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Orientările și sarcinile subliniate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu

- la baza activității pentru creșterea 
puternică a producției agricole

DE PE SUPRAFEȚE MAI MICI - PRODUCȚII

CRESUREA MAI PUTIRNICA A PRDDUCTMTATII MUNCII 
-obiectiv prioritar în toate unitățile 

și ramurile economiei naționale
Poporul nostru, oamenii muncii sînt proprietari, sînt producă

tori, sînt stăpînii a tot ceea ce se produce în țara noastră - și tre
buie să acționeze pentru a realiza aceasta cu cheltuieli și cu consu
muri minime - inclusiv cu consum de muncă minim - pentru o creș
tere puternică a productivității muncii. Aceasta constituie o proble
mă deosebit de importantă pentru înfăptuirea planului, a Programu
lui partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate.

în cadrul strategiei partidului 
nostru de edificare a societății .so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comu
nism, creșterea mal puternică a 
productivității muncii constituie un 
obiectiv primordial, de cea mai 
mare însemnătate pentru oamenii 
muncii din toate unitățile și ramu
rile economiei naționale. Această 
cerință economică majoră a fost 
pusă încă o dată in evidență 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretarul general al partidului. în 
ședința de vineri a Comitetului 
Politic Executiv al C.C, al P.C.R., 
care a analizat un ansamblu de pro
bleme de deosebită importanță 
pentru dezvoltarea economico-so- 
cială a țării și, totodată, a re
afirmat poziția consecventă, con
structivă a partidului nostru, a 
României socialiste față de o serie 
de probleme cardinale ale vieții 
internaționale contemporane.

Din Raportul privind îndepli
nirea planului productivității mun
cii in industria republicană, con- 
strucții-montaj șl transporturi în 
anul 1985, comparativ cu anul 1984, 
examinat în cadrul ședinței, re
zultă că anul trecut s-au înregis
trat, față de anul precedent, nive
luri de productivitate superioare 
în aproape toate ramurile indus
triale. De asemenea, raportul preci
zează că întregul spor de produc
ție din anul 1985 a fost obținut pe

seama creșterii productivității 
muncii. Subliniind însă că rezulta
tele din anul trecut în domeniul 
creșterii productivității muncii. nu 
pot fi considerate. în întregime, ca 
bune, secretarul general al parti
dului a criticat situația nesatisfă
cătoare existentă într-o serie de

NICOLAE
te pentru înlăturarea lipsurilor 
manifestate și pentru realizarea în 
bune condiții a sarcinilor de creș
tere a productivității muncii in 
anul 1986.

Este cît se poate de evident de 
ce secretarul general al partidului 
subliniază cu atîta insistență ca in

CEAUȘESCU

Exigențe formulate la recenta ședință 
a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
ramuri, îndeosebi în sectorul trans
porturilor auto.

Cu deosebită exigență, pornind 
de la rezultatele obținute și de la 
necesitatea imperioasă de a se rea
liza o creștere mai puternică a 
productivității muncii incă din 
acest prim an al noului cinclnal, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a ce- 
riit ministerelor, centralelor indus
triale și întreprinderilor, organelor 
și organizațiilor de partid să ana
lizeze cu toată răspunderea modul 
în care s-a acționat pentru reali
zarea acestui important indicator 
și să întocmească, in cel mai scurt 
timp, programe de măsuri concre-

fiecare ramură și unitate economi
că să se acționeze cu toată hotă- 
rirea și răspunderea în vederea 
realizării unei productivități a 
muncii cît mai înalte. în noua eta
pă in care a intrat România, o 
dată cu trecerea la înfăptuirea 
obiectivelor cincinalului 1986—1990, 
orientarea fermă a eforturilor și 
preocupărilor cadrelor din' econo
mie, a tuturor oamenilor muncii 
spre accentuarea factorilor inten
sivi. de eficientă ai dezvoltării eco
nomice — in cadrul cărora creș
terea mai puternică a productivi
tății muncii ocupă un rol prepon
derent — este obiectiv necesară.

înțrucît influenta lor devine deter
minantă în sporirea venitului na
țional, a avuției întregii societăți, 
in asigurarea progresului ; necon
tenit. economic și social, al patriei.

în fond, după cum a evidențiat 
în repetate rînduri tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, nu se poate 
vorbi de făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate, de 
înaintarea spre comunism fără a 
realiza o înaltă productivitate a 
muncii. Cu atît mai stringent se 
impune această necesitate pentru 
țara noastră spre a se înscrie in 
mod decisiv pe calea edificării unei 
economii intensive, de mare efi
ciență și a deveni, și din punctul 
de vedere al productivității mun
cii, competitivă cu țările avansate. 
Dublarea productivității muncii în 
actualul cincinal se circumscrie 
obiectivului strategic esențial sta
bilit de Congresul al XIII-lea al 
partidului privind trecerea Româ
niei, în această perioadă, de la 
stadiul de țară socialistă în curs 
de dezvoltare la stadiul de țară 
mediu dezvoltată din punct de ve
dere economic și social.

Așadar, creșterea mai puternică 
a productivității muncii încă din 
acest prim an a! noului cincinal 
constituie, după cum s-a subliniat

Mircea ANGELESCU
(Continuare în pag. a V-a)

Arhitectură modernă la Oradea
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Reportaj dintr-o comună suce
veana, unde a avea mulți urmași 
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APROAPE DUBLE DE FRUCTE SI STRUGURI
prin aplicarea prevederilor din 

„PROGRAMUL PRIVIND CULTURA VITEI DE VIE

Șl A POMILOR FRUCTIFERI IN PERIOADA 1986-1990“

Potrivit „Programului privind cultura viței de vie și 
o pomilor fructiferi în perioada 1986-1990" aprobat la 
Plenara lărgită a Consiliului Național al Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Ape
lor, pentru a se asigura buna aprovizionare a popu
lației va spori simțitor randamentul în viticultură și 
pomicultură, astfel incit în 1990 să se obțină 2 400 000- 
2 500 000 tone struguri și. 3 200 000—3 300 000 tone de 
fructe. Așa cum a subliniat tovațășul Nicolae Ceaușescu 
in cuvîntarea rostită la recenta plenară, prin progra
mele aprobate se ■ urmărește ca pînă în 1990 să se 
reducă suprafața cu vii și pomi, trecîndu-se la o vi
ticultură și pomicultură intensivă. Prin urmare, sar
cina Care revine oamenilor muncii din agricultură, 
specialiștilor din acest domeniu este de a acționa ferm 
în vederea generalizării tehnologiilor intensive de cul

tură in plantațiile existente, precum și în cele care 
urmează să fie înființate in anii care vin. Amplasarea 
plantațiilor noi în zonele colinare, pe terenuri cu fer
tilitate scăzută și pe nisipuri Improprii culturii cerea
lelor, va oferi posibilitatea ca, treptat, să fie dezafec
tate o mare parte a plantațiilor de pe terenurile plane 
din zona de șes.

îndeplinirea prevederilor cuprinse în acest program 
impune ca, încă de pe acum, să se facă toote pre
gătirile necesare : amplasarea viitoarelor plantații, des
fundarea terenului pentru vii și livezile intensive, să
parea gropilor și, concomitent, executarea lucrări
lor de întreținere în livezi, îndeosebi cele de comba
tere a bolilor și dăunătorilor, tăierile potrivit norme
lor stabilite de specialiști.

In pagina a lll-a a 
ziarului prezentăm prin
cipalele prevederi ale 
„PROGRAMULUI PRI
VIND CULTURA VIȚEI 
DE VIE Șl A POMILOR 
FRUCTIFERI IN PERIOA
DA 1986-1990", pre
cum și cîteva din măsu
rile ce trebuie luate 
acum pentru realizarea 
lui. I

EXPERIENȚA VALOROASĂ
— un excelent combustibil în cursa 

pentru progres

De ce nu se face pasul hotărîtor 
pentru generalizarea unei experiențe 
valoroase cîștigate ? — iată întreba
rea care aduna într-un singur nu
cleu argumentele unui articol pu
blicat recent in ziarul nostru — 
„Scînteia" din 11 februarie 1986. Era 
o revenire, după 
trei ani. asupra 
unui ciclu de an
chete consacrate 
imperativului a- 
plicării tehnolo
giei moderne, 
avansate pe plan 
mondial și de 
recunoscută eti- 

. ciență • economi
că : turnarea pie
selor în forme 
vidate.

La „bursa" o- 
bișnuită a curgerii 
ani înseamnă 
alert al tehnicii 
enorm, 
zător, | 
tor al 

. petiției, 
răstimp, 
ligenței, 
virtuți ___ _____  v. ....
batabile, purtînd sigiliul unei înalte 
productivități, de aicț putința des
facerii la prețuri competitive. Arti
colul evocat demonstra că, ii» direc-

ția turnării pieselor in forme vidate, 
nu s-a bătut pasul pe loc. In cîteva 
întreprinderi din București, Bacău, 
Buzău, Cluj-Napoca, Iași, Ploiești s-a 
acumulat un volum impresionant de 
soluții, de experiențe demne de tot 
interesul. S-au defrișat pirtii pe

I

Unul din marile avantaje ale economiei noas
tre socialiste este capacitatea de a înlesni 
circulația rapidă a experienței de certă va
loare. Este folosit în mod corespunzător acest 

avantaj ?

timpului, trei 
mult. La „cursul" 

contemporane — 
Un producător întreprin- 

preocupat de și cunoscă- 
legilor aspre ale corn-, 

poate sfida piața, în acest 
, cu patente inedite ale inte- 

produse de ultimă oră, cu 
funcționale și estetice im-

un teren necunoscut, s-au avan
sat si experimentat formule cuteză
toare de turnare, s-au cîstigat și 
s-au pierdut bătălii în această con
fruntare. Cronica acestor încercări 
reușite ori mai puțin reușite cu
prinde multe pagini de zbatere uma
nă la ceaJ mai înaltă tensiune, de 

reușită, 
au afir- 
de toată

bărbătească luptă pentru 
luptă în care combatanții 
mat calități morale demne 
stima.

S-a 
grijă,

aplecat 
asupra

cineva, cu
zestrei de experiență

maximă

adunate în zile și nopți de calcule, 
experimentări, aplicare în producție 
de serie ? Articolul în cauză — pe 
baza datelor oferite de realitatea 
imediată — nu dădea, din păcate, un 
răspuns afirmativ la asemenea în
trebare. Este și motivul pentru care, 

cu o promptitu
dine necesar de a 
fi subliniată, 
chiar a doua zi 
după apariția an
chetei, sub egida 
Comitetului mu
nicipal de partid 
București, a avut 
loc la Institutul 
de cercetare ști
ințifică, inginerie 
tehnologică 
proiectare 
tru sectoare 

de București (LC.S.LT.P.S.C.) o 
liză a problemelor ridicate in „Scîn- 
teia". Consemnăm cu satisfacție se
riozitatea și spiritul partinic in care 
membri ai comitetului de partid și 
ai consiliului științific din institut 
au înțeles să treacă în revistă 
s-a făcut și, mai ales, 
făcut, să arate cauzele care gene-

III® TANASACHE 
Gheorqhe IONITA

Și 
pen- 
cal- 

ana-

ce
ce nu «-«

(Continuare în pag. a V-a)

In ziarul nostru de joi, 20 februa
rie, am prezentat succint prevederile 
Programului producției de legume, 
insistind asupra îndatoririlor ce re
vin agricultorilor, precum și diferite
lor organisme în vederea îndeplinirii 
integrale a sarcinilor stabilite.

In cuvîntarea rostită la plenara 
lărgită a Consiliului Național al 
Agriculturii, Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Gospodăririi Apelor, 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. a sublt- 
niat că una din cele mai importante 
obligații ce revin unităților agricole 
producătoare este să asigure o can
titate cit mai mare de legume tim
purii necesare pentru aprovizionarea 
populației și creării unor importan
te disponibilități pentru export.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ce
rut lucrătorilor din acest sector să-și 
organizeze în asemenea mod activi
tatea incit primele legume să fie li
vrate in lunile martie și aprilie, iar 
la sfirșitul lunii mai — tomatele din 
solarii. Pe bună dreptate, arăta 
secretarul general al partidului la 
plenara lărgită, că este inadmisibil să 
se facă cheltuieli mari cu amena
jarea solariilor și să se iasă cu pro
ducția pe piață doar cu o săptămînă 
mai devreme decît cu legumele rea
lizate direct în cimp. Pentru un 
avans doar de șapte zile nu merită 
și nu trebuie să fie cheltuiți bani 
pentru solarii — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Una din condițiile pentru ca pro
ducția de legume să ajungă cît mai 
timpuriu pe piață este cultivarea 
acestora in solarii, în sere sau alte 
spații anume construite. Or. se știe 
că tara noastră dispune de o mare 
suprafață de asemenea spatii pentru 
culturile de legume protejate și in 
care căldura necesară dezvoltării

plantelor se asigură mai ales pe cale 
naturală. Numai suprafața acoperită 
cu solarii din sectorul socialist al 
agriculturii ocupă 3 000 hectare, de 
pe care, în condiții normale, s-ar 
putea realiza o producție de aproa
pe 200 OOfl tone. La acestea se mai 
adaugă cantitățile realizate în serele 
sau solariile gospodăriilor populației, 
cantități care, alături de verdețuri, ar 
putea satisface cerințele de consum • 
ale populației de asemenea produse

Supunem atenției

o situație care creează 

greutăți producătorilor

de legume

și importante disponibilități pentru 
export.

în fermele legumicole sînt 
acum puse bazele realizării produc
ției de legume extratimpurii, in 
sensul că întreaga suprafață pentru 
producerea răsadului este semănată, 
iar plantele au răsărit. La varză, re- 
Dicarea răsadului a început si în cu- 
rind trebuie să se treacă la repi- 
carea tomatelor, vinetelor. a celor
lalte răsaduri. Pentru aceasta, in 
următoarele cîteva zile trebuie pre
gătite pentru a putea fi cultivate nu 
mai puțin de 700 hectare de solarii. 
Or. majoritatea unităților agricole se 
găsesc într-o situație de neințe- 
les. de neacceptat : după ce între
prinderile furnizoare de folie de

de

polietilenă nu le-an livrat o cantitate 
mare de folie restanță de anul tre
cut, nu livrează nici acum la nivelul 
necesităților reale.

Deși se cunoaște că activitatea de 
protejare a legumelor se desfășoară 
în perioada 10 ianuarie—30 martie, 
forul tutelar al întreprinderilor fur
nizoare a eșalonat livrările de folie 
în mod uniform pe cele patru tri
mestre ale anului, astfel incit în pri
mele trei luni ale anului agricultura 
urmează să primească doar 3 613 
tone, ceea ce practic ar însemna ca 
o mare suprafață din solarii să ră- 
mînă neacoperite sau să se amine 
acoperirea lor pînă în mijlocul lunii 
mai, așa cum s-a întîmplat și anul 
trecut cind producția din aceste so
larii a ajuns pe piață practic o dată 
cu aceea realizată in cimp. Proble
me deosebite se ridică în asigu
rarea foliei pentru acele județe mari 
producătoare de legume extratim- 
purii și care pe lingă aprovizionarea 
pieței interne au sarcina de a livra 
anumite cantități și la export. Intr-o 
situație deosebit de critică se află 
fermele legumicole din județul Ti
miș, care la 20 februarie nu dispu
neau nici măcar de un metru pătrat 
de folie. Fermele din județul Brăila 
dispun doar de 20 tone, față de un 
necesar de 380 tone de folie, dar și 
aceasta rămasă de anul trecut în 
stoc, pentru că in acest an nu li s-a 
livrat nimic. Alte județe cu condiții 
deosebite pentru producerea legu
melor extratimpurii, cum sînt Con
stanța, Călărași, Teleorman. Mehe
dinți, Prahova, Tulcea, Vrancea, nu 
dispun nici măcar de folia necesară

Horea CEAUSESCU 
losit POP

(Continuare in pag. a V-a)

Anii din urmă au consa
crat ca pe o vie realitate a 
democratizării profunde a 
întregii noastre vieți spiri
tuale diversificarea amplă 
a contactului creației artis
tice cu publicul, cu cititorii. 
Desigur, cea dinții și esen
țială formă a acestui vechi 
dialog rămine opera pe 
care creatorul o propune 
atenției cititorului, privito
rului. ascultătorului. Folo
sind o imagine, s-ar putea 
spune că autorul scrie sim
țind în preajma sa răsufla
rea caldă a cititorului. El 
are conștiința unui desti
natar in genere cunoscut 
ori pe care dorește să-l cu
noască, să și-1 apropie, să-1 
cîștige.

Dar în afară de această 
formă de a resimți respon
sabil menirea scrisului său, 
creatorul de azi are privi-: 
legiul de a fi căutat, aștep
tat în nenumărate locuri 
din țară. Prezența sa nu 

nicăieri o rari- 
continuă să fie 
act sărbătoresc, 
atîta trăire spi- 
Borșa, în sala

neau jâin Vișeu. din Borșa, 
din 
din 
din

din Moisei, din leud, 
Sighet, din Cicirlău, 
Fărcașa, din Oarța, 
Beclean...". Și nu erau doar 
profesori de română, isto
rie și filozofie, ci și mun
citori, mineri, șefi de

. Ioană 
poștă,

co
deauto, diriginți 

forestieri veniți să

Pornit într-o comună 
miezul Olteniei să-1 
zinte“ concetățenilor pe ti- 
nărul talent ...............
mijlocul lor, 
apreciat poet are surpriza 
de a deveni, el însuși, audi
torul unei alte voci lirice, 
necunoscute încă, pe care 
obștea sătească i-o înfăți-

ridicat din 
un foarte

poate de fructuoase cu pu
blicul" din comunele ară- 
dene și, pornind de la 
transformările petrecute în 
acest mediu, de la noua 
structură a publicului ci
titor de literatură, de la 
realitatea satului românesc 
de azi, se întreabă : „Ce 
oferim prin librăriile să-

Calificarea publicului

mai este 
tate, deși 
mereu un 
„De unde 
rituală la 
festivă a căminului cultu
ral ?“ — se întreabă pate
tic o cunoscută scriitoare, 
spre a da imediat ea însăși 
această explicație : „Fiind
că se citeau poezii. Ve-

citească și să asculte poe
zie, să discute, competent 
și cu bun simț, creația mo
dernă, actuală a celor mai 
noi voci ale liricii româ
nești.

Județele tării au absorbit, 
masiv, in ultimii ani, for
ță tînără intelectuală, iar 
publicul provinciei de altă
dată a ieșit din pasivitate, 
din „neutralismul" timid 
ori recalcitrant. Climatul 
spiritual, descentralizat, ab
soarbe. dar și emite va
lori durabile, produce ini
țiative de răsunet, talente 
veritabile ce nu-și mai aș
teaptă certificatul de naș
tere semnat la București.

șează cu firească mîndrie. 
Undeva, intr-un sat, într-o 
sală de clasă, cartea de 
poezie devine subiectul 
unei lungi discuții, ea naș
te gînduri frumoase, opinii 
străbătute de bun simț : ca 
ori de cîte ori versul bun, 
profund, autentic înalță 
privirea către stele, ii 
unește pe oameni in cercul 
luminos al spiritului.

Satul românesc de azi 
este, așadar, o bună casă a 
poeziei, a literaturii în ge
neral. Plecat in țară cu 
prilejul „Lunii cărții Ia 
sate", un reputat critic și 
istoric literar mărturisește 
a fi avut „lntllniri cit se

tești și prin bibliotecile din 
acest mediu unor oameni 
care ocupă o pondere din 
ce în ce mai mare în lu
mea satelor ?“. Dialogul 
cu publicul — notează a- 
celași istoric literar — 
ne-a’ arătat ce datorii avem 
față de acești oameni pen
tru care cartea a încetat 
să mai fie o preocupare 
adiacentă, ci e o necesi
tate spirituală. Și nu este 
vorba doar despre intelec
tualii satului, învățători 
ori profesori, a căror „me
serie" este de a umbla cu 
cartea, de a citi șl a-i în
văța și pe alții să citească.

Satul românesc poate și

trebuie să devină azi un 
veritabil loc de cercetare 
științifică în cele mai va
riate domenii, nu numai 
în agricultură, dar șl In 
medicină, în istorie, In ar
heologie, în muzică, în li
teratură. Cărturarul 
cătunul Breaza din 
Făgărașului (adevărat cuib 
de cărturari : Ion Pop Re- 
teganul, G. Popa Liseanu 
ș.a.) este, scrie un mare și 
neobosit reporter, „unul 
dintre muncitorii care, 
după nopți de trudă, ami
nă somnul ca să mai dea 
cu sapa : El așa face, el 
nopțile asudă pe hrisoave 
și cărți bătrine, iar dimi
nețile e țăranul ieșit la 
arat, care trece cu plugul 
prin Viața satului, răsco
lind-o pînă cind în urma 
fierului se aude pocnind o 
văsărie ciudată, scoasă din 
cuptoare subpămîntene". In 
odaia sa de lucru, austeră 
ca o chilie de monah, căr
turarul acesta tenace ca un 
țăran a scris o vastă mo
nografie a satului, bazată 
pe minuțioase cercetări is
torice, economice, arheolo
gice, carte de o erudiție 
impresionantă...

C. ȘTANESCU

din 
Lisa

(Continuare in pag. a IV-a)
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din Cajvana e

o comună între Rădăuți ți Gura Humorului, nu departe de Arbore. Aici
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COPIII
SÎNT SOARELE OMULUI

Reportaj dintr-o comună suceveana, unde a avea mulfi urmași 
constituie o lege tradițională a colectivității

nu mai încap 
prin registre și prin formulare 
de mulți ce sint ! Păi, cine le-a 
făcut s-a gîndit la comuna 
noastră 7 Unde să-i mai pui 7

— Nu mai au loc prin case 7 
Ride Gavril Boca, primarul. 

Rîde așa, viclean, țărănește : 
„Ce, adică dumneata chiar mă 
crezi 7“

— Au loc, au loc — și prin 
case și prin registre. Cit de 
mulți, copii să fie, asta-i bucu
ria și mindria căjvăneanului... 
Sare de pe loc și strigă afară, 
spre uliță (uliță e un fel de a 
spune, este o stradă largă cît 
Calea Victoriei pe care se în
șiră vilele ca la Sinaia) : Tran
dafiro. Trandafiro 1 Ia vino-n- 
coa 1 Către noi : O coopera
toare cu cinci copii.

