoare.

Proba de 1 milă a fost cîștigată 
de Doina Melinte. cu timpul de 
4’36’’68/100. Mitica Junghiatu-Con- 
stantin a trecut prima linia de so
sire in cursa de 800 m. cu 2’03”27/100.

FOTBAL. Simbătă s-au disputat 
în cadrul „șaisprezecimilor" Cupei 
României la fotbal două întîlniri. La 
București, echipa Steaua a întrecut 
cu scorul de 3—0 (1—0) formația
Voința. La Baia Mare, echiph F.C. 
Maramureș a ciștigat cu 3—0 (1—0) 
partida cu Politehnica Timișoara.

ȘAH. In meci pentru „Cupa cam
pionilor europeni" la șah. echipa 
S.C. Solingen (R.F.G.) a întrecut cu 
scorul de 3,5—2,5 puncte formația 
Bosnia Sarajevo.
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DECLARAȚIE
cu privire ia relațiile economice

cu Statele Unite ale America
In legătură cu Declarația gu

vernului S.U.A. din 26 februarie 
a.c., referitoare la problema clau
zei națiunii celei mai favorizate. 
Agenția română de presă Ager
pres este împuternicită să declare:

Republica Socialistă România 
a acționat întotdeauna pentru 
dezvoltarea relațiilor economice 
și tehnico-științifice, de coope
rare cu toate statele, fără deose
bire de orînduire socială și fără 
nici un fel de condiții, pe baza 
principiilor deplinei egalități, res
pectării independenței și suvera
nității naționale, neamestecului 
în treburile interne și avantaju
lui reciproc, în conformitate cu 
normele internaționale unanim 
recunoscute și cu prevederile 
Acordului general pentru tarife 
și comerț (G.A.T.T.).

în acest spirit, România a pro
movat o politică de lărgire și di
versificare a raporturilor sale e- 
conomice și comerciale și cu Sta
tele Unite ale Americii. La baza 
acestor raporturi au stat înțele
gerile convenite și acordurile 
semnate între guvernele celor 
două țări. ,

Prin Acordul privind relațiile 
comerciale dintre Republica So
cialistă România și Statele Uni
te ale Americii, încheiat la 2 a- 
prilie 1975, România și S.U.A. 
și-au acordat reciproc clauza na
țiunii celei mai favorizate. 
România și-a îndeplinit în între
gime obligațiile decurgînd din 
acest acord, a acționat pentru 
dezvoltarea continuă a relațiilor 
dintre cele două țări. în schimb, 
S.U.A., invocînd amendamentul 
Jackson-Vanik, adoptat unilate
ral, au condiționat, anual, acor
darea clauzei de o serie de ce
rințe politice care constituie un 
amestec inadmisibil în treburile 
interne ale României și nu sînt 
în nici un fel legate de relațiile 
comerciale dintre România și 
Statele Unite ale Americii. Mai 
mult, unele cercuri ostile, potriv
nice dezvoltării raporturilor ro
mâno-americane, au folosit pro
cedura de reînnoire anuală a 
clauzei ca mijloc de ponegrire și 
amestec în treburile interne ale 
României. în acest mod, discuții
le în jurul clauzei au devenit o 
piedică în calea promovării ra
porturilor bilaterale.’

în repetate rînduri, guvernul 
român a atras atenția Guvernu
lui S.U.A. că România nu va mai 
admite o astfel de abordare a 
raporturilor dintre cele două 
țări, care constituie o încălcare 
a principiilor și normelor rela-

națiunii celei mai 
de dezvoltarea în 

relațiilor economi- 
S.U.A. a dat o de-

țiilor internaționale, a Acordu
lui comercial și vine în contra
dicție cu regulile G.A.T.T., la 
care ambele țări sint Părți Con
tractante.

Avînd în vedere această situa
ție, România a informat Guver
nul S.U.A. că nu mai acceptă 
prelungirea clauzei în condi
țiile menținerii amendamentului 
Jackson-Vanik și a cerut să se 
inițieze discuții pentru dezvol
tarea relațiilor economice în con
formitate cu prevederile Acordu
lui comercial existent, renunțîn- 
du-se la orice fel de condiții.

înainte de a avea loc consul
tări bilaterale în vederea clarifi
cării problemelor legate de acor
darea clauzei 
favorizate și 
continuare a 
ce, Guvernul
clarație, la data de 26 februarie 
a.c., în care anunță că, începînd 
de la 3 iulie a.c., va înceta apli
carea clauzei, se va trece la ma
jorarea taxelor și tarifelor va
male și se vor adopta și alte mă
suri economico-financiare în re
lațiile cu România.

