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Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste .România, va efectua. îm

preună cu tovarășa Elena Ceaușescu,
o vizită oficială de prietenie in Re
publica Socialistă Vietnam, la invi
tația Comitetului Central al Parti

dului Comunist din Vietnam sl a
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste Vietnam, in cea de-a doua
jumătate a lunii aprilie a.c.
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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

LA INVITAȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Șl A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU,
înscriind o importantă contribuție la dezvoltarea conlucrării multilaterale,
prietenești dintre popoarele român și zairez, ieri s-a încheiat

Vizita oficială de prietenie a presedinteliii Republicii Zair,
Mobutu Șese Seko Kuku Ngbendu Wa Za Banga,
împreună cu doamna Robi ladawa
CEREMONIA
PLECĂRII
Miercuri s-a încheiat vizita oficia
lă de prietenie efectuată în tara
noastră. Ia invitația tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și a tovarășei Elena Ceaușescu,
de președintele fondator al Mișcării
Populare a Revoluției, președintele
Republicii Zair, Mobutu Șese Seko
Kuku Ngbendu Wa Za Banga, și
doamna Bobi Ladawa.
Președinții Nicolae Ceaușescu și
Mobutu Șese Seko. tovarășa Elena
Ceaușescu și doamna Bobi Ladawa
au sosit impreună la aeroportul Otopeni. unde s-a desfășurat ceremonia
plecării inaltilor oaspeți.
Numeroși oameni ai muncii din
întreprinderi si instituții bucureștene aflați pe aeroport au făcut pre
ședinților Nicolae Ceaușescu și
.Mobutu Șese Seko. tovarășei Elena
■ Ceaușescu și doamnei Bobi Ladawa
o călduroasă manifestare de stimă,
aclamind pentru continua dezvoltare
a prieteniei și colaborării
dintre
cele două țări și popoare.
O gardă militară a prezentat ono
rul. Au fost intonate imnurile de
stat ale Republicii Zair șl Republi
cii Socialiste România. In timp ce.
în semn de salut, au fost trase 21
salve de artilerie.
Președinții Nicolae Ceaușescu si
Mobutu Șese Seko au trecut in re
vistă garda de onoare.
Președintele Republicii Zair și-a
luat rămas bun de la persoanele ofi
ciale române prezente pe aeroport
— membri și membri supleanți ai
Comitetului Politic Executiv al CC.
al P.C.R.. secretari ai Comitetului
Central al partidului, membri ai
Consiliului de Stat și ai guvernului,
generali, alte persoane oficiale.
Erau de față ambasadorul Zairu
lui la București, membri ai amba
sadei. precum și tineri zairezi care
studiază în țara noastră.
Pionieri români și copii zairezi au
oferit buchete de flori președinților
Nicolae Ceaușescu și ■ Mobutu Șese
Seko, tovarășei Elena Ceaușescu și
doamnei Bobi Ladawa.
La scara avionului, distinșii oas

I
Președintele Republicii Socialiste
România și președintele Republicii
Zair și-au exprimat deplina satisfac
ție pentru dezvoltarea raporturilor
tradiționale de prietenie, solidaritate
și colaborare dintre România și Zair
pe baza acordurilor și înțelegerilor
convenite cu prilejul întîlnirilor de
la București și Kinshasa, ceea ce co
respunde pe deplin intereselor
fundamentale ale celor două partide,
țări și popoare, cauzei generale a
păcii și colaborării internaționale.
Conducătorii celor două state au ex
primat atașamentul pentru aplicarea

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar
general al Partidului Comunist Român, □ avut loc
miercuri, 6 aprilie, ședința Comitetului Politic Executiv al
C.C. al P.C.R.
Comitetul Politic Executiv a analizat ACTIVITATEA DES
FĂȘURATA IN ECONOMIE PENTRU REALIZAREA PLANU
LUI PE PRIMUL TRIMESTRU, PRECUM Șl MASURILE PEN
TRU iNDEPLINIREA EXEMPLARĂ A SARCINILOR DE PLAN
PE LUNA APRILIE.

Referindu-se la rezultatele obținute in această perioa
dă, secretarul general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, □ apreciat că, deși pe luna martie
o serie de ministere, cum sînt Ministerul Industriei Me
talurgice și Ministerul Industriei Chimice și Petrochimice,
au înregistrat progrese importante pe linia indeplinirii
indicatorilor de plan, situația pe ansamblu este incă nesa
tisfăcătoare. La unele ministere, intre care ministerele in
dustriei construcțiilor de mașini, de utilaj greu, indus
triei electrotehnice și industriei ușoare, au continuat să
se manifeste lipsuri serioase, ceea ce a influențat ne
gativ realizarea prevederilor de plan, indeosebi la ex
port.
Pornind de la această situație, secretarul general al
partidului a cerut guvernului, ministerelor, centralelor in
dustriale și întreprinderilor să ia cele mai hotărite mă
suri pentru lichidarea, in cursul lunii aprilie, a stărilor
de lucruri negative care s-au manifestat, pentru recu
perarea rămînerilor in urmă și realizarea, in cele mai
bune condiții, a planului. In mod deosebit s-a indicat
să se acorde cea mai mare atenție realizării producției
de export și a exportului, executării, la timp și la un
inalt nivel calitativ, a întregului fond de marfă prevă
zut in contractele încheiate cu partenerii de peste hota
re. Trebuie luate măsuri ferme pentru ca in luna apri
lie să fie lichidate toate stocurile de produse pentru
export, prin livrarea acestora beneficiarilor externi.
In domeniul investițiilor, unde situația in luna martie a
fost, de asemenea, nesatisfăcătoare, s-a cerut să se
asigure toate condițiile pentru intensificarea ritmului
lucrărilor de construcții-montaj, astfel incit noile obiective
să fie date in funcțiune in bune condiții și la terme
nele stabilite în plan.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat ca realizarea
planului, pe luna aprilie, atit in ceea ce privește produc
ția industrială, cit și investițiile, să fie urmărită zi de zi,
cu toată răspunderea, luindu-se operativ măsurile ce se
impun pentru îmbunătățirea radicală a activității și
îndeplinirea tuturor indicatorilor de plan.
De asemenea, avindu-se in vedere că lucrările agricole
sint intirziate, s-a cerut să se întreprindă măsuri hotărite
pentru mobilizarea tuturor forțelor și mijloacelor me
canice, în scopul grăbirii ritmului insămințărilor, al înca
drării lor in perioadele prevăzute, pentru folosirea, in
acest sens, a fiecărei ore bune de lucru in cimp.
In același timp, s-a cerut să fie livrate în întregime
cantitățile de produse agroalimentare prevăzute in plan,
in vederea asigurării bunei aprovizionări a populației, in
conformitate cu programele stabilite.
In continuare, Comitetul Politic Executiv a examinat
RAPORTUL ASUPRA ACTIVITĂȚII DE CONTROL FINANCIAR-BANCAR IN ECONOMIA NAȚIONALA, IN ANUL
1987. In acest cadru, au fost prezentate acțiunile de
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peți au fost salutați de tovarășul
Constantin Dăscălescu.
La despărțire, președintele Mobu
tu Șese Seko și doamna Bobi La
dawa au fost salutați cu căldură de

președintele Nicolae Ceaușescu
tovarășa Elena Ceaușescu. Cei
conducători de partid și de
și-au strîns mîinile cu prietenie,
primîndu-și, și cu acest prilej,

și
doi
stat
exsa

tisfacția față de rezultatele vizitei,
ale convorbirilor purtate la Bucu
rești.
La ora 10,15, aeronava prezidenția
lă a decolat.

COMUNICAT COMUN
La invitația tovarășului
Nicolae Ceaușescu. secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și a tovarășei Elena Ceaușescu,
președintele fondator al Mișcării
Populare a Revoluției, președintele
Republicii Zair, mareșal Mobutu
Șese Seko Kuku Ngbendu Wa Za
Banga. împreună cu doamna Bobi
Ladawa, a efectuat o vizită oficială
de prietenie in Republica Socialistă
România, în perioada 4—6 aprilie
1988.
Secretarul general al Partidului
Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. și președin
tele fondator al Mișcării Populare a
Revoluției, președintele Republicii
Zair, mareșal Mobutu Șese Șeko. au
purtat convorbiri oficiale desfășu
rate intr-o atmosferă de prietenie,
solidaritate și înțelegere reciprocă.
In cadrul convorbirilor, conducă
torii celor două partide și state s-au
informat reciproc asupra preocupări
lor actuale privind dezvoltarea țări
lor lor și au procedat la o analiză
aprofundată a căilor și mijloacelor
de dezvoltare a relațiilor de priete
nie intre cele două țări, partide și
popoare, precum și la un schimb de
opinii asupra principalelor probleme
ale vieții internaționale.

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

fermă în relațiile bilaterale, precum
și în raporturile cu alte state, a prin
cipiilor deplinei egalități în drepturi,
respectului independenței și .suvera
nității naționale, neamestecului în
treburile interne și avantajului re
ciproc, nerecurgerii la forță și la ame
nințarea cu forța, dreptului inalie
nabil al fiecărui popor de a se dez
volta liber și independent, potrivit
propriei sale dorințe.
In cursul convorbirilor a fost re
liefată semnificația deosebită a intilnirilor la nivel înalt între Republi
ca Socialistă România și Republica
Zair, rolul esențial al acordurilor și
înțelegerilor convenite cu aceste pri
lejuri pentru amplificarea conlucră
rii dintre cele două partide și țări în
domenii de interes comun. S-a re
afirmat dorința comună de a acționa
cu toată hotărirea in vederea extin
derii și diversificării, în continuare,
a raporturilor româno-zaireze, pen
tru a le conferi perspectivă și stabi
litate atit pe plan politic, economic,
științific și tehnic, cit și în sfera
vieții internaționale.
Președintele Nicolae Ceaușescu și
președintele Mobutu Șese Seko au
acordat o atenție deosebită relațiilor
economice bilaterale și au subliniat
necesitatea creșterii, în continuare, a
schimburilor comerciale, pe baze
echilibrate. S-a convenit ca organele
de resort din cele două țări să acțio
neze în acest scop ținînd seama de
potențialul in continuă creștere și de
programele de dezvoltare a econo
miilor naționale ale Republicii So
cialiste România și Republicii Zair.
Totodată, s-a convenit să se urgen
teze finalizarea tratativelor privind
realizarea obiectivelor economice din
domeniile petrolier, minier, indus
trial. agricol și altele, prevăzute în
Acordul-program privind dezvoltarea
pe termen lung a schimburilor co
merciale și cooperării economice
dintre Republica Socialistă România
și Republica Zair, semnat la Kin
shasa. Ia 1 aprilie 1987.
Subliniind contribuția pozitivă adusă de Comisia mixtă guvernamen-

NICOLAE CEAUȘESCU

tală de cooperare economică și teh
nică la întărirea colaborării econo
mice dintre cele două țări, președin
tele Republicii Socialiste România și
președintele Republicii Zair au re
afirmat hotărirea de a se intensifica
în continuare activitatea acesteia,
pentru o mai amplă dezvoltare a ra
porturilor economice bilaterale, pen
tru identificarea de noi posibilități
de lărgire a conlucrării fructuoase
dintre cele două țări. S-a convenit
ca sesiunea Comisiei mixte de coope
rare economică și tehnică, precedată
de o întîlnire a experților la
Kinshasa in luna iunie a.c.. să fie
convocată la București, la nivel mi
nisterial. in cursullunii iulie 1988.
Secretarul general
al Partidului
Comunist Românși președintele
fondator al Mișcării Populare a Re
voluției au dat oînaltă
apreciere
colaborării dintre cele două partide
și au convenit să fie întărite tot mai
mult legăturile și colaborarea din
tre ele.
Președintele Republicii Socialiste
România și președintele Republicii
Zair au hotărit să fie lărgite legătu
rile și întilnirile bilaterale, la nivel
guvernamental și parlamentar, intre
organizațiile de masă și obștești, pre
cum și intre instituțiile de cultură,
sănătate, sport și tineret, pentru în
tărirea prieteniei și apropierii dintre
cele două țări și popoare. S-a re
liefat. totodată, utilitatea realizării
de consultări periodice între minis
terele de externe din cele două țări.
Cu prilejul vizitei a fost semnat un
aide-memoire privind dezvoltarea, in
continuare, a cooperării economice și
tehnice și a schimburilor comerciale
intre Republica Socialistă România
și Republica Zair.

II
Examinind situația politică și eco
nomică internațională, președintele
Republicii Socialiste România și pre
ședintele Republicii Zair au constatat
cu satisfacție identitatea sau apropie

rea punctelor de vedere asupra prin
cipalelor probleme care confruntă
omenirea.
Apreciind că in viața internațio
nală se mențin încă probleme grave
și complexe, ca urmare a continuării
cursei înarmărilor, menținerii și
chiar amplificării stărilor de conflict
și Încordare, a manifestărilor politicii
de forță, de amestec in treburile in
terne ale.altor state, conducătorii
celor două partide și state consideră
că problema fundamentală a epocii
contemporane o constituie oprirea
cursei înarmărilor și trecerea la
dezarmare, eliminarea cu d.esăvirșire
a tuturor armelor nucleare, lichidarea
primejdiei de război și asigurarea
dreptului suprem al popoarelor, al
oamenilor Ia existență, la libertate
și independență, la viață, la pace.
Salutind semnarea Tratatului din
tre Uniunea Sovietică și Stateie
Unite ale Americii privind elimina
rea rachetelor cu1 rază medie și mai
scurtă de acțiune ca o victorie a po
liticii realiste, a acțiunii popoarelor
de pretutindeni, președintele Repu
blicii Socialiste România si președin
tele Republicii Zair au am eciat că
acesta constituie doar un Drira pas
pe calea înlăturării uriașelor stocuri
de arme nucleare, care pot să distrugă
de mai multe ori întreaga omenire.
Este, de aceea, imperios necesar să
fie intensificate eforturile pentru
realizarea de noi acorduri în direcția
eliminării armelor nucleare strategi
ce. pentru oprirea experiențelor nu
cleare. a militarizării Cosmosului și
adoptarea de măsuri pentru renunța
rea la arm.ele chimice, la alte arme
de distrugere în masă.
Președintele Nicolae Ceaușescu și
președintele Mobutu Șese Seko s-au
pronunțat pentru elaborarea, in ca
drul O.N.U., și înfăptuirea în prac
tică a unui program cuprinzător de
dezarmare in centrul căruia să se
afle eliminarea, pe etape, a tuturor

(Continuare în pag, a IlI-a)

MOBUTU SESE SEKO
KUKU NGBENDU WA ZA BANGA

Secretar general
al Partidului Comunist Român,

Președinte fondator al Mișcârii Populare a Revoluției,

Președintele Republicii Socialiste România

Președintele Republicii Zair

control financiar-bancar organizate anul trecut in ramuri
și sectoare de bază ale economiei, precum și măsurile
stabilite cu acest prilej in vederea inlăturării lipsurilor
constatate și a imbunătățirii întregii activități economicofinanciare. S-a apreciat că, cu toate rezultatele obținute,
activitatea organelor de control financiar nu s-a ridicat
la nivelul exigențelor și cerințelor noului mecanism
economico-financiar, indeosebi în ceea ce privește pre
venirea neajunsurilor și asigurarea, în toate sectoarele, a
unui climat riguros de ordine, disciplină și responsabili
tate in gospodărirea și utilizarea cu maximă eficiență a
fondurilor materiale și bănești.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat să se ia cele
mai hotărite măsuri pentru întărirea controlului financiar
in toate domeniile, și indeosebi a controlului preventiv,
care să asigure aplicarea fermă a noului mecanism
economico-financiar, creșterea eficienței economice in
folosirea fondurilor, respectarea legalității socialiste in
administrarea avutului obștesc.
In acest sens, s-a cerut Curții Superioare de Control
Financiar, Ministerului Finanțelor, băncilor, tuturor orga
nelor financiare să acționeze cu inalt simț de răspundere
pentru aplicarea cu strictețe a hotăririlor de partid și de
stat în domeniul financiar-valutar, a planului de finanțare
a activității economico-sociale, pentru asigurarea unei

ordini și discipline desâvirșite in utilizarea fondurilor
materiale și bănești, pentru respectarea riguroasă a
normelor și normativelor economico-financiare.
Comitetul Politic Executiv a analizat, de asemenea,
RAPORTUL PRIVIND PROPUNERILE DE NORMATIVE DE
STOC Șl DE REGLEMENTARE A FINANȚĂRII PENTRU PIE
SELE DE SCHIMB, OBIECTELE DE INVENTAR, SDV-URILE
Sl MATRIȚELE CU VALOARE DE PESTE 500 LEI Șl
DURATĂ DE ÎNTREBUINȚARE MAI MARE DE UN AN.