Din gerul de afară intră îm
bujorată o femeie tinără, plă
cută, îmbrăcată intr-un cojoc 
lung ce le-ar face să pălească 
de invidie pe elegantele din 
Capitală :

— Trandafiro, dînșif sint 
ziariști și ar vrea să stea de 
vorbă cu tine.

Femeia zîmbește stingherită 
și în aerul de cristal al dimi
neții bucovinene răsună una 
dintre frazele acelea care au 
darul să înmărmurească un re
porter — fie el și hîrșit în me
serie :

— Cu mine 7 Dar eu. in viața 
mea n-am dat un interviu...

O

'.-y ’< <

Cajvana,
au auzit reporterii memorabila frază : „Copiii sint soarele omului*, și i-au cintărit înțele
surile Intr-un șir lung de împrejurări. Și le-o mai spus cineva: „Viața-i dată să muncești, 
să faci copii, șă te bucuri. Așa-i rînduiala !“. Și acest adevărat dicton l-au înțeles pe 
deplin, în moi multe ipostaze ale sale, la Cajvana.

Două dintre ele : o parte din numeroasa familie a Marinei și a lui Iacob Ilițoi (sus) ; 
un meci de hochei îndirjit in spatele casei lui Gheorghe și Domnica Tofan (jos).

Așa a început una dintre 
„documentările" de care 
ne vom aminti multă 

vreme. Am străbătut îndelung 
teritoriul mirific al copilăriei, 
al bucuriei și fericirii de a fi 
copil și de a avea copii, tă- 
rimul fermecat al speranțelor, 
lumea fascinantă a primilor ani, 
acolo unde riul vieții este doar 
izvor și pîriu, l-am străbătut 
îndelung in comuna Cajvana. 
Aflata între Rădăuți și Gura 
Humorului, la poalele Obcinei 
Mari, nu departe de Arbore, 
Cajvana este vestită în toată 
Bucovina și chiar departe de 
marginile ei. Oameni zdraveni, 
harnici, coborîtori din plăieși 
și mîndri din această pricină 
(ei arată oricui vrea să-i ascul
te stejarul cel mare ia umbra 
căruia acum vreo cinci veacuri 
însuși Vodă Ștefan s-a odihnit 
și a mîncat caș din mina stră
moșilor lor), eăjvănenii, mari 
crescători de animale, gospo
dari cuprinși, azi aproape șapte 
mii Ia număr cu copii cu tot, 
și-au durat în anii noștri o co
mună pe care, străbătînd-o 
pentru prima dată, ai cînd și 
cind sentimentul că ai mai vă
zut-o ; da, dar prin ilustrate 
înfățișînd stațiuni climaterice...

Sint multe temeiurile mîn- 
driei lor — însă, întrebat, mai 
fiecare pune mai presus de 
orice copiii. Sînt mulți. Anul 
trecut s-au născut 211, anul ce
lălalt 204 — și așa mereu, an 
de an. Au cea mai înaltă rată 
de natalitate din județul Su
ceava — cam 30 la mie — iar 
județul, la rindul său. printre 
cele mai inalte din țară. Acum 
in Cajvana sînt aproape 2 300 
de copii, cam o treime din 
populația comunei. Notele de 
plată pentru indemnizații și 
ajutoare — cele pentru care „se 
plingea" primarul că nu i-ar 
ajunge formularele — înregis
trează cam 3 000 000 de lei pe 
an 1 Și în fiecare lună se nasc 
intre zece și douăzeci de copii 
— o parte în familii tinere, 
fără copii sau cu unul singur, 
dar mulți și in familii cu șapte, 
cu zece sau cu doisprezece.

Cam acestea ar fi cifrele. 
Par... șă nu Uităm, șă nu tre
cem peste altele, piine de sem
nificații și ele : Cajvana are o 
casă de nașteri cu un medic și 
5 cadre medii (cazurile deose
bite se rezolvă la moderna 
maternitate din Rădăuți), 10 
grădinițe, 3 școli generale cu 65 
de cadre didactice...

«- ...din care 58 stabilizate în 
comună, ține să sublinieze Ion 
Țîcșa, secretarul școlii.

Să revenim la 
nostru, primul 
l-am luat în (

interviul 
1 pe eare 
Cajvana si 
Trandafirei 
de ani, lu- 
s-a căsăto-

primul din viața 
Negrușer ; are 28 
crează la C.A.P., 
rit acum zece ani cu Ion, care 
și el lucrează la C.A.P., 
electrician.

Frumos

■

au 
ne

— Spuneți-ne, vă rugăm, clte- 
va cuvinte despre copiii dum
neavoastră.

— Păi... am cinci. Cel mai 
mare e Iacob, are nouă ani ; al 
doilea e tot băiat, Toader, de 
opt ani ; pe urmă, fetita cea 
mare, Lăcrămioara...

— ...frumos nume...
— ...și ea-i frumoasă... de 

șase ani ; Gheorghe are patru 
ani ; și acum, fetița cea mică, 
de șase luni, Cristina.

— Ce mamă tinără pentru 
atîți copii 1

— Altele-s mai tinere și 
mai multi. Așa e la noi, 
căsătorim devreme.

— însuratul devreme...
— ...și trezirea de dimineață 

sînt bune. Ride.
— Nu vă e greu 7
— E greu, cum 6ă nu fie 7 

Dar dacă nu i-aș avea ar fi și 
mai greu. Viața n-ar avea nici 
un rost. Ce-ar fi viața fără 
copii 7 Nici nu pot să mă gin- 
desc.

— Totuși — nu vă e greu 7 
Și munca la cooperativă, și in 
gospodărie, și copiii...

— O femele știe să se des
curce, dacă e femeie. Și dacă e 
dragoste, dacă-și iubește casa. 
Nici nu vezi că-i greu. Copilul 
e bucurie, nu e necaz. Pe urmă, 
la noi așa e. copiii, în gospodă
rie, te ajută, nu te împiedică, 
și băieții și fetele ; și noi am 
muncit de mici, ne-au învățat 
părinții să avem drag de gos
podărie, de animale. Frații mai 
mari au grijă de frații mai 
mici. Așa-i rînduiala 1

„Așa-i rînduiala" sînt cuvin
te pe care le-am mai auzit 
apoi. Ele închid universul mo
ral al unei comunități sătesti 
care are cultul lucrului temei
nic făcut și are cultul copilului, 
al unui sat tipic românesc cu 
reguli de viață bine statorni
cite, în care munca e muncă, 
respectul respect, petrecerea 
petrecere, în care oamenii te 
privesc drept în ochi, îți string 
mina să ți-o zdrobească, iar 
copiii lor deprind toate acestea 
parcă o dată cu laptele mamei. 
Dezinvolți — știu să nu fie 
impertinenți ; zîmbitori și calzi 
— știu să fie familiari exact 
atît cit trebuie ; gravi cînd 
muncesc — știu să nu fie în
cruntați. Și fiindcă am pome
nit de respect, se cuvine să 
notăm neapărat că aici, în 
această obște cu o etică plă
mădită și cristalizată în secole 
și milenii, el, respectul, se 
exercită, în comportamentul de 
toată ziua. în dublu sens 1 ca 
peste tot, de la copii către pă
rinți si, nu ca peste tot. de la 
părinți către copii. Căjvăneanul 
ii spune copilului său, firesc, 
„tu“, însă tonul este de „dum
neata", dacă nu chiar de „dum
neavoastră",

Dar să ne oprim 
mâți cititori, nu dorim să “

•— Cu noi

aici, ști- 
.....  ................ . pentru că 

nu dorim să fim bănui ți 
că am fi citit de curind necri- 
tic autori sămănătoriști. Să ba
tem, mai bine, la cîteva porți 
din Cajvana. Porți mari, fru
moase, triumfale — aproape la 
fel de frumoase ca vestitele 
porți de pe valea Izei. Numai 
că acestea nu și-au găsit încă 
reporterii.

— E-acașă tata 7
Din curtea plină de copt! 

care chinuiesc o sanie se aude 
pe mai multe voci :

— Nu-i, e la Rădăuți,
— Dar mama 7
— Nici, E la lucru.
—> Și voi cu cine ați rămas 7

— rîde unul.
Intrăm în curte și facem cu

noștință cu frații Grosar, șase 
la număr : Grigore, 14 ani, 
Gheorghe, 12, Toader, 11, Ion, 9, 
Vasile, 6, și Petre, 4 ani, copiii 
lui Toader și ai Ecaterinei 
Grosar. Aflăm că el are 42 de 
ani, iar ea 35. La șfîrșit apare 
și „stăpina casei", prima năs
cută a familiei, Viorica. Are 17 
ani ș( a terminat școala gene
rală astă vară. încet, încet — 
deh, lumea e curioasă... — fa
cem cunoștință cu bunicul pa
tern. toț Toader și el. cu un 
unchi, fratele mamei. loan Flu
ture, și cu soția lui.

— Bucuros de nepoți, tată 7
— Ba si de strănepoți ; nepoți 

am 28 și strănepoți 12. Eu am 
avut nouă copii, cinci îmi tră
iesc și azi. 

Va să zică, dacă facem o

la număr :

■ st

socoteală la repezeală, 49 de 
urmași. Cîți ani ai, tată 7

— 88, răspunde semețindu-se 
Toader Grosar I, mingiindu-1 
pe Toader Grosar III (proba
bil preferatul său).

— Lungă viață !
— Ba scurtă, crede-mă. Eu 

am luptat și-n primul război 
mondial, l-am apucat și pe-al 
doilea, parc-au fost ieri. Și co
piii parcă mi s-au născut ieri. 
Trece viața... Și cu ce te-alegi 
din ea 7 Uite, cu asta, cu copiii 
și cu nepoții. Să-i vezi pe lin
gă tine, să te bucuri.

— Au plecat mulți la oraș 7
— De la noi nu se prea plea

că, să știi dumneata, puțini.

I ft’ 1y i ■ n J

Cei șapte copii Grosar pozează in curte pentru fotorepor
terul „Scinteii". Sint șapte dintre cei aproape 2 300 de co
pii ai Cajvanei, saț bucovinean mindru, in care anul trecut 

s-au născut 211 copii. Și așa în fiecare an.,.

Dac-ar pleca toți, ar rămîne sa
tele ca pe vremea tătarilor, 
pustii. Ba să stea, să rămînă 
aici ; că sîntem mulți, nu ne 
temem de nimic.

începe o discuție între toți. 
Grigore și Gheorghe ne spun 
că au două vaci șl cinci porci. 
Că au grijă de ele împreună cu 
Toader și cu Ion ; Viorica ne 
arată războiul în care tocmai 
țese un ștergar și întrebată de 
noi ne spune cu aerul cel mai 
firesc că știe să îmbăieze și să 
înfașe un sugar, a învățat cu 
Vasile și cu Petre. „Am grijă 
de toți". „Te ascultă 7“ „Mă as
cultă și mă iubesc", loan Flu
ture are o problemă : nu-i mai 
Încap toți copiii în „Dacia" și 

ar vreo s-o schimbe — dar cu 
ce 7 „Ei, aici e aici—“ —• și fie
care are cite o părere. Copiii 
lui au intre 18 șl 2 ani. „E pri
ma pe toate țările comuna asta 
— declară ritos nevastă-sa. La 
toate. Cind e sărbătoare, la joc, 
cind nu, la treabă. Așa ne dez
voltăm noi din toate punctele 
de vedere".

— Moșule, e pe-aici, pe lin
gă dumneavoastră, o comună, 
nu-i spunem numele, unde nu 
se prea nasc copii. De ce oare 7 

Toader Grosar mijește ochii : 
— Cred că nu-s obișnuiți ; nu 

știu cum
in voioșia generală, părăsim 

curtea și continuăm explorarea 

universului infantil al Cajva- 
nei. A universului ei moral.

La următorul
Toader este, 
țlt... Se mai

că e zi Însemnată, lu
are trei copii 

are 17 ani, e in

popas, moș 
vai, dezmin- 
pleacă din 

Cajvana. De pildă, Ia Iași. Acolo 
este inginer textilist prima năs
cută a soților Gheorghe șl Dom
nica Tofan, Paraschiva.

— Are și ea un copil — ne 
spune mama. Gheorghe, frate- 
său imediat, are trei. E șofer 
la noi, Ia C.A.P., are un „ARO" 
al lui, Ilie a terminat A.S.E.-ul 
anul trecut, avem și de la ei 
o nepoțică. Ana a-mplinit 22 de 
ani la 24 ianuarie, pe ea o țin 
minte ... 
crează la C.A.P., 
și ea. Gavril . 
gospodărie. (Intrasem atrași de 
gălăgie ; în spatele casei, pe 
iazul înghețat, cu crose „made 
in Cajvana",. două echipe își 
disputau o partidă de hochei 
mai ceva decît Suedia — Ca
nada ; Gavril era căpitan). 
Domnica e cea mal mică, are 13 
ani.

Șase copii și opt nepoți, 
bilanț pentru o bunică 
împlinit cincizeci de 

doar nu s-or opri aici! 
Să mi se umple casa de sărbă
tori, să nu mai am pe unde 
șă-i culc, Cînd vin, nu mai știi 
care al cui e. Fiecare-și așteap
tă copiii, asta-i bucuria vieții. 
Copiii se fac la tinerețe, așa-i 
rînduiala.

— Cînd ești tînăr, intervine 
Gheorghe Tofan, îi crești mai 
ușor. Pe urmă mai obosești.

Soția lui ride ;
— Zice el așa, da’ să-l vedeți 

cu nepoții. îi crești ușor pe toți, 
că-i iubești. Altfel, la ce să tră
iești 7 Copiii sint soarele omu
lui,

„Copiii sînt soarele omului". 
Intrăm într-o casă unde e] a 
răsărit de unsprezece ori, la 
Marina și Iacob Ilițoi. Oameni 
vrednici, au o gospodărie cu
prinsă, două case mari in a- 
ceeași curte. Ca peste tot in 
Cajvana — de ce, oare 7 — ce
lei de-a doua, casă de piatră, 
frumoasă și trainică, 1 se spu
ne... bordei. Nu reușim nici aici 
să aflăm de unde și pină 
unde acest nume. Oricum, toc
mai bordeiele sînt cele care iți 

dau sentimentul că te afli la 
Sinaia. Cei unsprezece sori au 
răsărit de-a lungul a douăzeci 
de ani — din 1950 pină in 1970. 
Acum, casa e plină ; pe lingă 
copii, mai sint și patru nepoți. 
Cel mal mare din frați e Gheor
ghe, are 36 de ani, cea mai mică 
este Viorica, are 16- Profesiile 
copiilor Ilițoi par un registru- 
nomenclator. Cel mare e iracto- 
rist, Gavril e șofer la Iași, Va
cile e cooperator aici în comu
nă, Domnica e învățătoare, tot 
aici, Constantin e operator de 
gaz metan la Piatra Neamț, 
Floarea e croitoreasă, Viorel 
operator chimist, Sofronia este 
mecanic, Iacob electrician, Ca- 
sandra. lăcătuș. Viorica elevă. 
Cum am spus, un adevărat re
gistru de profesii. Opt din 
unsprezece au terminat liceul.

Acum, cei mai mulți sint aici 
fiindcă Iacob, al nouălea năs
cut, a fost lăsat Ia vatră și a so
sit acasă de citeva ceasuri. 
E o mică sărbătoare in familie. 
Surorile îl privesc admirativ, 
iar mama cu reproș :

— Apoi eu am aflat că v-a 
dat drumul alaltăieri, nu ieri. 
De ce n-ai venit acasă 7

Grănicerul e tot copilul ei, 
ce dacă a crescut...

— Pentru o mamă, copilul e 
copil și dacă are nepoți, așa să 
știți. Tot grija lui o ai. Eu, să 
mă credeți, că mi-e mai greu 
amu decît cînd erau mici. Plea
că, nu știi unde pleacă, ți-i dor 
de el. Cind e mic e lingă 
îl hrănești, îl speli, știi ce 
da’ cind crește 7

— Va să zică, nu e bine 
copii mulți 7 E și o vorbă : 
copii multi, griji multe !

— Știți ce 7 Să trăiască fără 
griji cine vrea, noi n-am fost 
învățați așa. Dacă n-ai griji, 
nu ești om. Și păsările cerului 
au griji cu puii lor — dar noi, 
oamenii ? Viața așa-i frumoa
să, să ai copii mulți și să ai 
griji. Ș( să vă mai spun ceva : 
ai copii mulți, ai bucurii multe. 
Ciți copii, atîtea bucurii — de 
cînd se naște și pe urmă tot 
mereu. Cind te superi sau cînd 
îi cerți, zici, la necaz ce nu 
zici 7 Dar cind stai să te gin- 
dești, te umple o bucurie mare 
și-ți pare bine că t-ai făcut și 
i-ai scos în lume. Citi copii ai, 
atitea bucurii ai, să știți 1

Chipuri 
atmosferă 
tot crești 
lui Iacob 

tine, 
face.
să ai

frumoase, luminoase, 
caldă, dragoste... Să 

In casa Marinei și a 
Ilițoi..-

Ultlmul popas II facom în 
gospodăria Tui Vasile și a 
Haraschivei Bucșa. Aici 
îndrumat primarul, și nu 
părut rău 1 Puține gospo- 
atit de frumoase am vă-

grijă
către

Mă-

ne-a 
ne-a 
dării 
zut fn sate.e noastre — și am 
mai văzut și noi cite ceva. Ce 
cai, ce vite, ce porci — expo
ziție, nu alta, și ce ease încă
pătoare, trainice, luminoase, 
(în paranteză fie spus, Vasile 
Bucșa e printre fruntașii comu
nei la contractări, după cum co
muna e printre fruntașele jude
țului.)

Cînd intrăm, doi copii ies din 
grajd cu niște vase goale în 
miini. Au figuri preocupate.

— Ea e Nastașia și ea e Ca- 
sandra. Au dat de mincare la 
vaci.

— Cîți ani au 7
— Casandra opt și Nastasia 

șapte.
Nu mai zicem nimic. Peste 

cinci minute, gospodinele trec 
pe lingă noi ducind cu 
două păpuși.

Intrăm în casă. Gazda.
o mogildeață :

— Da’ tu citi ani ai ?
— Patru.
— Și cum te cheamă, 

riuță ’
Măriuța, aproape solemn ;
— Bucșa.
— Cîți copii aveți, tovarășă 

Bucșa 7
— Păi să-i numărăm : Dom

nica, de 16 ani. Gheorghe, de 
11. (Cu cel. mai natural aer din 
lume :) Bordeiul e al lui. (Bor
deiul e o vilă cu două niveluri). 
Casandra, Nastasia, pe 
le-ați văzut, Vaaile de 6 ani 
Maria. Ciți sînt, Paraschivo 7 

Rjdem.
— Poate mai am unii, prin 

alto părți — zice tărăgănat, 
trăgind cu ochiul la nevastă.

— Pe-aceia să nu-i pui aici, 
măi I Si iar ridem.

E cald și bine in ca3a Bucșa. 
E cald și bine in mai toato ca- 

■ sele din Cajvana fiindcă sint 
multi copii.

— E mai greu să ai un copil 
sau doi, credeți-mă, am expe
riență — reia gazda noastră. 
Tremuri din orice. Cînd sint 
mulți ești mai puternic, în
frunți altfel viața. Viața-i dată 
să muncești, să faci copii, să 
te bucuri- (Și mai auzim, poate 
a zecea oară : Așa-i rînduiala).

— Am auzit odată un pro
verb : „Copiii sînt bogăția omu
lui sărac". Ce părere aveți des
pre el 7

Vasile 
ani, tată 
fruntaș, 
scurt :

— Apoi, cel ce l-a scos n-a 
fost niciodată la Cajvana.

țn dulcea Bucovină, la Caj- 
I vana, copilăria scrie curcu- 
I bee de dor și de dragoste 
ochii oamenilor, in sufletele

care 
si

Bucșa, om de 42 de 
a șase copii, gospodar 
zimbește și replică

in -..... .. ... .............. .... -
lor. Este un tărîm mirific pe 
care îl străbați cu certitudinea 
că ești un explorator, uimit și 
fermecat, al fericirii ; al feri
cirii de a fi copii și al fericirii 
de a avea copii. Sat mindru și 
cuprins, cu oameni aprigi la 
muncă și neasemuit! în petre
cere, Cajvana vine din veac și 
poartă spre veac toată vredni
cia țăranului român.

...In biroul primarului am vă
zut Medalia de aur pe care an
samblul de dansuri a ciștigat-o 
anul trecut Ia Gorizzla, in Ita
lia. Anul acesta merg la Dijon.

Georqe-Radu CHJROV1C1 
Sava BEJ1NAR1U
Foto: Euqen D1CH1SEANU
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r Orientările si sarcinile subliniate de tovarășul Nicolae Ceausescu-la baza activității pentru creșterea puternică a producției agricole A'|

DE PE SUPRAFEȚE MA£ MICI- PRODUCȚII
APROAPE DUBLE DE FRUCTE Șl STRUGURI 

prin aplicarea prevederilor din „Programul privind cultura 
viței de vie și a pomilor fructiferi în perioada 1986-1990“

Țara noastră dispune de mari suprafețe de teren care pot fi puse în valoare 
cel mai bine prin plantarea lor cu pomi, arbuști fructiferi și viță de vie. intre acestea 
sînt pantele dealurilor din zona colinară pînă la poalele munților, miile de hectare 
ocupate cu nisipuri. De altfel, vestitele livezi din județele Maramureș, Bistrița-Năsăud, 
Argeș, Dîmbovița, Suceava, Gorj, Vîlcea, Cluj ș.a. se află tocmai pe asemenea tere
nuri pe care pomii dau fructe aromate și frumos colorate, iar strugurii din viile de 
la Cotnari, Murfatlar, Panciu, Odobești. Valea Călugărească, Drăgășani și Miniș - 
aflate și ele pe pante - acumulează în boabe mai multă dulceață - ceea ce le-a 
adus un meritat renunțe. O dată cu măsurile ce se întreprind în vederea intensificării 
producției viticole și pomicole, viitoarele plantații de vii și pomi urmează să fie extinse 
pe asemenea terenuri care, pe această cale, pot fi valorificate cel mai economic. „Pro
gramul privind cultura viței de vie și a pomilor fructiferi in perioada 1986-1990" pre
vede concentrarea plantațiilor de vii și pomi în zonele colinare consacrate și eliberarea 
unor terenuri pentru creșterea suprafeței arabile prin defrișarea unor plantații cu 
durata de serviciu normată expirată, precum și a celor intrate în declin și fără 
perspectivă de refacere economică.