Avînd în vedere măsurile a- 
nunțate de S.U.A., guvernul ro
mân declară din nou că nu do
rește în nici un fel menținerea 
clauzei în condițiile amendamen
tului Jackson-Vanik și că va a- 
naliza, la rîndul său, problemele 
aplicării clauzei acordate S.U.A., 
a taxelor și tarifelor vamale și a 
altor facilități ce decurg din a- 
ceasta pentru importul de pro
duse americane în România.

Guvernul român consideră că 
este necesar ca reprezentanții ce
lor două țări să se întîlnească cît 
mai curînd posibil și să discute 
modalitățile de dezvoltare în vii
tor a schimburilor comerciale și 
cooperării economice dintre cele 
două țări.

Republica Socialistă Româ
nia va acționa, ca și pină acum, 
pentru dezvoltarea relațiilor eco
nomice româno-americane pe 
baza principiilor dreptului inter
național general recunoscute, a 
egalității în drepturi și avanta
jului reciproc.

România își exprimă convin
gerea că Statele Unite ale Ame- 
ricii vor manifesta spirit con
structiv, de colaborare și conlu
crare, care să permită găsirea 
soluțiilor menite să înlăture ori
ce piedici din calea dezvoltării 
raporturilor tradiționale româno- 
americane, în folosul celor două 
țări și popoare, al cauzei păcii și 
colaborării internaționale.

Vizita delegației parlamentare române in Tunisia
TUNIS 27 (Agerpres). — Delega

ția parlamentară română, condusă 
de Nicolae Giosan. președintele Ma
rii Adunări_ Naționale, care a efec
tuat o vizită oficială de prietenie in 
Tunisia, a avut convorbiri cu Rachid 
Sfar. președintele Camerei Deputați- 
lor. cu alți membri ai parlamentu
lui tunisian.

Au 
de a

{ost subliniate dorința comună 
se intensifica colaborarea in-

tre cele două parlamente pe plan 
bilateral și in cadrul Uniunii Inter
parlamentare, contribuția Pe care 
parlamentele și parlamentarii sint 
chemați să o aducă la crearea unui 
climat de pace și cooperare in în
treaga lume.

în cursul vizitei, delegația M.A.N. 
a avut, de asemenea, întrevederi cu 
primul-ministru Hedi Baccouche, cu 
alți membri ai guvernului tunisian.

O contribuție de seamă la afirmarea 
telurilor păcii și colaborării în Balcani

BELGRAD 27 (Agerpres). — In ca
drul ședinței finale a reuniunii mi
niștrilor afacerilor externe din ță
rile balcanice, participanta au rostit 
scurte alocuțiuni.

Ministrul de externe al R.P.S. Al
bania, Reis Malile. și-a exprimat 
satisfacția fată de rezultatele obți
nute. apreciind, totodată, că proble
mele din Balcani 
runte. nici ușoare 
opinii realizat la 
servi drept bază 
reglementării lor.

La rindul său. ministrul 
externe. Petăr Mladenov, _ 
că. la Belgrad, s-a convenit asupra 
unei serii de idei constructive și s-a 
făcut un pas foarte important înain
te. Cel mai important rezultat al în- 
tilnirii — a spus el — il constituie 
faptul că spiritul constructiv a pre
dominat in rindul participantilor st 
că acesta reprezintă o promisiune 
de succes pentru viitoarele reuniuni.

Arătînd că reuniunea de la Bel
grad este un început foarte impor
tant. ministrul de externe al Gre
ciei. Karolos Papoulias, a subliniat 
semnificația întăririi cooperării șl 
găsirii unor căi practice de a dez
volta relațiile viitoare dintre state
le peninsulei. Există unele proble
me. dar acestea au fpst identifica
te și li se vor căuta rezolvări. Tre
buie să ne sprijinim reciproc pen
tru a ajunge la o cooperare ideală, 
a adăugat el.

Exprimindu-și convingerea că reu
niunea a constituit un mare pas 
înainte în întărirea cooperării in 
Balcani, secretarul federal pentru a- 
facferlle externe al Iugoslaviei. Bu- 
dimir Loncear. a subliniat : Nu ne 
amăgim insă cu iluzia că vom de
păși ușor problemele acumulate, dar 
am confirmat că sîntem cu toții in
teresați in promovarea și dezvol
tarea cooperării, ințelegerii si încre
derii .in regiune.

Ministrul afacerilor externe al 
României. Ioan Totu. a apreciat că 
reuniunea a însemnat un pas im-

nu sint nici mă- 
și că schimbul de 
Belgrad
pentru

ar putea 
începutul

bulgar de 
a relevat

portant spre dezvoltarea pe mai de
parte a relațiilor dintre tarile bal
canice. spre o zonă de înțelegere și 
securitate. El a subliniat că Româ
nia va acționa și pe mai departe 
în direcția creării unei zone de pace 
și colaborare în Balcani, care să fie 
un exemplu și pentru alții.