S-a subliniat că noile măsuri privind scoaterea produ
selor respective din categoria mijloacelor circulante pen
tru producția curentă și reglementarea distinctă a nor
mării și finanțării lor vor contribui la mai buna gospodă
rire a acestora și creșterea duratei de utilizare, la
evitarea creării de noi stocuri peste cele strict necesare,
la accelerarea vitezei de rotație a mijloacelor circulante.
Propunerile au, totodată, in vedere ca stocurile de piese
de schimb, obiecte de inventar, SDV-uri și matrițe din
această categorie să fie acoperite din fondurile proprii
ale întreprinderilor.
Comitetul Politic Executiv a hotărit ca propunerile de
normative de stoc să fie luate ca bază pentru anul
acesta, iar după experimentarea lor, in luna noiembrie,
să fie revăzute, in sensul reducerii lor in continuare,
urmind ca aceste propuneri să fie aprobate printr-un
decret special.
In continuare, in cadrul ședinței
a fost făcută o
INFORMARE CU PRIVIRE LA VIZITA OFICIALĂ DE PRIETE
NIE EFECTUATA IN ȚĂRA NOASTRĂ DE PREȘEDINTELE
FONDATOR AL MIȘCĂRII POPULARE A REVOLUȚIEI,
PREȘEDINTELE REPUBLICII ZAIR, MOBUTU SESE SEKO
KUKU NGBENDU WA ZA BANGA.

Comitetul Politic Executiv a dat o deosebită apreciere
rezultatelor noii intilniri dintre președintele
Nicolae Ceaușescu și președintele Mobutu Șese Seko,
rezultate consemnate in Comunicatul comun, semnat la
încheierea vizitei, care marchează un moment de seamă
in evoluția relațiilor româno-zaireze, in întărirea colabo
rării și conlucrării dintre cele două țâri. A fost subli
niată importanța concluziilor la care s-a ajuns in timpul
convorbirilor privind dezvoltarea și mai puternică a
colaborării, reciproc avantajoase, pe plan economic, tehnico-științific, cultural și in alte sectoare de interes co
mun. In acest sens, s-a relevat însemnătatea înțelegeri
lor și măsurilor convenite in vederea realizării, in bune
condiții, a obiectivelor de colaborare stabilite, intensifi
cării cooperării - in special in domeniile industrial, mi
nier, petrolier, agricol - sporirii volumului schimburilor
economice pe baza unor acorduri de lungă durată ce
conferă stabilitate și perspectivă raporturilor dintre Româ
nia și Zair.
Comitetul Politic Executiv a reliefat, totodată, profun
da semnificație a schimbului de păreri pe care pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Mobutu Șese Seko l-au
avut in legătură cu aspecte actuale ale situației inter
naționale. S-a subliniat, cu satisfacție, că cei doi pre
ședinți au exprimat voința României și Zairului de a con
lucra tot mai strîns pe arena mondială, de a sprijini
activ eforturile îndreptate in direcția opririi cursei înar
mărilor și înfăptuirii dezarmării, in primul rind a celei
nucleare, rezolvării prin mijloace pașnice, prin tratative,
a conflictelor existente in diferite regiuni ale lumii, so
luționării globale a problemelor subdezvoltării - inclu
siv a datoriilor externe extrem de mari ce impovărează
țările în curs de dezvoltare - și edificării unei noi or
dini economice internaționale. S-a apreciat, de aseme
nea, faptul că, in cursul convorbirilor, a fost reafirmată
solidaritatea celor două țări cu lupta popoarelor afri
cane pentru lichidarea totală a colonialismului și neocolonialismului, împotriva politicii rasiste și de apartheid,
pentru consolidarea independenței naționale și dezvol
tarea lor liberă, pe calea progresului economic și so
cial.
A fost manifestată convingerea că promovarea susți
nută a conlucrării româno-zaireze, atit pe plan bilateral,
cit și in sfera vieții internaționale, este in folosul și spre
binele ambelor țări și popoare, servește cauzei păcii, în
țelegerii și colaborării intre națiuni.
Aprobind in unanimitate rezultatele vizitei, Comitetul
Politic Executiv a cerut guvernului, ministerelor, celorlal
te organe centrale să ia măsurile ce se impun și să
acționeze pentru înfăptuirea înțelegerilor convenite pri
vind dezvoltarea, pe multiple planuri, a colaborării și
cooperării dintre România și Zair.
Comitetul Politic Executiv a soluționat, de asemenea,
probleme curente ale activității de partid și de stat.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit delegația parlamentară din Indonezia
Președintele Republicii Socialis
te
România.
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu.
a
primit,
miercuri, delegația parlamentară in
doneziana. condusă de R. Soekardi,
vicepreședinte al Camerei Reprezen
tanților. care, la invitația Marii
Adunări Naționale, efectuează o vi
zită in țara noastră.
Conducătorul delegației a transmis
tovarășului Nicolae Ceaușescu si
tovarășei Elena Ceaușescu. din partea
președintelui Republicii Indonezia.
Suharto, un cald și prietenesc salut..
Totodată, oaspetele a subliniat in
teresul deosebit cu care este aștepta
tă de președintele Suharto, de în
tregul popor indonezian apropiata
vizită a președintelui
Nicolae Ceaușescu. impreună cu
tovarășa Elena Ceaușescu. ce se în
scrie ca un nou și important mo
ment în dezvoltarea relațiilor dintre
Indonezia și România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
mulțumit pentru mesajul ce i-a fost
adresat și a transmis, la rîndul său.
președintelui Suharto un călduros și
prietenesc salut și cele mai bune
urări. In același timp, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a arătat că aș
teaptă cu multă plăcere vizita in In
donezia. reintilnirea cu președinte
le Suharto, exprimindu-și convin
gerea că înțelegerile la care se va
ajunge cu acest prilej vor contri
bui la extinderea in continuare, pe
multiple planuri, a raporturilor româno-in donez iene.
în timpul convorbirii au fost re
levate bunele raporturi dintre ceia,
două țări, care cunosc o evoluție as
cendentă. în spiritul hotăririlor și
acordurilor stabilite la nivel înalt.
A fost evidențiat rolul însemnat ce
revine parlamentelor din cele două
țări în intensificarea colaborării și

conlucrării reciproc avantajoase, in
întărirea prieteniei dintre popoarele
noastre.
Au fost abordate, de asemenea,
unele aspecte actuale ale situației
internaționale, subliniindu-se contri
buția pe care pot și trebuie să o
aducă parlamentele și parlamentarii.
Uniunea InteiȚjarlamentară la pro
movarea politicii de pace, dezarma
re. la soluționarea pe cale pașnică,
prin tratative, a problemelor litigioa
se dintre state, la lichidarea subdez
voltării și instaurarea noii ordini economice mondiale, la înțelegere și
largă cooperare intre națiuni.
La primire au participat tovarășii
Nicolae Giosan. președintele Mani
Adunări Naționale. Ilie Ceaușescu și
Aurel Sandu, deputați.
A fost de față Ridwan Yanya,
însărcinatul cu afaceri ad-interim al
Indoneziei la București.

ÎNSĂMÎNȚĂRILE
-intensificate prin toate mijloacele,
respectîndu-se riguros normele agrotehnice!
Relatări ale corespondenților noștri din județele: Bihor, Ialomița,
Buzău și Mehedinți
In pagina a ll-a
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insămlntările - inîensificaîTiriii Me miiloacele,
rospeclinJg-se rigeres normele agrotehnice!
Starea terenului - urmărită permanent,
cu maximă atenție
• Primăvară mai capricioasă ca
oricind în Cimpia Crișurilor, in
care puține au fost zilele cu timp
favorabil pentru activitatea în
cirnp. O primăvară pentru care lu
crătorii ogoarelor din județul BIHOR
8-au pregătit temeinic, avind hotărirea fermă de a pune baze trainice
viitoarei recolte. Au fost exe
cutate lucrări de scarificare pe
o cincime din suprafața arabi
lă ți s-au aplicat amendamen
te pe o treime din solurile acide.
Preocupările pentru o cit mai bună
amplasare a culturilor s-au mate
rializat în zonarea cu precădere la
șes a suprafeței destinate cereale
lor, plantelor tehnice și legumelor,
in detrimentul zonei colinare, unde,
an de an. producțiile s-au menținut
la niveluri scăzute. Cu toate că
arăturile adinei au sporit capaci
tatea de absorbție a solului, frec
vența ploilor a împiedicat buna
desfășurare a însâmînțărilor. Ample
forțe au fost mobilizate in ulti
mele două săptămini, mai ales în
consiliile agroindustriale Ținea,
Tileagd, Așchileu, Finiș, Ceica.
Ciumeghiu și Sălard, unde terenu
rile sint mai grele, pentru efectua
rea unor lucrări de captare și
scurgere a apelor care bălteau.
• Am parcurs o întinsă zonă
din nord-vestul județului, unde
predomină
soluri
cu
texturi
mai ușoare, eu permeabilitate
ridicată. Pretutindeni, mijloacele
mecanice erau concentrate in
tabere de cîmp. dotate cu cisterne
pentru combustibili, ateliere mobile
echipate cu scule, piese de schimb
și materiale necesare Înlăturării
operative ia defecțiunilor acciden
tale. Luni, dis-de-dimineată, cernea

încă, aici, o ploaie măruntă. Curînd
însă s-a înseninat. La ora 11 se
putea lucra la Curtuișeni, peste o
oră la Valea lui Mihai și Tarcea,
iar după ora 13 și în consiliul
agroindustrial vecin, respectiv in
cooperativele agricole din Săcueni,
Diosig și Roșiori. Peste tot, specia
liștii urmăreau parcelă cu parcelă,
pentru a decide unde se poate intra
și cu ce agregat.
• La C.A.P. Curtuișeni. semănă
toarea întorsese o dată in brazdă.
Dar inginerui-șef al unității, to
varășul Farkaș Imre. dispune opri
rea lucrării. ..Trebuie să mai aștep
tăm o oră-două. semănătoarea pa
tinează și riscăm să nu asigurăm
densitatea necesară1' — adăuga el.
Nu departe însă identifică o fișie
mai zvintată. unde concentră neîntirziat mijloacele mecanice. In
acest mod se lucra luni și la Sălacea, Buduslău și Galoșpetreu. în
majoritatea situațiilor s-a adoptat
ca soluție pregătirea directă a pa
tului germinativ, printr-o singură
lucrare cu combinatoriii, in agre
gat cu lama nivelatoare, evitind
tasarea solului. Luni, de fapt, a
fost prima zi cînd în consiliul
agroindustrial Valea lui Mihai și
în județul Bihor au fost insămînțate primele suprafețe cu porumb.
® Pe ansamblul județului s-au
Insămințat cu diferite culturi peste
34 000 hectare, ceea ce reprezintă
21 la sută din suprafața planifica
tă. oamenii muncii din agricultura
bihoreană fiind hotăriți să intensi
fice mult ritmul semănatului pen
tru a încheia lucrarea intr-un timp
cit mai scurt. (loan Laza, corespon
dentul „Scinteii").

La semănatul porumbului, vitezele
de lucru cresc de la o zi la alta
• Pentru lucrătorii ogoarelor din
Județul IALOMIȚA această săptămină constituie o perioadă hotăritoare in desfășurarea si fi
nalizarea lucrărilor agricole de
primăvară. Măsurile adoptate de
comitetul județean de partid sint
de natură să asigure recuperarea
restanțelor mai ales prin folosirea
cu eficientă maximă a fiecărei ora
bun® de muncă. în toate unitățile,
la pregătirea terenului se muncește
24 de ore din 24, iar la semănat, din
zori și pină la lăsarea întunericu
lui. când liniile marcatoarelor nu se
mai văd. Pină miercuri seara, in
județul Ialomița au fost însămințate 110 000 hectare, din cele 230 000
hectare prevăzute, în cursul zilei
de miercuri inregistrindu-se. de
fapt, cel mai înalt ritm de lucru
din această campanie.
• Problema care se pune acum
este de a se asigura realizarea si
depășirea vitezelor zilnice la se
mănat La I.A.S. Bărăganu. ritmul
zilnic la semănat a ajuns la aproape 400 hectare, fiecare mecani
zator realizind pe zi 15—18 hecta
re. Pentru însâmințarea grabnică
a celor 2 500 hectare de porumb se

acționează cu 21 semănători, care
sint verificate permanent atit in
brazdă, cit și la capătul parcelelor,
cind se face alimentarea cu semin
țe. Se lucrează atit la pregătirea
patului. germinativ, cit si la semă
nat numai cti agregate complexe.
• Că în cele mai multe locuri se
lucrează cu responsabilitate, ne-am
convins și la I.A.S. Stelnica. La
pregătirea patului germinativ, solul
este măruntit și afinat așa cum nu
s-a reușit de multi ani aici, in te
renurile de „ baltă". Umiditatea
este suficientă, iar temperatura în
sol este de mai multe zile intre
7 și 8 grade, fapt ce i-a determinat
pe oameni să treacă cu toate for
țele la semănatul porumbului. Hotăriti să realizeze producții mari,
specialiștii au optat pentru o den
sitate care să le asigure 75 000—
80 000 plante recoltabile la hectar.
• Paralel cu semănatul culturi
lor de primăvară, in județul Ialo
mița s-a trecut și la erbicidarea ce
realelor băioase. lucrare care se va
încheia pină la sfirșitul acestei
săptămini. (Mihai Vișoiu, cores
pondentul „Scinteil").