Livezile de pomi și viile - concentrate 

in zonele colinare consacrate

PROGRAMUL PREVEDE,
Pentru realizarea programelor de înființare a plantațiilor de vii 

pe suprafața de 50 mii ha, din care pe 10 mii ha în 1986 și a celor 
de pomi pe 60 mii ha, respectiv 14 mii ha în 1986, se vor afecta 
terenuri in pantă și nisipuri slab solificate, improprii pentru culturile 
de cereale, precum și unele enclave de terenuri arabile dispersate pe 
suprafețe mici in masivele de vii și pomi consacrate. La plantările 
de vii din suprafața totală de 50 mii ha, pe 20 mii ha se vor înființa 
plantații cu soiuri de masă și cu funcțiuni mixte, din care 1 000 ha 
cu soiuri pentru stafide.

stare afinată șl curată a terenurilor din plantații pe toată durata 
perioadei de vegetație, executîndu-se subsolaje, arături adinei și pra
știe superficiale pe întreaga suprafață, combaterii eficiente a bolilor 
și dăunătorilor prin efectuarea tratamentelor recomandate, cit și 
organizării culesului pe baza cunoașterii gradului de maturare și în 
funcție de destinația producției cu încadrarea în epoca optimă și 
fără pierderi de recoltă.

în legătură cu prevederile cuprinse in 
program și modalitățile de înfăptuire, am 
avut o discuție cu specialiști din Ministe
rul Agriculturii.

— De ce este necesar ca vița de vie și 
pomii fructiferi să fie cultivați cu precă
dere in zonele colinare?

— Ceea ce se preconizează în progra
mul aprobat nu este altceva decit ampla
sarea viilor și a pomilor in zonele cu tra
diție în cultivarea lor. Cu veacuri sau 
chiar cu milenii în urmă oamenii au dez
voltat cultura viței de vie și a pomilor 
fructiferi cu precădere in anumite peri
metre, dovedite prin experiența comună a 
generațiilor de viticultori și ponticultori. 
ca cele mai corespunzătoare. De exemplu, 
observarea modului de comportare a viței 
de vie în cadrul diferitelor perimetre și 
examinarea strugurilor, și a vinului obți
nute au stat la baza constituirii diferitelor 
podgorii din țară. La fel, pomii cultivați 
in zona de deal, nu numai că dau fructe 
de calitate superioară, cu gust și aromă 
plăcute, dar valorifică în mod superior 
terenuri care, în mod obișnuit, nu pot fi 
cultivate în mod economic cu cereale sau 
plante tehnice. Iată de ce cultura viței de 
vie si a pomilor fructiferi trebuie așezate 
în perimetrele tradiționale, indicate drept 
cele mai economice față de alte culturi, pe
rimetre situate in zona dealurilor, care să 
corespundă, bineînțeles, cerințelor determi-

Specificare
1986-1990

Total
din care pe ani

1986 1987 1988 1989 1990

Vii total 50 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Pomi 60 000 14 000 12 000 12 000 12 000 10 000
Arbuști 12 600 4 500 8100 - - -
Căpșuni 30 900 7 900 6 000 6 000

.... -Z
6 000 5 000

Sarctnile de plantări au fost defalcate pe 
județe, incit se știe cu exactitate unde și ce 
se va face in vederea dezvoltării, in con
tinuare, a viticulturii și pomiculturii.

Pornind de la imperativul asigurării bu
nei aprovizionări a populației și satisfa
cerea altor cerințe ale economiei naționale, 
programul prevede pentru actualul 
cincinal :

IN VITICULTURA — înființarea de 
plantații cu soiuri pentru struguri de masă 
pe 20 000 hedtare din cele 50 000 hectare 
prevăzute a se planta in actualul cincinal, 
din care 1 000 hectare cu soiuri fără se
mințe pentru stafide, iar restul pentru vi
nuri de consum curent ;

ÎN POMICULTURA — creșterea ponde
rii livezilor de cireș, vișin, piersic, cais și 
nuc. deci sortimentele deficitare, fără a se 
neglija mărul si părul.

nate de condițiile agroclimatice și expozi
ția pantelor.

Redăm din program următorul tabel 
care reprezintă suprafețele ce vor fi plan
tate, pe ani, cu vii, pomi, arbuști și căp
șuni in hectare :

ARBUȘTI FRUCTIFERI : în perioada 
1988—1987 vor fi înființate noi plantații pe 
12 600 hectare. în anul trecut eforturile au 
fost îndreptate în direcția realizării bazei 
de producere a materialului săditor. astfel 
îneît au fost înființate plantații noi doar 
pe o suprafață de 400 hectare. Pentru rea
lizarea integrală a suprafețelor planificate, 
urmează câ în aceșt an să se planteze 
4 500 hectare, iar în anul 1987 — 8 100 hec
tare. Noile plantații se fac cu precădere în 
unități și ferme specializate, avindu-se in 
vedere realizarea de plantații intensive, 
asigurarea condițiilor pentru mecanizarea 
lucrărilor, începînd cu cele de întreținere 
și terminînd cu recoltarea fructelor desti
nate industrializării.

CĂPȘUNI : pentru creșterea suprafețe
lor cultivate cu căpșuni de la 10 900 hec
tare în 1985 la 20 000 hectare în 1990, in 
actualul cincinal se vor înființa noi plan
tații pe o suprafață de 30 900 hectare, care 
au in vedere și înlocuirea, din patru în 
patru ani, a suprafețelor din culturile îm- 
bătrinite. în 1986, de exemplu, se vor în
ființa culturi de căpșuni pe 7 900 hectare, 
amplasate numai pe terenuri amenajate 
pentru irigat. în unitățile agricole vor fi 
organizate ferme specializate, terenul fiind 
împărțit în sole de 8—15 hectare, cu asola- 
mente adecvate. în gospodăriile populației 
suprafețele cultivate cu căpșuni vor crește 
în perioada 1986—1990 cu 1 000 hectare și 
se vor inlocui, totodată, cele 2 000 hectare 
existente. în acest scop, la dispoziția cul
tivatorilor va fi pus întregul material să
ditor necesar, din soiuri productive, va fi 
acordată asistență: tehnică de specialitate, 
iar contra cost — îngrășăminte chimice și 
pesticide.

Defrișarea unor plantații și sistematizarea 

viilor răzlețe - acțiuni menite si promoveze 
soiurile superioare și si elibereze 

terenurile arabile
— Cum se va acționa în vederea disponi

bilizării unor terenuri arabile ?
— întrucit pentru noile plantații ampla

samentele se vor stabili cu precădere in 
perimetrele unităților naturale ale bazine
lor hidrografice, deci in zona de deal, 
există posibilitatea defrișării pe parcurs a 
unor suprafețe de livezi și vii aflate pe 
terenuri plane. Astfel, in cincinalul 1986— 
1990 sint prevăzute a se defrișa plantații 
de vii pe o suprafață de 47 800 hectare și 
livezi pe 53 100 hectare, din care 7 300 și., 
respectiv, 8 300 hectare în 1986. La defri
șare se au în vedere, in primul rind, plan
tațiile care și-au încheiat sau la care ex
piră, in această perioadă, ciclul normat de 
producție, precum și cele aflate în declin 
avansat din unele unități agricole socia
liste și unele vii de pe loturile în folosința 
personală a cooperatorilor, dispersate pe 
suprafețe mici, în cadrul terenurilor ara
bile. Vor fi defrișate cu prioritate planta
țiile situate în zonele de cîmpie, cu scopul 
de a se elibera, pînă in 1990, pentru alte 
folosințe agricole, Îndeosebi pentru arabil, 
o suprafață de 34 000 hectare. Pînă în 1992 
această suprafață va crește la 60 000 hec
tare. Fac excepție numai unele suprafețe 
ocupate cu plantații de piersic, cais și so
iuri pentru struguri de masă cu bobul mare 
pentru care, neputindu-se asigura condiții 
ecologice favorabile pe alte terenuri din 
alte zone, urmează să fie replantate.

-- Ce prevede programul în ce privește 
sistematizarea viilor răzlețe aflate pe lotu
rile in folosință ale membrilor cooperati
velor agricole ?

— Există mari suprafețe ocupate cu vii 
pe loturile in folosință ale membrilor 
cooperativelor agricole, îndeosebi cu hibrizi 
care au o valoare economică scăzută. Pe 
baza prevederilor din statutul C.A.P., mem
brii cooperativelor agricole vor putea avea
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® Creșterea continuă a producției de struguri și fructe 
pe seama generalizării tehnologiilor intensive — sarcina prin
cipală a viticultorilor și pomicultorilor.

® înființarea de plantații noi de înaltă productivitate 
pe terenuri în pantă și pe nisipuri.

• Sporirea suprafeței arabile prin defrișarea viilor și 
livezilor din zonele de șes care iși încheie ciclul de producție.

• Extinderea cu prioritate a suprafețelor cu struguri 
pentru masă și a livezilor de cireș, vișin, piersic, cais și nuc,

• Dezvoltarea în ritm mai intens a culturilor de arbuști 
fructiferi și de căpșuni.

• Realizarea de plantații comasate pentru sistemati
zarea viilor răzlețe aflate pe loturile in folosință ale coopera
torilor.

• Acordarea unui sprijin larg din partea statului 
pentru plantarea de pomi în curțile gospodăriilor populației 
și pentru înființarea de livezi de către țăranii individuali din 
zona necooperativizată.

• Aplicarea prevederilor cuprinse în program trebuie 
să înceapă acum, o dată cu executarea lucrărilor de iarnă și 
primăvară în vii și livezi.

• Consiliile populare, organele centrale și locale de 
specialitate au datoria să analizeze periodic cum se îndepli
nesc măsurile cuprinse în program și să acționeze energic în 
vederea respectării prevederilor acestuia.

Creșterea producției de struguri și fructe 

prin generalizarea tehnologiilor intensive

PROGRAMUL PREVEDE:
• asigurarea densității inițiale în toate plantațiile prin comple

tarea neîntârziată a golurilor existente ;
• continuarea acțiunii de modernizare și consolidare în scopul 

asigurării condițiilor de exploatare intensivă prin completarea lucră
rilor de organizare, amenajare și dotare cu utilitățile necesare pe 
suprafața de 38 000 hectare plantații de vii și 40 000 hectare plan
tații pomi, din care în 1986 pe 10 270 hectare vii și 8 000 hectare 
pomi;

• ridicarea nivelului tehnic de execuție a lucrărilor de între
ținere în toate plantațiile potrivit tehnologiilor diferențiate adoptate, 
acordîndu-se atenție executării corecte a tăierilor, fertilizării în fie
care an cu îngrășăminte organice a 25 la sută din suprafața planta
țiilor pe rod existente și cu îngrășăminte chimice, anual, în doze 
corespunzătoare nivelurilor de producție planificate, menținerii în

și' în continuare loturi în folosință per
sonală cultivate cu viță de vie. Numai că 
aceste loturi vor fi comasate, ceea ce va 
permite sistematizarea terenului și cîști- 
garea de noi suprafețe arabile. S-a pre
văzut ca în actualul cincinal să fie înfiin
țate vii comasate pe o suprafață de 12 450 
hectare, din care 2 270 hectare în 1986. 
Aceste plantații se vor organiza pe tere
nuri improprii altor culturi, cu partici
parea efectivă a cooperatorilor care vor 
beneficia de loturi în folosință. La plantare 
se vor folosi hibrizi înnobilați, hibrizi lo
cali valoroși, cit și soiuri nobile cu func
ții mixte de rrtare randament și cu rezis
tență sporită la boli și dăunători, ceea ce 
este de natură 'să asigure obținerea de re
colte mari la unitatea de suprafață. Din 
terenul comasat și plantat vor fi delimi
tate parcele care vor fi atribuite coopera
torilor care au drept să dețină lot in fo
losință personală.

în ce privește pomicultura, concomitent 
cu înființarea de livezi în unitățile agri
cole, programul prevede creșterea numă
rului de pomi în gospodăriile populației 
din soiuri și specii adecvate fiecărei zone, 
cit și înființarea de plantații de pomi 
fructiferi in zonele necooperativizate de 
către gospodăriile individuale,' cu sprijinul 
și îndrumarea tehnică nemijlocită asigu
rată de stațiunea de cercetare și producție 
pomicolă din zona respectivă.

In pepinierele statului se produc anual 
cantități apreciabile de material săditor 
viticol și pomicol, astfel ineît locuitorilor 
de la sate și orașe li se vor putea asigura 
vițele și pomii necesari în sortimentul so
licitat. Cu sprijinul activ al consiliilor 
populare trebuie să se acționeze energic 
în vederea comasării viilor răzlețe și plan
tării unui număr cît mai mare de pomi 
in gospodăriile populației.
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— Întrucit suprafața cultivată cu viță de 
vie și pomi fructiferi se va reduce, cum se 
va acționa în vederea creșterii randamen
tului la hectar, astfel incit să se realizeze 
o producție mai mare de struguri și 
fructe ?

— Potrivit prevederilor cuprinse în pro
gram, pe prim plan se vor situa măsurile 
menite să asigure folosirea în condiții de 
eficiență economică maximă a plantațiilor 
existente pentru creșterea potențialului lor 
de producție. în acest scop, vor fi refă
cute grabnic plantațiile afectate de geru
rile din iarna 1984—1985, prin aplicarea ri
guroasă a măsurilor tehnice adecvate. De 
menționat că, în urma aplicării în primă
vara anului trecut a măsurilor speciale 
luate, majoritatea plantațiilor de vii și 
pomi și-au refăcut părțile vegetative afec-, 
ta te, cit și formațiunile de rodire. Crește-

Lucrări prioritare pentru materializarea 
prevederilor din program

PROGRAMUL PREVEDE:
Desfundarea terenurilor în vederea plantării se va efectua pe 

tot parcursul anului, pe bază de grafice lunare, asigurîndu-se ter
minarea lucrării pină la 15 martie în cazul plantărilor de primă
vară, respectiv 15 septembrie pentru plantările de toamnă. In acest 
scop, trăitoarele și utilajele aferente lucrărilor de amenajare și 
desfundare se vor grupa în formații de lucru specializate pentru a 
executa la timp volumul lucrărilor prevăzute în documentațiile teh
nice întocmite potrivit programului stabilit, cu aprobarea direcției 
generale pentru agricultură din fiecare județ.

— în viticultură și pomicultură lucrările 
de pregătire a viitoarei producții și cele de 
extindere a plantațiilor încep mai din 
vreme, încă din iarnă. Există deci condiții 
ca încă de pe acum să se acționeze cu exi
gență și răspundere in vederea materiali
zării prevederilor cuprinse in program. 
Ce se întreprinde in această direcție ?

— Pentru creșterea potențialului de pro-, 
ducție al actualelor plantații de vii și pomi 
sînt de mare actualitate executarea lucră
rilor specifice acestui sezon.

IN VITICULTURA. Pe măsură ce se to
pește zăpada, este necesar să se continue tă
ierile, iar apoi fertilizarea cu îngrășăminte 
organice a unor suprafețe cit mai mari, 
încă de pe acum să fie revizuite siste
mele de susținere, asigurîndu-se in acest 
scop toate materialele necesare : stilpi, 
slrmă etc.

Pentru înființarea plantațiilor noi de vii, 
este necesară executarea în prealabil a unor 
amenajări hidroameliorative complexe. 
Aceste amenajări trebuie să se încadreze 
in schema-cadru de amenajare a bazinelor 
hidrografice. în acest fel se creează con
diții corespunzătoare de dezvoltare a viței 
de vie și pentru aplicarea tehnologiilor de 
cultură intensivă. Pornindu-se de la re
zultatele din cercetare^ științifică și expe
riența practică acumulată s-au fundamen
tat soluțiile tehnice de amenajare eficientă 
a versanților, care stau la baza documen
tațiilor tehnice ce se intocmesc pentru 
fiecare amplasament. Potrivit acestor so
luții au și fost luate măsuri de amenajare 
complexă a versanților și de executare de 
terase cu platforme largi, mecanizabile. 
Asemenea amenajări au fost făcute la In
stitutul de cercetări pentru viticultură și 
vinificație Valea Călugărească, la intreprin- 
derile agricole de stat Dealu Mare, To- 
hani, Vâlea Călugărească, la cooperativa 
agricolă Ceptura-Prahova. Important este 
să fie grăbite lucrările de proiectare și cele 
de execuție, știut fiind că terenul are ne
voie de o perioadă de pregătire de cel 
puțin doi ani pentru refacerea și creșterea 
fertilității, înainte de înființarea plantați
ilor prevăzute. Tehnologia de plantare și 
de îngrijire a plantațiilor trebuie respec
tată cu răspundere, astfel îneît să se ob
țină producțiile planificate, condiție hotă- 
rîtoare pentru recuperarea în termenul 
prevăzut a cheltuielilor determinate de 
amenajarea terenurilor. Acum, prioritate 
trebuie acordată desfundării terenurilor 
prevăzute a se planta cu viță de vie, lu
crare efectuată pe 61 la sută din supra
față.

ÎN POMICULTURA. Este necesar ca 
pregătirile în vederea plantărilor de pri
măvară să fie mult intensificate. Din 
toamnă nu au putut fi plantate decît su
prafețe mici cu pomi și arbuști fructiferi. 
Aceasta s-a datorat atît intîrzierii lucră
rilor de amenajare și de desfundare pe 
suprafețele stabilite pentru noile livezi, cit 
și condițiilor climatice deosebite din anul
1985. Ca atare, în acest an au rămas de 
efectuat plantări pe o suprafață mare de 
teren : 14 000 ha cu pomi, 4 500 ha arbuști 
fructiferi și 7 900 ha căpșuni. Trebuie ară
tat că materialul săditor există în canti
tăți îndestulătoare. îndată ce timpul va 
permite va trebui ca tot materialul sădi
tor să fie transportat din pepiniere în 

rea, în continuare, a randamentului la 
hectar în ce privește producția de struguri 
și fructe se va realiza prin generalizarea 
tehnologiilor intensive.

în anii din urmă, numeroase unități 
agricole au realizat producții superioare 
la hectar : 12 000—15 000 kg struguri, 30 000 
kg mere, 15 000—25 000 kg piersici, 10 000— 
12 000 kg caise, cireșe și vișine, 15 000 kg 
căpșuni. Asemenea realizări, obținute de 
unitățile agricole de stat și cooperatiste în 
care s-au aplicat tehnologii superioare, 
demonstrează justețea și superioritatea noii 
orientări privind intensificarea producției 
în viticultură șl pomicultură. Experiența 
bună din acest domeniu trebuie larg extin
să, astfel îneît, peste tot, să fie atinse ni
veluri asemănătoare la producția de stru
guri și fructe.

unitățile agricole, îneît la momentul potri
vit să înceapă lucrările de plantare. Cea 
mai mare problemă o constituie desfunda
rea terenurilor pentru viitoarele plantații, 
lucrare efectuată. doar pe 44 la sută din 
suprafețele planificate a se planta în anul
1986. Pentru efectuarea lucrărilor de des
fundare au fost repartizate stațiunilor de 
mecanizare cantitățile necesare de carbu
ranți. Trebuie combătută practica, des in- 
tilnjtă pină acum, ca o parte din carbu- 
raflții repartizați acestor lucrări să fie uti
lizați în alte scopuri.

Un volum mare de lucrări este de exe
cutat în această perioadă în livezile pe 
rod și in plantațiile tinere. Realizarea unor 
recolte mari de fructe și, în special, îmbu
nătățirea lor calitativă impun să se acor
de cea mai mare atenție tăierilor de for
mare și rodire și executării stropirilor de 
iarnă. Primul stropit a fost efectuat pe 92 
la sută din numărul pomilor, iar al doilea 
in proporție de 26 la sută. De asemenea, 
tăierile de formare și rodire au fost exe
cutate la 51 la sută din numărul pomilor 
aflați în unitățile agricole. Există asigu
rate toate condițiile materiale ca lucră
rile de iarnă în livezi să se execute în timp 
scurt și la un nivel superior. Ceea ce se 
cere însă este ca. în fiecare unitate agri
colă, să se organizeze temeinic munca și, 
în special, pomii să fie repartizați pe for
mații de lucru, pentru a fi îngrijiți in 
acord global.

în vederea realizării prevederilor din 
program au fost constituite trei colective 
de specialiști pentru viticultură și opt co
lective pentru pomicultură, care au datoria 
să asigure organizarea și urmărirea acțiu
nilor legate de extinderea plantațiilor de 
vii și pomi și a lucrărilor de întreținere 
în vii și livezi. Periodic. Ministerul Agri
culturii va analiza stadiu! realizării pre
vederilor din program și va stabili măsu
rile ce se impun a fi luate in vederea 
desfășurării în bune condiții a tuturor 
lucrărilor.

Organele și organizațiile de partid, con
siliile populare și organele de specialitate, 
concomitent cu popularizarea largă a pre- 
vederilor cuprinse în program, au datoria 
să acționeze energic ca toate lucrările 
preconizate să se desfășoare la timp și cu 
răspundere. Este o condiție esențială a 
modernizării și intensificării viticulturii și 
pomiculturii, a creșterii producției de 
struguri și fructe.

Pagină realizată de Ioan HERȚEG y
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în concordanță cu solicitările cetățenilor, preocupări, măsuri și cerințe

Pentru întărirea discipline 
transportului

i, asigurarea ritmicității 
în comun

Recent a avut loc adunarea ge
nerală a oamenilor muncii din în
treprinderea de transport din Capi
tala (I.T.B.) — un bun și rodnic 
prilej de dezbatere aprofundată a 
unor probleme de larg interes eco- 
nomico-social și cetățenesc. Pentru 
că de serviciile acestei întreprinderi 
beneficiază zilnic un foarte mare 
număr de oameni ai muncii, cetă
țeni 
mai 
spre 
spre 
suși ______
2 670 000 de călători !
ponderea și răspunderile deosebite 
ce revin acestei mari întreprinderi 
în viața cotidiană a Capitalei. Toc
mai datorită acestei importanțe și, 
totodată, ca expresie a solicitudinii 
față de cetățeni, a preocupării pen
tru îmbunătățirea activității I.T.B., 
la respectiva adunare au fost pre
zent! factori de primă răspundere 
din conducerea municipiului, precum 
și reprezentanți ai unor întreprin
deri colaboratoare.

Cum s-a desfășurat adunarea ? 
Ar fi Îndreptățit să se aprecieze că 
atit darea de seamă, cît și dezba
terile 
critic 
dență 
cît și 
marii 
arătat 
trasee __ _______
sumind peste 70 km, au fost ptelun- 
gite altele pe aproape 13 km, s-au 
asimilat în producție un șir de ti
puri de piese de schimb — care 
înainte se procurau din import — și 
alte asemenea 
siuni pozitive 
de circulație.