Rezultatele primei reuniuni a mi
niștrilor de externe ai statelor balca
nice sint de măre importantă pen
tru viitorul - tuturor țărilor balcani
ce și chiar al altor țări, a decla
rat. la rindul său, în alocuțiunea de 
încheiere, ministrul de externe al 
Turciei. Mesut Yilmaz.

România socialistă o politică
ORIENTUL MIJLOCIU

activă consacrată progresului,
păcii și colaborării

RELATĂRI ȘI COMENTARII ALE PRESEI DE PESTE HOTARE
po-Poziția principială, realistă a României, inspirată de gindirea 

litică a președintelui Nicolae Ceaușescu, asupra marilor probleme ce 
frămîntă omenirea - înfăptuirea dezarmării, și in primul rînd a celei 
nucleare, asigurarea păcii, a unui viitor liber, de bunăstare și fericire 
tuturor națiunilor lumii, intr-un climat de amplă colaborare internațio
nală, soluționarea tuturor stărilor conflictuale 
cierilor - este reflectată pe larg in paginile 
diferite țări.

Sînt prezentate, de asemenea, realizările

eXclusiv pe calea nego- 
ziarelor și revistelor din

poporului român pe ca
lea dezvoltării sale libere și independente in anii construcției socialiste 
și îndeosebi în perioada ce a urmat celui de-al IX-lea Congres al Parti
dului Comunist Român.

Activitate neobosită pentru edificarea unei lumi

mai bune și mai drepte

. volumul !n- 
i de an. Com- 
în 1965 volu- 
de 25 de ori 
de peste 110

sută. Pe această bază, 
vestitiilor a crescut an 
parativ cu anul 1945. ; 
mul investițiilor era < 
mai’ mare. crescînd 
ori pină în prezent.

Sub înriurirea gindirii dinami
ce și profunde a președintelui 
Nicolae Ceausescu, poporul român 
— scrie „Eastern News" — a tre
cut în acest cincinal la generali
zarea noii calități a muncii si a 
Vieții. Insăsi funcția acumulării 
este apreciată, acum. în temeiul 
criteriilor noii calități.

Președintele Nicolae Ceausescu 
a demonstrat, pe baze științifice, 
că funcția acumulării nu poate fi 
absolutizată. Ceea ce înseamnă că 
nu este totul să se asigure o rată 
cît mai mare a acumulării, că uti
lizarea eficientă a fohdurilor fixe 
acumulate devine tot mai mult o 

venitului

• Ia amploare revolta popu
lației palestiniene de pe ma
lul de vest al Iordanului și 
din Gaza • Cereri de convo
care a unei conferințe Inter
nationale asupra situației din 

zonă

Intr-un articol Întitulat 
„Nicolae Ceaușescu — contribuții 
de fond la abordarea globală, in
tr-un spirit nou, a problemelor e- 
conomice internaționale" — publi
cația mexicană .,MUNDO INTER- 
NACIONAL" prezintă concepția 
președintelui României privind e- 
dificarea unei lumi mai bune și 
mai drepte pe planeta . noastră.

Esența demersurilor șefului sta
tului român — se arată în articol — 
o constituie necesitatea stringentă 
a restructurării sistemului eco
nomic international, cu scopul de 
a asigura tuturor țărilor condiții 
egale de acces la dezvoltare. Ex
presia 
turări. 
tă de 
dapta 
realităților în continuă schimbare, 
o constituie o nouă ordine eco
nomică internațională, pe care 
România o propune pentru asigu
rarea dezvoltării globale a ome
nirii in actuala etapă istorică.

Dezvăluind în toată amploarea 
contradicția care se manifestă pe 
plan internațional intre țările bo
gate și cele sărace, subliniază 
revista. președintele 
Nicolae Ceaușescu a elaborat teza, 
de o deosebită valoare teoretică șl 
practică, potrivit căreia aceasta de
vine cea mai puternică contradic
ție a lumii contemporane.

In concepția șefului statului ro
mân — relevă revista — lichidarea 
stării de subdezvoltare de pe în
tinse zone ale planetei, stare de 
lucruri profund nedreaptă, conse
cință directă a politicii imperialis
te, colonialiste și neocolonialiste. a 
vechilor relații de inegalitate, do
minație și asuprire, constituie o 
problemă de care depinde însuși 
viitorul omenirii, reprezintă o ne
cesitate obiectivă a 
neral.

Pentru preș 
Nicolae Ceaușescu 
biectiv al 
mondiale 
subdezvoltării, a sărăciei și mize
riei în care trăiesc două treimi din 
omenire.

Conceptul de nouă ordine al 
președintelui României evidenția
ză adevărul că realizarea noului 
cadru economic mondial este de 
neconceput fără democratizarea 
vieții internaționale, fără garan
tarea egalității depline în drepturi 
între state, fără un consens gene
ral care să permită exercitarea 
liberă a suveranității și indepen
dentei naționale. Potrivit acestui 
concept, o nouă ordine economică 
și politică formează un tot unitar, 
indisolubil și inseparabil, eviden
țiază „Mundo Internacional".