In grădini, muncă bine organizată,
făcută cu răspundere
• Precipitațiile abundente căzu
te in ultimele săptămini pe tot cu
prinsul județului BUZĂU au afectat
ritmul lucrărilor chiar și in legu
micultura. Folosind fiecare oră
bună de lucru, legumicultorii buzoieni finalizează înființarea cul
turilor din epoca întîi și acționează
hotărît pentru pregătirea răsadu-

rilor ce urmează a fi plantate în
cimp.
— • La Asociația economică de stat
și cooperatistă sere și solarii Buzău
culturile din prima urgență fiind
înființate pe întreaga suprafață
planificată, forțele au fost concen
trate pe cele 11 hectare de solarii,
unde s-au realizat peste 6 milioa-

ECONOMISIREA ENERGIEI
După ce în ziarul „Scinteia" din 5 aprilie a.c. am prezentat preocu
pările colectivului Întreprinderii de alutnină din Oradea pentru creșterea
producției și reducerea consumurilor, astăzi ne vom referi la activitatea
intreprinderii de profil din Tulcea.

la sută. Ceea ce Înseamnă că. prac
tic, se obține un spor de producție
de 30 mii tone de alumină pe an, tară
cheltuieli suplimentare ! Despre această reușită discutăm cu ing.
ții. urmărindu-se strict. în fiecare
Corneliu Munteanu, directorul intre
Pină in urmă cu un an, principala
lună. încadrarea în nivelurile apro
prinderii :
preocupare a conducerii întreprinde
bate.
— Problema principalâ care se
rii de alumină din Tulcea părea să
O interesantă inițiativă a fost or
punea era să reușim prelucrarea
fie aceea de a găsi justificări cit mai
ganizarea in fiecare lună a unei inconcomitentă a două
___ sorturi
__ .. diferite
.
•plauzibile pentru nerealizarea pro
tilniri — analiză intre conducerea
de bauxită. In condițiile in care noi
ducției și depășirea consumurilor,
primim
14
sorturi
de
bauxită,
uneori
justificări situate, bineînțeles, in
intreprinderii și toți factorii cu
în cantități reduse, prima cerință este
muncă de răspundere—de la maistru
afara răspunderii proprii : fie că
să asigurăm o continuitate proceselor
pină la inginer-șef de uzină pe
utilajele nu sint fiabile, fie că sortu
de prelucrare — ceea ce am realizat.
schimb. Aici se prezintă realizările
rile de bauxită prelucrate nu permit
Apoi a trebuit să creștem concen
lunii precedente, cum au fost duse
atingerea capacității proiectate, fie
trația suspensiei de aluminat și sodă.
la îndeplinire obiectivele formulate
că nu se asigură piesele de schimb
Pentru aceasta era nevoie de o ba
solicitate și multe altele. Fapt este
anterior, cum s-a executat bugetul de
terie de evaporare.
venituri și cheltuieli al secțiilor, se
că. an de an. producția se situa la
— Și ați construit una ?
60—70 la sută din capacitatea prostabilesc noi obiective pentru luna in
— Nu. Exista
iectată,
motiv
în unitate de zeci
pentru care con
de ani o baterie
sumurile și cos
LA ÎNTREPRINDEREA DE ALUMINĂ DIN TULCEA
de evaporare. Ru
turile erau siste
ginea
degeaba.
matic peste nive
I-am adus ci te va
lul realizat de în
modificări neîn
treprinderea si
semnate și acum
milară din Ora
o folosim.
dea, deși aceasta
— Intr-un studin urmă este do
diu realizat in
tată cu utilaje
1986 se argumenmai vechi și teh
necesitatea
nologii cu pro
ta
unei mari invesductivitate mai
tiții pentru arma
scăzută.
curs. Aici s-a propus realizarea
ni zarea capacității ți atingerea niveIată insă că, în luna februarie a
Iului proiectat...
unei instalații pentru producerea
anului trecut, adunarea generală a
sulfatului de aluminiu — produs
oamenilor muncii, după ce a anali
—. Creșterea randamentului de ex
foarte rentabil și solicitat ; a fost
zat cu răspundere și exigență mun
tracție a substanței utile a rezolvat
construită prima autoclavă. care rea
citorească lipsurile serioase înregis
problema. Economisim astfel investi
lizează 150 tone pe lună și se
trate — nu in altă parte, ci acolo, în
ții de peste 300 milioane lei.
va mai construi încă una. De ase
fiecare secție. In fiecare echipă — a
...în urmă cu un an. noul director
menea. s-a- propus valorificarea
decis alegerea unui nou director și
al intreprinderii se. angaja să obțină
energiei termice degajate la bateriile
încredințarea unui mandat ferm, cu
in scurt timp o producție care să per
de autoclave, cu ajutorul unor schim
obiective precise, noului consiliu al
mită eliminarea completă a impor
bătoare de căldură tip țeava în țeavă;
oamenilor muncii.
tului de alumină. Angajamentul a
introdusă in programul de moderni
Astfel a început un proces amplu
fost respectat.
zare pe acest an. măsura va permite
de schimbare radicală, in primul rind
Este adevărat Îmbunătățirea ran
o reducere cu 9.4 milioane lei a
a concepției despre muncă, despre
damentelor a permis în 1987 obține
cheltuielilor materiale.
ceea ce trebuie și poate fi făcut —
rea
unor importante economii față de
fără alte ajutoare, numai prin pro
Trebuie să mai amintim tre
norme : 14 mii tone bauxită. 2 300
priile forțe. Rezultatele obținute
cerea de la agitarea cu aer compri
tone leșie de sodă. 415 tone corpuri
dau. înainte de orice, măsura reală a
mat a vaselor de descompunere la
de măcinare, 169 tone păcură, 305
forței colectivului, a orgoliului și
agitarea mecanică. Acest sistem, care
MWh energie electrică: Totuși, rezul
mindriei profesionale redeșteptate.
economisește anual zeci de mii de
tatele actuale sînt departe de a re
Pentru că aceste rezultate sint. pe
MWh, se aplică de mulți ani la în
prezenta o limită. Comparația cu ni
drept cuvint, spectaculoase: chiar
treprinderea de alumină din Oradea.
velul
consumurilor energetice înre
din luna imediat următoare adunării
La Tulcea însă, unde vasele de des
gistrate la întreprinderea din Oradea
generale, producția a înregistrat o
compunere au un volum mai mare,
este în continuare defavorabilă, iar
creștere de circa 25 la sută. în luna
rezultatele obținute nu au fost mul
costul unei tone de alumină este mult
mai din anul trecut, producția a
țumitoare, așa că s-a'abandonat
mai ridicat la Tulcea. Există mari
atins, pentru prima dată, nivelul
metoda. Abia în anul 1987 ideea a
posibilități — nevalorificate încă —
proiectat al capacității. In perioada
fost reluată. Inginerul stagiar Ștefan
martie 1987 — februarie 1988. pro
Sidor s-a angajat să realizeze un
pentru recuperarea căldurii degajate
ducția a fost mai mare cu peste 22
proiect adaptat condițiilor de la Tul
din procesele tehnologice.
Ia sută față de precedentele 12 luni.
cea și s-a ținut de cuvint : a adus o
Pentru creșterea veniturilor st
Si trebuie spus că rezultatul ar fi
serie de îmbunătățiri conceptuale do
preconizează valorificarea unor re
fost și mai bun dacă beneficiarii ar
fond, iar in prezent soluția este
surse care, deocamdată, ajung la
fi preluat. în ultima parte a anului
aplicată la 6 vase de descompunere,
trecut. întreaga cantitate de alumină
hald.ele de șlam. Astfel, din acest an
ugmind a fi generalizată pină la sfir
produsă, eliberind spațiile de depozi
șitul acestui an.
va începe extragerea pentaoxidului
tare, devenite neincăpătoare. fapt
de vanadiu, din 1989 se va valorifica
Specialiștii din unitate sînt însă
pentru care și ritmul producției a
unanimi in aprecierea că saltul înre
și galiul — ambele fiind materiale 1
fost încetinit.
gistrat de producție nu ar fi fost
Intens solicitate în siderurgie. De I
Cum a fost posibil acest salt, tn
posibil
fără
creșterea
remarcabilă
a
asemenea, se urmărește ca, prin fii- .■
condițiile în care, practic, nu s-au
randamentului
de
extragere
a
sub

făcut noi investiții ? Întîi de toate,
trarea șlamului roșu, să se obțină
stanței utile din bauxită : pină în
s-au luat măsuri pentru asigurarea
pigmenți pentru industria coloranurmă
cu
un
an.
acesta
nu
depășea
unei discipline tehnologice riguroase,
ților.
80 la sută ; acum a ajuns la 90—94
pentru atingerea parametrilor nor
mali de funcționare a instalațiilor.
Sînt meritorii preocupările existente tn cele două unități pentru
Astfel, s-a realizat un dispecerat
Îmbunătățirea rezultatelor. Credem insă că acestea ar putea fi ți mai bune
pentru urmărirea și controlul perma
dacă, renunțindu-se la orice reticențe, specialiștii din Oradea și Tulcea s-ar
nent al întregului flux tehnologic. A
intîlni pentru schimburi aprofundate de Idei. Pentru că astfel fiecare
fost numit cite un șef de uzină pen
colectiv ar avea de invățat. din experiența celuilalt, începind de la tipuri
tru fiecare schimb, care răspunde de
noi de arzătoare pentru păcură la tehnici de extragere a metalelor utile
întreaga producție din perioada pe
din șlam. de la prelucrarea combinată a sorturilor de bauxită la decrustacare o coordonează ; a fost organi
rea mecanizată a schimbătoarelor de căldură. Deci un schimb de expe
zată asistența tehnică pentru toate
riență ar fi mai mult decit binevenit.
cele trei schimburi. în subordinea
șefului de uzină. S-au întocmit bu
Euqen RADULESCU
gete de venituri și cheltuieli pe sec-

Primele rezultate arată că
se pot obține altele și mai bune

Semânatul porumbului constituie acum cea mai importantă lucrare in
agricultură

ne fire răsaduri de tomate și de
vinete, precum și 30 milioane fire
răsaduri de ardeioase. In cîmp, pe
solele unde umiditatea era mai re
dusă au fost reluate lucrările de
pregătire a terenului, pentru a se
recupera, in cel mai scurt timp,
restanțele înregistrate la planta
rea celor 180 hectare cu varză de
vară.
• In cel mai mare bazin legu
micol al județului Buzău, consiliul
agroindustrial Săgeata, culturile au
fost înființate pe 7.0 la sută din
suprafața planificată. Mazărea se
mănată devreme a răsărit deja. La
C.A.P. Robească, 65 de femei lu
crau de zor la repicatul răsaduri
lor de vinete. Răsadurile de toma
te repicate sint de acum frumoase
și viguroase.
O La C.A.P. Găvănești, culturile

de legume în ogor propriu au fost
înființate pe 115 hectare, din cele
180 hectare planificate. Șeful fer
mei legumicole, inginerul Gheorghe
Bichirgiu, organiza de acum mun
ca celor 200 de cooperatori pentru
finalizarea a trei lucrări urgente ;
repicatul răsadurilor de ardei, fer
tilizarea cu gunoi de grajd și eva
cuarea surplusului de apă de pe
solele deja pregătite pentru plan
tarea tomatelor.
Stadiul lucrărilor efectuate pînă
in prezent, dar mai ales calitatea
acestora demonstrează că legumi
cultura buzoiană are toate condi
țiile să Obțină in 1988 rezultate su
perioare celor realizate anul tre
cut. pe. măsura puternicei baze
tehnico-materiale și a potențialului
productiv al pămîntului de care
dispune. (Stelian Chiper, corespon
dentul „Scinteii").

în condiții deosebite, măsuri de excepție
• Și în zona MEHEDINȚIULUI
vremea se menține incă instabilă.
Ploile care cad cu intermitențe,
mai ales in cursul nopților, dere
glează activitatea in cimp. Pe în
tinse porțiuni de teren a apărut
excesul de umiditate, din care oauză folosirea tractoarelor si semănă
torilor este mult îngreunată. In aceste condiții deosebite, comitetul
județean de partid a indicat ca
toate cadrele tehnice — cele de la
organele'agricole județene si din
unități — să verifice permanent
starea terenului, să indice acele
sole pe care este posibil să se ac
ționeze. chiar și două-trei ore ne
zi. la pregătirea patului germinativ
și semănat.
• în zona din lunca Dunării, cea
mai mare parte din terenurile ara
bile pe care le dețin unitățile au
structură nisipoasă. Pe o solă a
cooperativei agricole Țigănași se
lucra la semănatul porumbului.
Mecanizatorii care executau aceas
tă lucrare făceau vizibile eforturi
pentru ca semănatul să se execute
în condiții cit mai bune. Cu grijă,
dar dind dovadă si, de multă pri
cepere. ei reușeau să facă un lucru
de bună calitate, asa cum realizau
de fapt și cei din formația care
acționa la pregătirea patului ger
minativ. „Chiar dacă lucrăm in

aceste condiții mai grele, impuse
de vreme — ne spune inginera-șefă
a cooperativei. Maria Soreanu —
nu admitem nici cea mai mică aba
tere de la calitatea lucrărilor exe
cutate. Lucrăm zilnic cite 3—4 ore,
ba chiar și 5—6 ore. Nu stăm o cli
pă. Aceasta pentru a nu Întrerupe
ritmul muncii. Avem deja insămințate 312 hectare cu porumb, din
cele 623 hectare in plan".
• La cooperativa agricolă din
Crivina, inginerubșef al unității.
Ștefan Trăilescu, a) considerat că in
condițiile date e mai indicat să lu
creze cu mașinile grupate. Și aceasta pentru a le avea permanent
sub supraveghere, spre a putea
face operativ corectările ce se im
pun in aplicarea tehnologiilor de
lucru. Au fost zile cînd aici s-au
realizat și 20 hectare pe o semă
nătoare. Aici, la Crivina. procedindu-se astfel, din cele 590 hectare
repartizate culturii porumbului,
286 hectare au și primit sămința sub
brazdă.
• Sint exemple care demon
strează că acolo unde se acționea
ză permanent, cu întreaga răspun
dere, și se folosește fiecare oră
bună de lucru in cimp ritmul lu
crărilor agricole poate crește sim
țitor. (Virgiliu Tătaru, coresponden
tul „Scînteîi").

_____________

DEMONSTRAȚIA A FOST FĂCUTĂ:

BAZAL TUL - un valoros înlocuitor al metalului
ACUM SE AȘTEAPTĂ MĂSURILE PRACTICE
interesant schimb de experiență organizat
in județul Dîmbovița, care a evidențiat cîteva
avantaje incontestabile ale bazaltului:
Un

«*

• Da circa 5 ori mai rezistent ia uzură și de
peste 2 ori mai ușor decit oțelul
• Precizie de microni în execuția unor piese cu
geometrii diverse și complicate
• Excelent material de protecție pentru utilajele
care funcționează în medii puternic corozive și
erozive
Nu de mult. Comitetul județean
Dîmbovița al P.C.R. a organizat o
consfătuire cu privire la posibili
tățile de utilizare a bazaltului ca
înlocuitor al unor metale, al metale
lor scumpe si deficitare mai cu
seamă. O asemenea acțiune a apărut
ca necesară deoarece interesul în
jurul aoestul material a crescut in
ultimul timp în rindul specia
liștilor din industria județului, in
teres stîrnit de o seamă de rezul
tate notabile obținute în unele în
treprinderi. intre care Combinatul de
lianți și azbociment din Fieni și în

treprinderea de strunguri din Tirgoviște.
Consfătuirea a fost, de fapt, o
dezbatcre-schimb de experiență pe
marginea unor aspecte mai puțin
cunoscute și controversate, referitoa
re ia promovarea bazaltului ca sub
stituent eficient al otelurilor spe
ciale, fontei, bronzului și altor ma
teriale. Prezentarea, cu ajutorul
diapozitivelor, a realizărilor înre
gistrate în județ a avut darul să
stimuleze participarea la discuții a
specialiștilor și cadrelor de condu
cere din unitățile industriale ale ju

dețului. posesori ai unor Informații
și experiențe diferite, mai mult sau
mai puțin aprofundate în acest do
meniu. Le-au fost expuse, de ase
menea. piese cu geometrii diverse
și relativ complicate prelucrate din
bazalt la Întreprinderea de strunguri
din Tirgoviște printr-o tehnologie
nouă, diferită de cea care prevede
scule cu diamante. Gradul de pre
cizie : plus-minus 2 microni. Fiecare
participant la dezbatere a putut să
cerceteze direct ceea ce l-a intere
sat. măsurind șl pipăind suprafețele
cu netezimi de oglindă. Concepind
debutul consfătuirii în acest fel. or
ganizatorii i-au asigurat o reușită
deplină.
Sînt de reținut, mal întîi. cîteva
precizări. Multora dintre participant!
le erau cunoscute caracteristicii®
fizico-mecanice ale bazaltului, care
este de circa 5 ori mai rezistent la
uzură și de peste două ori mai
ușor decit otelul, are un coeficient
de frecare scăzut și un coeficient de
dilatare mic, rezistă mult mai bine
decit oțelul la atacul acizilor și ba
zelor tari. Erau, totodată, cunoscute
o serie de experiențe de certă va
loare ale unor întreprinderi din ju
deț și (țin tară, care au demonstrat,
bunăoară, că instalațiile de uscare
si transport -pentru cărbune placate
cu bazalt au o durată de funcționa
re de trei ori mai mare decit cele
din otel : că o conductă de transport
pentru ciment căptușită cu bazalt