Dar, pe lingă

ai Capitalei — și nu nu- 
ei — care se îndreaptă 

și dinspre locurile de muncă, 
diferite treburi cotidiene. în- 
numărul zilnic — în medie 

definește

s-au caracterizat prin spirit 
și autocritic, au pus în evi- 
o bună parte din reușitele, 
din neîmplinirile activității 
întreprinderi. De pildă, s-a 
că în 1985 s-au înființat noi 
de transport în comun, în-

măsuri cu repercu- 
asupra programului

Dar, pe lingă aspectele referitoa
re la baza materială, ar mai fi de 
menționat acele 
înregistrate în 
formarea unei 
în rîndul lucrătorilor, respectiv acei 
lucrători I.T.B. care manifestă de
votament în muncă, dau dovadă de 
punctualitate, corectitudine și ama
bilitate față de publicul călător. 
Pentru că și în colectivul muncito
resc al I.T.B. există fruntași, oa
meni cu atitudini pilduitoare, demni 
de stima si resnectul întregului co
lectiv, ale milioanelor de călători. 
Să ne gîndim. de pildă, la faptul 
că, pentru a ieși cu vehiculul din 
garaj sau depou la 5 dimineața, 
șoferul sau manipulantul. ca să aibă 
timpul necesar să ajungă, să încăl
zească motorul, să verifice starea

rezultate pozitive 
eforturile pentru 

conștiințe înaintate

■V

vehiculului ețc., trebuie să plece 
de acasă la orele 2—3 din noapte — 
aspect pe care unii călători nu-1 prea 
iau in considerație... Am încercat 
de aceea un regret că in darea de 
seamă a. adunării generale, atit de 
bogată în cifre 
omul, evidențierea 
fruntași.

în mod deosebit — la aceasta con
tribuind «intervențiile active ale 
conducerii municipiului — lucră
rile adunării s-au concentrat,
în bună măsură, asupra serioa
selor lipsuri acumulate în acti
vitatea I.T.B. — lipsuri care s-au 
manifestat deosebit de acut in zilele 

' acestei ierni. în cuvîntul vorbitori- 
lbr s-a regăsit, chiar cu insistență, 
expresia „lecția de la 2 și 3 februa
rie". Desigur, viforul și ninsoarea 
abundentă au creat dificultăți reale

și date, a lipsit 
unor figuri de

prinderi furnizoare, slaba calitate a 
unor asemenea piese etc. Dar, așa 
cum s-a putut observa cu claritate 
din dezbaterile adunării generale, 
principala cauză iși are originea in 
anumite deficiențe de organizare a 
muncii din cadrul I.T.B., inclusiv 
din stilul de muncă întîlnit chiar și 
la nivelul unor verigi de conducere 
ale întreprinderii.

Astfel, se poate spune că în acti
vitatea I.T.B. persistă o anumită 
„moliciune organizatorică" si că de
ciziile și măsurile stabilite de con
ducerea întreprinderii se anemiază 
și se diluează pină ajung jos, pe 
teren, in depouri și pe trasee. In
contestabil, acesta este semhul unei 
insuficiente urmăriri a măsurilor 
adoptate, ca și cum simpla adop
tare, din birou, a unor decizii asi
gură automat traducerea' lor efi

ÎNSEMNĂRI pe marginea adunării 
GENERALE A OAMENILOR MUNCII 

DE LA I.T.B.

și incontestabile transportului în 
comun. Dar tot atit de adevărat 
este că factorii meteorologici nefa
vorabili nu au făcut decit să pună 
intr-o lumină mai puternică carențe 
vechi — s-ar putea spune cronice — 
din activitatea I.T.B., care, într-o 
formă poate mai „dulce", mai su
portabilă, se regăsesc și în plină 
vară. Este vorba de asemenea lip
suri care 
justificate, 
relor, lipsa 
exprimată 
exasperant 
sirea „în grup' 
rea necorespunzătoare a curățeniei, 
defecțiuni pe itinerare etc. Aceste 
neajunsuri s-au răsfrînt, totodată, 
asupra propriilor prevederi de plan 
ale I.T.B. astfel, anul trecut, pla
nul de transport al I.T.B. n-a fost 
realizat la tramvaie, la troleibuze și 
nici la autobuze.

La drept vorbind, aceste lipsuri, 
care în zilele de 2 si 3 februarie „au 
umplut paharul", dăinuie de multă 
vreme și au mai fost abordate și 
criticate cu diferite prilejuri. Este 
adevărat; o parte din ele au un ca
racter obiectiv — lipsa unor piese 
de schimb, nerespectarea termene
lor de livrare de către unele între-

stirnesc nemulțumiri 
ca nerespectarea ora- 

de ritmicitate pe trasee, 
în pauze și . așteptări 

de lungi, urmate de so- 
i“ a. vehiculelor, sta-

Practicarea modernă
a medicinei tradiționale

Pentru redarea sănătății — pre
venirea agravări! unor boli și trata
rea numeroaselor suferințe — se 
apelează la toate metodele științi
fice, iar în ultimii ani se constată o 
tendință tot mai accentuată de îm
binare a medicinei moderne cu cea 
tradițională, între metodele tradițio
nale, acupunctura, această tehnică 
milenară reintinerttă în zilele noas
tre, oferind pacientului și medicului o 
terapie eficientă fără a se apela la 
medicamente. Almanahul „Scinteia" 
din acest an cuprinde o amplă an
chetă referitoare la posibilitățile acu
puncturii, la locul ei în tratamentul 
și prevenirea multora din bolile cu 
largă răspîndire. La solicitarea mai 
multor cititori, revenim cu precizări, 
legate de aspectele concrete ale tra
tamentului prin acupunctura.

în București, funcționează pe str. 
Visarion Cabinetul metodologic 
acupunctură coordonat de dr. Florin 
Clement Brătilă, care, cu pasiune 
profesională și dăruire, a reușit, spri
jinit de Direcția sanitară a munici
piului București, 
să organizeze un 
modern centru de 
specialitate.

După o listă 
propusă de Orga
nizația Mondia
lă a Sănătății, 
beneficiază de te
rapia prin acu
punctură afecțiunile reumatisma
le, gastro-intestinale, tulburările ner
voase, alergiile, afecțiuni ale apara
tului respirator ca bronșita, astmul, 
sinuzitele și rinitele acute etc.

în ultimii 4—5 ani. Ministerul Să
nătății a luat măsuri pentru specia
lizarea a circa o mie de medici care 
în prezent aplică acupunctura, cu re
zultate din cele mai bune, in unități 
medicale din întreaga țară. Cabine
tului metodologic din București, 
dotat corespunzător, cu săli de curs și 
bibliotecă, ii revine în continuare 
sarcina de a pregăti specialiști în 
acest domeniu. De altfel, acest cen
tru are preocupări în trei direcții la 
fel de importante : terapia prin acu
punctură, activitatea de cercetare și, 
în sfîrșit, cea de învățămint. de for
mare a cadrelor, a specialiștilor ne
cesari pentru toate domeniile medi
cinei, in colaborare cu Centrul de 
perfecționare a medicilor.

întrucit terapia prin acupunctură 
se întemeiază pe cunoștințele cele 
mai noi din fizică, electronică, bio
logie, fiziologie, informatică, o echi
pă complexă interdisciplinară de spe
cialiști competenți și-au asumat răs
punderea unor cercetări reunite. Un 
obiectiv de seamă privește crearea 
unei stații-pilot de monitorizare, de 
automatizare a procedurilor de diag
nostic și terapie. Este vorba deci de 
O cercetare care in. final vizează op
timizarea, creșterea eficienței tera
piei prin acupunctură, care asociază 
sau completează procedee a’e medi
cinei moderne. O atenție deosebită 
se acordă optimizării ‘fiecărei inves
tigații (electrocardiogramă, electro
encefalogramă, electronografie, eco
grafic). Bolnavul este examinat îna
inte si după tratament spre a se 
stabili date Ob’ective, reale in legă
tură cu evoluția stării de sănătate. 
Dintre alte numeroase cercetări,- 
menționăm pe cea mai importantă : 
punerea in evidență a meridianelor 
energetice ale organismului cu aju
torul unei tehnici radioactive și de
terminarea traseelor acestora. Ase
menea cercetări ca și cele referitoare 
la mecanismul endorfinelor — sub
stanțe secretate de creter cu rol în 
calmarea durerilor — reprezintă baza 
științifică a înțelegerii modului in 
care acționează acupunctura pentru 
a înlătura durerile și preveni boala.

de

OMUL Șl 
VIAȚA RAȚIONALA

Prin termografie și electronografie 
se pun de asemenea in evidență 
punctele de acupunctură care în ca
zul unui deficit energetic trebuie 
tonifiate, iar in cazul unui exces 
energetic se face dispersia surplu
sului de energie. Această tehnică mi
lenară, devenită actuală, vizează prin 
urmare .echilibrarea, din punct de 
vedere energetic, a diferitelor orga
ne, țesuturi, și în final a întregului 
organism. Cercetări moderne cu o 
aparatură din categoria celor mai 
recente confirmă concepția medicinei 
tradiționale chineze că la originea 
oricărei tulburări funcționale, a fie
cărei boli se află o modificare a 
echilibrului energetic. Dacă acest lu
cru se constată cu ajutorul acupunc- 
turii înainte ca tulburările să se ma
nifeste și să fie sesizate, boala poate 
fi evitată, prevenită. Este unul din 
scojț^rile pe care și le-a propus co
lectivul Cabinetului metodologic de 
acununctură din București.

Considerăm — ne spunea dr. Flo
rin C. Brătilă — că prin tot ce facem 

transpunem in 
practică indicații
le conducerii su
perioare de par
tid cu privire la 
valorificarea su
perioară a poten
țialului medicinei 
tradiționale în 
țara noastră. în 

an vor funcționa

cientă în viață — mentalitate care 
face, dimpotrivă, ca finalizarea lor 
să devină incertă, inconsistentă. Un 
singur exemplu, deosebit de suges
tiv : așa cum a reieșit din dezbaterile 
adunării, problema asigurării mij
loacelor de deszăpezire a fost anali
zată, discutată, pregătită și „rezol
vată" încă — știți cind ? — în luna 
mai a anului trecut ! Dar mai depar
te ? Mai departe se pare — judecind 
după „lecția zilelor de 2 și 3 fe
bruarie" — nu s-a urmărit cu minu
țiozitatea necesară cum 
terializează rezolvările 
rile discutate în birou.

Să mai spunem 
suficient doar 
măsuri bune ? 
să se urmărească 
ros, perseverent, aducerea lor la în
deplinire. Fără aceasta, ințențiila, 
chiar cele mai frumoase, rămîn sim
ple intenții, iar lipsurile persistă — 
pe arșiță ca și pe viscol.

în această ordine de idei, dezba
terile au reliefat, ca o problemă de 
mare însemnătate, necesitatea întă
ririi activității de control. Activita
te cu atit mai importantă in cazul 
unei asemenea întreprinderi-glgant, 
cu zeci de mii de angajați, care iși 
desfășoară activitatea nu în cîteva 
hale, ci imprășiiați pe zeci și zeci de 
trasee și mii de kilometri, răspindiți 
pe întregul teritoriu al Capitalei. Or, 
la adunarea generală a rezultat că 
este imperios necesar ca activitățile 
de control să fie mult mai bine or
ganizate — fie că este vorba de res
pectarea orarelor pe traseele de 
transport sau de calitatea repara
țiilor. Se cuvine arătat că, tocmai 
datorită exercitării unui control su
perficial. neexigent asupra repara
țiilor, o serie de vehicule ies pe 
trasee cu serioase defecțiuni teh
nice, incit rămîn în pană după scurt 
timp. De altfel, la nivelul anului tre
cut s-au înregistrat 95 163 râmîneri 
in pană pe trasee, respectiv imobi
lizarea unor vehicule un număr im
portant de ore. Ore care, înmulțite 
cu numărul călătorilor ce au așteptat 
în statii — pierzîhd timp prețios din 
programul. de lucru sau din timpul 
de odihnă — se ridică la cifre greu 
de calculat.

în ce privește disciplina, carențele 
muncii politico-educative se reflectă 
în numărul mare al absențelor ne
motivate, datorită cărora anul tre
cut n-au ieșit zilnic pe trasee nume
roase mijloace de transport, lîn 
alt aspect al indisciplinei : întîrzieri- 
le cu care ies vehiculele din depouri 
sau garaje, legate și de absenta de la 
locurile respective a maiștrilor șt 
inginerilor — adică a înșiși celor 
datori să asigure punctualitatea per
sonalului, să verifice calitatea in

se ma- 
ș.i măsu-

că 
să se

Esențialul
ferm.

nu este 
adopte 

este 
rigu-

treținerii vehiculelor, starea 
tehnică. ,

Serioase manifestări de indisci
plină s-au înregistrat — cum a re
ieșit din dezbateri — și la capetele 
de linii, unde controlul a 
de regulă, pe seama unor 
autoritate scăzută. Aceștia, 
lăți, fie că au lipsit, fie că 
pat de altele, fie că au . 
activ la... pierderea de timp și ză
bovirile îndelungate ale manipu- 
lanților sau șoferilor. S-a 
tat în dezbateri că într-una 
zilele trecute, la unul din capetele 
de linie, se adunaseră 10—12 tram
vaie, pentru că nu avea cine să le- 
ponteze cursa. Cite mai rămăseseră 
atunci pe traseu ? Or, fluența de la 
căpătui de linie determină în bună 
măsură fluiditate* șl ritmicitatea 
circulației pe întregul traseu — și 
de aceea acest loc trebuie suprave
gheat — sau, mai bine zis, condus! 
— nu doar de oameni care se re
zumă să fie simpli pontateri ai foi
lor de parcurs. Pentru a se înre
gistra îmbunătățiri notabile este 
necesar ca diferitele cadre de 
răspundere ale I.T.B, — șefi de 
servicii, de depouri, inclusiv cadre 
de conducere ale întreprinderii — 
să efectueze aici controale 
nale sistematice, dacă nu 
măcar foarte frecvente.

Din păcate, atit în darea _ ___
mă cît și in luările de cuvînt ale 
unor cadre de conducere din cadrul 
I.T.B. nu s-a insistat suficient asu
pra acestor aspecte privind depla
sarea centrului de greutate al activi
tății de conducere jos, pe teren. 
Ajungem astfel la aspectul nodal al 
lucrurilor : cine vizitează sediul 
I.T.B. din bulevardul Dinicu Go- 
lescu va vedea in birouri lume foarte 
ocupată, funcționari efectuînd o 
mare varietate de lucrări. Întocmind 
situații, îndosariind rapoarte, sesi
zări, redactind adrese, lucrări care-și 
au. desigur, însemnătatea lor. Folo
sind cei mai pozitivi termeni — „bi
rourile zumzăie de treabă". Dar, din 
păcate, se pare că nu se înțelege 
bine că acest „zumzet" râmîne in 
bună măsură un sunet gol dacă nu 
este însoțit de activitățile de pe te
ren ale întregului aparat, ale cadre
lor de răspundere, 
măsurile operative 
de linie, pe trasee, 
rite ore, îndeosebi 
aglomerație, inclusiv efectuarea unor 
„călătorii de însoțire", în tramvaie 
autobuze și troleibuze etc. Lucruri 
care, probabil, se fac, dar cu eficien
tă redusă.

Tocmai faptul că aceste aspecte nu 
sint greu de rezolvat întărește per
spectivele pozitive de îmbunătățire 
a stărilor de lucruri actuale. Aces
te perspective au fost, de altfel, re
flectate ih tonalitatea generală, so
bră. Serioasă, critică și autocritică 
a dezbaterilor, prin căutarea si stră
dania de identificare a soluțiilor ne
cesare. prin exigentele nrincipiale 
formulate de reprezentanții organe
lor de partid si consiliului popular 
ale Capitalei. Desigur, important 
este să se facă totul operativ pen
tru trecerea la fapte, la măsuri con
crete.

La acestea se adaugă necesitatea 
îmbunătățirii muncii politico-edu
cative a organizațiilor de partid, 
pentru întărirea disciplinei, creș
terea răspunderii și conștiinciozită
ții. Cu forțele proprii ale organiza
țiilor de partid din cadrul I.T.B., 
cu un sprijin mai substanțial din 
partea comitetului municipal, s-ar 
putea asigura — și este necesar — o 
îmbunătățire a muncii politice, ce 
ar avea multiple efecte pozitive.

Așa cum s-a arătat in concluzia 
dezbaterilor, acest puternic colectiv 
este in măsură să realizeze depă
șirea neajunsurilor, asigurind. condi- 

■ ții necesare 
punctual și 
de călători.
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de prezentele si 
luate la capetele 
in stații, la dife- 
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unui transport prompt, 
civilizat al milioanelor
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Exemplaritatea 
actului artistic

scrie, azi, la noi, 
teatru bun simult 

numeroasele premiere 
ale ultimilor ani, mai 
cu seamă, i-au demon
strat atit valoarea de 
spectacol, cit ?i audi
ența de public. Pentru 
că pe tot mai multe 
„partituri" dramatur- 
gice valoroase lucrea
ză interpreți de primă 
mărime ai Scenei ro
mânești și, tot la fel, 
regizori, nu puțini 
foarte buni, care și-au 
aflat confirmarea și 
„vocea" in piesa ro
mânească. Poate, așa
dar, un efort de Crea
ție literară să influen
țeze mișcarea teatrală, 
in spațiul dramaturgiei 
originale, sau, mai 
bine spus, ambele se 
pot influența reciproc, 
ceea ce se intimplă de 
fapt de clțiva ani în
coace. Totul, ansam
blul Justifică interesul 
pentru creația de tea
tru contemporan, ne
voia de diversificare a 
surselor, nevoia de a 
aduce in repertoriu 
piese de teatru din lu
mea noastră „fierbin
te", care se oferă, ni 
se oferă in atitea ipos
taze ca originală și 
capabilă si sugereze 
sinteze umane memo
rabile. Evident, totul 
depinde de pana care 
scrie ; de pana care 
scrie și mintea ce gin- 
dește, de ochiul ce 
vede și inima ce simte.

Nu-i mai puțin ade
vărat că la fel de ho- 
tiritoare este altitudi
nea la care năzuim, ori 
„ștacheta" pe care 
vrem să o depășim. 
Prezența unor drama
turgi ca D.R. Popescu, 
Marin Sorescu ș.a. 
probează tocmai că se 
poate impinge mal 
departe și tot mal de
parte rama, cadrul, că 
a scrie teatru presupu
ne o viziune de ne
contenită înnoire, sta
bilitate in mișcare șt, 
mai cu seamă, refuz al 
șabloanelor, monoto
niei, simplismului, a 
polivalență de mijloa
ce fără de care este 
imposibilă o atitudine 
artistici reală, valo

roasă. Faptul că avem

o bogată literatură 
dramaturgică, diversă 
și polivalentă, poate 
fi foarte bine ilustrat, 
de asemenea, cu piese
le unor autori ca Paul 
Anghel, Ion Brad, Ion 
Băieșu, Mircea Bradu, 
Paul Everac. Theodor 
Mănescu, M. R. laco- 
ban, T. Popescu, D. 
Solomon ș.a.

Așadar, nu doar des
pre ce din realitatea 
noastră aducem pe 
scenă ar trebui să dis
cutăm — evident, este 
foarte important acest 
ce — dar cum apare 
realitatea In spectaco
lul de teatru, cum reu
șește să se prefacă in

ÎNSEMNĂRI

emoții folosind mij
loace specifice. Discu
ția este utilă, cred, pe 
o largă întindere, de la 
talent pină la ingenio
zitate, sau și in ce 
privește talentul și, re
feritor la ingeniozita
te, care tot talent poa
te fi cind nu-i altceva. 
Îndeosebi, subiectul 
extras din lumea în
conjurătoare, de azi. 
de aici, de acum, cred 
că cere intensificarea 
tensiunii creației de 
teatru, de la scriere la 
spectacole. îndeosebi, 
omul acestui an 1986, 
al acestui sfîrșit de mi
leniu, omul din Româ
nia sfirșitului de mi
leniu doi care vine 
spre rampă cu enig
mele și . răspunsurile 
sale, cu exigențele și 
nemulțumirile sale, cu 
aspirațiile și căutările 
sale. Poate in nici o 
artă a euvîntului a- 
ceastă căutare nu are 
șansa să se ridice atit 
de pregnantă'și limpe
de, atit de specific 
omenească, identifica - 
toare existențială, ca 
în teatru. Poate in nici 
o artă — sigur, in nici 
o artă ! — substituirea 
tensiunii reale a emo
ției artistice autentice 
prin falsuri și impro
vizații nu iese atit de 
mult in evidență ca in

teatru. Scena nu iartă- 
însă, nu mai puțin, 
scena parcă are in ea 
un fior mult mai activ 
in a chema lumea, 
omul, eroii, de a-i 
defini !