Președintele României subliniază 
în permanentă relația organică 
dintre dezarmare și dezvoltare, 
faptul că. în timp ce cursa înar
mărilor constituie un factor de 
adincire a decalajelor economice, 
reducerea progresivă a cheltuieli-

sintetică a acestei 
ce se impune a fi 
urgentă, cu scopul 
cadrul economic

restruc- 
efectua- 
de a a- 
existent

progresului ge-

e d I n t e 1 a
_______ principalul o- 

noii ordini economice 
îl constituie lichidarea

lor militare ar elibera. în cadrul 
fiecărei țări, sumele necesare care 
să fie investite in sectorul pro
ductiv.

România — se subliniază în ar
ticol — s-a pronunțat și se pro
nunță consecvent pentru începe
rea. in cadrul O.N.U.. a unor ne
gocieri globale privind noua ordi
ne economică mondială. In acest 
sens, este de mare actualitate pro
punerea președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind organi
zarea unei întilniri la nivel înalt 
a țărilor în curs de dezvoltare, de 
natură să impulsioneze orientarea 
într-o direcție pozitivă a procese
lor economice actuale.

Concepția președintelui 
Nicolae CeSușescu privind noua 
ordine economică internațională, 
spiritul novator al abordării pro-, 
blemelor economice majore cu care 
se confruntă omenirea reprezintă 
contribuții de mare valoare la 
solutionarea acestora, contribuții 
care se bucură de aprecierea și 
sprijinul țărilor în curs de dez
voltare. se relevă. în încheiere. în 
articol.

Sub titlul „O lume a păcii — 
obiectiv fundamental al României", 
revista indiană ..FAIR IDEA" face 
cunoscute poziția activă, construc
tivă a României socialiste față de 
problemele fundamentale ale epo
cii. politica externă a statului ro
mân. al cărei promotor este pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. Audi
enta de care se bucură in rindurile 
popoarelor lumii acțiunile de 
politică externă românească — 
arată publicația indiană — repre
zintă'expresii grăitoare ale Înaltu
lui prestigiu al României socialista 
în rîndul celorlalte popoare.

Printr-un remarcabil exemplu 
personal de slujire devotată a in
tereselor supreme ale păcii, de 
înaltă răspundere față de viitorul 
amenințat al omenirii, Irelevă revis
ta. președintele Nicolae Ceausescu 
face apel la rațiune,! aducînd in 
prim plan răspunderea deosebită 
ce revine liderilor pontici — din 
Est sau din Vest, din Nord sau din 
Sud. din țări mai mari sau mai 
mici, posesoare sau neposesoare 
de arme nucleare — fată de ge
nerațiile de azi și de mîine ale 
Terrei.

România — se arată în conti
nuare — a evidențiat necesitatea 
intensificării acțiunilor pentru re
ducerea armamentelor clasice, 
pentru diminuarea efectivelor mi
litare și pentru înghețarea cheltu
ielilor militare, pentru retragerea 
trupelor străine în interiorul fron
tierelor naționale și, implicit, des
ființarea bazelor militare de pe 
teritorii străine, pentru crearea de 
zone libere de arme nucleare si 
chimice — condiții esențiale pen
tru asigurarea unui proces real de 
dezangajare militară, de asigurare 
a securității și păcii. România mi
litează hotărit pentru transfor
marea Balcanilor intr-o regiune 
fără arme nucleare și chimice.

cale sigură de creștere a 
national.

Actualul cincinal — se 
continuare — cunoaște 
mare volum de investiții __  .
ria României, aceste fonduri uriașe 
fiind destinate construirii de noi 
întreprinderi industriale, extinde
rii altora în limitele unor necesi
tăți absolute, cu deosebire in ra
murile de virf. în electronică, me
canică fină. în general in construc
țiile de mașini, in ramurile menite 
să asigure lărgirea bazei de mate
rii prime si resurse energetice.

Ziarul thailandez ..THE NA
TION" a editat un supliment con
sacrat activității președintelui 
Nicolae Ceaușescu. prezentării di
recțiilor de dezvoltare a economiei 
României, principiilor de politică 
externă ale României, idealurilor 
de unitate si independentă ce în
suflețesc poporul român.

„Nioolae Ceausescu — se arată 
într-unul dintre articole — aduce o 
contribuție deosebită la Înnoirea si 
dezvoltarea gindirii si practicii re
voluționare și la îmbogățirea cu

arată în 
cel mai 
din isto-

noi idei, teze si concepte a tezau
rului socialismului științific. Pre
ședintele României a adus o con
tribuție esențială la definirea con
ceptului sistemului securității si 
colaborării în Europa. In cuvântă
rile sale, președintele 
Nicolae Ceaușescu subliniază în 
permanentă necesitatea sporirii e- 
forturilor pentru oprirea cursei 
înarmărilor și realizarea dezarmă
rii. in primul rînd a celei nuclea
re. a soluționării disputelor inter
naționale prin mijloace politice".