rezistă de circa 4 ori mai mult decit
una construită din tablă de oțel cu
grosimea de 10 mm. Și încă multe
altele, din care rezultă că acest ma
terial este net superior, din multe
puncte de vedere, otelurilor speciale
intr-un mare număr de domenii de
utilizare. O calitate mult apreciată
cu acest prilej, ce nu poate fi tre
cută cu vederea, constă în faptul că
bazaltul sinterfzat. din care au fost
confecționate o scrie de piese la
întreprinderea de strunguri din
Tirgoviște. se obține cu un consum
de energie de două ori mai mic
in comparație cu oțelul și numai cu
materiale existente in țară.
Prin urmare, pornindu-s® de la
aceste date concludente, s-a apre
ciat că in unități precum Com
binatul dt oțeluri speciale. între
prinderea de utilaj petrolier din
Tirgoviște, Combinatul de lianți și
.azbociment din Fieni (unde s-au
efectuat experimentări încheiate cu
rezultate foarte bune). întreprinde
rea mecanică Miia. întreprinderea
electrocentrale Doioesti
bazaltul
poate fi folosit pe scară largă în
locul otelului sau pentru protecția
acestuia. Ia instalațiile pentru trans
portul zgurii, tunderului. cimentu
lui. nisipului de turnătorie, pentru
placarea unor componente ale insta
lațiilor de măcinare a materialelor
abrazive, a băilor de acizi etc. Avan
tajele fiind în toate cazurile in
contestabile : materialul este mai

ieftin, deosebit de rezistent la co
roziune și eroziune. însușiri ce asi
gură prelungirea de citeva ori a
timpului de funcționare a capacită
ților de producție. Totodată, se re
duc considerabil cheltuielile prevă
zute pentru reparații și se obțin în
semnate sporuri de producție.
Pină aici lucrurile au fost sufi
cient de clare pentru toți partici
panta la dezbatere. Organizatorii
nu au dorit insă ca această con
sfătuire să fie doar cadrul unde să
se discut® fapte cunoscute. De aceea,
dezbaterile care au urmat au avut
menirea să ridice cota preocupărilor
pe acest plan, să faciliteze extinde
rea folosirii bazaltului, tehnologia
pusă Ia punct la întreprinderea de
strunguri din Tirgoviște constituind
o soluție mai mult decît promițătoa
re. Totuși, intrucit noua tehnologie
nu era cunoscută celor prezenți. au
fost necesare, se înțelege, explica
ții. Cum este posibil ca dintr-un
material atit de dur si de casant
cum este bazaltul să se producă
bucșe, lagăre. inele de etanșare. care,
în mod curent, se execută din bronz
sau oțeluri inoxidabile ? Cum se
obține o precizie atit de mare de
prelucrare fără să se recurgă Ia
scule diamantate 1 Cum de nu
se sparg piesele atunci cînd sint
strînse in dispozitivele de prindere?
Iată numai citeva din întrebările
la care autorii noii tehnologii, un
colectiv condus de inginerul Va
lentin Negritu, au fost solicitați să
răspundă. Și au răspuns intr-o ma
nieră convingătoare, argumentind cu
date tehnice si calcule economice.
Fără a intra in detalii, ne vom opri
asupra unor exemple : un lagăr din
bazalt, montat în locul unuia din
bronz Ia căruciorul de avans al
unui strung normal, a avut, după
1 200 ore de funcționare, o abatere
de numai 2 microni, abatere ce se
inscrie in limitele normale. Duze
din bazalt Întrebuințate la aparatele
de sablare cu nisip au rezistat de

5—8 ori mal mult decit cele din
oțel. Experimentările, aflate in curs
de desfășurare la întreprinderea
tirgovișteană. duc la concluzia că
acest material se impune ca în
locuitor al metalelor pentru pro
ducția unei game largi de repere,
inclusiv a unor calibre, precum și
a unor scule destinate operațiilor de
superfinisare. înlocuind
așa-zisa
piatră de Mississipi. O precizare
însă p® care cei. de la întreprin
derea de strunguri au ținut să o
facă : trecerea la utilizarea acestui
material pentru confecționarea unor
repere „delicate", ce intră în com
ponența unor utilaje de înaltă teh
nicitate. trebuie să aibă loc după
experimentări prealabile temeinice
și după ce tehnologia de prelucrare,
care se caracterizează printr-un grad
ridicat de complexitate, a fost bine
stăpinită. Acest îndemn la pruden
tă. s-a mai spus, nu înseamnă
citusi de puțin ca specialiștii din în
treprinderile județului să nu-și in
tensifice preocupările, pe baza unor
programe concrete. în vederea pre
luării în cel mai scurt timp a
acestei experiențe. Fiind de la sine
înțeles, totodată, faptul că in unită
țile metalurgice, energetice, chimi
ce, de materiale de construcții si
altele trebuie să se întreprindă neîntirziât măsuri pentru folosirea ba
zaltului turnat ca material de pro
tecție pentru utilajele și instalațiile
ce funcționează în medii puternic
corozive și erozive. Pentru a sus
ține această acțiune de o incontes
tabilă eficientă economică, în județ
se studiază posibilitatea realizării.
intr-un.a1 din unitățile industriale, a
unei capacități de prelucrare a ba
zaltului. pe baza noii tehnologii de
prelucrare mecanică, destinată pro
ducției de piese din acest material
pentru întreprinderile din județ.
Deci, vom reveni.

Gheorqhe MANEA
corespondentul „Scinteil"

PAȘCANI:

Noi produse
asimilate
în fabricație
Colectivul de oameni al mun
cii de la întreprinderea de
traductoare și regulatoare di
recte din Pașcani, care producă
peste 30 de familii de debilmetre, contoare de căldură, ven
tile electromagnetice, idiafragme de căldură, traductoare de
temperatură etc., a asimilat in
fabricație in ultimul timp Încă
două, noi produse. Este vorba
de un grup de debitmetre căp
tușite cu cauciuc siliconic și de
un altul de regulatoare de
temperatură cu burduf pentru
construcțiile navale. Aceste noi
produse, concepute și realizate
in atelierele de debitmetre ți,
respectiv, de produse electro
tehnice, se caracterizează prin
parametri funcționali ridicați
față de variantele acestor apa
rate realizate pină acum și, tot
odată, prin fiabilitate înaltă.
De menționat că in procesul de
producție al acestor noi apara
te se înregistrează o creștere a
productivității muncii cu peste
15 la sută și o reducere a chel
tuielilor materiale cu 10 la suta.
(M. Corcaci).
In fotografie : Aspect de
muncă din sectorul de fabrica
ție a debitmetrelor.
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armelor nucleare, precum șl reduce
rea armamentelor convenționale, a
efectivelor și cheltuielilor militare,
care să fie adoptat la cea de-a III-a
sesiune specială a Adunării Generale
a O.N.U., consacrată dezarmării,
prevăzută să aibă loc in anul 1988.
Președintele Republicii Socialiste
România și președintele Republicii
Zair și-au exprimat convingerea că
încheierea cu rezultate pozitive a
Conferinței de la Viena consacrate
securității și cooperării în Europa se
va înscrie ca o contribuție de mare
importanță la dezvoltarea procesului
de înfăptuire a securității europene,
la consolidarea destinderii, înțelege
rii și cooperării in Europa și in în
treaga lume.
Salutind eforturile ce se intreprind
pe plan regional pentru transfor
marea Balcanilor într-o zonă a bunei
vecinătăți, a păcii și cooperării, fără
arme nucleare și chimice, fără
trupe și baze militare străine, pre
ședintele Republicii Zair a dat o
înaltă apreciere propunerilor Româ
niei și Greciei privind organizarea
la București a unei Conferințe la
nivel inalt a statelor din Balcani, me
nită să contribuie la întărirea încre
derii și cooperării în această zonă
geografică.
Președintele Nicolae Ceaușescu șî
președintele Mobutu Șese Seko și-au
exprimat sprijinul față de crearea
unor astfel de zone in centrul și nor
dul Europei, precum și în alte re
giuni ale lumii.
Analizind situația din Africa, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia și președintele Republicii Zair
și-au exprimat îngrijorarea față de
actele agresive și amestecul" forțelor
străine, colonialiste in treburile in
terne ale statelor africane și au rea
firmat sprijinul lor față de lupta
popoarelor africane pentru apărarea
suveranității și independenței națio
nale, a propriei lor căi de dezvoltare
economică și socială.
Au fost subliniate rolul important
pe care ii are Organizația Unității
Africane în întărirea conlucrării intre
statele africane, precum și contri
buția de seamă a acestei organizații
la soluționarea problemelor care
confruntă continentul.
Președinții celor două state au
condamnat in modul cel mai ferm
politica de apartheid. măsurile de
represiune ale autorităților de la

Pretoria împotriva populației majo
ritare din Africa de Sud și au cerut
să se pună capăt acțiunilor agresive
și rasiste ale acestei țări Împotriva
statelor africane independente ve
cine.
Reafirmind solidaritatea și spriji
nul hotărit al țărilor lor față de
lupta poporului namibian. sub con
ducerea S.W.A.P.O.. pentru inde
pendența Namibiei, președinții celor
două țări au convenit să continue,
alături de celelalte state, eforturile
lor pe plan internațional pentru apli
carea neintirziată a rezoluțiilor per
tinente ale Organizației Națiunilor
Unite,
Președintele Nicolae Ceaușescu și
președintele Mobutu Șese Seko și-au
manifestat preocuparea față de men
ținerea focarelor de \ tensiune in
lume și s-au pronunțat pentru elimi
narea politicii de forță și de ame
nințare cu forța, pentru încetarea
tuturor conflictelor militare din di
ferite zone ale globului și soluțio
narea oricăror probleme litigioase
dintre state, exclusiv pe cale paș
nică.
tn legătură cu situația gravă exis
tentă in Orientul Mijlociu, conducă
torii celor două state s-au pronunțat
cu fermitate pentru soluționarea
problemelor din această zonă pe ca
lea tratativelor care să ducă la rea
lizarea unei păci juste și durabile in
această regiune, la asigurarea drep
tului poporului palestinian la auto
determinare. inclusiv la constituirea
unui stat propriu independent, la
asigurarea independenței și suvera
nității tuturor statelor din zonă. în
acest context, președintele Republi
cii Socialiste România și președin
tele Republicii Zair apreciază nece
sară organizarea unei conferințe in
ternaționale in problema Orientului
Mijlociu, sub egida Organizației Na
țiunilor Unite, cu participarea tutu
ror părților interesate, inclusiv a.
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, a Israelului și a membrilor
permanenți ai Consiliului de Secu
ritate al O.N.U.
Exprimind îngrijorarea față de evoluția periculoasă a evenimentelor
din Golf, față de escaladarea acțiu
nilor militare care provoacă mari
pierderi materiale Și umane popoarelor din
di.. regiune, președintele
Nicolae Ceaușescu Si președintele
Mobutu Șese Seko s-au pronunțat
pentru Încetarea .imediată a ostilită
ților dintre Iran și Irak și soluțio-

narea diferendelor dintre ele pe cale
pașnică, prin tratative, in conformi
tate cu Rezoluția 598 a Consiliului
de Securitate al O.N.U., și garantarea
liberei navigații in această regiune
maritimă,
Constatînd înrăutățirea situației economice din lume și îndeosebi a
țărilor in curs de dezvoltare, pre
ședintele României și președintele
Zairului au apreciat că soluționarea
problemelor economice mondiale. li
chidarea subdezvoltării și edificarea
unei noi ordini economice interna
ționale constituie cerințe imperative
pentru pacea și securitatea popoare
lor. România și Zairul se pronunță
pentru organizarea unei conferințe
internaționale, in cadrul Organizației
Națiunilor Unite, la care să parti
cipe. cu drepturi egale, toate țării*
in curs de dezvoltare și țările dez
voltate. pentru a se ajunge la so
luții reciproc acceptabile in proble
me economice, care să deschidă ca
lea lichidării subdezvoltării si reali
zării noii ordini economice interna
ționale, inclusiv a reglementării
globale a problemei datoriilor ex
terne si a dobinzilor extrem de mari,
în acest scop, cele două țări au
hotărit să acționeze de comun acord
în cadrul Organizației Națiunilor
Unite și al organismelor financiare
internaționale.
Președintele Nicolae Ceaușescu a
exprimat acordul cu propunerea pre
ședintelui Mobutu Șese Seko potri
vit căreia țările bogate ar trebui să
anuleze pur și simplu datoria țări
lor celor mai sărace și să acorde ce
lorlalte țări termene de reeșalonare de 25—30 de ani. astfel incit să
permită realizarea programelor lor de
dezvoltare economică.
Președintele Republicii Socialiste
România și președintele Republicii
Zair consideră că problemele com
plexe din viața internațională im
pun participarea activă la rezolvarea
lor. în condiții de deplină egalitate,
a tuturor țărilor, și îndeosebi a ță
rilor in curs de dezvoltare si a ță
rilor nealiniate, care constituie ma
rea majoritate a lumii și sint direct
interesate într-o politică de pace, de
independență și largă colaborare in
ternațională.
Președinții oelor două state apre
ciază. totodată, că este necesară
creșterea și mai puternică a rolu
lui Organizației Națiunilor Unite, al
altor organisme internaționale, în
soluționarea democratică a proble-

„ZIUA MONDIALĂ A SĂNĂTĂȚII"

melor mondiale, eu participarea lar
gă a tuturor statelor, fără deosebire
de orînduire socială.
Președintele Nicolae Ceausescu și
președintele Mobutu. Șese Seko au
exprimat hotărirea României si Zai
rului de a intensifica colaborarea
dintre ele pe arena internațională, in
cadrul Organizației Națiunilor Unite și al instituțiilor sale specialilate. în grupul „celor 77“ și Mișcarea
țărilor nealiniate.
Secretarul general al Partidului
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, și pre
ședintele fondator al Mișcării Popu
lare a Revoluției, președintele Re
publicii Zair, și-au exprimat deplina
lor satisfacție pentru, noua intilnire
la nivel inalt româno-zaireză. pen
tru înțelegerile la care s-a ajuns. în
credințați că aoestea reprezintă o va
loroasă contribuție la aprofundarea
raporturilor de prietenie.. solidarita
te si colaborare dintre cele două țări,
in interesul popoarelor român și zairez. al cauzei păcii, progresului șt
cooperării internaționale.
în timpul vizitei, președintele
Mobutu Șese Seko și persoanele care
l-au însoțit au vizitat obiective eco
nomice și social-culturale din Bucu
rești.
Președintele fondator al Mișcării
Populare a Revoluției, președintele
Republicii Zair, mareșalul Mobutu
Șese Seko, șl doamna Bobi Ladawa
au exprimat, calde mulțumiri tova
rășului Nicolae_ Ceaușescu, secretar
general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășei Elena
Ceaușescu. precum și poporului
român prieten, pentru ospitalitatea
și primirea deosebită de care S-au
bucurat în timpul vizitei.
Președintele fondator al Mișcării
Populare a “
Revoluției, președintele
Republicii Zair, mareșalul Mobutu
Șese Seko, și doamna Bobi Ladawa
au adresat secretarului general al
Partidului Comunist Român, președințele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
împreună cu tovarășa F.lena
Ceaușescu, invitația de a efectua o
vizită oficială de prietenie in Repu
blica Zair. Invitația a fost acceptată
cu plăcere, data vizitei urmînd a fi
convenită pe cale diplomatică.
București, 6 aprilie 1988

al tineretului
Tn cadrul Asociației economice
de stat și cooperatiste pentru legumicultură Botoșani s-a început
activitatea pe un șantier de
muncă patriotică a! tineretului. care va fi deschis pină la
30 octombrie, în această perioadă. în fiecare zi. cite 200 de tineri
din unități economice și licee
vor efectua aici lucrări de plantare,
întreținere, irigații, recoltare în
sere și solarii, cu o suprafață de
15 hectare. Lucrările efectuate pe
șantierul de muncă patriotică al
tineretului vor depăși
. . în final valoarea de 3.2 milioane lei. (E.
Hrușcă).