Termenii se conto
pesc in unul singur ; 
spectacolul, care este 
în măsură să detașeze 
conflictele, să nomina
lizeze tensiunile, să 
impună caracterele. E 
adevărat, toți oamenii 
sint egali, cadrul so
cietății noastre garan
tează această egalitate, 
militează pentru ea, in 
adincul adincului ei 
orice artă adevărată 
are această democrație 
in care un om e egal 
un om, insă scena 
are, în același timp 
(arta, in generali, „ti
rania" de a dori ex
cepționalul, sinteza de 
a impune exemplarul. 
In zestrea dramatur
giei noastre contempo
rane, in cuferele ei, in 
trăsurile și bolizii ei 
este încă loc destul 
pentru conflicte din 
care să rezulte exem
plarități. însuși modul 
prin care egatitatea 
degradată in „egalita
rism" poate degenera 
în oarbă inseHere este 
unul ; după cum altul 
poate fl ignorarea e- 
rOismului de zi cu zi in 
favoarea- improvizației 
și paradei, abdicarea 
de la exigențele mora
le, de, la datoria de a 
munci, de a fi om, de 
a iubi, de a-țî menține, 
sufletul in stare de 
vibrație omenească. E 
greu ? E ușor ? Sint 
conflicte, înfruntări, 
trăim intr-o lume di
namică și cu atit mai 
complexă cu cit are un 
program de evoluție ; 
are, această lume, nă
zuința să nu meargă la 
voia inttmnlării intr-o 
vreme in care mersul 
la voia tntîmpUrii ar 
însemna condamnare 
la regres. Omul nu se 
poate sustrage acestei 
realități. El este eroul 
acestei realități. Tea
trul pe care-t scriem 
se află -înăuntrul aces
tui om. Vine de la el. 
Pentru el.
Platon PARDAU

CALIFICAREA PUBLICULUI

• Vară sentimentală : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11; 13: 15; 17; 19, ARTA 
(213186) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.a Marele premiu : LIRA (31 71 71) — 
15 J 17; 19, PROGRESUL (23 94 10) — 
15; 17; 19.
a Racolarea : PACEA (71 30 85) — 15; 
17; 19, COSMOS (27 54 95) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19.
a Nea Mărin miliardar : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17; 19.
a Nu te voi uita niciodată : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30.
• Aventuri in Ontario : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, ME
LODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 15; 17; 19. 
a Sarea e mai prețioasă decit aurul : 
TIMPURI NOI (156110) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19.a Alice : STUDIO (59 53 15) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19, UNION (13 49 04) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19, FLAMURA (85 77 12)
— 11; 13; 15.
0 Itamîi, fericire : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15; 17; 19.
a Fata fără zestre : POPULAR 
(35 15 17) — 11; 15; 18.
a Hallo, taxi 1: GIULEȘTI (17 55 48)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, FLORSASC/' 
(33 29 71) — 11 ; 13; 15; 17; 19, MIO
RIȚA (14 27 14) — 9; U; 13; 15; 17; 19. a Vânătorul de căprioare : FEREN
TARI (80 49 85) — 15; 17; 19, VIITO
RUL (10 67 40) — 15; 17; 19.a Ultimul mohican : AURORA 
(35 01 06) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.a Fata morgana : CAPITOL (16 29 17)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19.
a Program special pentru copil — 9; 
11; 13; 15; 17, Prietenul nostru Til
— 19 : DOINA (16 35 38).a Clinele: PATRIA (11 86 25) — 0; 
11,30; 14; ,16,30; 19, BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9; 11,30; 14; 16,30; 10, FA
VORIT (45 31 70) — 9; 13; 15; 17; 19. 
0 Cobra se întoarce : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13; 15: 17; 19, GRI- 
VIȚA (17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, COTROCENI (49 48 48) — 15;
17; 19.
a Pilot de formula 1 : EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19,
GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, CULTURAL (83 50 13) — 10; 12,15; 
14,30; 16,45; 19.
o Cei șapte fantastici : BUZEȘTP 
(50 43 53) — 14,30; 16,30; 18,30.
a Lupii mărilor : DACIA (50 35 9i) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19, VOLGA (79 71 26)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19.a Avertismentul: FLACARA (20 33 40)
— 13,30; 16; 18,15.

11;

teatre
-......-

cursul acestui
în cadrul unității noastre și ca
binete de homeopatie și fitote- 
rapie, mijloace naturiste cu mare 
valoare terapeutică. Această Or
ganizare urmărește ca într-o func
ționalitate armonioasă să contribuie 
la evitarea în cea mai mare mă
sură a polipragmaziei, a adminis
trării în exces a unor medicamente, 
a abuzului de substanțe chimice care 
obligă de atîtea ori specialiștii să 
apeleze la farmacovigilențâ.

Se știe că unele medicamente, con
siderate eficace, au dus la apariția 
unor boli mai severe datorită utiliză
rii lor prea mult. timp. Așa este ca
zul declanșării unor alergii datorate 
substanțelor chimice. In toate aceste 
situații, dar mai ales în prevenirea 
lor, mijloacele naturiste ca și acu
punctura se afirmă tot mai mult în 
lumea întreagă. Cabinetul metodolo
gic din București, aflat la dispoziția 
tuturor cetățenilor, urmărește cola
borarea cu celelalte policlinici și de 
aceea bolnavul este bine să se. pre
zinte cu diagnosticul stabilit de me
dicul policlinicii prin care vine, be
neficiind apoi și de serviciul de 
diagnostic din cadrul centrului de 
acupunctură. Aici se confirmă diag
nosticul prin examen clinic și para- 
clinic, prin mijloace și tehnici mo
derne ca ecografia, electronografia, 
electrocardiogramă, encefalogramă, 
oximonitorizarea (determinarea pre
siunii oxigenului în țesuturi care 
arată gradul de oxigenare al țesutu
rilor). Se fac apoi determinări elec- 
trodermale pentru a se stabili defi- 
c'tul sau excesul energetic al unuia 
din cele 12 meridiane energetice ale 
organismului, pentru că, așa cum ară- 

' tam, in concepția medicinei tradițio
nale extrem-nrjentale. boala este re
zultatul modificării echilibrului ener
getic al diferitelor zone din orga
nism. De aceea, un control periodic 
cu ajutorul metodelor acupuncturii 
ar pune baze'e prevenirii reale a 
imbo'năvirii. în acest sens. începu
tul făcut de Cabinetul metodologic 
de acununctură din Capitală se adau
gă. promițător, cauzei nobile a unei 
medicini profilactice, preventive, 
componentă cs„-tinlă a noliu-li sa
nitare a partidului și statului nos
tru.

11,30 Telex
11,35

(Urmare din pag. I)

Elena MANTU

Lumea copiilor • Telefilmoteca 
de ghiozdan. „Călătorie în 
adlncuri” (color). Episodul 3
Din cununa cinteculul românesc. 
Muzică populară (color)
Album duminical. Din sumar : 
@ Trei șlagăre, trei interpret!...
• Copiii — bucuria supremă a 
vieții. Reportaj • Surprize muzi
cale • Pagini de mare populari
tate ® Serbările zăpezii. Selecțiuni 
Înregistrate la manifestările cul- 
tural-artistice și sportive cu ca
racter educativ organizate la Cîm- 
pulung Moldovenesc de C.C. al 
U.T.C. prin Biroul de Turism pen
tru Tineret și Ministerul Turismu
lui 0 Teatru scurt • Telesport
• Cotidianul in 600 de secunde
• Pagini din istoria filmului
• Secvența telespectatorului

14.45 Contemporanii noștri (color). Oa
meni pentru ascensiuni. Reportaj

15,00 închiderea programului 
19,00 Telejurnal
19,25 Călătorind 

albastre.
mîhturile
(color)

19,50 Cîntarea României (color). De pe 
marea scenă a tării pe micul 
ecran. Emisiune realizată în co
laborare cu Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste și cu Comite
tul de cultură șl educație socia
listă al județului Sibiu

20,30 Vinătoare pe Kllimandjaro (color), 
i Ultima parte

21.45 Telejurnal
22,00 Închiderea programului

LUNI, 24 FEBRUARIE

12,40

13,00

de-a lungul Dunării 
Epoca CeaușesCu. Pă- 
dlntre ape. Reportaj

20,00 Telejurnal
20,20 Orizont tehntco-știlnțifie
20,40 Tezaur folcloric (color)
21,00 Koman-foileton (color). „Sorrell 

și fiul". Premieră pe țară, pro
ducție a televiziunii britanice. 
Ecranizare după romanul cu ace
lași titlu de Warwich Deeping. C«: 
Richard Pasco, Peter Chelsom, 
John Shrapnel, Sarah Neville, 
Michael Troughton, Prunella Ran
some, Jon Rumney, Elizabeth Sin
clair, Mary Tempest, Norman 
Mills, Norman Wooland, Hope 
Johnstone. Regia t Derek Bennett. 
Ultimul episod

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Exemplele de mai sus vor să 
spună un singur lucru : satele și 
orașele țării, innoite cele mai multe 
din temelii, pulsează în ritmul unei 
Intense și diverse vieți spirituale, 
artistice, creatoare. Ele și-au consti
tuit un climat moral, intelectual și 
artistic din care tind să dispară 
marile discrepanțe, incompatibilită- 
țile, odinioară accentuate, dintre di
verse tipuri de activități. Omogeni
zarea lor se face in sus și, în âcest 
climat exigent, deschis, receptiv in- 
tîlnirile cu arta, cu literatura nu mai 
sint demult expresia unei atitudini 
complezente, o formalitate protoco
lară in care o parte pste doar cu 
respectul și admirația, iar cealaltă 
doar cu știința și luminarea. Schim
burile sint reciproce, iar Învățămin
tele — egale. Emanciparea partici- 
panților la actul de cultură este o 
realitate, iar coeficientul de contri
buție avizată la dezbaterea creației 
literar-artistice se află în continuă 
creștere. Tot mai multe fapte de 
cultură petrecute azi in satele și 
orașele noastre indică, In cele mai 
bune cazuri, desigur, o demonopo- 
lizare a opiniei, diversificarea fac
torilor de climat spiritual și artistic, 
creșterea numărului acelora care 
mînuiesc cu pricepere și bun simț 
instrumentele fine ale analizei și 
judecății de valoare. Care nu se mai 
întemeiază exclusiv pe gust ci și pe 
mecanismele mai profunde, conștien
tizate, ale procesului de creație. Un 
pictor așa-zis „naiv“, un artist 
profund care a trăit și lucrat, pină 
de curind, In mediul sătesc, — 
Gheorghe Mitrăchiță din Barca Dol
jului — avea deplina conștiință a 
misiunii sale cind definea astfel li
bertatea de creație : „Eu cred că 
fiecare artist e liber între cei patru 
pereți ai lui. Acolo e dumnezeu și 
face ce vrea. Dar cind iese cu tabloul 
din casă, el trebuie să 
Că-și ia un risc. Nimeni 
să scoată tabloul din 
dacă-1 scoate, el nu mai 
tea lui, el are tot atita ‘libertate cit 
au și oamenii ceilalți. El nu 
să pretindă mai mult. El își 
pretinde mai mult numai

țină seama 
nu-1 obliga 
casă, dar, 
are liberta-

poate 
poate 
sieși, 

intre cei patru pereți ai lui". Acolo
unde se emit asemenea opinii nu 
mai poate fi vorba de o gîndire com
plezentă ori simplistă a raporturilor

dintre oamenii „simpli", cei mulți și 
creația artistică.

întilnirile cu cititorii organizate în 
ultimii ani — mult- mai numeroase 
și, îndeosebi, privite cu o mare se
riozitate profesională datorită preo
cupării lăudabile a Uniunii scriitori
lor — contribuind la întreținerea 
unui fertil dialog, ochi in ochi, între 
scriitori și mase largi de oameni au 
făcut mai evidentă ca oricind cali
ficarea publicului actual, consecință 
a unui vast proces de instrucție și 
educație, expresie a unei democrati
zări ale cărei ținte sint, și în acest 
domeniu, valoarea, competența, ca
litatea opiniei. Dar cum nici o in
strucție, oricît de înaltă, nu poate 
suplini, ea singură, acea calitate a 
opiniei derivate din adevăr, din 
fidelitatea față de adevărul Vieții, 
întilnirile cu cititorii, cu oame
nii muncii devin cu atit mai 
profitabile, mai revelatoare. Am 
asistat zilele trecute, la uzinele „Re
publica" din Capitală, la o asemenea 
mtîlnire în care muncitori, ingineri, 
tehnicieni și-ati spus părerea di 
„Rănile soldaților Învingători", ro
man de Cofneliu Leu. Cititorii aces
tui bun roman de actualitate nu se 
erijau cîtuși de puțin în comentatori 
literari, nu-și asumau atribuțiile cri
ticii literare, deși, trebuie să spunem, 
cîteva dintre remarcile lor puteau 
umple de invidie chiar și pe un cro
nicar literar. Exprimîndu-și gîndu- 
rile despre o carte, cititorii își fac 
cunoscute și opțiunile literare. Cei 
mai mulți optează pentru o litera
tură de un realism fundamental : nu 
copil lucioase sau banale ale reali
tății, ci cărți adevărate, indiferent de 
formula lor stilistică. Nici unul 
dintre cei care au vorbit despre 
literatura actuală n-au folosit ter
meni că „zugrăvire", „Ilustrare", „re
producere", „redare". Nu ml se pare 
întimplător : ei caută și citesc cu 
plăcdre o literatură care să oglin
dească idei, acceptă uneori chiar și 
personaje mai palide ori „schițe de 
personaje", cu condiția ca pagina li
terară să pulseze de o gîndire ori
ginală, înaintată, capabilă să pro
voace reacția, participarea, atașa
mentul moral și spiritual. Ei știu 
foarte bine că un personaj literar 
nu este o copie mecanică a realității, 
ci o sinteză, un simbol ireductibil la 
individual și accidental. Nu doresc, 
de aceea, o proză „tîrîtoare", teres
tră, factice, o poezie „țirîită", mo-

lespre

hotonă, fără surprize. ci imagini 
complexe ale vieții, proiecții înalte, 
pline de patos mobilizator ale idealu
rilor contemporane. Romanul amintit 
propune cititorilor un tînăr erou aflat 
in căutarea propriului drum : „din 
asemenea tineri — spunea un cititor — 
care renunță la o viață călduță, lu- 
îndu-și existența pe cont propriu, și 
care năzuiesc și îndrăznesc să răzba
tă singuri la discernămint, nu duși 
de mină ca niște infirmi, din astfel 
de oameni care-și cuceresc mereu 
propria libertate cred că se va naște 
eroul de miine". Respingerea eroului 
prefabricat, de mucava, nevoia de 
modele vii, nu de icoane, plăcerea 
de a întîlni personaje care gîndesc, 
pun și își pun întrebări, pentru care 
munca nu-i un simplu mijloc de trai 
ci forma Supremă a implinirii ome
nești, aceea care dă un sens major 
existenței — iată elementele princi
pale ale esteticii acestor cititori ca
lificați, ale căror opinii, dincolo de 
gusturile diferite, au o trăsătură co
mună : gustul adevărului. „Eu cred 
in forța omului care visează, crea
tor de valori — declară un cititor. 
Singele eroului este ideea pen
tru care luptă. în inima lui bat, 
ca niște clopote, aspirațiile oa
menilor din epoca lui". „îmi plac 
eroii pentru tenacitatea cu care ur
măresc să-și ducă pînă la capăt țe
lurile lor, ale întregii colectivități — 
spunea strungarul Nedea Milică. 
îl admir pe tovarășul Neagu 
care și-a pus viata în joc pentru 
împlinirea idealului social in numelo 
căruia s-a ridicat la luptă clasa lui, 
clasa noastră muncitoare". Neagu 
este eroul romanului, dar in 
clipa aceea el devenise „tovarășul" 
strungarului Nedea Milică de la 
„Republica" ! Ce dovadă mai emo
ționantă pentru un scriitor că eroul 
său a trecut granița nevăzută a căr
ții, pătrunzind in lumea reală, deve
nind „tovarășul" apropiat al unuia 
dintre cititorii săi ? I

Această expresie spontană a atașa
mentului cititorului la eroul cărții 
rezumă cel mai bine concluzia și 
idealul adevăratelor Intilniri cu 
cartea, cu literatura. întîlniri verita
bile, in care cititorul, ca și spectato
rul ori auditorul calificat, competent 
au tot dreptul să-și spună părerea : 
acel cititor căruia autorul, scriind, 
îi simte în preajmă răsuflarea. O 
apropiere care exprimă încredere, 
solicitudine, prețuire.

• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mică) : Despot Vodă — 10; Nu se știe 
niciodată — 17; (sala Atelier) : Intre 
cinci și șapte — 10,30; Idolul și Ion 
Anapoda — 14; Intre patru ochi (A)
— io.
• Filarmonica „George EneBcu" 
(13 68 75, Ateneul Român) : Concert 
educativ pentru elevi. (Ciclul B). 
„Forme șl genuri muzicale". Dirijor 
șl comentator : Nicolae Racu — 11.
• Opera Română (13 18 57) : Bărbie
rul din Sevilla —.11; Lacul lebedelor
— 18.
a Teatrul de operetă (14 80 11) ; 
silvia — 10; Casa cu trei fete — 17,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra- 
(sala Schitu Măgureanu, ț4 75 43) : 
Noțiunea de fericire — 10; Trenurile 
mele — 17,30; (sala Grădina Icoanei, 
11 95 44) : Hamlet — 15.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mielul
turbat — 10,30; Diavolul șl bunul
Dumnezeu — 18.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Atenție, se filmează — li; Romanță 
tirzie — 10,30.
a Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Măseaua de minte — 10; Cirttțele — 
14; 17,30; (la sala mică a Palatului) : 
O dragoste nebună, nebună, nebună
— 16 Șl 19.
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03.
sala Magheru) : Scapino — in; Bră
țara falsă — 17,50; (sala Studio) :
Craii de curtea veche — 10,30; EX
— 18.
• Teatrul Ciulești (sala Majestic,
14 72 31) : Arta conversației — 10;
Bărbierul din Sevilla — 18; (sala Giu- 
lești, 18 04 85) : Milionarul sărac — 11; 
Jocuri crude — 18.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tăna- 
se" (sala Savoy, 15 56 78) ; Pomplliu 
de Pompadour — 18; (sala Victoria, 
50 58 65) : Băiatul cu stlclețl — 18; (la 
Palatul sporturilor șl culturii) : Boe
ma. bucuria mea ! — 15 șl îs.
a Ansamblul „Rapsodia româhă" 
(13 13 00) : Concert de muzică popu
lară — 18.
a Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Trubaduri și purlm-spileri — 11; 
Cum se cuceresc femeile -- --
a Teatrul „Ion Creangă" 
Pinocchio — 10,30.
a Teatrul ..Țăndărică" 
O fetiță caută un cintec 
(sala Cosmonauților, 11 12 04) 
șl Leul — 11,30
a Circul București (10 41 95) : La circ 
ca-n filme — 10; 15; 18.
a Estrada Armatei (sala C.C.A.. 
13 60 64) : Atenție, estrada în emisie 
— 15,30; Veselia are cuvintul — 18.
0 Studioul de teatru I.A.T.C. (15 72 59): 
Rosencrantz și Guildenstern — 17.

17,30.
(50 26 55) I

(15 23 77) :
16; 12t
: Dana

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 23 februarie (ora 20) — 26 
februarie (ora 20). in țară : Vremea se 
va răci, îndeosebi In ultimele zile. Ce
rul va fi mai mult acoperit. Vor cădea 
ninsori temporare, mal ales in regiu
nile din estul șl sudul țării. Vintul va 
sufla moderat cu Intensificări locale în 
regiunile extracarpatlce, la început din 
sectorul nordic, apoi din sectorul estic, 
cu viteze de 40—70 km/oră, viscolind 
zăpada. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse, în general. Intre minus 15 și 
minus 5 grade, mal coborîte in ultime
le nopți în nordul șl centrul țării plnă 
la minus 20 de grade, dar ușor mal ri
dicate in sud-estul țării la începutul 
intervalului, iar cele maxime între mi
nus 8 și plus 2 grade. Local, ceață eu 
depunere de chiciură tn nord-estul șl 
centrul tării. în București : Vremea 
se va răci, mai ales in ultimele tfile. 
Cer mai mult acoperit. Vor cădea nin
sori temporare. Vînt moderat cu inten
sificări din sectorul estic, viscolind 
trecător nirsoarea. Temperaturile mi
nime vor fl cuprinse între minus 8 și 
minus 4 grade, cele maxime între mi
nus 3 grade și plus un grad.
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Doresc să adresez sincere mulțumiri Excelenței Voastre pentru amabilul 
mesaj transmis cu ocazia Zilei naționale a Thailandei. La rîndul meu, vă 
rog să primiți cele mai bune urări de fericire și sănătate personală, de con
tinuă prosperitate poporului român.

Cu prilejul celei de-a 68-a 
aniversări a Armatei 

și Flotei maritime militare 
sovietice

Vizita delegației parlamentare braziliene

A APĂRUT

BHUMIBOL
Regele Thailandei

NICOLAE CEAUSESCU»

CUVÎNTARE
la plenara lărgită a Consiliului Național al Igriculturii, 

Industriei Alimentare, Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor

14 februarie 1986 EDITURA POLITICA

Simbătă dimineața, la Monumentul 
eroilor sovietici din Capitală a avut 
loc solemnitatea depunerii de co
roane de flori din partea Ministeru
lui Apărării Naționale și Consiliuiul 
popular al municipiului București, cu 
prilejul celei de-a 68-a aniversări a 
Armatei și Flotei maritime militare 
sovietice.

A fost, de asemenea, depusă o co
roană de flori din partea Ambasadei 
Uniunii Sovietice la București.

Au participat generaj-colone) Ma
rin Nicolescu, adjunct al ministrului 
apărării naționale, Ștefan Bîrceri și 
Elena Verona Burtea, vicepreședinți 
ai Comitetului executiv al Consiliu
lui popular al municipiului Bucu
rești, generali și ofițeri.

Au fost prezenți V.G. Pozdniakov, 
Însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Uniunii Sovietice la București, ge- 
neral-maior M. A. Lealin, atașat 
militar, aero și naval al U.R.S.S. la 
București, membri ai ambasadei.

Cu același prilej au fost depuse 
coroane de flori și la alte monumen
te și cimitire din Capitală și din țară.

— ■
La invitația Mării Adunări Na

ționale, simbătă a sosit în Capitală o 
delegație parlamentară braziliană, 
condusă de Jose Manoel Fontanillas 
Fragelli, președintele Senatului și al 
Congresului Național ale Republicii 
Federative a Braziliei. Din delegație 
fac parte Marcondes Gadelha, _.Iosă 
Ignacio Ferreira și Cid " 
paio — senatori.

La sosire, oaspeții au 
de Nicolae Giosan, 
Marii Adunări Naționale.

în aceeași zi, președintele Marii 
Adunări Naționale a avut o între
vedere cu parlamentarii brazilieni.

S-a procedat la un schimb de in
formații cu privire la activitatea și 
preocupările forurilor legislative din 
România și Brazilia și s-a exprimat

Feijo Sam-
fost salutați 
președintele

dorința comună de a amplifica con
lucrarea dintre cele două parlamen
te, in vederea sporirii contribuției 
acestora la dezvoltarea și diversifi
carea colaborării statornicite între 
țările și popoarele noastre.

A fost subliniată, de asemenea, 
necesitatea sporirii aportului parla
mentelor și al parlamentarilor din 
întreaga lume la edificarea unui cli
mat de pace, securitate și cooperare 
intre toate națiunile,

A fost prezent ambasadorul Bra
ziliei la București, Carlos dos San
tos Veras.

♦
Biroul Marii Adunări Naționale a 

oferit un dineu in onoarea oaspe- 
' ților.