„Politica externă de Pace si coo
perare a României este o expresie 
vie a voinței ferme si depline a u- 
nui stat liber si suveran, a unei 
politici deschise fată de lume, fără 
nici Un amestec din afară în trebu
rile ei interne" — se arată în arti
col. Unul dintre articole, intitulat „O 
strategie a bizuirii pe forțele Pro
prii", se ocupă de politica econo
mică inițiată de președintele 
României, relevind că ea are drept 
obiectiv o dezvoltare social-econo- 
mică mai accelerată, bazată pe echi
libru structural si eficientă compe
titivă.

Articolul „Libertate, unitate. In
dependentă" face un scurt istoric 
al luptei duse de poporul român 
pentru cucerirea si menținerea in
dependentei. pentru realizarea uni
tății statale. Se arătă că, în ulti
mele peste două decenii, în condi
țiile independentei naționale depli
ne. România și-a manifestat soli
daritatea militantă față de cauza 
libertății și independenței altor po
poare.

„Istoria va imortaliza contribu
ția esențială a președintelui țării 
în elaborarea conceptului dreptului 
sacru si inalienabil al fiecărui po
por de a decide liber propria cale 
și formă de dezvoltare, de a urma 
orientarea care corespunde cel mai 
bine .propriilor interese", se arată 
în articol.

In ultimele 24 de 
populației palestiniene 
de pe malul de vest al 
Gaza împotriva ocupației israeliepe 
a luat amploare. Zeci de mii de oa
meni au ieșit în stradă în numeroa
se localități, purtînd panouri și lo
zinci in sprijinul Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei și cerind retra
gerea Israelului din teritoriile ocu
pate — relatează agențiile de presă. 
Demonstrații deosebit de puternice 
au avut loc la Gaza, Nablus, El 
Khalil. Ramallah. Halhoul.

Forțele militare și de politie israe- 
liene au deschis focul împotriva de
monstranților și au lansat grenade 
cu gaze lacrimogene. In timpul cioc
nirilor dintre trupele israeliene șl 
demonstranți s-au înregistrat patru 
morti și peste o sută de răniți in 
rindurile palestinienilor.

COPENHAGA 27 (Agerpres). — 
Membrii delegației Internaționalei 
socialiste, care, in frunte cu fostul 
prim-ministru al Danemarcei, Anker 
Jorgensen, au efectuat o vizită în 
teritoriile arabe ocupate, s-au pro
nunțat pentru convocarea cît mai 
urgent posibil a unei conferințe in
ternaționale de pace în Orientul 
Mijlociu. într-o declarație a mem
brilor delegației se arată că o ase
menea conferință ar trebui convoca
tă fără condiții prealabile și, în ca
drul ei. să fie dezbătută problema 
asigurării dreptului poporului pales
tinian la autodeterminare.

ISLAMABAD 27 (Agerpres). — 
Președintele Pakistanului, Mo
hammad Zia-ul Haq, a reafirmat 
sprijinul țării sale față de lupta po
porului palestinian sub conducerea 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, unicul său reprezentant le
gitim — transmite agenția W.A.F.A.

ore, revolta 
din teritoriile 
Iordanului și

Abolirea apartheidului
-tema dominantă a reuniunii

al O.U.A

Progres accelerat in
„România înaintează ferm pe 

calea dezvoltării și modernizării" 
este titlul sub care revista ..EA
STERN 
Marea 
greșul 
noastre ... __
România, arată revista, partea din 
venitul național repartizată pentru 
acumulare a început să crească 
fără incetare. o dată cu primele 
planuri cincinale. Erau însă ani de 
căutări, de aplicare a unor soluții 
ce nu fuseseră niciodată verificate 
în condițiile României. Astfel In
cit. pină la Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român, care 
a avut loc in 1965, partea din 
venitul național al României re
partizată pentru dezvoltare nu a 
depășit. în nici un cincinal. 24 la

dezvoltarea economiei

apare în 
pro- 
țării 

în

NEWS", care
Britanie, înfățișează 
economico-social al 

în ultimele decenii.

sută pe an. Economiștii români au 
calculat că dacă acest procent ar 
fi fost menținut, tara ar fi pu
tut să ajungă la actualul stadiu de 
dezvoltare economică si șocială 
abia în mileniul următor.