o zi fără fumat
un pas spre
prelungirea vieții

t

a tre

• Teatrul National (14 71 71. Sala
mare) : Ucenicul vrăjitor — 18 : (sala
Amfiteatru) : Un anotimp fără nume
— 13 ; (sala Atelier) : Pe la ceasul
cinci spre seară... — 18 : (sala Stu
dio 99) : Cele șapte minuni ale lumii
antice.
Prezintă Victor Simion —
17,3(1
A Filarmonica
..George
Enescu"
(15 68 75. sala Studio) <
Recitai de
pian Carmen Ridiche — 17,39 : (Ate
neul Român) :
Concert simfonic.
Dirijor : Mircea Cristescu. Solistă :
Claude Mailiois (Franța) — 19
• Opera Română (1'3 18 57) : Truba
durul — 18
• Teatrul de operetă (13 18 57) : Prin
țesa circului — 18

• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu,
14 75 46) :
Trenurile mele — 18 : (sala Grădina
Icoanei, 11 95 44) : Menajeria de sti
clă — 1.8
• Teatrul
de comedie
(16 64 69) :
Regele loan — 18
• Teatrul Mic (14 79 81) : Mitică Popescu — 19
• Teatrul Foarte Mic
Goethe mi-a spus — 19,39
O Teatrul „Nott.ara“ (59 31 93,
sala
Magheru) : Scapino — 18 : (sala Stu
dio) : La un pas de fericire — 18.39
A Teatrul Ciulești (sala Majestic,
11 72 34) : Iarna cind au murit can
gurii — 19
• Teatru! satfrlc-muzical „C.
Tănase" (sala Savoy, 15 56 78) : Savoy,
Savoy — 18
• Ansamblul
artistic
„Rapsodia
română" (13 13 W) : De tine dorul mă
leagă — 18

dăunător, cărui» îf cad victime mili
oane de oameni din lume.
Sint bine cunoscute bolile — une
le foarte grave, chiar incurabile —
pe care consumul de nicotină ',e ge
nerează. Și, totuși, numărul fumăto
rilor este încă foarte mare. Studii
le de specialitate pun in evidență
cifre îngrijorătoare : 40 la sută din.
populația țării fumează, adică două
treimi dintre bărbați și o treime
dintre femei. Ceea ce îngrijorează m
mod deosebit este faptul că muiți
dintre aceștia aprind țigara lavîrste
muit. prea fragede, că acest obicei
nociv este răspindit in rindurile ti
nerilor. Și-a făcut loc. printre ado
lescenți. concepția. cu totul dăună
toare că. dacă nu fumează nu sint
considerați destul de maturi. Iar ți
gara aprinsă, la început, din dorinta de a-i imita pe adulți. devine curind o obișnuință.
Fumatul nu este deloc un stimulent, cum afirmă unii, ci. dimpotri
vă : pe nesimțite, el duce la scă
derea potențialului fizic și intelec
tual. creează acea penibilă depen
dență care, cu trecerea timpului, de
vine mai puternică. Aparent nevino
vata țigară poate genera consecințe
negative chiar si asupra sănătății ur
mașilor : sănătatea femeii gravide și
a copilului este afectată de substan
țele nocive din țigară. Studiile fă
cute de specialiști demonstrează, fără
putință de tăgadă, că fumătoarele
nasc copii mai plăpinzi. cu o greu
tate mai mică, fără a mai vorbi de
riscul unor afecțiuni congenital©.
Iată, așadar, de ce ziua de astăzi se
dorește a fi pretutindeni — la lo
cul de muncă, pe stradă ori aca
să — o zi cu aer curat, fără fum
de țigară.
Sint realități care nu numai as
tăzi — de „Ziua sănătății“ — ci
permanent, zi de zi. trebuie să stea
in atenția factorilor care pot influenta in mod pozitiv comportamentul tuturor oamenilor față de
propria lor sănătate. Educația sani
tară reprezintă o îndatorire esen
țială. care revine nu numai cadrelor medicale, ci și tuturor organi zațiilor obștești — sindicate. U.T.C.,
comisii de femei, O.D.U.S. Problematica legată de educația
______ ...
in ____
acest
domeniu, de o indiscutabilă însem
nătate socială, trebuie să fie dezbă
tută cu orice prilej : la locui da
muncă, in căminele pentru tineret, in
cluburi si case de cultură ale tinere
tului, in școli și facultăți. Dar mai
presus de orice, familia este princi
pala răspunzătoare de atitudinea ti
nerilor față de propria sănătate. Și
aceasta atit prin autoritatea exem
plului personal al părinților, cit și
printr-o veghe neîntreruptă asupra
evoluției adolescentului pentru ca el
să reziste oricăror tentații nefaste.
Ziua de astăzi — „Ziua sănătății"
— se cuvine a fi o zi de profundă
reflecție pentru noi toți asupra res
ponsabilității ce o avem pentru pro
pria sănătate. O viață rațională, un
comportament igienic, mișcarea în
aer liber, dar mai cu seamă renun
țarea la fumat. la consumul de
alcool sint cele mai eficiente'mijloace
de menținere a sănătății.

cinema
• Egreta de fildeș s DOINA (16 35 33)
—9: 15, FLOREASCA (53 29 71) — 9;
11: 13
• Program special pentru copii șl
tineret : DOINA — 11: 13: 17: 19
• lacob :
COSMOS (27 54 95) — 9;
11.30: 14; 16,39: 19
• Zimbet de soare : VOLGA (79 71 26)
— 9; 11: 13: 15; 17; 19
• Misterele Bucureștilor : POPULAR
(35 13 17) — 15: 17: 19

Doresc să vă exprim sincera mea gratitudine pentru caldele felicitări și
bunele urări pe care mi le-ați adresat cu ocazia realegerii mele în funcția
de președinte al Republicii Indonezia.
La rindul meu, împărtășesc speranța că relațiile de prietenie existente
între cele două țări ale noastre se vor dezvolta pe mai departe în anii
ce vin.
Vă rog să acceptați, Excelență, asigurarea înaltei mele considerații.

SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

Viața economico-socială
a localităților patriei
GALAȚI : Un modern ansamblu de locuințe

20.00 Telejurnal
20.25 Priorități tn economie
20.45 Omul — valoare supremă. Docu
mentar de Ziua Sănătății
21,00 Roman foileton (color).
„Viață
fără sfirșit". Episodul 4
21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 7 aprilie, ora 20 — 10 apri
lie, ora
20. tn țară : Vremea va fi
schimbătoare, cu cerul temporar noros.
exceptind regiunile
din sud-estul și
estul țării, cind, la începutul interva
lului, va fi. în general, închisă, iar
cerut măi mult noros. Ploi locale, care
vor avea și caracter de averse, vor că
dea
în estul Munteniei. Dobrogea. .
Moldova șl în centru)
Transilvaniei,
mai ales in prima parte a intervalului,
în celelalte regiuni, aria nloildr vă fi
mult niai restrînsâ. Vintul va sufla
slab ptnă la moderat, cu unele inten
sificări tn ultima zi. in estul țării. în
sectorul nordic. Temperatura aerului
va scădea ușor în ultima zi la valorile
minime care vor f! cuprinse între zero
Si 8 grade, mai coborîte tn ultima zl
tn nord-vestul și centrul țării, unde
condițiile vor fi favorabile producerii
brumei. Temperaturile maxime se vor
situa Intre 8 și 18 grade. Izolat mai
ridicate.
Pe alocuri se va
produce
ceață, tn București : Vremea va fi tn
genera! închisă. Iar cerul temporar no
ros. Temnora- va ploua. îndeosebi m
primele zile. Vintul va sufla Slab pină
la moderat. Temperaturi’^ rhiblme vor
oscila intre 4 si 7 grade, iar cele
maxime. între 14 și 17 grade.

îngrijirea sănătății
în stațiunile balneoclimaterice

Construcții

La Galați au început
lucrările la un nou
ansamblu de locuințe,
amplasat in zona pie
ței „30 Decembrie".. In
final, ansamblul va
avea 1 517 apartamen
te in blocuri cu cinci
niveluri, dotate cu

'spatii comerciale la
parter. In acest an se
vor realiza primele
400 apartamente din
noul cartier. Ansam
blul ..30 Decembrie"
va sistematiza piața
cu același nume, pre
cum și strada Traian,

DOLJ : Noi construcții
sociale
O dată cu realizarea in acest an
a 3 328 de noi apartamente și a
altor obiective social-cui tura le. in
județul Dolj sint prevăzute și alte
lucrări edilitare de larg interes ce
tățenesc. Așa cum ne spunea in
ginerul Mircea Irimia. directorul
întreprinderii județene de gospo
dărie, comunală și locativă. in mu
nicipiul Craiova a început con
strucția unei moderne instalații de
valorificare prin incinerare a res
turilor menajere și s-au extins lu
crările de termoficare a orașului
in noi cartiere de locuințe. Totoda
tă. s-au intensificat lucrările de
execuție la cele 238 de apartamen
te ce se înalță in mediul rural și
vor incepe lucrările de extindere
a rețelelor de alimentare cu apă
potabilă a municipiului Craiova,
și a altor localități ale județului.
(Nicolae Băbâlău).

ALBA : Se extinde
rețeaua de unități
prestatoare de servicii

In această perioadă, stațiunile
balneoclimaterice ale tării se află
la dispoziția tuturor celor care do
resc să-și îngrijească Sănătatea.
Astfel, pentru afecțiunile aparatu
lui looomotor. reumatismale, neu
rologice. periferice, ortopedicotraumatologice sint recomandate
stațiunile : Amara. CălimăneștiCăciulata. Eforie-Nord, Băile Fe
lix, Geoagiu-Băi, Govora, Băile
Herculane. Mangalia, Moneasa, Pu
cioasa. Slărric-Prahova. SlănicMoldova. Sovata și Vatra Dornei.
Pentru afecțiunile aparatului car
diovascular sint recomandate sta
țiunile : Balvanyos. Borsec. Buziaș.
Vatra Dornei și Băile Tușnad. jar
pentru afecțiunile ginecologice sint
indicate stațiunile : Amara. EforieNord. Băile Felix, Geoagiu-Băi,
Mangalia. Moneasa. Slănic-Prahova si Sovata.

Administrația de Stat
Loto-Pronosport
informează :
Autoturisme „Dacia 1300“,
excursii peste hotare și importante
sume de bani, de valori' fixe și va
riabile. Acestea sînt ciștigurile
care sint oferite participanților
care-și vor încerca șansele la TRA
GEREA EXCEPȚIONALA PRONOEXPRES „OLIMPIC", progra
mată pentru duminică. 10 aprilie
1938. Desigur Că, așa după cum cu
nosc iubitorii mișcării sportive,
tragerile de acest gen merg în pas
cu, marile evenimente sportive, ceea
ce înseamnă că o dată cu compe
tițiile de excepție se organizează
și acțiuni pe măsură, cu multiple
avantaje. Dintre elementele atrac
tivei formule tehnice, care deschid,
implicit, frumoase perspective de
reușită, menționăm cele 42 de nu
mere. cuprinse in 6 extrageri. în
cadrate in două faze, cu preciza
rea că se poate cîștiga și cu NU
MAI 3 NUMERE. Variantele de 25
de lei participă la toate extrage
rile și au acces la întregul evan
tai al celor 13 categorii de ciștiguri.
Ultima zi de participare cu nu
merele favorite este simbătă, 9
aprilie.

Rodica ȘERBAN
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 78) :
Cum se cuceresc femeile — 18
• Teatrul „Ion Creangă* (50 26 55) :
Nota zero la purtare — 9 ; Pinoechio
— 18

Președintele Republicii Socialiste România
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Un dar de neprețuit al omului - sănătatea.
7
Cum o păstrăm
Nu este urare mai frumoasă aIn spitale si clinici, in dispensare
și policlinici, la locul de muncă, in
dresată cuiva decit aceea de a se
bucura de sănătate și viață indelunșcoli și facultăți, veritabila ..arma
gată. Intr-adevăr, ce poate fi mai
tă" pașnică a oamenilor „in alb".
de preț pentru om decit sănătatea? . compusă din zeci de ruii de medici,
în tara noastră, societatea face esurori și asistente, se află, zi și noap
forturi materiale si financiare deo
te in slujba sănătății populației. De
sebite pentru ocrotirea sănătății
asemenea, industria de medicament^
populației, pentru ca asistenta me
a cunoscut o adevărată înflorire,
dicală să se afle la indemina tu
multe din soluțiile de fabricație ro
turor. in mod gratuit.
mânească fiind rezultatul cercetării
Politica profund umanistă a parti
științifice autohtone, al valorificării
dului si statului nostru — care iși
marelui potențial al industriei chii'
găsește o grăitoare expresie in omice, precum și a resurselor nabiectivede cuprinse in Programul
turale, existente in țară.
Partidului Comunist Român, in hotă
Toate aceste realități ne sînt bine
1
rârile Congresului al XlII-lea și
cunoscute nouă, tuturor, pentru că,
Conferinței Naționale ale partidului
indiferent unde ne aflăm, la sat sau
— are drept tel suprem ridicarea
oraș, la locul de muncă sau în facontinuă a bunăstării, fericirea și
milie sintem beneficiarii lor. Dar
prosperitatea întregului popor. După
ocrotirea sănătății nu poate să. se
cum a subliniat in repetate rinduri
bizuie numai Pe activitatea corputovarășul Nicolae Ceaușescu. con
struim socialismul cu poporul și
pentru popor, astfel ea fiecare mem
bru al societății să beneficieze de
7 APRILIE
cuceririle progresului si civilizației.
In cadrul acestei politici — in cen
trul căreia se află omul, satisface
rea în cit mai bune condiții a ce
rințelor sale materiale și spirituale
— preocuparea pentru menținerea
sănătății populației, a tinereții și
vigorii națiunii noastre ocupă un loc
important, ca o componentă de bază
a preocupării constante pentru îm
bunătățirea continuă a calității
vieții.
O dovadă a răspunderii societății
lui medical, oricit ar fi el de nume
ros și valoros. Ea este, in aceeași
noastre pentru viitorul tării, pentru
generațiile de miine o constituie
măsură, si o chestiune de ordin per
grija deosebită • fată de copii și ti
sonal. Fiecare dintre noi este, răs
neret. fată de familie, in general,
punzător de propria-i stare de sănă
in cadrul politicii demografice a
tate. Pentru că ne stă in putință să
partidului .și statului nostru sînt pre
evităm cauzele îmbolnăvirilor. să
văzute măsuri complexe care pun in
ne apărăm noi insine de tot ceea ce
evidentă atenția creseîndă pe care<
poate să dăuneze sănătății noastre.
cadrele medicale, de la toate nive
Principiul intregii activități sa
lurile. trebuie să o acorde ocrotirii
nitare din . tara noastră se ba
femeii gravide, a femeii mame, _ a
zează pe concluzia, de altfel bine
copiilor. O întreagă rețea de unități
cunoscută, că este mai ușor să
sanitare au — ca misiune de căpăprevii decit să vindeci. Medici
tii — veghea neîntreruptă asupra
na omului sănătos concentrează ecelor mai fragede vlăstare ale tării,
forturile tuturor forurilor medicale,
pentru ca ele să crească viguroa
ea este scopul întregii lor activități.
se și puternice, să se dezvolte ar
Cabinetele medicale din întreprin
monios. De la bugetul statului se
deri si instituții desfăsoață. perio
plătesc lunar sume importante pen
dic. controale, cadrele medicale, or
tru sprijinirea familiilor cu copii. în
ganizațiile de „Crucea roșie" ini
deosebi a mamelor cu mai mult de
țiază numeroase și diverse acțiuni
trei copii. Sint măsuri menite să
de educație sanitară a populației. ]a
stimuleze sporirea natalității, să acare iau parte zeci de mii de parti
sigure permanent un echilibru jucipant!. Ele se bucură de interes
de
dicios intre diferitele categorii
pentru că fiecare dorește să știe cum
virste — intr-un cuvint. tinerețea și
să-și păstreze sănătatea.
vigoarea intregii noastre națiuni.
Realitatea arată insă că eficien
ta acestor acțiuni trebuie mult spo
De „Ziua sănătății" evocăm, cu
rită. mai ales pentru a crea o opi
justificată mindrie. realizările pe
nie de masă impotriva acelor obi
planul' asiștenței medicale obținute
ceiuri dăunătoare — cum sint fu
de România socialistă, mărturii
matul. consumul de alcool ș.a. —
incontestabile ale unității dintre
prin care unii' cu bună știință, iși
vorbă și faptă în politica partidu
subminează sănătatea. îsi subreze.se
lui nostru comunist. Țara noastră
mijloacele de apărare ale organis
dispune astăzi de o bază materială
mului.
Nu intimplător. Organizația
a sănătății cum puține state in lume
Mondială
a Sănătății a Dus ziua de
au. aceasta fiind ilustrată, printre
7 aprilie 1988, care marchează un
altele, de numărul mare d-e paturi
jubileu — 40 de ani de existență a
din spitale ce revin la mia de locui
O.M.S. — sub deviza „Primezi mon
tori. îndeosebi după Congresul al
dială fără fumai". A fost declara
IX-Iea al partidului, ca urmare a
tă, astfel, ca un prim pas, o spe
dezvoltării armonioase și echilibrate
ranță că aceste zile se vor înmulți
a tuturor zonelor țării, baza materia
treptat, ducind. în final, la abando
lă a sănătății s-a îmbogățit cu noi și
narea totală a fumatului — viciu
moderne edificii.