Realizarea onor producții
cit mai mari de legume timpurii

(Urmare din pag. I)
acoperirii solariilor destinate repică- 
rii răsadurilor. Acestea ar fi în mare 
condițiile în care riscă să porneas
că legumicultorii in realizarea unei 
sarcini de deosebită importanță eco- 

care

(Urmare din pag. I)
in ședința Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., un obiectiv 
prioritar, de maximă însemnătate 
pentru dezvoltarea dinamică, in
tensivă a economiei, pentru progre
sul general al țării, sporirea avu
ției naționale și ridicarea bunăstă
rii întregului popor. De altfel, pla
nul național unic de dezvoltare 
economico-socială a țării pe anul 
1986 prevede ca productivitatea 
muncii să crească cu 10—12 în in
dustria republicană și cu 10,5—12,5 
la sută in activitatea de construc- 
ții-montaj ; sporuri importante 
sînt prevăzute și pentru alte sec
toare ale economiei naționale. Sar
cinile stabilite in acest domeniu 
sînt realiste, pe deplin posibile de 
realizat și înfăptuirea lor are o 
mare Însemnătate pentru creșterea 
producției și a eficienței econo
mice în toate domeniile, pentru în
deplinirea și depășirea prevederi
lor de plan pe acest an.

în spiritul exigențelor formu
late de secretarul general al 
partidului in cadrul ședinței Co
mitetului Politic Executiv, pe 
primul plan al preocupărilor 
trebuie să stea promovarea largă 
a tehnologiilor noi, avansate, per
fecționarea structurilor de produc
ție, extinderea mecanizării și au
tomatizării, utilizarea cu eficiență 
superioară a capacităților existen
te, a timpului de lucru, reducerea 
consumurilor specifice de materii 
prime, materiale și energie, ridi
carea nivelului tehnic și calitativ 
al produselor. Concomitent, o â- 
tenție deosebită trebuie acordată 
imbunătățirii continue a organi-

zării producției și a muncii, întă- 
- ririi ordinii și disciplinei, a spi

ritului de răspundere în fiecare 
întreprindere, la fiecare loc de 
muncă, ridicării calificării profesio
nale a personalului muncitor.

De bună seamă, toate aceste preo
cupări primordiale subliniate in 
cadrul ședinței Comitetului Politic 
Executiv se circumscriu în ampla 
acțiune de perfecționare și moder
nizare a proceselor de producție, 
acțiune care se desfășoară in mo
mentul de față in toate unitățile si 
ramurile economiei naționale, la 
scara întregii țări. Este o acțiune 
de mare amploare si însemnătate 
economică și politică -- care tre
buie să asigure, concomitent cu 
creșterea mai puternică a producti
vității muncii, reducerea mai sub
stanțială a consumurilor materia
le și energetice, ridicarea continuă 
a nivelului tehnic si calitativ al 
produselor.

In cadrul acțiunii de orga
nizare si modernizare a produc
ției, o importanță deosebită are a- 
plicarea fermă, corectă, a acordu
lui global in fiecare unitate și ra
mură economică. Tocmai de aceea, 
în ședința Comitetului Politic Exe
cutiv, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a cerut ministerelor și organelor 
economice de sinteză ca. în cadrul 
acestei acțiuni, să clarifice, pină la 
sfirșitul lunii martie, toate proble
mele care mai sînt de clarificat și 
să întocmească pentru fiecare ra
mură și domeniu de activitate in 
parte instrucțiuni clare de aplicare 
a acordului global, astfel incit, în 
trimestrul II al anului în curs, a- 
ceastă formă superioară de organi
zare a muncii să fie generalizată in 
întreaga economie națională.

f

In dezvoltarea prezentă și viitoa
re, societatea noastră are nevoie de 
o înaltă productivitate a muncii 
pentru a înainta mai rapid de dru
mul progresului economic și social. 
Iată de ce, în toate acțiunile care 
se întreprind acum in vederea creș
terii mai accentuate a productivi
tății muncii, organele și organiza
țiile de . partid din unitățile eco
nomice — trăgind concluzii și în
vățăminte corespunzătoare atît din 
ce a fost pozitiv, cît mai ales din 
neaiunsurile ce s-au manifestat 
anul trecut in acest domeniu — tre
buie să manifeste un rol activ, 
dinamic, mobillzînd puternic colec
tivele de oameni al muncii în ela
borarea de programe de măsuri cît 
mai cuprinzătoare și aplicarea lor 
fermă in viață.- stimulind perma
nent inițiativa creatoare a soecia- 
liștilor și muncitorilor, soluțiile 
tehnice și organizatorice valoroase 
oe care ei le prooun, in vederea 
îndeplinirii integrale a sarcinilor de 
plan privind creșterea productivi
tății muncii în acest an.

Cu toții, oamenii muncii — în 
calitatea de proprietari, producători 
si beneficiari a tot ceea ce se reali
zează in tara noastră — sînt pro
fund interesați să acționeze cu 
toată hotărirea. cu abnegație și spi
rit de răspundere revoluționar 
pentru sporirea în ritm susținut a 
productivității muncii, deoarece a- 
ceasta reprezintă in etapa actuală 
un factor fundamental, primordial 
al dezvoltării dinamice, intensive a 
economiei naționale, al creșterii ve
nitului național și a avuției gene
rale a tării, al ridicării — pe aceas
tă bază trainică — a nivelului de 
trai al întregului popor.

nomică. Privind modul în 
industria furnizoare de folie în
țelege să răspundă unor cerințe 
atit de stringente pentru buna 
pregătire a viitoarei producții de le
gume extratimpurii, stai și te în
trebi : care sint rațiunile pentru care 
forul tutelar al acestor unități a sta
bilit o atît de păgubitoare eșalonare 
a livrărilor de folie ? Și nu putem 
să nu ne facem și ecoul unor ca
dre care lucrează in legumicultura 
și să nu punem întrebarea : ce mod 
de cooperare economică este acela 
in care unul din parteneri adoptă in 
deplină cunoștință de cauză decizii 
de natură 
procesului 
rante ?

Aceste 
atit mai 
anomaliile 
constituie 
de anul trecut, cind. datorită neasi- 
gurării integrale Și la timp a foliei • 
de polietilenă, au rămas neacoperite 
suprafețe mari de salarii, șau chiar

să ducă la perturbarea 
de producție părții coope-
întrebări se 
mult formulate 

la care ne 
o repetare a

cer
cu 
referim 

situației

(Urmare din pag. I)

cu 
cit

dacă au fost acoperite, aceasta s-a 
făcut cu mare intirziere și in con
secință cu pierdere mare de legume 
timpurii. Unor asemenea procedee 
ce duc la risipa unor produse cu un 
rol atît de important în aprovizio
narea populației cu bunuri agroali- 
mentare și scad mult posibilitățile 
pentru export trebuie să li se pună 
capăt cu desăvârșire. Atunci cînd 
este vorba de a asigura buna apro
vizionare, cînd trebuie găsite moda
litățile cele mal avantajoase in des
fășurarea exportului, nici o altă în
datorire nu poate fi mai importan
tă. Iată de ce in spiritul indicațiilor 
date de secretarul general al parti
dului 
gura, 
ră, o 
gume 
voile ----- - .
celelalte cerințe ale economiei națio
nale, socotim că trebuie luate grab
nic măsuri pentru corelarea grafi
celor 
reale 
trivit 
acest 
industria producătoare să livreze cel 
puțin 350—380 tone de folie pe zi, și 
nu 10—20 de tone cit livrează in 
prezent.

la recenta plenară, de a se asi- 
incepînd cu această primăva- 
prodncție cit mai mare de le- 
timpurii care să satisfacă ne- 
de consum ale populației,

de livrare a foliei cu nevoile 
ale legumiculțurii, ceea ce po- 
aprecierii specialiștilor din 
domeniu înseamnă că de acum

Informații sportive
RUGBI. La Barreiro (Portugalia) 

s-a disputat meciul dintre selecțio
natele României și Portugaliei, con
tend pentru campionatul eurooean de 
rugbi — „Cupa F.I.R.A.". Rugbiștii 
români au obținut victoria cu scorul 
de 34-14 (24—0).

FOTBAL, In cadrul optimilor de 
finală ale „Cupei României** la 
fotbal, competiție ce se desfășoară 
sub genericul „Daciadei". la Alba lu- 
lia s-a disputat teri meciul dintre 
echipele Dinamo București si Uni
versitatea Cluj-Napoca. Fotbaliștii 
de la Dinamo au obținut victoria cu 
scorul de 3—1 (0—0). Golurile au fost 
marcate de Rednic (min. 56). Văi- 
dean (min. 62). Orac (min. 90). res
pectiv. Cîmpeanu (min. 55). Astăzi.

■ a n ■ i
EXPERIENȚA VALOROASĂ

sărbătoarea națională

A REPUBLICII COOPERATISTE GUYANA

Tovarășului HUGH DESMOND HOYTE
Președintele Republicii Cooperatiste Guyana

GEORGETOWN
Cea de-a 16-a aniversare a Zilei naționale a Republicii Cooperatiste 

Guyana imi oferă prilejul de a vă adresa, in numele poporului român și al 
meu personal, calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate 
și fericire personală, de bunăstare șt pace pentru poporul guyanez prieten.

Exprim convingerea că raporturile de prietenie și cooperare dintre țările 
noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă, în folosul reciproc al celor două 
popoare prietene, ăl cauzei păcii și colaborării in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovară
șul Constantin Dăscălescu, a trimis 
o telegramă primului ministru al Re
publicii Cooperatiste Guyana, Ha
milton Green, cu ocazia Zilei națio

nale a acestei țări. In care. In nu
mele guvernului român și al său 
personal, îi adresează sincere feli
citări, precum și cele mai bune urări 
de sănătate și progres.

reazâ, uneori blocarea circulației re
zultatelor bune, a experienței care 
trebuie să fie larg generalizată. 
Analiza ia obiect, cu răspunderea 
necesară, a condus firesc la citeva 
măsuri operative binevenite, intre 
care amintim : încheierea intr-un 
timp cit mai scurt a propriei cer
cetări privind turnarea pieselor in 
forme vidate, cercetare caro să în
globeze și experiența acumulată 
pină acum tn diverse locuri ; întoc
mirea unui nomenclator de piese ale 
căror forme se pretează să fie ast
fel turnate ; formularea unor pro
puneri concrete de mecanizare și 
automatizare ; stabilirea unui fur
nizor de asemenea instalații etc.

Dincolo de acțiunile inițiate tre
buie reținut climatul de receptivitate 
care, in atare împrejurări, nu se poa
te contabiliza decit cu rezultate be
nefice. Era și de așteptat ca ase
menea opțiuni să primeze, avîndu-se 
în vedere faptul că in institutul 
pentru sectoare calde lucrează oa
meni de certă valoare, cu un pal
mares profesional recunoscut. Pozi
ția deschisă, exprimarea cu sinceri
tate și franchețe a punctelor de ve
dere, măsurile stabilite precum și 
cristalizarea unei conduite mai res
ponsabile și exigente față de expe
riența valoroasă acumulată in varii 
domenii dau garanția că rezultatele 
bune nu se vor lăsa mult așteptate. 
S-ar fi cuvenit să punem punct aici 
acestor rlnduri dacă... Dacă, la ana
liza la care am participat, o între
bare n-ar fi căpătat un relief apar
te : „Cine trebuie, în ultimă in
stanță, să se ocupe de râspinâirca, 
de generalizarea experienței înain
tate, astfel incit ea să devină cu 
promptitudine bun ai tuturor creato
rilor de valori materiale și spiri
tuale

Este întrebarea îzvorîtă din în
demnul repetat, mereu și mereu, cu 
stăruință revoluționară, de secreta
rul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. de a face din ex
periența valoroasă a constructorilor 
socialismului un bun național, care 
să servească promot interesele so
cietății. dezvoltării economico-sociale 
a patriei.

Este o întrebare care are în ve
dere nu numai o reușită tehnologică, 
o performantă de producție, ci tot 
ceea ce alcătuiește această „mone
dă" de schimb, această valută liber 
convertibilă : experiența înaintată in 
domeniul organizării științifice a 
muncii și a producției, in știința 
conducerii, a aplicării noului meca
nism economico-financiar. în dome
niu! gospodăririi cu răspundere a 
resurselor încredințate de 
în asigurarea, peste tot, a 
mat de ordine, disciplină.

Așadar, una din marile __ __
ale aoastor decenii — cu dreptul de 
a fi așezată eu demnitate lingă co
loana de putere a industriei moder
ne — este tocmai experiența înain
tată tezaurizată în toate comparti
mentele vieții materiale și spirituale. 
Pentru acest tezau- au lucrat șl lu
crează milioane de minți, capabile 
să depășească timpul lor. Acest 
tezaur este un bun nations’, 
creat printr-un uriaș efort național 
de gîndire. Scopul lui ? Să serveas
că drept armă cu „bătaie lungă" 
in strategia dezvoltării. Aceasta cu 
atît mai mult cu cit, este știut, unul 
din marile avantaje ale economiei 
noastre socialiste este tocmai capa
citatea de a deschide larg porțile 
ideilor novatoare, de a înlesni circu
lația rapidă a experienței de certă 
valoare. Statutul de proprietar, pro
ducător, beneficiar al milioanelor de

societate, 
unui cli- 
exieentă. 
Înfăptuiri

constructori ai socialismului — iată 
unul dintre motivele pentru care ex
periența valoroasa 
destinată seifurilor 
raspindirii largi, în climatul 
jutorării, al efortului t-----*

acumulată nu-i 
concurentei, ci 
" :' i întra

jutorării, al efortului unanim ție a 
accelera propria noastră dezvoltare. 
Ea este seva dătătoare de putere, 
stimulentul 
nări. Cura 
adunat. in 
idei, intr-un
Cum și cit de prompt circuiă expe
riența valoroasă ? Cit de scurt este 
drumul ei pină Ia producție, pină Ia 
generalizare 1 Iată întrebări esenția
le pe care, intr-o formă sau alta, le 
pun consecvent documentele de 
partid, dialogurile de lucru ale se
cretarului general al partidului. 
Consfătuirile organizate Ia nivel na
țional, întilnirile de lucru ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu cu cei 
care lucrează în sfera producției in
dustriale, agricole, cercetare, cultu
ră etc., expozițiile și schimburile de 
experiență, acțiunile organizate de 
sindicate, de U.T.C,, pe linie de fe
mei, acțiunile desfășurate pe plan 
județean oferă cadru propice cir
culației ideilor de mare eficiență in 
organizarea producției și a muncii, 
în perfecționarea conducerii, în afir
marea de tehnologii moderne, de 
inițiative creatoare, constructive. 
Numeroase sînt împrejurările in caro 
secretarul general al partidului a în
demnat Ia generalizarea largă a ex
perienței bune acumulate in indus
trie, agricultură, activitatea de partid, 
în toate domeniile de activitate. Iar 
pentru că investigația de față a por
nit de la realitatea pe care o oferă în 
această privință activitatea din in
dustrie. să reținem ce recomanda 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
la o consfătuire de lucru de la Co
mitetul Central al partidului : „S-a 
vorbit aici — spunea secretarul ge
neral al partidului — despre o seric 
de rezultate bune obținute în indus
trie. in munca centralelor si între
prinderilor. în legătură eu aceasta 
nu doresc să relev decit un singur 
aspect — acela al generalizării ex
perienței pozitive. Avem direcții 
tehnice în minister — si mie mi se 
pare eă una din atribuțiile acestora 
ar trebui să fie tocmai studierea și 
generalizarea a tot eeo# ee ge reali
zează nou. avansat, in domeniul lor 
de activitate."

Cadrul deci există. Totuși, eîne 
se ocupă concret, pe domenii, de 
colectarea . experienței • înaintate ? 
Cine o validează și o ajută să prin
dă trainice rădăcini, cu efecte salu
tare pe linia progresului ? Cine hotă
răște unde și cum să fie aplicată ? 
Este și motivul pentru care, căutind 
răspunsul la aceste intrebări, am 
gvut discuții la Consiliul Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, la Uniunea sindicatelor din 
metalurgie și construcții de mașini, 
la Ministerul Industriei Metalurgice 
si la Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini.

Sintetizînd cele aflate, putem spu
ne că, în ce privește sindicatele, a- 
cestea dovedesc un interes constant 
pentru a face cunoscute, cu mijloa
cele ce le stau Ia indemină, iniția
tivele valoroase. Multiplele schim
buri de experiență și consfătuiri, 
editarea de material documentar etc. 
supun atenției generale metode și 
inițiative de valoare, atrag atenția 
asupra unor procedee și tehnologii 
de mare însemnătate practică. Este 
un lucru bun concentrarea interesu
lui spre valorile care se nasc sub 
ochii noștri, din care se pot trage 
Învățăminte pentru perfecționarea 
propriului domeniu de activitate. Pe 
de altă parte, asemenea acțiuni sti
mulează gustul creativității, dorința

unor mari nerfectip- 
se cunoaște ce s-a 
aoeastă ordine de 
domeniu sau altul ?

de a intra in competiție, aspirația 
firească și demnă de a fi încurajată 
de afirmarea pe acest teritoriu al 
promovării noului. Mai departe, ex
periența valoroasă astfel populari
zată trebuie să intre pe un culoar ai 
deciziilor concrete, care să vizeze o 
finalitate practică. Direct, spus — 
aplicarea peste tot unde se poate 
aplica, cu eficiență ridicată, sub 
egida necontenitei perfecționări.

Este insă un adevăr îndeobște cu
noscut că. oricit de susținută 
si diversă ar fi activitatea des
fășurată de sindicate, de exemplu, 
oricit de stăruitoare ar fi și efortu
rile celorlalte organisme obștești, 
puterile lor in finalizarea acțiunilor 
de generalizare a experienței înain
tate rămin, totuși, limitate, “ 
pot să decidă egre anume 
valoroasă — ca să nu mai 
de tehnologii — se cuvine 
aplicată, unde, cînd, în ce 
Schimburile de experiență, 
sfătuirile iși au rolul lor deosebit de 
important Dar, o dată întorși acasă, 
in hala de producție ori la ferma 
din cooperativa agricolă, ce fac cei 
care au participat la astfel de con
sfătuiri ? Unii trec efectiv la apli
carea celor învățate. Alții, nu-și 
complică viața deloc.

Iată de ce atunci cînd am pornit 
investigația noastră socoteam că, 
în întreprinderi, centrale industria
le, ministere, așa cum există pro
grame de creșterea productivității 
muncii ori de înnoire a producției 
etc., nu se poate să nu existe și pla
nuri, programe de generalizare a ex
perienței valoroase. Programe in 
care să se prevadă, ca intr-un plan 
economic, experiența concretă, me
toda care au fost validate, ce efec
te tehnice, economice, vor avea 
aplicarea lor, unde sint posibilități 
de aplicare, pină la ce date să fie 
aplicate, cine răspunde, ce măsuri 
tehnice, organizatorice se 
pentru asta.

Am întreprins un sondai si 
două ministere, organisme care au 
putere de decizie în ramuri impor
tante ale economiei naționale, în 
domeniul metalurgiei. comparti
mentele care se ocupă de ges
tionarea inițiativelor, metodelor, 
tehnologiilor valoroase este direcția 
tehnică a respectivului minister, îm
preună cu Institutul

Ele nu 
metodă 
vorbim 
să fie 

condiții, 
con-

impun
la cele

de cercetări
metalurgice. Concret : în ultimele 
trei luni e-au organizat trei schirn;
buri de generalizare a experienței 
bune acumulate în privința produ
cerii materialelor refractare, a țevi
lor — in special a celor cu pereți 
groși — a producției de profile la
minate. în următoarele zile se pre
vede un dialog al experienței avan
sate în producția de cocs. Mai mult î 
s-au fixat responsabilități precise 
pentru ca soluțiile valoroase avansa
te să alungă peste tot.

Este mult, este puțin cit s-a făcut 
aici ?

Este un început ctire demonstrea
ză că atunci cind sint asumate răs
punderi, eind există interes si pa
siune se găsesc si formule de a nune 
in operă această uriașă forță de 
producție care ește inteligenta teh
nică. gindirea umană in genere.

Despre telul cum această impor
tantă problemă iși găsește rezolva
rea la celălalt minister — al indus
triei construcțiilor de mașini —- re
ținusem un revelator dialog dintre to
varăși din conducerea I.C.S.I.T.P.S.C. 
și un reprezentant al Direcției teh
nice la analiza tărăgănării aplicării 
tehnologiei de turnare in forme vi
date. Dialog în care multe din între
bări au rămas fără răspuns. Am re
petat aceste întrebări Ia aceeași di
recție tehnică. Si am aflat astfel că 
există un sistem de circulare a infor-

tipărite despre experiența in 
domenii, că diferite progra-

matiei 
diverse 
me incorporează in ele si ceea ce 
apare nou in ramură și... cam atit. 
Or, numai atit este, 
foarte puțin. Fără o 
donare a eforturilor 
cu promptitudine tot 
stltuie ca experiență 
acțiunea concertată de a scurta 
mul ei pină la practică, fără 
ponsabilități și termene precise 
tru generalizarea tezaurului de 
novatoare se ajunge cu siguranță la 
stări de lucruri necorespunzătoare, 
de felul celor înfățișate in ancheta 
despre handicapul afirmării unei 
tehnologii valoroase, precum aceea a 
turnării pieselor în forme vidate.

Să fim bine înțeleși : cînd vor
bim despre experiență valoroasă 
trebuie avut în vedere lot ceea cc 
se poate cuprinde in această sferă 
— dc la metode înaintate de orga
nizare, la tehnologii, de la formu
le inedite de perfecționarea califi
cării Ia știința conducerii, de Ia apli
carea cp rezultate dintre cele mai 
bune a noului mecanism economi- 
co-financiar la știința folosirii efi
ciente a resurselor materiale, de la 
aplicarea corectă a acordului glo
bal Ia organizarea ne criterii 
stimulatoare a întrecerii. Această 
paletă largă a inițiativei înnoitoare, 
a gîndirii cutezătoare în acțiune se 
cere temeinic cunoscută, răspîndită. 
gestionat», generalizată. Formele, 
modalitățile de fructificare pot fi 
diverse. Important e să existe pre
ocupare constantă, pătrunsă de răs
pundere si pasiune fată de 
acest capital imens. Important e 
ca ideile valoroase să ia cit mai 
grabnic posibil — prin actul de deci
zie prompt, cu termene și responsa
bilități exacte — drumul practicii. 
Nimeni nu are dreptul să lase o ex
periență valoroasă să vegeteze, să 
moară de bătrînețe. Cunoașterea a- 
cestui tezaur inestimabil, conectarea 
lui Ia strategia dezvoltării, a pro
gresului, este in primă și in ultimă 
instanță o îndatorire patriotică, de 
răspundere civică și profesională și 
nu o chestiune de... voluntariat 
Numeroasele opinii exprimate de in
terlocutorii la această anchetă con
verg spre necesitatea de a se in
troduce peste tot un sistem ordonat 
de cunoaștere si generalizare a ex
perienței valoroase. Un sistem cu 
termene riguroase și responsabilități 
la fel de precise, despre a cărui în
deplinire să se raporteze cum se 
raportează pentru fiecare indicator 
economic. La urma urmei, reușita 
oricărei acțiuni cere ordine desăvir- 
șită, obiective concrete, răspunderi 
precise și control sistematic. Sînt a- 
cestea condițiile elementare ale suc
cesului.