De la tribuna Congresului al 
IX-lea al Partidului Comunist Ro
mân. Nicolae 
poporului 
intensifice 
terea mai 
tional. iar 
asigure o ------- ----- - .
mulării. Președintele României 
înțeles cerința obiectivă a reparti
zării unei Părți mai. mari din ve
nitul national, de peste 30 la sută, 
pentru acumulare. După Congresul 
al IX-lea. în nici un an acumu
larea nu a fost mai mică de 30 la

__ Ceausescu a cerut 
ca, pe de o parte, să-și 

eforturile pentru cres- 
rapidă a venitului na
pe de altă parte să se 
mai mare rată a acu- 

a

Independența — orientare fundamentală 
a activității internaționale a României socialiste

„România : dezvoltare multilate
rală — politică de pace" este ti
tlul unui articol din cotidianul tu
nisian „AL AMAL". Subliniind că 
„pacea și dezvoltarea liberă și in
dependentă sînt idealurile politicii 
externe a României", ziarul relevă 
eforturile tării noastre de democra
tizare a relațiilor internaționale. 
Referindu-se la poziția României 
privind pacea în Orientul Mijlo
ciu, ziarul arată că aceasta trebuie 
să fie — potrivit concepției româ
nești — rezultatul logic al negocie
rilor între părțile interesate, care 
au dreptul să se bucure de trata
ment reciproc egal, să-și expună 
punctul de vedere în problemele 
păcii și să-și apere pozițiile.

Interesul special pe care-1 acordă 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
insistența pe care o manifestă în 
direcția convocării unei conferințe 
internaționale de pace sub egida 
O.N.U. dovedesc cu tărie că O.N.U. 
este cadrul cel mai democratic ce 
poate prezida o astfel de reuniune 
internațională pașnică și care să 
confere tuturor popoarelor și ță
rilor din Orientul Mijlociu impli
cate în conflict garanția partici
pării libere la negocieri.

Pornind de la aceste gînduri șl 
poziții, președintele României a 
stabilit un dialog cu o serie de 
conducători politici direct impli
cați in problematica Orientului 
Mijlociu. Problema conferinței, in
ternaționale de pace —' se relevă 
— a constituit axa centrală a aces
tor întilniri.

„Direcția fundamentală a politi
cii externe 
făuritor și pr.omotor neobosit este 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
se bazează pe dreptul inalienabil 
al popoarelor la libertate și inde
pendență, ca reflectare firească a 
unor valori, opțiuni și obiective 
promovate pe plan național", sub
liniază revista palestiniană „SAUT 
AL-BILAD" în articolul intitulat 
„Independenta : un principiu de 
bază al politicii externe a Româ
niei".

Pornind de la analiza profundă 
a evenimentelor, fenomenelor și 
direcțiilor actualei etape, pre
ședintele României a elaborat o 
concepție de largă deschidere iz- 
vorîtă din necesitatea asigurării 
dreptului sacru al fiecărui popor 
la libertate și independență — ne
cesitate obiectivă a progresului 
omenirii, pentru o lume a păcii și 
înțelegerii, o lume mai bună și 
mai dreaptă.

Solidaritatea militantă a Româ
niei cu eforturile tinerelor state

românești, al cărei

de pe toate continentele, aflate pe 
drumul dezvoltării independente, 
se arată in articol, a apărut cu 
claritate, in primul rînd, in tipul 
de relații noi pe care-1 promovea
ză România și care conțin deja 
normele și principiile noii ordini 
economice și politice mondiale. Pe 
de altă parte, România oferă 
acestor țări un ajutor substanțial 
economic, tehnico-științific și în 
domeniul Invățămintului.

România acordă un sprijin larg 
popoarelor care luptă pentru elibe
rarea de sub dominația imperia
listă pentru realizarea aspirațiilor 
lor de a trăi în libertate și demni
tate.

Convingerea fermă a României 
— exprimată în permanență de 
președintele Nicolae Ceaușescu — 
este că nu se poate edifica o lume 
a păcii, o lume mai bună și mai 
dreaptă decît dacă fiecare popor 
își poate exercita dreptul efectiv la 
libertate și independentă, dacă fie
care națiune își rezervă dreptul 
absolut de a se afirma fără con- 
strîngeri, de a trăi în libertate. în 
armonie cu celelalte națiuni ale 
planetei.

Revista palestiniană subliniază 
faptul că „România militează cu 
hotărire pe plan mondial pentru a 
atrage atenția asupra situației peri
culoase din Orientul Mijlociu, asu
pra necesității de a se acționa, cu 
toate mijloacele, pentru o regle
mentare globală, dreaptă și dura
bilă, pentru găsirea unei soluții 
problemei fundamentale — pro
blema poporului palestinian".