• Extemporal la dirigenție : FEREN
TARI (80 49 85) — 15: 17: 19, VIITO
RUL (10 67 49) — 13: 17: 19
• Secretul Iui Bachus : MUNCA
(21 59 97) — 15; 17: 19
•Luptătorul cu sabla
9: 11: 13,
Puștiul
15; 17; 19 : VICTORIA
(16 28 79)
aetori :
• Mari
regizori,
mart
—
9: 11,30: 14;
PATRIA (11 86 25)
16,39: 19
• Nu e ușor cu bărbații : LUMINA
(1474 16) — a:
»: 11:
11; 13: 15
15: 1T: 19. griVITA (17 08 58) — 9; 11; 13: 15: 17: 19
• Incoruptibilul de la etajul XIX :
DACIA (50 35 94) — 9: 11 : 13: 15: 17: .19'
• Faraonul : BUZESTI (30 43 58) —
15: ta
• Jandarmul
ți
jandarmeritele :
DRUMUL SĂRII (31 28 13) — 13: 17: 19
• Salamandra : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 8,45; 10,45: 13: 13,15; 17,30;
19,45

3

Pentru afecțiuni ale aparatului
respirator se află la dispoziția amatorilor stațiunile : Eforie-Nord,
Băile Govora. Mangalia și SlănicMoldova. iar pentru afecțiunile
tubului digestiv și ale glandelorănexe — stațiunile Borsec. Călimăneștl-Căciulata. Malnas, Băile
Olănești. Singeorz-Băi. Slănic-Moldova. De asemenea, pentru nevro
ze sint recomandate stațiunile —
Balvanyos. Borsec. Borșa. Moneasa. Sinaia. Stina de Vale. Băi
le Tftșnad.
în această perioadă, oficiile ju
dețene de turism și I.T.H.R. Bucu
rești asigură locuri in stațiunile
menționate, cu cazare, de regulă
in hoteluri de cură balneară.
In fotografie : Vedere din sta
țiunea Slănic-Moldova.

De aurind. la parterul unui nou
bloc de locuințe din Piața 1 Mai
a municipiului Alba lulia. in zona
centrală a acestei străvechi așezări,
au fost date in folosință patru noi
unități prestatoare de servicii ale
cooperației meșteșugărești. Acest
fapt se înscrie in preocupările meș
teșugarilor din județul Alba, pentru
dezvoltarea, diversificarea și mo
dernizarea rețelei de unități presta
toare de servicii. „Extinderea și di
versificarea rețelei se află in ritm cu
dezvoltarea social-economică a
orașelor județului, ne-a precizat
tovarășul Mănăilă Radu, președin
tele uniunii județene a cooperati
velor meșteșugărești. Se află in
stadiu final de execuție. urmind
_____
ca in scurtă vreme să-și înceapă
activitatea, noi unități. Tot 1in_____
zona
centrală a municipiului Alba lulia
să va deschide, peste citeva zile,
un complex de igienă. în orașul
Sebeș. într-un adevărat complex
meșteșugăresc, cu o suprafață de
T20 mp. amplasat Ia parterul unui
bloc, urmează să funcționeze uni
tăți cu profil divers : confecții ar
tizanale. tricotaje manuale, taplțe-

Cristian
q importantă arteră a
municipiului, Concomitent,
constructorii
de locuințe lucrează la
înălțarea de noi blocuri
in cartierele Mazepa
1 și II. „I. C. Frimu"
și altele. (Dan Plăeșu).

rie, ceasornicărie, confecții haine
din piele, incălțăminte. reparații
frigidere. Unități de reparații obiecte de uz casnic, .tricotaje si
croitorie vor fi deschise in orașul
Cimpeni. Ateliere prestatoare de
servicii vor fi date in. folosință și
in orașele Abrud. Blaj’ și in cen
trul agroindustrial Teiuș. Fină la
sfirșitul acestui an noile unități vor
ajunge la o suprafață de 2 200 mp".
(Ștefan Dinică).

S-a deschis
Galeria de artă

BISTRIȚA :

într-un vechi ansamblu arhitec
tural au fost amenajate spațiile
necesare pentru Galeria de artă a
municipiului Bistrița. Cu acest pri
lej, Uniunea artiștilor plastici din
București a organizat o expoziție,
la care participă cu lucrări 18 crea
tori. Patru din cei 18 artiști plas
tici sînt bistrițeni. Expoziția ocupă
parterul galeriei, iar la etaj, ce
naclul artiștilor plastici din Bistri
ța oferă publicului cele mai bune
lucrări. reunite intr-o expoziție
proprie. (Gheorghe Crișan).

HARGHITA : Acțiuni

de perfecționare
a procesului
de învățămînt
In unitățile de invățămînt ale
județului Harghita se desfășoară
acțiuni metodice privind perfecțio
narea și modernizarea procesului
instructiv-edticativ. în scopul spo
ririi eficientei sale în pregătirea
elevilor, al bunei lor orientări șco
lare și profesionale. S-a evidențiat
și cu acest prilej dotarea tehnicomaterială foarte bună a școlilor de
pe raza județului. în care învață
și se pregătesc pentru muncă și
viață circa 93 000 elevi — ceea ce
înseamnă că fiecare al patrulea
locuitor al județului este cuprins
într-o formă sau alta de tnvățămînt. în ultimele două decenii, in
Harghita s-au construit și dat în
folosință 24 școli cu 288 săli de
clasă. 22 internate. 21 grădinițe. 9
săli de gimnastică. De asemenea,
s-au înființat 232 cabinete,
. ' ‘___ 211
ZL
laboratoare și 216 ateliere școlare.
(Nicolae Sandru).

ACTUALITATEA SPORTIVA
STEAUA

BENFICA

0-0

Finalista se va decide la Lisabona

Așadar, un scot alb la București . .lui Belodedici. dereglind în acest
cu Benfica, diminuînd șansele 'echi
fel jocul exact acolo unde avea mai
pei noastre campioane jn drumul său
multă nevoie de precizie, de incisi
spre finala mult dorită. Scorul, dar
vitate, de claritate. Iovan, la rindul
mai ales maniera de joc au nemul
său. destul de reținut in ioc. nu a
țumit zecile de mii de spectatori și
urcat decit o singură dată in atac,
milioanele de telespectatori. Nu alipsind echipa de puterea sa de
cesta este jocul echipei . militare și.
penetrație. Cind Steaua renunță și
firește, fără convingere, fără forță
la atacul cu fundașii săi penetranți.
și fără inventivitate nu poți depăși
pierde mult din forța de joc. Toată
un adversar tehnic, dispus la mare
admirația pentru Bumbescu care,
efort, cu o tactică defensivă bine
accidentat, cu prețul unor mari e■ studiată pe care campionii noștri nu
forturi, a stăvilit multe din atacu
au putut-o contracara in nici un fel.
rile periculoase ale portughezilor.
Era de așteptat (pornind
___ .. de_ la
.
De la Lăcătuș și, mai ales, de la
ideea că din acest prim joc de la
Pițurcă și Hagi așteptam mult mai
București trebuia luată
' " o Opțiune
./
mult in acest joc. Primii doi au
maximă pentru calificare) ca* for
ratat două mari ocazii si am putea
mația noastră să atace din primul
spune că faza în care Pițurcă a ră
minut, să practice obișnuitul joc co
mas singur cu portarul (min. 56)
lectiv și in viteză, să-și creeze oca
ratind incredibil, putea să schimbe
zii de gol. Ori jocul de așteptare, de
complet situația jocului.
tatonare, mult prea prelungit, de ce
Un optimist ar putea face un
dare in multe momente a mijlocului
calcul care să întrețină, în continuaterenului a permis oaspeților să se'
impună mai mult decit ar fi crezut
♦
la începutul partidei, să etaleze va
loarea și talentul celor trei brazilieni
SAH.
In
runda
a
IV-a
a turneului
(Mozer, Elzo și Ciquinho). Elzo a
internațional de șah pentru „Cdpa
_____
fost acela care, m minutul 5, ne-a
Mondială", ce se desfășoară la Bru
făcut să tresărim de emoție și să
xelles, Speelman a cîștigat cu pie
luăm aminte, chiar de la început, că
sele negre la Vinants, în timp ce
Steaua are in față un adversar mult
partidele
Korcinoi-Socolov, Nikomai dificil decit Rangers-ul, care a
lici-Liubojevici, Seirawan-Nunn, Vaevoluat la București. Steaua a jucat
ganian-Timman, Sax-Beliavski. Karaproape la fel cum a făcut-o în par
pov-Portisch, Anderson-Tal, Salovtida cu Petrolul, adică lipsită de for
Nogueiras s-au încheiat remiză. în
ță, neinsistentă și neinspirată in ac
clasament conduce Speelman (An
țiunile de atac, cu mingi mult prea
glia) — cu 3 puncte, urmat de Tal,
ocolite, cu pase exasperant de multe
Beliavski, Karpov, Liubojevici — cu
și de inutile. Jucătorii Oaspeți au
cite 2,5 puncte.
avut mai multă vigoare, au sprintat mai mult, fiind de fiecare data
AUTOMOBILISM. Competiția in
primii la balon, situațiile lor de gol
ternațională automobilistică „Raliul
fiind adesea destul de periculoase.
Safari" a fost ciștigată la actuala
Steaua nu a avut o zi prea bună,
ediție de echipajul condus de italia
iar lipsa de concentrare. fazele
nul Massimo Biasion, care a concu
puține de poartă irosite cp senină
rat pe o mașină ,.Lancia Integrale".
tate de Balint și, mai ales, de
Pe locurile următoare s-au situat
Pițurcă i-au determinat, șt pe an
echipajul, kenyanului Mike Kirkland
trenori să se precipite in a-1 retra
și cel al suedezului Per Eklund
ge pe Gică Popescu de la mijlocul
(ambii pe mașini „Nissan"). In cla- •
terenului și a-1 instala pe postul
samentul general al campionatului

re. flacăra speranței. La jocul de la
Lisabona (20 aprilie). Steaua are de
partea sa sansa a două posibilități
de calificare : victoria și un rezul
tat egal (1—1), in timp ce Benfica
are o singură alternativă : victoria,
în fotbal totul este posibil. Să ne
amintim numai de rezultatul de ega
litate obținut de Universitatea Cra
iova la Lisabona si de acel 1—1 din
returul de la Craiova. Șansele echi
pei Steaua sînt strins legate de ma
niera in care va aborda jocul retur.
Dacă, ieri, la București. Steaua juca
măcar la jumătatea potențialului
fizic și tehnic pe care l-a demonstrat
la Glasgow. în mod cert alta era
opțiunea pentru partida retur. Stea
ua este capabilă să-și apere șansele
cu mai multă vigoare și curaj.
Și. de ce nu. să aducă satisfacții
le așteptate.

Petre CRISTEA
mondial de raliuri conduce Biasion,
cu -10 puncte, urmat de compatrio
tul său Alessandro Fiorio (30 puncte)
și finlandezul Marku Alen (28
puncte).
FOTBAL. Tn finala turneului In
ternațional de fotbal pentru juniori
II (cădeți) de la St. Malo (Franța),
selecționata Franței a învins cu sco
rul de 2—0 (1—0) echipa Belgiei. Pe
locul trei s-a situat reprezentativa
U.R.S.S., care a dispus cu 3—1 (1—1)
de formația Suediei.

SCRIMA. Campionatul mondial de
scrimă pentru juniori a continuat
la South Bend (Indiana) cu proba
individuală de' spadă, în care victo
ria a revenit sovieticului Pavel Ko
lobkov. în finală, Kolobkov a dis
pus cu 10—6 de italianul Mario Bo
vis. Proba feminină de floretă a fost
ciștigată de vest-germana Anja
Fichtel, care a dispus in finală cu
8—4 de sovietica Elena Glikina,

UN NOU ITINERAR Al PĂCII Șl COLABORĂRII
După cum s-a anunțat, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, urmează să întreprindă vizite oficiale pe un nou itinerar al păcii și
colaborării in tori din Asia și in Australia, acțiune care se inscrie ca o nouă și elocventă expresie a politicii
internaționale promovate cu consecventă de partidul și statul nostru.
in cele de mai jos, publicăm un documentar consacrat Republicii Indonezia.