Latinii 
pul care trece 
irurilor : ceea ,
înainte, nu mai are in cele din urmă 
nici o căutare ; apoi urmează alt
ceva și iese din obscuritate și-i do
rit tot mai mult, pe zi ce trece, șl 
înflorește in laudă și se bucură de 
neobișnuita cinste printre muritori*’. 
Se concentrează în aceste cu
vinte complexul 
al mișcării 
Totul e ca orice 
care se ivește la 
ței noastre să 
tă ca un oaspete __ ...
ximă receptivitate, cu 
a-i asigura „undă verde" in dezvol
tare, spre folosul omului, al progre
sului neîntrerupt. Aceasta este cu 
atit mai necesar într-o societate ca 
a noastră, înnoită din temelii, care 
și-a făcut din gindirea novatoare 
aliat de nădejde în strategia dez
voltării.

fără îndoială, 
riguroasa coor- 
pentru a aduna 
ceea ce se 
valoroasă,

coa
fară 
dru- 
res- 

pen- 
idei

obișnuiau să spună că tim- 
! „schimbă epoca lu- 

ceea ce era prețuit mai

în aceste 
proces dialectic 

ideilor, al înnoirii, 
experiență nouă 
orizontul existen- 
nu fie primi- 

nedorlt. ci cu ma- 
dorința de

pe terenuri neutre, de la ora 14, 
se vor desfășura alte șase parti
de : la Suceava. Gloria Bistrița — 
Otelul Galați ; la Brăila, Chimia Rm. 
Vîlcea — Ceahlău] Piatra Neamț : ia 
Tirgovlște. Victoria București — Pe
trolul Ploiești : la Caransebeș. Jiul 
Petroșani — Metalul Bocșa : la Si
biu. Progresul Vulcan București — 
F.C. Olt : Ia Rm. Vîlcea. Universi
tatea Craiova — Șoimii I.P.A. Sibiu. 
Partida dintre echipele bucureștene 
Steaua și Rapid se va disputa 
miercuri. 26 februarie. De stadionul 
Steaua din Capitală.

HANDBAL : Astăzi, cu începere de 
la ora 10. echipele românești parti
cipante în Cupele europene de 
handbal feminin vor susține, ne te
ren propriu, meciurile retur din ca
drul sferturilor de finală. La Bacău, 
in ..Cuoa campionilor europeni", e- 
chioa locală Știința va intilni for
mația cehoslovacă ISKRA Parti- 
zanske. iar in „Cupa cupelor*'. 
TEROM Iași va evolua in compa
nia echipei iugoslave Radnlcki Bel
grad.

ATLETISM, In concursul atletic de 
sală de la Los Angeles, atleta ro
mâncă Maricica Puică a cîștigut 
proba de 1 milă în 4’37”82/100. La 
1 000 yarzi. ' Doina Melinte s-a si
tuat pe locul al doilea în 2’28’'08TOU.

VOLEI. In prima zi a turneului 
final al competiției internaționale de 
volei masculin „Cupa cupelor**, 
chipa Steaua București a întrecut cu 
scorul de 3—0 (15—13. 15—6. 15—13) 
formația Dinamo Moscova. Intr-un 
alt meci : Septemvrisko Zname So
fia — Panini Modena 3—1 (15—0, 
10—15. 15—10, 15—7).

HOCHEI, t» ziua a doua a com
petiției internaționale de hochei pe 
gheată „Cupa Federației", care se 
desfășoară 
gust" din 
României a 
(2—0. 0—0, 
Golurile au__ _______  „„ —...
si Gereb. Intr-un alt joc. formația 
sovietică Avtomobilist Sverdlovsk a 
Întrecut cu 4—1 (0—0. 2—1. 2—0) re
prezentativa de tineret a Cehoslova
ciei.

Turneul se încheie astăzi cînd. cu 
începere de la ora 10.30, sînt progra
mate partidele Cehoslovacia (tineret) 
— Bulgaria si România — Avtomo
bilist Sverdlovsk.

Poporul guyanez 
sărbătorește astăzi 
împlinirea a 16 ani 
de Ia proclamarea re
publicii. Actul de la 
23 februarie 1970. 
survenit la patru ani 
de la obținerea inde
pendentei și după a- 
proaoe patru veacuri 
de stăpinire colonia
lă. a stimulat pu
ternic eforturile po
porului guyanez în
dreptate spre lichida
rea consecințelor sub
dezvoltării si edifi
carea unei vieți noi. 
libere.

învecinată cu Bra
zilia. Venezuela si 
Suriname si scăldată, 
in partea de nord, de 
apele Atlanticului. 
Guyana (suprafața — 
214 970 kmp : popu
lația — aproape 900 00(1 
locuitori) dispune de 
însemnate resurse na
turale. in primul rind 
bauxită, (rezervele de 
acest minereu numă- 
rindu-se printre ce'e 
mai mari din lume), la 
care se adaugă întin
se păduri de esențe 
prețioase, ca șl un 
considerabil potential 
hidroenergetic.

în scopul valorifică

rii avuțiilor naționale 
in interesul propriei 
dezvoltări, autorități
le din Guyana au sta
bilit, în ultimul de
ceniu. ca principală 
orientare, trecerea sub 
controlul statului a 
unor ramuri-cheie. do
minate înainte de ca
pitalul străin. Au fost 
astfel etatizate între
prinderile de exploa
tare si prelucrare a 
bauxitei. Guyana de
venind una din prin
cipalele țări producă
toare de aluminiu. în 
același timp, statul a 
preluat controlul asu
pra plantațiilor de 
trestie de zahăr, ca și 
asupra comerțului ex
terior.

în ultimii ani s-au 
manifestat mal preg
nant preocupările pen
tru diversificarea pei
sajului economic, prin 
construirea de noi o- 
biectlve industriale, 
concomitent cu dez
voltarea în continua
re a agriculturii și 
pisciculturii. De a- 
semenea. au fost în
făptuite o serie de 
prefaceri, cu caracter 
democratic. progre

sist. in domeniul vie
ții sociale.

Pe plan extern. Gu
yana. participantă la 
mișcarea țărilor neali
niate. se pronurită in 
sprijinul suveranității 
și independentei tu
turor popoarelor, ac
ționează pentru in
staurarea unei noi or
dini economice si po
litice internaționale.

România urmărește 
cu simpatie si interes 
eforturile ponorului 
guyanez pentru dez
voltare liberă si inde
pendentă. Animate de 
aspirații comune de 
progres și bunăstare. 
România si Guyana 
au stabilit. în 1973, 
relații diplomatice. Un 
moment însemnat în 
evoluția raporturilor 
bilaterale l-a repre
zentat dialogul la ni
vel înalt româno-gu- 
yanez de la București, 
din 1975. care a creat 
un cadru favorabi’ 
lărgirii legăturilor de 
colaborare ne diverse 
tărimuri. In folosul 
ambelor țări si po
poare. al cauzei ge
nerale a păcii. înțele
gerii si colaborării in 
lume.

e-

la patinoarul ..23 Au- 
Capitală, selecționata 

învins cu scorul de 2—0 
0—0) echipa Bulgariei, 
fost marcate de Cazacu

informații de la C.E.C.
Sumele depuse la C.E.C. pe li

brete de economii nominala. în 
conturi curente personale, pe obli
gațiuni C.E.C. cu cîștigurl depuse 
spre păstrare șe restituie titulari
lor precum și persoanelor împu
ternicite in acest scop de aceștia.

Titularul unul instrument de eco
nomisire are oricînd posibilitatea 
să ceară înscrierea in acesta a 
unei clauze de împuternicire.* prin 
care să acorde dreptul de a dispu
ne de sumele economisite și altor 
persoane (cel mult două) pe care 
ic indică pe documentul de depu
nere. In instrumentul de economi
sire respectiv se Înscriu de către 
unitățile C.E.C. numele, prenume
le și anul nașterii persoanelor îm
puternicite.

De clauza de împuternicire pot 
beneficia persoanele majore, ea 
acționind numai pe timpul vieții 
titularului instrumentului de eco
nomisire. Această clauză poate fi 
modificată sau anulată oricind de 
către titular.

Dacă Ia emiterea libretului nu a 
fost introdusă clauza de împuterni
cire, titularul instrumentului de 
economisire poate Introduce clauza 
de împuternicire ulterior, cu ocazia 
unei operații do depunere. Persoa
nele care fac depuneri pe numele 
altor titulari pot cere la prima de
punere introducerea clauzei de 
împuternicire in favoarea lor sau a 
altor persoane.

Minorii nu pot fi trecuți la clau
za de împuternicire. Minorii care 
efectuează depuneri pe numele lor 
pot introduce clauza de împuterni
cire numai dacă au Împlinit vlrsta 
de 14 ani.

în afara clauzei de împuternici
re, valabilă numai pe timpul vie
ții, titularul unui instrument de 
economisire are dreptul șă stabi
lească prin „dispoziție testamenta
ră" un număr nelimitat de persoa
ne fizice sau juridice care să 
dispună de sumele economisite la 
C.E.C. după decesul său. Dispozi
ția testamentară se înscrie în fișa 
de cont a instrumentului de econo
misire. Ea poate fi anulată sau 
modificată oricind de către titula
rul depunerilor.
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O nouă și promifâtoare 
sursă potenfială de energie 

9 Hidratul de metan — combustibil solidificat compus din 
gaze și apă, care se găsește in general pe fundul oceanelor — 
ar putea prelungi cu citeva secole exploatarea resurselor 
terestre © In Oceanul înghețat, ca și in Oceanul Atlantic, 
Marea Caraibilor și în Pacific au fost detectate mari zăcăminte 

de asemenea combustibil

Se vor schimba oare perspecti
vele privind rezervele mondiale 
do energie? Un combustibil de un 
nou gen — hidra tul de metan — 
ar putea prelungi cu citeva secole 
exploatarea zăcămintelor fosile te
restre. Este vorba de un combus
tibil solidificat, alcătuit din gaze 
și apă, care se găsește, in general, 
pe fundul oceanelor. In Oceanul 
înghețat, din extremul nord al 
Canadei ți pină în Siberia au fost 
detectate zăcăminte pe mari su
prafețe. Altele au fost detectate 
in abisurile Oceanului Atlantic, in 
Marea Caraibilor și fn Pacific. 
Zăcămintui cel mal important iden
tificat pină în prezent se întinde 
pe o suprafață de citeva sute de 
kilometri pătrați în largul Califor
niei: un Imens cîmp de gaz con
gelat, grosimea zăcămintului fiind 
de peste 300 de metri cubi.

Primele descoperiri ale hidratu- 
lui de metan au fost făcute de e- 
chipele de specialiști în petrol care 
prospectează „aurul negru" în 
Arctica. Un gaz ciudat a ieșit în 
locul in care erau făcute unele fo
rări. în contact cu apele reci, la 
suprafața oceanului, el a format o 
depunere solidă șl cristalină, un fel 
de gheață care a astupat conduc
tele, astfel Incit a întrerupt acti
vitatea. Pe alte șantiere există 
pericolul să se producă incidente 
mal serioase: metanul riscă să ex
plodeze din cauza căldurii degaja
te de perforatoare.

Stabilitatea hidratului de metan, 
precum și modul in care se poate 
degaja gazul pe care-1 conține sint 
studiate în taborator la Ottawa de 
către Don Davidson, chimist în ca
drul Consiliului Național al Cerce
tării din Canada.

Se știe că petrolul și gazele pro
vin din descompunerea deșeurilor 
organice vegetale sau animale- 
Cind gazele produse de acest fe
nomen iși pot croi drum prin nă
moluri și sedimente, ele țișnesc in 
bule. Atunci cînd un scut stîncos 
impermeabil acoperă zona respec
tivă, aceste gaze sau pețrolul, în
gropate sub formă de pungi, for
mează zăcămintele convenționale.

Lucrările lui Don Davidson mo
difică întrucitva acest postulat de 
bază. El a constatat că hidratul de 
metan se solidifică cu ușurință 
sub formidabilă* presiune existentă 
pe fundul mărilor sau sub acțiunea 
temperaturilor joase ale unor mări 
de pe glob. în loc să se degaje 
prin efervescență, acest metan, 
pietrificat, a constituit, de-a lun
gul a milioane de ani, prin acu
mulări continue enorme zăcăminte.

Specialiști sovietici in petrol a- 
preciază că metanul pietrificat ar 
putea ocupa 85 la sută din supra
fața de pe fundul oceanelor. !n 
ceea ce-1 privește, Davidson a a- 
nalizat cît de prompt se dezghea- 
ță hidratul de metan sub influența 
căldurii. La marile adincimi unde 
se află majoritatea zăcămintelor 
temperatura, chiar în apropiere de 
Tropice, se anropie de punctul de 
topire a gheții. Pentru a se liche-

fia și pentru a pune în libertate 
gazul, zăcămintele nu au ' nevoie 
decit de o energie echivalentă cu 
cea necesară pentru ca această 
gheață să Be topească complet. în 
Caraibi, de exemplu, ar fi sufi
cient să fie injectată pe fundul 
mării apa de la suprafață, a cărei 
temperatură se apropie de 20 
grade Celsius, în cazul zăcăminte
lor din Oceanul Arctic, căldura 
necesară ar putea fi produsă prin 
arderea a circa șapte la sută din 
metanul explorat, ceea ce ar ga
ranta după aceea o degajare 
spontană și regulată a gazului.

Urmărind să capteze prețiosul 
metan, cercetătorii sovietici experi
mentează un procedeu bazat pe in
jectarea de aburi și de gaz cald. 
Această tehnică a fost pusă la 
punct pentru uleiurile grele. Cos
tul ei ridicat exclude, deocamdată, 
producerea masivă a gazului pe 
baza hidratului de metan.

Exploatarea comercială a hidra
tului de metan va începe pfoba- 
bil in zăcămintele situate în lar
gul Californiei. în Statele Unite se 
studiază o metodă de eliberare a 
gazului, apoi de captare a sa sub 
imense „umbrele" submarine, cu 
scopul de a fi transportat spre us
cat prin conducte. Punerea in 
funcțiune a sistemului ar dura 
cițiva ani. Pe termen lung, adică 
la sfirșitul acestui secol, lucrările 
se vor dovedi foarte valoroase. Ță
rile industrializate care dispun de 
rezerve reduse de petrol și gaze 
naturale, dar ale căror țărmuri 
mărginesc gropi profunde, sint in
teresate în trecerea la exploatarea 
acestei noi resurse. Este cazul 
Australiei sau al Franței, al Irlan
dei și al Spaniei. Acest lucru este 
valabil și pentru țările din Africa 
sau America de Sud, precum și 
pentru insulele Pacificului, care 
nu au nici o rezervă de combusti
bil fosil. Pe măsură ce rezervele 
de petrol și gaze naturale se epui
zează treptat, această bogăție as
cunsă in străfunduri devine tot 
mai valoroasă. Ea va aduce lumii 
o nouă și abundentă sursă de 
energie.

Zăcămintele de hidrat de metan 
nu explică oare și unele drame 
marine misterioase? Toată lumea 
știe că adesea dispar fără urmă 
nave fără vreo cauză aparentă. 
Activitatea vulcanică subm irină 
este o realitate cunoscută de mai 
multă vreme. Și atunci cind un 
vulcan erupe in vecinătatea zăcă
mintelor amintite poate determina 
eliberarea unor cantități uriașe de 
hidrăt de metan. Or, ieșind la su
prafață, metanul poate exploda, 
imensa deflagrație produsă „înghi
țind" literalmente vapoarele care 
se află în apropiere. Să ofere oare 
această ipoteză cheia elucidării 
misterului nedezlegat pină acum al 
faimosului triunghi al Bermude- 
lor ? Să nu uităm că tocmai in a- 
ceastă zonă nave americane de cer
cetare au descoperit zăcăminte de 
hidrat de metan.



Sub «tarea președintelui Nicolae Ceausescu,
Romania militează ferm pentru dezarmare si pace, 
obține succese de seamă în făurirea noii orinduiri

RELATĂRI SI COMENTARII ALE PRESEI DE PESTE HOTARE
■J

Ziare și reviste, posturi de radio și televiziune din diferite țâri ale 1 
lumii continuă să reflecte pe larg politica externă activă a României 
consacrată realizării dezarmării, în primul rînd celei nucleare, înfăptuirii unei 
lumi a păcii și înțelegerii între popoare, inițiativele de larg răsunet ale 
președintelui Nicolae Ceaușescu vizînd înfăptuirea acestor deziderate 
fierbinți.

Sînt înfățișate, de asemenea, înfăptuirile de seamă ale anilor so
cialismului, in special din perioada de după Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român, se evidențiază realizările obținute de poporul 
nostru in anii cincinalului care s-a încheiat, perspectivele sale luminoase 
pentru etapele următoare.

Aprecierile tovarășului Nicolae Ceaușescu făcute la recenta ședință 
a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. în legătură cu unele pro
bleme actuale ale situației poiitice internaționale, îndeosebi cele pri
vind necesitatea intensificării eforturilor in vederea opririi cursei înar
mărilor și trecerii la măsuri concrete de dezarmare, sînt, de asemenea, 
amplu oglindite de agenții de presă.

Secretarul general al Parti
dului Comunist Român, pre
ședintele României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a relevat, in 
cadrul ultimei ședințe a Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C-R., însemnătatea noilor propu
neri prezentate de secretarul gene
ral al C.C. al P.C.U.S., tovarășul 
Mihail Gorbaciov, apreciind că a- 
cestea au un rol important în 
lupta pentru pace și dezarmare, e- 
vidențiază agenția T.A.S.S. Trebuie 
făcut totul — a arătat președintele 
României — pentru înfăptuirea a-. 
cestor măsuri de reducere și elimi
nare a armelor nucleare.

Agenția subliniază, în context, 
hotărirea României, exprimată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a 
acționa cu toată fermitatea în a- 
ceastă direcție, de a-și aduce, îm
preună cu celelalte țări socialiste, 
cu forțele progresiste și iubitoare 
de pace de pretutindeni, întreaga 
contribuție la lupta pentru dezar
mare, pentru o lume a păcii.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a reafirmat că 
România sprijină noile propuneri 
ale Uniunii Sovietice pentru redu
cerea și eliminarea armelor nu
cleare, subliniind rolul important 
în viața internațională al acestor 
propuneri — arată agenția CHINA 
NOUA.

Se menționează, de asemenea, că 
secretarul general al P.C.R. a ară
tat că este necesar să se acționeze 
cu toată hotărirea pentru realiza-, 
rea dezarmării generale, trecîndu- 
se concomitent la reducerea arme
lor clasice, inclusiv chimice. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu a subliniat 
totodată că este necesar să fie spo
rite eforturile pentru soluționarea 
grabnică, pe calea tratativelor, a 
conflictelor regionale existente, a 
tuturor problemelor litigioase din
tre state.

România socialistă, a arătat to
varășul Nicolae Ceaușescu, este 
hotărîtă să-și aducă, impreună cu 
celelalte țări socialiste, cu forțele 
progresiste și iubitoare de pace de 
pretutindeni, întreaga contribuție 
la lupta pentru dezarmare și pen
tru pacea mondială, evidențiază a- 
genția.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a decla
rat în cadrul ședinței Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
că România este hotărîtă să ac
ționeze cu toată fermitatea pentru 
pace și dezarmare, împreună cu 
celelalte țări socialiste, cu forțele 
progresiste și iubitoare de pace de 
pretutindeni — transmite agenția 
A.D.N. din R.D. Germană.

Trebuie făcut totul — a spus to
varășul Nicolae Ceaușescu — pen
tru înfăptuirea măsurilor cuprinse 
în noile propuneri sovietice de re
ducere și eliminare a armelor nu
cleare.

Intensitatea intensificării luptei 
tuturor popoarelor și forțelor care 
se pronunță pentru dezarmare șl 
pace, pentru a determina oprirea 
cursului periculos al evenimentelor 
spre o catastrofă nucleară — ne
cesitate conștient evidențiată de to
varășul Nicolae Ceaușescu — este 
subliniată într-o amplă relatare de 
Federația Agențiilor Naționale 
Arabe F.A.N.A. Aceasta relevă că 
președintele Nicolae Ceaușescu 
acordă o deosebită importantă eli
minării stărilor de încordare dintre 
state, iar, în acest cadru, soluțio
nării problemelor subdezvoltării, 
inclusiv a datoriilor externe, tre
cerii la tratative reale între țările 
în curs de dezvoltare și cele dez
voltate pentru instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale. 
România, autoare a inițiativei pre
zentate la ultima sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U. prin care 
se cere tuturor statelor aflate în 
conflict să pună capăt acțiunilor 
lor pe calea tratativelor, să se an
gajeze să reglementeze pe cale 
politică problemele existente, să se 
abțină de la folosirea forței și a- 
menințarea cu forța și de la

MANIFESTARE CULTURALA DEDICATA ROMÂNIEI. In capitala 
Suediei a avut loc o manifestare culturala dedicată României. Cu această 
ocazie au. fost prezentate momente din istoria (arii noastre, subliniin
du-se vechimea și continuitatea poporului român in spațiul carpato-du- 
nărean, lupta sa neîntreruptă pentru apărarea libertății și independenței. 
Au fost prezentate', de asemenea, diapozitive și materiale documentare 
ilustrind realitățile economice și todal-culturale, frumusețile turistice din 
România.

u

LA BERLIN A AVUT LOC O 
ȘEDINȚA FESTIVA consacrată 
împlinirii a 30 de ani de la crearea 
Armatei Populare Naționale a 
R.D. Germane. în cuvintarea rosti
tă cu acest prilej. Erich Honecker, 
secretar general al C.C. al P.S.U.G.. 
președintele Consiliului de Stat al 
R.D. Germane, a subliniat că R.D.G. 
promovează o politică de pace con

orice intervenție în treburile In
terne ale altor state, consideră că 
singura cale rațională de soluționare 
a litigiilor și diferendelor este calea 
tratativelor, că, oricit de dificile ar 
fi acestea, ele sînt preferabile răz
boiului.