„In galeria marilor eroi ai 
porului român, 
Nicolae Ceaușescu ocupă un 
de mare cinste, numele său 
înscris pentru totdeauna in 
mai luminoase pagini de L'.___ ,
scrie cotidianul cipriot „TA NEA" 
In articolul intitulat „Omul nou — 
cea mai de seamă realizare a 
României socialiste". Președintele 
Nicolae Ceaușescu — se relevă în 
articol — și-a afirmat calitățile de 
eminent , om politic în tumultul is
toriei, în aprigile bătălii împotriva 
fascismului și războj.ului, pentru 
o societate mai bună, mai dreaptă. 
Viața avea să-l desemneze să con
ducă țara, legîndu-și numele de o 
perioadă de inegalabile înfăptuiri 
deschise de Congresul al IX-lea 
al Partidului Comunist Român, care 
a avut loc în 1965.

Ziarul cipriot evidențiază, în con
tinuare, că mai ales în acești ul
timi peste 22 de ani au fost înre
gistrate ritmuri înalte de dezvol
tare în edificarea socialistă a țării.

(Agerpres)

ADDIS ABEBA 27 (Agerpres). — 
In capitala Etiopiei s-au încheiat lu
crările Consiliului ministerial al Or
ganizației Unității Africane, care a 
acordat o atenție deosebită proble
melor politice și economice stringen
te in viața continentului. Dezbaterile 
au fost dominate de criza politică 
din Africa australă, determinată de 
perpetuarea politicii de apartheid in 
R.S.A. și de acțiunile de amestec 
brutal, inclusiv militar, al regimului 
de la Pretoria in treburile interne 
ale statelor africane independente 
din zonă. Participanțil au adoptat o 
declarație in care se cere convocarea 
de urgență a unei reuniuni a Consi
liului de Securitate in vederea im
punerii de sancțiuni obligatorii îm
potriva regimului minoritar rasist 
din Africa de Sud. Totodată, s-a sta
bilit ca grupul african la Națiunile 
Unite să sesizeze Consiliul de Secu
ritate in legătură cu noua măsură a 
autorităților de la Pretoria privind 
interzicerea activității a 17 mari or
ganizații antiapartheid din R.S.A.

In dezbaterile privind problemele 
economice cu care se __ -____ _
Africa, la Addis Abeba s-a relevat 
necesitatea depășirii 
structuri din relațiile economico-fi
nanciare internaționale, net defavo
rabile țărilor în curs de dezvoltare.

confruntă

actualelor

Confruntări politice 
în Panama

po-
președintele 

loc 
fiind 
cele 

istorie".

CIUDAD DE PANAMA 27 (Ager
pres). — întrunită în sesiune de 
urgență, pentru a dezbate situația 
politică din țară, Adunarea Legisla
tivă a Republicii Panama a hotărit 
eliberarea din funcții a președintelui 
Eric Arturo Delvalle și vicepreședin
telui Roderick Esquivel. Hotărirea 
a survenit după ce fostul șef al sta
tului il destituise pe comandantul 
forțelor armate, generalul Manuel 
Antonio Noriega, și pe ministrul de 
externe. Jorge Abadia. Măsura luată 
de Delvalle a fost criticată sever de 
toate partidele care formează coali
ția guvernamentală, de E ta tul Major 
al Forțelor de Apărare Națională, de 
ample sectoare ale opiniei publice 
panameze.

Adunarea Legislativă l-a desemnat 
pe ministrul educației, Manuel Solis 
Palma, președinte executiv al sta
tului, pină la alegerile de anul 
viitor.

în discursul pronunțat la depune
rea jurămintului, Manuel Solis 
Palma a reafirmat politica de neali
niere a Republicii Panama, hotărirea 
sa de a acționa in sprijinul eforturi
lor de pace în America Centrală. 
Totodată, el a subliniat necesitatea 
de a se respecta ferm de către S.U.A. 
prevederile tratatelor privind statu
tul Canalului Panama și al zonei 
adiacentei

agențiile de presa
e scurt

PREȘEDINTELE TUNISIEI, Zine 
El Abidine Ben Aii, a declarat, in 
cadrul unei ședințe a Comitetului 
Central al Partidului Socialist Des- 
turian, că tara sa dorește edifica
rea unui Maghreb arab unit si să 
joace un rol pozitiv pe plan arab 
si internațional.

DECLARAȚIE. Președintele ales
1 al Ciprului, Ghiorghios Vassiliou, 
Ia declarat că soluționarea proble

mei cipriote nu este posibilă fără 
retragerea trupelor străine din 
insulă, completa demilitarizare si 

I restabilirea unității Republicii Ci
pru. El a cerut părții turco-cipriote 
să dea dovadă de spirit constructiv 

Iîn abordarea problemei cipriote, ne 
baza principiilor cuprinse în rezo
luția O.N.U.I____________

COMITETUL SPECIAL AL 
O.N.U. ÎMPOTRIVA APARTHEI
DULUI, întrunit in ședință la se
diul Națiunilor Unite, a condamnat 
vehement noul val de represalii 
dezlănțuite de autoritățile rasiste 
de Ia Pretoria împotriva populației 
africane majoritare din R.S.A. 
Recentele măsuri care interzic ac
tivitatea diferitelor organizații ale 
militanților împotriva politicii de 
apartheid demonstrează intențiile 
autorităților rasiste sud-africane de 
a perpetua actualul sistem politic 
din țară și de a înăbuși mișcarea 
de eliberare națională și socială a 
populației africane.