Republica Indonezia pe calea
unor evoluții dinamice
Există la Jakarta un loc căutat în
egală măsură de localnici, ca și de
vizitatorii străini. Este locul din care
s-ar putea cuprinde dintr-o privire
imaginea — desigur simbolică, la
scară redusă — a acestei imense
țări-arhipelag — „Tanah air“. cum o
numesc localnicii (tanah — pămint ;
air — apă). Aici," pe cuprinsul a cîteva sute de hectare, se află recon
stituită, cu o admirabilă minuțiozita
te și ingeniozitate, Indonezia, cu tot
ce are ea mai reprezentativ din
punctul de vedere al arhitecturii, obiceiurilor, tradiției, faunei și flo
rei ; o vegetație bogată, cuprinzind
mii de specii, a pădurii indoneziene
(bambuși, cocotieri, eucalipți, arbori
de cauciuc, de chinină sau arbuști
de ceai), cimpiile de orez „brodate"
cu inegalabilă măiestrie, vestigii ale
unor timpuri trecute, cum este „Borobudurul" (capodoperă a culturii javaneze din secolul al VIII-lea și cel
mai mare monument de artă budistă
existent astăzi in lume), precum și
însemne ale deceniilor de cînd țara a
devenit stăpină pe destinele sale.
Vatră a unor străvechi civilizații,
Indonezia are o istorie pe cit de bo
gată, pe atit de zbuciumată, oferind
nenumărate mărturii ale unei ne
curmate lupte pentru libertate des
fășurate de-a lungul secolelor. Pri
mii europeni — portughezii — au
sosit aici la începutul secolului al
XVI-Iea. Nu mult după aceea, ei au
fost înlăturați de olandezi, care in
1602 au creat „Compania olandeză a
Indiiior orientale". Treptat, stăpinirea colonială olandeză s-a extins asupra întregului arhipelag. Poporul
indonezian nu s-a împăcat insă cu
stăpinirea străină, ridicindu-se in
repetate rinduri la luptă. La înce
putul acestui secol iau ființă mai
multe mișcări de eliberare naționa
lă, care își intensifică activitatea in
timpul ocupației japoneze (1942 —
1945). Devenită independentă în 1945,
Indonezia se proclamă republică unitară cinci ani mai tirziu, la 17 au
gust 1950.
Capitala țării, Jakarta, redă poate
cel mai fidel strinsa întrepătrunde
re dintre modern șl tradițional —
trăsătură ce definește personalitatea
„celui mai mare arhipelag al globu
lui", punct de legătură intre Asia și
Australia. In fiecare dimineață, o
dată ce primele raze ale soarelui ating cupola albă a moscheii Istiqlal,
colorînd-o în roz, in fața palatului
prezidențial „Merdeka" (Libertatea)
se înalță drapelul roșu și alb al Re
publicii Indonezia. Este și momen
tul în care activitatea capitalei în
cepe cu intensitate.
In partea centrală a orașului se
înalță, zvelte, numeroase edificii mo
derne
in multe zone se pot vedea
schele. Se construiește mult și cu
gust. In același timp, îndeosebi în
zonele comerciale, abundă scenele de
viață tradiționale, avînd drept pro
tagoniști puzderia de negustori am
bulanți, care oferă spre vinzare cele
mai diverse produse.
în fiecare dimineață, in port, sute
de nave acostează la țărm, venind de
la pescuit. In coșuri de nuiele, pes
carii, care au pornit în larg la o oră
sau două după miezul nopții, des
carcă in renumita piață de pește ro
dul muncii lor : creveți, crabi viola
cei, pești cu solzi strălucitori, pui de
rechini albi.
Dar capitala țării nu este numai
un mare centru comercial, ci și cel
mai important centru industrial și
cultural al Indoneziei. Aici s-au
creat numeroase întreprinderi pen
tru prelucrarea însemnatelor bogății
ale țării — petrol, cupru, nichel,
bauxită, cărbune, metale prețioase.
Centre industriale mari au devenit
și orașele Bogor, Sarabaja, Krawang,
Batak.
Pe insula Java, in Sumatra sau

Imagine din Jakarta

- Suprafață : 2 027 087 km*.
Teritoriul alcătuit din circa
13 000 de insule (cele mai im
portante fiind Kalimantan, Su
matra, Sulawesi și Java) dintre
care peste 6 000 sint nelocuite.
- Populația : 171 milioane
locuitori (1987).
- Capitala : Jakarta, circa
7 milioane locuitori.
- Forma de guvernămînt :
republică prezidențială.
- Limba
oficială :
limbă
indoneziana (Bahasa Indo
nesia). In arhipelag se vor
besc peste 250 de limbi și
dialecte.
Kalimantan vei întîlni numeroase
semne ale progresului societății in
doneziene. După cum nu puține sint
și sechelele unor timpuri care au în
tunecat viața acestui popor și pen
tru a căror înlăturare se depun mari
eforturi. Autoritățile indoneziene ur
măresc realizarea dezvoltării economico-sociale intr-o strategie pe ter
men lung (25—30 d.e ani), pe bază
de planuri cincinale. In prezent se
află in curs de desfășurare cel de-al
IV-lea plan cincinal, avînd drept oobiective prioritare : promovarea
unui ritm inalt de creștere eco
nomică și asigurarea unei dez
voltări armonioase a întregii so
cietăți, printr-o distribuire echi
tabilă a veniturilor. Ca urmare a
orientărilor de pină acum, industria
indoneziană se bazează pe un pu
ternic sector energetic și de materii
prime, o atenție specială acordindu-se unor sectoare industriale
avansate, cum ar fi construcția de

ZIARUL „LA STAMPA":

ri

este incă un punct fierbinte aflat
pe masa de lucru a premierului
desemnat ; dar el nu va putea fi
soluționat numai de către guvern,
problema privind, de asemenea,
sindicatele, patronatul și conduce
rile intreprinderilor.
Se relevă că șomajul a înregis
trat in Italia, la începutul lunii
aprilie, un nivel-record pentru în
treaga istorie a tării — 12,4 la sută
din populația aptă de muncă aflindu-se in căutare de lucru. Intre
aceștia, 70 la sută sint tineri intre
14 și 29 de ani.

Agențiile de presa
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CONVORBIRI
SOVIETO-POLONE. Secretarul general al C.C.
al P.C.U.S., Mihail Gorbaciov. l-a
primit pe Zbigniew Messner, mem
bru al Biroului PoLitic al C.C. al
P.M.U.P., președintele Consiliului
de Miniștri al R.P. Polone, aflat
intr-o vizită la Moscova. Au fost
examinate relațiile sovieto-polone.
precum și probleme ale situației
internaționale actuale.

ÎNTREVEDERE. Mihail Gorba
ciov. secretar general al C.C. al
P.C.U.S.. a avut, la Moscova, o în
trevedere cu Willy Brandt, pre
ședintele Internaționalei Socialiste,
președinte de onoare al Partidu
lui Social-Democrat din R.F.G.
Convorbirea a prilejuit un amplu
schimb de păreri in probleme strin
gente ale actualității internaționa
le. îndeosebi cele legate de nego
cierile privind măsuri de dezar
mare.

Radu BOGDAN

Prealegerile
prezidențiale

S.U.A.:

Nivel-record al șomajului în Italia
ROMA 6 (Agerpres). — Sub titlul
„Dorinfa de a munci", ziarul „La
Stampa" a publicat un articol con
sacrat nivelului ridicat al șomajului
in Italia ți modului in care el afec
tează diferite regiuni ale tării. Ast
fel, ziarul notează că, in Sudul ră
mas in urmă din punct de vedere
economic, numărul celor aflati in
căutarea unui loc de muncă este
cu mult mai ridicat decit in Nordul
industrializat. In Sud, deși șomajul
atingea și așa niveluri foarte ridi
cate, a continuat să crească, arată
„La Stampa". Acesta, se subliniază,

avioane și elicoptere, de nave, con
strucția și asamblarea de autovehi
cule, producerea de echipamente și
componente electrice. în ce privește
agricultura, principalele direcții de
acțiune ale guvernului urmăresc
acoperirea nevoilor interne din pro
ducție proprie, creșterea numărului
locurilor de muncă, sprijinirea in
diverse forme (programe speciale de
pregătire, condiții avantajoase etc.) a
populației rurale. în domeniul trans
porturilor. se acționează pentru ex
tinderea rețelei de drumuri și căi
ferate, ca și pentru îmbunătățirea
calitativă a infrastructurii existente.
Că membră, încă de la început, a
mișcării de nealiniere. Indonezia se
pronunță pentru realizarea unui cli
mat de pace. înțelegere și colabo
rare în întreaga lume. La baza poli
ticii sale externe se află principiile
coexistentei pașnice, respectării su
veranității și independenței naționa
le. integrității teritoriale si neames
tecului în treburile interne. Indone
zia acționează pentru consolidarea
cooperării economice și politice cu
țările din zona sa geografică. îm
preună cu celelalte state, membre
ale A.S.E.A.N.. ea se pronunță pen
tru transformarea Asiei de sud-est
intr-o zonă a păcii. libertății și neu
tralității și pentru declararea regiu
nii drept zonă lipsită de arme nu
cleare.
Indonezia militează activ împotriva
folosirii forței și amenințării cu for
ța in relațiile internaționale, pentru
soluționarea tuturor conflictelor și a
problemelor litigioase
prin mij
loace pașnice, prin tratative.
Considerind dezarmarea drept una
din problemele fundamentale ale
contemporaneității.
Indonezia se
pronunță pentru abordarea acestei
probleme in cadrul unor negocieri
multilaterale sub egida O.N.U., apre
ciind in acest cadru că este necesar
să fie intensificată activitatea Con
ferinței pentru dezarmare de la
Geneva.
Deși România si Indonezia sint
situate la mari depărtări una de
alta — aproximativ 11 000 km —
intre cele două țări și popoare s-au
statornicit relații de prietenie și
colaborare, care cunosc o evoluție
continuu ascendentă. Dorința ma
nifestată de ambele părți de a di
versifica și dezvolta legăturile din
tre cele două state a fost puternic
stimulată de intilnirile la nivel inalt
româno-indoneziene. prilejuite de
vizita întreprinsă de tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. in 1982. la
Jakarta, și de vizita efectuată in țara
noastră, in 1985, de generalul Su
harto, împreună cu doamna Tien
Suharto. Convorbirile și documentele
convenite cu aceste ocazii au deschis
rodnice perspective conlucrării re
ciproc avantajoase, atit pe plan bila
teral. cit și; pe planul vieții interna
ționale. In ultimii ani s-au intensifi
cat schimburile de vizite și contacte
la diferite niveluri, colaborarea româno-indoneziană în cadrul O.N.U.,
al „Grupului celor 77“ și al mișcării
de nealiniere. în scopul soluționării
problemelor majore cu • care este
confruntată lumea contemporană.
în mod legitim, opinia publică din
tara noastră așteaptă cu bucurie și
deosebit interes noua intîlnire da
nivel înalt româno-indoneziană. pri
lejuită de apropiata vizită oficială de
prietenie în Indonezia a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. nutrind
convingerea că raporturile prietenești
multilaterale dintre cele două țări
și popoare vor căpăta un nou
impuls, in interesul reciproc, al
păcii și progresului în lume.

scurt

VIZITA ÎN R.P. CHINEZA. Zhao
Ziyang, secretar general al C.C. al
P.C. Chinez, l-a primit pe Hermann
Axen, membru al Biroului Politic,
secretar al C.C. al P.S.U.G., aflat
în R.P. Chineză în fruntea unei
delegații. Au fost examinate sta
diul actual și perspectivele relați
ilor între China și R.D.G. și au
fost abordate, totodată, o serie de
aspecte ale vieții internaționale
actuale.

STIMULAREA
COMERȚULUI
ÎNTRE ȚĂRILE PACTULUI AN
DIN. La Lima se va desfășura, în
zilele de 12 și 13 aprilie, o reuniu
ne a Comisiei Acordului de la
Cartagena — organul suprem de
decizie al Pactului ANDIN — in
cursul căreia urmează să fie anali
zate noi măsuri de stimulare a co
merțului între țările membre (Bo
livia. Columbia. Ecuador, Peru și
Venezuela). Participanții vor de

WASHINGTON 6 (Agerpres). —
Alegerile preliminare pentru desem
narea candidatiior la alegerile pre
zidențiale din S.U.A., desfășurate în
statele Wisconsin, Milwaukee și Co
lorado, s-au soldat, în rindurile pre
tendentelor republicani, cu victoria
detașată a vicepreședintelui George
Bush. în tabăra democrată, cele mai
bune rezultate in aceste confruntări
electorale le-a obținut guvernatorul
statului
Massachusetts,
Michael
Dukakis, urmat de principalul său
contracandidat, Jesse Jackson.

fini. de asemenea, poziția comună
a celor cinci state la prima se
siune a comisiei mixte Pactul
ANDIN—C.E.E.. programată să
aibă loc la Bruxelles, la jumătatea
acestei luni.

DECIZIE. Ide Oumarou, secre
tarul general al Organizației Uni
tății Africane (O.U.A.), a salutat
decizia Etiopiei și Somaliei de a
restabili relațiile diplomatice. în
mesaje adresate președinților celor
două țări, el a arătat că normali
zarea relațiilor bilaterale va fi in
interesul întăririi păcii și cooperă
rii pe continent.
GUVERNUL AUSTRIEI a apro
bat proiectele privind participarea
unor instituții austriece la progra
mul de cercetări spațiale sovietice
legat de stația orbitală „MIR".
Ministerul austriac al științei a fost
autorizat să selecționeze cosmonau
tul austriac care va lua parte la o
expediție spațială sovietică în anul
1992.

SITUAȚIA LA BORDUL AVIO
NULUI KUWEITIAN DETURNAT.
După cum a anunțat agenția
IRNA. autorii actului terorist au
pus în libertate un grup de 24 fe
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Dezarmarea — ideziderat major
î
al tuturor popoarelor!

î
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Marș internațional al păcii
VIENA. — în localitatea Bregenz,
din provincia austriacă Voralberg,
s-a încheiat primul marș interna
țional al păcii, desfășurat la iniția
tiva a peste o sută de organizații
și grupări pacifiste din Austria,
R.F.G.. Elveția și Italia. La acțiune
au luat parte circa 3 000 de mili-

tanti — reprezentanți ai celor mai
largi cercuri antirăzboinice din
aceste țări. In cadrul unui miting
desfășurat Ia încheierea marșului,
vorbitorii s-au pronunțat pentru
‘
pași noi iin direcția reducerii ..ar- )
mamentelor nucleare și convențio
nale.

I
J

La baza Woensdrecht nu vor mai fi instalate rachete

4

HAGA. — Senatul Olandei a aprobat, în unanimitate, trei acor
duri in legătură cu tratatul sovieto-american privind eliminarea ra
chetelor cu rază medie și mai
scurtă de acțiune. Potrivit agenției
A.D.N., unul dintrb documente se
referă la renunțarea la amplasarea,
prevăzută pentru această vară, de
noi rachete americane cu rază me-

die de acțiune în Olanda, iar cele
lalte două privesc inspecțiile la
baza de la Woensdrecht și renun
țarea la lucrările de pregătire a
staționării rachetelor la această
bază.
Potrivit hotăririi N.A.T.O. din
1979, la baza Woensdrecht urmau
să fie staționate 48 de rachete de
croazieră.

(
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A.D.N. și C.T.K. în document se
exprimă necesitatea activizării con
vorbirilor în aceste probleme și
continuării eforturilor vizînd crea
rea unei zone libere de arme chimice în Europa, în conformitate
cu inițiativa comună în acest sens
a celor trei partide, din 19 iunie
1985.

(

borat pe baza propunerilor și ini- .
țiativelor a numeroase organizații l
de femei, sindicate și mișcări pen- '
tru pace din statele nordice. La
reuniune, care se va desfășura in
perioada 30 iulie — 7 august, sint
așteptate mai multe mii de parti
cipant!. Pe lingă problemele păcii,
pe agenda reuniunii se mai află
aspecte ale drepturilor femeilor și
acțiuni de solidaritate pe plan in
ternațional.

*
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ORIENTUL MIJLOCIU
• Apel adresat autorităților de 1 000 cadre didactice din Israel
pentru încetarea represiunilor in teritoriile arabe ocupate • Intilnire a președintelui Comitetului Executiv al O.E.P, cu un
reprezentant al Comisiei C.E.E.

mei din rîndul pasagerilor, după
negocieri purtate cu oficialitățile
iraniene. Anterior fusese eliberat
un pasager bolnav. Pirații aerului
au dat un ultimatum de 12 ore
pentru îndeplinirea condițiilor fi
xate de ei. Guvernul Kuweitului,
reunit în ședință extraordinară
marți seara, a hotărît, la cererea
autorităților iraniene, să trimită o
delegație kuweitiană. în Iran, pen
tru a facilita eforturile oficialită
ților iraniene de a obține elibe
rarea tuturor pasagerilor de la
bordul avionului. Secretarul gene
ral al O.N.U.. Javier Perez de Cuel
lar. a adresat piraților aerului, care
au deturnat un avion kuweitian
spre Iran, cererea de a pune ime
diat în libertate pasagerii aflați la
bord.

MANEVRE. Forțe navale șl ae
riene din patru state membre ale
N.A.T.O. — Italia, Marea Britanie,
R.F. Germania și Turcia — vor
participa, începînd de la 19 aprilie,
la manevre militare comune în Ma
rea Mediterană.
REMANIERE. Președintele Sene
galului. Abdou Diouf, a constituit
noul guvern al tării, format din
27 de ministere, față de 26 cite avea cel precedent. Noul minister

direa drepturilor legitime ale poporu
lui palestinian la un stat propriu,
independent, și asigurarea dreptului
său Ia existență, in aceeași măsură
ca și al celorlalte popoare din Orien
tul Mijlociu. El a condamnat, tot
odată, metodele represive la care
recurg autoritățile israeliene în teri
toriile arabe ocupate, inclusiv în in
stituțiile de educație și cultură. în
altă ordine de idei, directorul gene
ral al UNESCO a lansat un apel Ira
nului și Irakului să pună capăt con
flictului dintre ele, avînd in vedere
că acesta reprezintă o amenințare
la adresa păcii și securității in în
treaga regiune.
Secretarul de stat al S.U.A.. Geor
ge Shultz, a efectuat vizite la Da
masc și Cairo, unde a fost primit de
președinții Siriei — Hafez al Assad,
și Egiptului — Hosni Mubarak, cu
care a conferit asupra propunerilor
americane privind situația din zonă.
De asemenea, el a vizitat din nou
Israelul, unde a avut convorbiri cu
primul-ministru, Yitzhak Shamir.

DAMASC 6 (Agerpres). — într-o
declarație dată publicității la Da
masc. P.C. Palestinian condamnă
campania de represiuni dusă de auto
ritățile de ocupație în teritoriile
arabe ocupate împotriva populației
palestiniene și cere convocarea cît
mai urgent posibil a unei conferințe
internaționale de pace in această
problemă, sub egida O.N.U. și cu
participarea tuturor părților intere
sate — transmite agenția T.A.S.S.
este cel al învățămtntulul superior.
Și-au păstrat portofoliile ministrul
afacerilor externe, secretarul gene
ral al președinției, ministrul for
țelor armate, ce] al justiției și oel
al internelor.
INUNDAȚII. Ca urmare a creș
terii apelor în principalele riuri de
pe teritoriul R.D.G.. autoritățile au
luat măsuri de prevenire de-a lun
gul malurilor nurilor Elba. Saale.
Werra și Havel, al căror nivel se
menține la o cotă ridicată de la
mijlocul lunii martie. în localita
tea Wittenberge de pe Elba, ni
velul riului a atins cota de 6 75
metri, cel mai inalt nivel din ul
timii 40 de ani. Totodată, măsuri
excepționale au fost luate in 83 de
districte și in orașele Magdeburg.
Gera. Halle și Suhl.

PRODUCȚIA DE CAUCIUC NA
TURAL A TARILOR AFRICANE
va crește cu 70 la sută, urmînd să
ajungă la 400 000 tone anual pînă
în anul 2000. Potrivit experților. la
sfirșitul secolului, cota continentu
lui african din .producția mondială
va ajunge la 6 la sută. Sporul care
va fi înregistrat se va datora in
principal producției obținute de
Camerun și Cote d’Ivoire.

WASHINGTON 6 (Agerpres). —
Destinul Republicii Panama trebuie
hotărît de poporul acestei țări, pe
propriul său teritoriu, și nu de către
forțe străine — a declarat Edmundo
Haya de la Torre, noul președinte al
Consiliului permanent al Organiza
ției Statelor Americane (O.S.A.).
Exprimîndu-și profunda sa solida
ritate cu poporul panamez față de
sacrificiile enorme pe care trebuie să
le facă datorită embargoului econo
mic decretat de S.U.A. împotriva Re

publicii Panama. Haya de la Torre a
reafirmat — potrivit agenției Prensa
Lațiria — „deplina actualitate a prin
cipiilor fundamentale privind auto
determinarea și neamestecul in pro
blemele interne".
El a condamnat, totodată, măsurile
coercitive cu caracter economic apli
cate de către Statele Unite împotriva
Republicii Panama, subliniind că
acestea „sint interzise în mod expres
de1 către Carta organizației".

Consiliului de Securitate

l-

PARIS 6 (Agerpres). — Directorul
general al UNESCO, Federico Mayor
Zaragoza, a declarat că problema pa
lestiniană trebuie să preocupe în cel
mai înalt grad lumea contemporană,
iar soluționarea acestei probleme
presupune, în mod necesar, redobîn-

de 28 și 29 martie, au fost definite 5
din cele 7 enclave in care ar urma
să fie cantonate grupările „contras"
în vederea încetării definitive a
focului și aplicăfii celorlalte pre
vederi ale acordurilor de pace în
America Centrală, convenite la reu
niunea centroamericană la nivel
înalt de la 7 august 1987, de la
Ciudad de Guatemala.

Republica Panama a cerut convocarea

împlinirea a 30 de ani de Io inițierea marșurilor de primăvară pentru )
pace a fost marcată în Marea Britanie prin impresionante acțiuni ale l
militanților pentru încetarea cursei înarmărilor

TUNIS 6 (Agerpres). — Yasser
Arafat, președintele Comitetului Executiv al O.E.P., a conferit Ia Tu
nis cu Claude Cheysson, membru al
Comisiei C.E.E., asupra ultimelor
evenimente din Orientul Mijlociu.
Convorbirile s-au axat asupra pro
blemei convocării unei cohferințe in
ternaționale de pace și a situației
din teritoriile arabe ocupate de Is
rael — relatează agenția QNA.
Anterior. Claude Cheysson s-a întîlnit cu Chedli Klibi, secretar gene
ral al Ligii Arabe, cu care a discu
tat probleme ale cooperării econo
mice dintre C.E.E. și Liga Arabă,
relevă agenția QNA.

MANAGUA 6 (Agerpres). — Comi
siile speciale ale guvernului nicara
guan și grupărilor contrarevoluționare
„contras" au început, la punctul de
frontieră de la Sapoa, o nouă rundă
de negocieri asupra definirii encla
velor unde ar urma să fie cantonate
forțele antisandiniste cu armele lor.
transmite agenția Prensa Latina.
în cadrul rundei anterioare, des
fășurată in aceeași localitate în zilele

— declară președintele Consiliului permanent al O.S.A.

V--r,

In Cisiordania și Gaza au conti
nuat. miercuri, protestele populației
palestiniene împotriva
ocupației
israeliene. In cursul zilei, doi locui
tori palestinieni și-aiu pierdut viata
in urma rănilor primite în ciocnirile
cu poliția in timpul unor demon
strații.
Ziarul israelia'p „Yediut Aharnut"
a dat publicității un apel semnat de
1 000 de cadre didactice din Israel, în
care se cere autorităților să pună
capăt represiunilqr împotriva popu
lației palestiniene din Cisiordania și
Gaza.

ale guvernului nicaraguan și grupărilor „contras"

de el însuși, nu de forțe străine"

Crearea de zone denuclearizate
pe agenda Conierinței regionale de la Oslo

OSLO. — Crearea unei zone
denuclearizate in nordul Europei,
precum și alte probleme ale dezar
mării și ale angajării femeilor in
lupta pentru pace se vor afla in
centrul unei conferințe regionale
care va avea loc. in vara acestui
an, la Oslo. Comitetul pregătitor
al conferinței, condus de Grete
j Knudsen, deputată in Parlamentul
1 norvegian, a dat publicității la Oslo
programul viitoarei reuniuni,

0 nouă rundă de negocieri între comisiile speciale

„Destinele poporului panamez trebuie hotărite

Pentru interzicerea globală a armelor chimice
BERLIN. — C.C. al P.S.U.G. din
R.D. Germană, C.C. al P.C. din Ce
hoslovacia și Prezidiul P.S.D. din
R.F.G. au adoptat o declarație in
care iși exprimă îngrijorarea în le
gătură cu faptul că nu s-a ajuns
la nici un acord cu privire la in
terzicerea globală și completă a
armelor chimice și distrugerea ce
lor existente — relatează agențiile

SITUAȚIA DIN AMERICA CENTRALĂ

NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres).
— Republica Panama a solicitat con
vocarea Consiliului de Securitate al
O.N.U. pentru a analiza situația
existentă în această țară, situație de
terminată de presiunile economice,
diplomatice și militare pe care le

exercită guvernul S.U.A. Cererea a
fost adresată de reprezentantul per
manent panamez la Națiunile Unite,
Jorge Ritter, care a trimis. în acest
sens, o scrisoare președintelui în
exercițiu al Consiliului de Securitate.

Dejucarea unei tentative de sabotaj
a elementelor contrarevoluționare

angola :

LUANDA 6 (Agerpres). — Forțele
armate populare de eliberare ale
Angolei au ’ dejucat o tentativă a
elementelor contrarevoluționare afla
te in solda serviciilor secrete sudafricane de a arunca in aer o por
țiune a căii ferate Benguela din zona
orașului angolez Gamba, relatează
ziarul „Jornal do Angola". Rebelii
s-au retras sub loviturile armatei
angoleze, abandonînd la locul proiec
tatului atentat material exploziv și
arme de foc.
Asemenea acte teroriste — relevă
„Jomal de Angola" — sint destinate
să zădărnicească lucrările de repu
nere în funcțiune a căii ferate Ben
guela. care are o deosebită însem
nătate nu numai pentru economia
națională angoleză, ci și pentru sta
tele africane vecine, lipsite de căi de
acces la mare.

Politica agresivă și destabilizatoare
a Pretoriei constituie principalul
obstacol in calea independenței și a
reducerii actualei dependențe econo
mice a țărilor din Africa australă, a
declarat Simba Makoni. secretar
executiv al Conferinței pentru coor
donarea dezvoltării în Africa de Sud
(SADCC). intr-un interviu acor
dat televiziunii zimbabweene. El a
subliniat importanța deosebită a
existenței unor căi de transport al
ternative. in vederea reducerii de
pendenței economice a celor nouă
țări africane din regiune fată de
Pretoria.
Totodată, secretarul executiv al
SADCC a criticat acele state occi
dentale care refuză să aplice sanc
țiuni împotriva R.S.A. pretextînd că
astfel de măsuri ar afecta populația
de culoare din Republica Sud-Africană și țările vecine.

CONFLICTUL DINTRE IRAN Șl IRAK
TEHERAN 6 (Agerpres). — For
țele iraniene ,au lansat marți seara
două rachete asupra unor centre mi
litare din Bagdad, informează un co
municat militar difuzat de agenția
I.R.N.A. Totodată, marți și în noap
tea precedentă, trupele iraniene au
lansat 12 rachete asupra portului ira
kian Um-Qasr. Apărarea antiaeria,nă iraniană a doborit un avion de
luptă irakian pe /teatrul de opera
țiuni „Val-Fajr-10“. din nord-estul
Irakului. Artileria iraniană a conti
nuat bombardamentele asupra pozi
țiilor și concentrărilor de trupe ira
kiene.
Agenția IRNA adaugă că avi
oanele irakiene au efectuat raiduri
asupra orașelor iraniene Dezful și
Hamedan.

BAGDAD 6 (Agerpres). — Avioa
ne de luptă irakiene au întreprins
marți 65 raiduri asupra teritoriilor
iraniene, anunță un comunicat mi
litar difuzat la Bagdad și citat de
agenția INA. Aceste misiuni au In
clus raiduri de bombardament asu
pra orașelor Dezful și Hamedan. La
rindul lor. formațiuni de elicoptere
irakiene au participat la peste 100
misiuni de luptă împotriva unor oonoentrări de trupe iraniene.
Pe de altă parte, agenția INA re
latează că artileria grea iraniană a
bombardat cartiere de locuințe din
orașele irakiene Basra. Zubair, Darbandekhan și Um-Qasr.

Video-amăgirea
Desigur, grafie răspindirii tot
mai mari pe care o cunosc videocasetele, „cinematograful la domi
ciliu" a încetat să mai fie o nou
tate. Mai mult, intr-un șir de țări
tinde să devină un lucru aproape
banal să poți urmări in tihnă pe
ecranul instalației video nu numai
noutăți cinematografice, ci și alte
programe, distractive ori instruc
tive, de la piese ori concerte înre
gistrate pe bandă pină la lecții de
limbi străine sau exerciții de gim
nastică aerobică. Trebuie recunos
cut insă că de la filmg ori concer
tele video și pină la... progenitura
video — ! — este o cale destul de
lungă, pe care, pentru a o par
curge, iți trebuie o doză aprecia
bilă de imaginație.
Or, in nici un caz, nu se poate
spune că imaginația lipsește celor
doi patroni ai firmei americane
„Creative Programming Inc." — Pe
ter Wild și Nancy Fisher — care pro
pun celor ce, din diferite motive,
nu pot avea copii un... inlocuitor
video. De obicei, in asemenea ca
zuri se recurgea la soluții precum
„copiii concepuți in eprubetă"
(„test-tube babies") sau la așanumitele „mame-surogat" . Nu cu
mult timp in urmă, a stirnit vilvă
peste ocean cazul unei tinere care,
împinsă de nevoi, a acceptat, con
tra unei sume corespunzătoare,
să-și „închirieze" organismul pen
tru a „prelua", printr-o operație de
transplantare a unui embrion, sar
cina pe care soția unui bogătaș nu
o putea duce la capăt. Numai că,
după ce a născut, tinăra „mamăsurogat" s-a răzgindit și a dorit
să-și păstreze copilul, cazul ajungind in fața tribunalului.
Pentru ce asemenea complicații
— spun reclamele firmei amintite
— cind cu mai puțină bătaie de
cap și la un preț mult mai re
dus se poate recurge la „solu
ția"... copilului video ? De pe
ecranul televizorului iți zîmbește
șăgalnic un bebeluș de toată fru
musețea, spune „mamă", spune
„tată", nu plinge, nu cere de mincare, nu-i deranjează pe părinți in
timpul somnului, nu strică jucării.
In loc să ai un copil, cumperi o
casetă! $i costă atit de puțin :
doar 19 dolari și 95 de cenți caseta,
cu o durată de un sfert de oră.
„Eventual se poate instala cite un
ecran în fiecare cameră și atunci tl
veți avea in permanență in fața
ochilor pe fiul dumneavoastră" —
sună reclama ingenioasă.

Deocamdată, există un singur tip
de casetă cu unul și același copil,
dar pentru viitor se prevede o dife
rențiere in funcție de gusturile și
preferințele „cumpărătorilor", pre
cum și posibilitatea unei evoluții in
timp, astfel ca „părinții" să-și poa
tă vedea cum crește „odrasla" dc
pe ecran. Mai mult, video-copilul
poate fi botezat — certificatul este
eliberat tot de firma ;,Creative
Programming" — și numele său
trecut intr-un registru special. Unde
mai pui că, atunci cind „copilul" va
ajunge la virsta studenției, „părin
ții" nu vor trebui să-și facă griji
cu taxele universitare exorbitante,
iar după „absolvire", proaspătul
„titrat" nu va fi nevoit să inceapâ
goana febrilă după o slujbă. Ce
vreți mai mult ? — par a, spune
ingenioșii autori ai ideii.
Inutil de a insista asupra ames
tecului de tragism și perfidie izvorită din goana după profit, de
regret și disperare, pe de o parte,
și de abjecție rafinată, pe de alta.
Așa-i' „legea" societății respective
— să scoți bani din orice, chiar și
din sentimentele de frustrare și
suferință ale celor fără copii.
Dar, in fond, de ce nu ar putea
fi extinsă ideea și in alte dome
nii ? De pildă, pentru uzul sutelor
de mii de americani care nu au
un acoperiș deasupra capului, s-ar
putea amenaja centre video unde
să fie invitați să privească pe ecra
ne, după placul inimii, felurite apartamente cu tot confortul. După
care, se vor putea, întoarce foarte
bucuroși și satisfăcuți să doarmă pe
vechea bancă din parc, sub cerul
liber. Celor citorva milioane de
șomeri li s-ar putea oferi spre vi
zionare tot video-slujbe, generos
remunerate, așa cum subalimentații s-ar putea sătura cu
video-bucatele de pe ecran. Ne
grilor, indienilor și altor mino'rități defavorizate li s-ar putea
înlesni vizionarea de video-drepturi.
de egalitate. Femeile ar primi
video-salarii egale pentru munca
egală cu a bărbaților. Totul ai
merge de minune în cea mai bună
vided-lume posibilă.
E adevărat, intreprinzătorii ne
gustori de iluzii n-au mers, deo
camdată. atit de departe, dar tim
pul nu-i pierdut. Pe lingă atitea
alte forme de înșelare, inducere in
eroare, cultivare de iluzii — de ce
ar fi mai improbabilă (și repro
babilă) video-amăgirea ?
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