GRUPUL PARLAMENTAR AL
P. C. PORTUGHEZ a introdus în 
Adunarea republicii un proiect de

lege care să interzică exploatarea 
muncii copiilor și a adolescenților. 
Documentul prevede, in principal, 
crearea unei comisii naționale pen
tru studierea unor modalități de 
lichidare a acestor practici. Depu
tății comuniști s-au pronunțat 
pentru crearea de condiții de con
tinuare a studiilor in școli, inclusiv 
profesionale, pentru copiii din fa
miliile sărace.

CONFERINȚĂ INTERNAȚIO
NALĂ. La Khartum urmează să se 
desfășoare, începînd de la 5 martie, 
o conferință internațională consa
crată examinării modului în care 
este transpus in viață programul 
de redresare economică a Africii 
pentru perioada 1986—1990, adoptat 
în iunie 1986 de Adunarea Gene
rală a O.N.U. Documentele confe
rinței, organizată de Comisia Eco
nomică a O.N.U. pentru Africa, ur
mează să fie înaintate spre exami
nare a Adunării Generale a O.N.U., 
care va proceda la o evaluare a 
modului in care se aplică progra
mul.

O NOUA RUNDA DE NEGO
CIERI DIRECTE intre reprezen
tanții guvernului nicaraguan si cei 
ai forțelor antisandiniste a fost 
acceptată de autoritățile nicara- 
guane să se desfășoare în perioada 
9—11 martie. într-o scrisoare adre
sată mediatorului Miguel Obando, 
șeful statului nicaraguan. Daniel 
Ortega, precizează că guvernul nica
raguan consideră valabilă pentru 
noul dialog agenda procesului de 
reconciliere națională avansată la 
18 februarie, la Ciudad de Guate
mala, în cadrul rundei de negocieri.

MEXICUL ȘI MOZAMBICUL au 
hotărit să stabilească relații diplo
matice la nivel de ambasadă, pe 
baza egalității depline, neameste
cului in treburile interne și a res
pectării integrității teritoriale, 
arată intr-un comunicat difuzat 
Ciudad de Mexico.

se 
la

gheață este mai subțire. Eșantioa- 
nele de gheață și rocă ce urmează 
să fie prelevate ar urma să ajute 
la studierea variațiilor de climă cu 
circa 500 000 ani in urmă.
cel mai adine efectuat în 
ca a ajuns la 2 100 metri.

urmează

Forajul 
Antarcti-

AMENDAMENT. Reprezentantul 
P. C. Japonez a prezentat, in Co
misia bugetară a Camerei repre
zentanților. un amendament la pro
iectul bugetului de stat pe anul fi
nanciar 1988, cerind reducerea de 
peste două ori — cu 1,9 tri
lioane yeni — a alocațiilor mili
tare. Comuniștii japonezi au cerut, 
de asemenea, guvernului să elabo
reze un plan de măsuri pentru 
.îmbunătățirea situației populației 
sărace din tară.

BĂNCILE JAPONEZE Ocupă 
Ioc tot mai important pe piața 
nanciară americană. în 1985, in 
S.U.A. existau 137 de instituții fi
nanciare nipone care controlau 14 
la sută din activul bancar ameri
can. Potrivit unui raport al Comi
siei O.N.U. pentru companiile 
transnaționale, la sfirsitul anului 
1986 din cele 100 mari bănci ale 
lumii capitaliste 26 erau nipone, 
lor revenindu-le 40 la sută din ac
tivul acestor instituții financiare.

un
fi-

ACCIDENT. Un avion sovietic de 
pasageri TU-134, care zbura pe ruta 
Minsk-Surgut, s-a prăbușit la ate
rizarea pe aeroportul din Surgut. 
S-au înregistrat victime. Au fost 
luate măsuri pentru salvarea supra
viețuitorilor. După cum precizează 
agenția T.A.S.S., a fost creată o 
comisie pentru investigarea cauze
lor accidentului.

CERCETĂRI ÎN ANTARCTICA. 
Un- grup de oameni de știință aus
tralieni au anunțat un plan de 
efectuare a unor lucrări de forare 
in Antarctica pină la adîncimea de 
4,5 km, în locurile unde stratul de

CALAMITATE NATURALĂ. Po
trivit unui raport dat publicității 
la Geneva de Oficiul Națiunilor 
Unite pentru coordonarea ajutoa
relor internaționale în caz de ca
tastrofă (UNDRO), seceta prelungi
tă care afectează Etiopia și Soma
lia a început să se extindă și asu
pra Republicii Djibouti.
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