In context, agenția arată că 
România s-a pronunțat și se pro
nunță ferm pentru încetarea ostili
tăților militare dintre Iran și Irak, 
pentru rezolvarea problemelor din
tre ele pe cale politică, prin trata
tive, apreciind că trebuie să se 
facă totul pentru a se ajunge la o 
soluționare pașnică a conflictului ; 
o reglementare negociată va răs
punde intereselor supreme ale am
belor popoare, ca și intereselor ge

• Larg ecou al aprecierilor în proble
mele vieții internaționale formulate de 
secretarul general al partidului la șe
dința Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. ® Eficiența tot mai înaltă a 
activității economice, obiectiv de bază 
al noului cincinal • Grandioasele lu
crări edilitare în curs de construcție 
conferă Bucureștiului o a doua tinerețe
nerale ale păcii șl securității în 
Orientul Mijlociu și în întreaga 
lume.

Ziarul de limbă engleză „PAKI
STAN TIMES'* reflectă, intr-un co
mentariu. poziția țării noastre pri
vind necesitatea de a se face totul 
pentru încetarea neîntirziată a ac
țiunilor militare și soluționarea 
prin tratative a conflictului dintre 
Iran și Irak. Subliniind că, încă de 
la izbucnirea conflictului, poporul 
român și-a manifestat îngrijorarea, 
cerînd oprirea vărsării de sînge, 
soluționarea problemelor litigioase 
dintre cele două țări pe cale poli
tică, prin negocieri, ziarul arată : 
în opinia României, oricit de ane
voioase ar fi tratativele, ele sir.t 
preferabile războiului ; practic, nu 
există problemă care să nu poată 
fi soluționată pe această cale.

Se relevă, de asemenea, apre
cierea țării noastre că Încetarea 
acestui conflict armat și soluțio
narea problemelor dintre cele două 
țări exclusiv pe cale pașnică ar 
răspunde intereselor supreme ale 
ambelor popoare, ca și intereselor 
generale ale păcii și securității în 
Orientul Mijlociu, în lume.

într-un amplu comentariu, însoțit 
de imagini ale unui film documen
tar. TELEVIZIUNEA PORTUGHE
ZA a înfățișat o serie de realizări 
ale țării noastre în anii construcției 
socialismului, cu precădere in pe
rioada de după cel de-al IX-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român. Au fost puse în evidență 
amplele prefaceri produse în toate 
domeniile vieții economice și social- 
politice, subliniindu-se rolul de
terminant și contribuția hotărîtoare 
ale președintelui Nicolae Ceaușescu 
la elaborarea și înfăptuirea poli
ticii interne si externe a partidu
lui si'statului român.

Ziarul sovietic „PRAVDA", refe- 
rindu-se la cuvîntarea rostită de to
varășul Nicolae Ceaușescu la Plena
ra lărgită a Consiliului Național al 
Agriculturii. Industriei Alimentare, 
Silviculturii si Gospodăririi Apeloi, 
evidențiază că secretarul general al 
Partidului Comunist Român a sub
liniat sarcinile care stau în fața 
colectivelor întreprinderilor agrico
le și din industria alimentară pri
vind creșterea producției, sporirea 
calității acesteia, aplicarea mai 
largă în agricultură a cuceririlor 
tehnico-științifice, întărirea perma
nentă a disciplinei în muncă.

Abordind probleme privind co
laborarea internațională in dome
niul agriculturii. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat că

structivă. depunind eforturi pentru 
realizarea de măsuri concrete de 
dezarmare și destindere — transmi
te agenția A.D.N.

CONSULTĂRI. La sediul de la 
Viena al Agenției Internaționale 
pentru Energia Atomică (A.I.E.A.) 
au avut loc consultări bilaterale în
tre delegația Uniunii Sovietice și 

România va participa activ la În
făptuirea programului adoptat de 
țările membre ale C.A.E.R. privind 
dezvoltarea social-economică și la 
programul privind progresul tehnic 
și științific în vederea dezvoltării 
mai puternice a fiecărei țări so
cialiste, a țărilor socialiste mem
bre ale C.A.E.R., în general.

„Folosirea eficientă a investi
țiilor capitale în România** este 
titlul sub care săptăminalul bulgar 
„IKONOMICESKI JIVOT" a pu
blicat un articol care pune în evi
dență politica dusă în țara noastră 
pentru dezvoltarea diferitelor sec
toare economice, pentru intrarea in 
funcțiune cit mai rapidă a noi ca
pacități de producție. Se sublinia
ză că, acționînd pentru dezvoltarea 
bazei de materii prime, țara noas
tră are în vedere realizarea rapidă 
a unei înalte eficiente.

Un important procent al investi
țiilor — se arată in articol — este 
alocat industriei energetice, în spe
cial sectoarelor carbonifer, al ga
zelor naturale și petrolier. O altă 
direcție o reprezintă construirea de 
întreprinderi mijlocii și mici, care 
asigură o producție căutată atît pe 
piața internă, cit și pe cea inter
națională.

O însemnată parte din investiții 
— relevă publicația — o reprezin
tă. bineînțeles, cele destinate re
zolvării problemelor sociale ale 
populației. Anual se construiesc și 
se predau în folosință un număr 
impresionant de apartamente. In

vestițiile în agricultură sint orien
tate spre asigurarea de tehnică co
respunzătoare — nu numai trac
toare, dar și mașini care garan
tează o mecanizare complexă. 
Aceasta este orientarea de bază a 
politicii de investiții a Partidului 
Comunist Român și pentru actua
lul cincinal. Investițiile . capitale 
vor crește față de cincinalul pre
cedent, ele urmind să fie folosite 
astfel incit, la sfirșltul anului 1990, 
venitul național să sporească cu up 
procent deosebit de ridicat. Vor fi 
construite obiective noi, de mare 
eficiență, unele de amploare, așa 
cum a fost și noul canal de naviga
ție Dunăre—Marea Neagră. în do
meniul energeticii sint prevăzute și 
cele două obiective ce se con
struiesc in comun cu Bulgaria — 
Turnu Măgurele — Nicopole și 
Călărași — Silistra, notează pu
blicația.

Un loc însemnat îl ocupă în pu
blicațiile din diferite țări repor
tajele, articolele și informațiile 
despre capitala tării noastre, des
pre realizările din anii socialismu
lui, care au schimbat radical înfă
țișarea Bucureștiului.

Inaugurarea de către președintele 
Nicolae Ceaușescu a unei noi linii 
a metroului bucureștean face 
obiectul a numeroase relatări ale 
mijloacelor de informare din dife
rite țări.

Astfel, ziarele „PRAVDA" și 
„NEUES DEUTSCHLAND** au 
informat că a fost dată în exploa
tare prima parte a magistralei a 
doua a metroului, evenimentul 
inaugural avînd loc la început de 
an și de cincinal.

„A doua tinerețe a Bucureștiu- 
lui“ este titlul sub care cotidianul 
polonez „TRYBUNA LUDU" a pu
blicat un amplu reportaj. Aspectul 
Bucureștiului. oraș cu o populație 
de peste 2 milioane de locuitori, 
este ilustrat cel mai bine de 
schimbările care au intervenit de-a 
lungul celor 40 de ani de existen
ță a României socialiste. Locul 
majorității cartierelor de locuințe 
cu un singur nivel a fost luat de 
cartiere cu blocuri moderne, proiec
tate cu gust, înconjurate de nu
meroase parcuri și terenuri de 
odihnă și agrement.

Bucureștiul — subliniază ziarul 
polonez — are și o importantă 
funcție economică. EI este centru 
al industriei constructoare de ma
șini și industriei ușoare, iar între
prinderile sale livrează un impor
tant procent din producția na
țională.

delegații din S.U.A., Marea Brita- 
nie. R. P. Chineză, R.F.G.. Italia, 
Argentina și alte țări. După cum 
relatează agenția T.A.S.S., au fost 
abordate probleme privind neproll- 
ferarea armelor nucleare și folo
sirea energiei atomice în scopuri 
pașnice.

CONFERINȚA DE PRESA. Partea 
sovietică apreciază ca posibilă 
realizarea, încă în acest an, a unui 
acord la tratativele cu privire la 
reducerea trupelor și armamentelor 
și măsuri adiacente în Europa cen
trală — a declarat Vladimir Lomei- 
ko, purtătorul de cuvînt al M.A.E., 
al U.R.S.S., în cadrul unei confe
rințe de presă ținute ia Moscova. 
Dar, a adăugat el. aceasta depinde 
nu numai de partea sovietică. în 
pofida volumului modest al redu
cerilor conținut in actualele propu
neri ale țărilor socialiste partici
pante dirșct la tratativele de la 
Viena — a arătat el. — un acord 
inițial ar avea o mare însemnătate.

Noile cartiere, însumind peste 
400 000 de locuințe, sînt, practic, 
orașe-satelit moderne. înzestrate 
cu magazine de toate genurile și 
centre de servicii. Alte cartiere 
s-au ridicat de-a lungul arterelor 
ce duc spre centrul orașului.

Ziarul evidențiază ritmul rapid 
!n care se construiește, ca urmare 
a utilizării unei tehnologii moder
ne, precum și faptul că atît proiec- 
tanții, cit și constructorii execută 
lucrările avînd in vedere confor
tul, dar și dorința de frumos. în 
beneficiul viitorilor locatari.

In București — scrie „Trybuna 
Ludu“ — se construiește un nou 
centru administrativ, cu un com
plex de edificii, de obiective cul
turale, pe arterele ce pornesc bin 
acest centru inălțîndu-se clădiri 
zvelte, cu elemente de arhitectură 
tradițională românească. Lucrările 
sînt foarte avansate.

Sub titlul „Oraș al bucu
riei**. ziarul bulgar „OTECESTVEN 
FRONT" a publicat un reportaj în 
care compară Bucureștiul cu „o 
adevărată grădină". După ce evi
dențiază faptul că fiecărui locui
tor al capitalei României îi revin 
24 metri pătrați de spațiu verde, 
ziarul apreciază amplul program 
de construcții, „care impune res
pect". Sînt evidențiate frumusețea 
și confortul pe care le oferă con
strucțiile noilor cartiere bucu- 
reștene.

Portretul capitalei românești 
n-ar fi nici pe departe complet 
dacă nu s-ar vorbi despre Bucu
reștiul industrial, care deține as
tăzi o importantă pondere din în
treaga producție industrială a țării.

într-un reportaj din țara noas
tră — transmis de agenția D.P.A. 
din R.F. Germania — se arată că, 
printr-o amplă desfășurare de 
forțe, vechiul centru al capitalei 
României capătă in prezent o în
fățișare total nouă. Este relevat 
apoi procesul de modernizare 
prir. care trece acum Bucureștiul, 
evidențiindu-se că, in prezent, se 
lucrează la realizarea unui nou și 
monumental centru administrativ, la 
construirea Bulevardului Victoria 
Socialismului, flancat de blocuri de 
locuințe și magazine, arteră care, 
după ce va traversa Piața Unirii, 
cu fintîni grandioase, se va termi
na la Monumentul „Victoriei Socia
lismului".

Casa Republicii, biblioteca națio
nală, alte edificii se vor înălța pe 
marele bulevard. Pe întreaga lun
gime a acestuia — relevă autorul 
reportajului — se vor afla fintîni 
arteziene, largi spații verzi, spre a 
înfrumuseța și mai mult orașul ; 
Dîmbovița, care se va transforma 
intr-un rîu cu apă cristalină si care 
va putea fi traversată cu ambarca
țiuni electrice, va desăvîrși imagi
nea.

Reportajul amintește, de aseme
nea. faptul că edilii hucureșteni au 
păstrat sau au deplasat în alte spa
ții un șir de monumente cu valoare 
istorică sau artistică deosebită.

Grija cu care constructorii bucu- 
reșteni rezolvă problemele edilitare 
pentru ca orașul să capete o nouă 
înfățișare și. in același timp, să nu 
renunțe la mărturiile secolelor de 
istorie este înfățișată si de 
cotidianul „NATIONAL ZEITUNG" 
din R.D. Germană.

Pentru bucureșteni de mult nu 
mai reprezintă vreun motiv de 
surprindere deplasarea clădirilor, 
în capitala României sint nu
meroase clădiri ale căror locuri au 
fost schimbate, pentru a permite 
sistematizării libertatea de con
strucție, arată publicația.

Totuși, „mutarea" mănăstirii 
„Mihai Vodă", construită în secolul 
al XVI-lea, a reținut în mod deo
sebit atenția. Acest monument is
toric — ctitorie a voievodului 
Mihai Viteazul — a trebuit să fie 
deplasat peste două sute de metri 
în vederea construirii noului an-
samblu administrativ și de locuințe 
din centrul Bucureștiului.

Evidențiind experiența bogată a 
colectivului care lucrează la aseme
nea deplasări de monumente, pu
blicația a relevat dificultățile și 
problemele deosebite de ordin teh
nic care s-au ivit la mutarea con
strucției amintite, în greutate de 
cîteva zeci de tone, care acum se 
află intactă pe noul loc de am
plasare.

Despre operațiunile complexe de 
amplasare a unor vechi monumen
te cu valoare istorică și cultural- 
artistică ale Bucureștiului, care 
apoi sînt amplasate într-ur. alt 
spațiu, relatează și ziarul elvețian 
„TRIBUNE DE GENEVE", apre
ciind că, deși uzuală, folosirea a- 
ceștei tehnici în cazul monumen
tului de arhitectură și istorie 
„Mihai Vodă" este de-a dreptul im
presionantă, dată fiind masivitatea 
edificiului.

(Agerpres)

ADERARE. Banca asiatică de 
dezvoltare a hotărit primirea Re
publicii Populare Chineze in a- 
ccastă organizație, anunță agenția 
China Nouă, menționind că cere
rea chineză de aderare a fost a- 
probată, zilele trecute, de Consi
liul guvernatorilor băncii.

INUNDAȚII. Consiliul Executiv 
al Adunării R, S. Serbia a exami
nat situația gravă dintr-o serie de 
comune din republică, afectate de 
inundații — informează agenția 
TANIUG. Ca urmare a precipitați
ilor abundente și a topirii bruște a 
zăpezii, au fost inundate sute de 
locuințe, precum și citeva mii de 
hectare de teren agricol insămințat, 
au fost distruse poduri și porțiuni 
de cale ferată, fiind blocate sau 
avariate numeroase șosele. în mai 
multe comune a fost instituită sta
rea de necesitate. Importante pa
gube materiale au fost provocate 
de inundații, totodată, în R. S. 
Muntenegru și R. S. Bosnia și Her- 
țegovina — menționează Taniug.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Percheziții și arestări efec
tuate de trupele israeliene în 
sudul Libanplui • Declara
țiile președintelui Comitetului 

Executiv al O.E.P.
BEIRUT 22 (Agerpres). — Forțele 

israeliene de ocupație au continuat, 
simbătă. pentru a șasea zi consecutiv, 
operațiunile de percheziții în satele 
libaneze situate la nord de așa-zisa 
„zonă de securitate" din sudul Liba
nului.

Purtătorul de cuvînt aj Forței Inte
rimare O.N.U. in Liban (U.N.I.F.I.L.), 
Timor Goksel, a declarat presei că, 
în cele șase zile, trei unități mecani
zate israeliene cu un efectiv de 1 500 
de militari au operat intr-o zonă cu
prinsă între 12—16 km, arestînd pes
te 150 de persoane din rindul popu
lației locale.

Agențiile Reuter și United Press 
International informează că militarii 
israelieni au început, totodată, să se 
retragă de pe unele poziții foarte 
avansate din teritoriul libanez. Pos
tul de radio Beirut a anunțat că tru
pele israeliene au evacuat satul 
Froun (situat la 25 km de frontiera 
de nord cu Israelul), ocupat în cursul 
săptăminii.

Purtătorul de cuvînt al U.N.I.F.I.L. a 
precizat insă că nu este vorba de 
„schimbări semnificative in ceea ce 
privește desfășurarea sau numărul 
forțelor Israeliene in regiune".

BEIRUT 22 (Agerpres). — Surse ale 
Forței interimare a O.N.U. din Liban 
(U.N.I.F.I.L.) au declarat că opera
țiunea represivă israeliană din sudul 
Libanului. în curs de desfășurare, vi
zează si retragerea unităților 
U.N.I.F.I.L. din posturile lor. trans
mite agenția China Nouă.

RIAD 22 (Agerpres). — Președin
tele Comitetului Executiv al Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei. 
Yasser Arafat, a declarat. într-un in
terviu acordat ziarului saudit ,.A1- 
Sharq Al-Awsat“. că. după recenta 
declarație a regelui Hussein al Ior
daniei privind suspendarea coordonă
rii politice palestiniano-iordaniene în 
cadrul eforturilor de pace din O- 
rientul Mijlociu. ..ușile dialogului ră- 
mîn totuși deschise" — informează 
agenția saudită de presă S.P.A. 
Yasser Arafat și-a reafirmat atașa
mentul fată de acordul iordaniano- 
palestinian din februarie 1985. ară- 
tînd că este gata să reia convorbi
rile cu Iordania în interesul păcii 
in regiune.

Conflictul dintre 
Irak și Iran

TEHERAN 22 (Agerpres). — După 
cum informează agenția I.R.N.A., 
forțele iraniene au continuat opera
țiunile de luptă in sudul Irakului. 
Acțiunile trupelor terestre au fost 
sprijinite de forțele aeriene.

în ultimele 24 de ore, adaugă 
agenția, aviația și mijloacele antiae
riene iraniene au doborit 5 avioane 
irakiene.

BAGDAD 22 (Agerpres). — For
țele irakiene și-au continuat înain
tarea in sectorul de coastă împotriva 
pozițiilor deținute de trupele iranie
ne în zona Shatt El Arab, se anun
ță într-un comunicat militar difuzat 
la Bagdad și citat de agenția France 
Presse. După cum se arată, forțele 
irakiene au ajuns la 8 kilometri de 
orașul Faw.

NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres). 
— în cadrul consultărilor oficiale 
dintre cele zece țări membre neper
manente ale Consiliului de Secu
ritate a fost elaborat un nou pro
iect de rezoluție in problema con
flictului dintre Irak și Iran, prin care 
se cere oprirea imediată a tuturor 
ostilităților si retragerea trupelor in 
frontierele internaționale recunoscu
te. transmit agențiile internaționale 
de presă. De asemenea. în document 
se cere celor două părți să accepte 
o mediere pentru a se ajunge la 
solutionarea pașnică a tuturor aspec
telor conflictului.

După toate probabilitățile, acest 
proiect, susceptibil de schimbări, ur
mează a fi prezentat luni reuniunii 
în plen a Consiliului de Securitate.

în pofida cererilor pentru 
oprirea cursei înarmărilor 

S.U.A. au efectuat noi 
experiențe cu rachete 

militare
WASHINGTON 22 (Agerpres). — 

într-un moment în care în întreaga 
lume se intensifică luările de poziție 
în sprijinul adoptării neîntârziate a 
unor măsuri eficiente de oprire a 
cursei înarmărilor și realizare a de
zarmării. Statele Unite au procedat 
la noi teste cu rachete capabile să 
transporte încărcături nucleare. După 
cum menționează agenția Associated 
Press, in largul coastelor Californiei, 
de pe submarinul nuclear „Alaska" a 
fost lansată experimental o rachetă 
balistică „Trident 1“, cu o rază de 
acțiune de 7 400 km.

în același timp, s-a anunțat că 
Statele Unite ău efectuat testarea 
unei rachete de croazieră „Toma
hawk", lansată de la o bază terestră 
spre o țintă navală din Oceanul Pa
cific.

DELEGAȚIA PARLAMENTARA 
ARGENTINIAN A și-a încheiat vi
zita întreprinsă la Londra, la invi
tația Consiliului Atlanticului de 
Sud. înființat pentru promovarea 
reconcilierii anglo-argentiniene și 
restabilirea relațiilor diplomatice 
dintre cele două țări. Cu prilejul 
vizitei — prima de acest gen de la 
sfirșitul războiului anglo-argenti- 
nian asupra Malvinelor (Falkland) 
din 1982 — membrii delegației au 
avut convorbiri cu reprezentanți ai 
forumului legislativ din Marea 
Britanie, precum ,și cu ai altor 
cercuri social-politice din țara-gaz- 
dă. Declarațiile făcute atît de către 
oficialitățile britanice, cit și de 
membrii delegației argentiniene re
levă că problema suveranității asu
pra insulelor Malvine (Falkland) 
continuă să constituie un obstacol 
în calea începerii negocierilor între 
cele două țări consacrate normali
zării relațiilor reciproce, așa cum 
recomandă O.N.U., informează 
agențiile Internaționale de presă.

/M ÎNjjMPJNAREA CONGREȘULUj 

AL XXVII-LEA AL P.C.U.S.

Semnificative fapte de muncă 
in cinstea marelui eveniment

MOSCOVA 22 (Agerpres). — 
M. Chebeleu transmite : In aceste 
zile premergătoare Congresului al 
XXVII-lea al P.C.U.S., presa și pos
turile de radio și televiziune, rellec- 
tind interesul viu cu care este aș
teptat acest eveniment de însemnă
tate deosebită in viața comuniștilor, 
a popoarelor Uniunii Sovietice, in
formează pe larg despțe ultimele 
pregătiri, despre succesele obținute 
de oamenii muncii in dezvoltarea 
social-economică a țării, in întrece
rea socialistă. în cinstea apropiatu
lui forum al comuniștilor sovietici.

Pregătirile pentru congres s-au 
caracterizat printr-o susținută acti
vitate creatoare a oamenilor mun
cii, materializată în numeroase rea
lizări obținute în întrecerea socialis
tă desfășurată in toate domeniile. 
Primul an al celui de-al XII-Iea 
plan cincinal de dezvoltare econo
mică și socială a U.R.S.S. a luat un 
start bun în toate sectoarele vieții 
economice. în primele 50 de zile ale 
anului în curs — relevă presa sovie
tică — producția de energie electri
că, țiței, oțel, cărbune, mașini-unel- 
te și linii automate, tractoare și 
utilaje agricole, de produse de larg 
consum a înregistrat creșteri însem
nate, comparativ cu perioada simi
lară a anului trecut ; centralele e- 
lectrice au furnizat țării 246 617 mi
lioane kWh energie, au fost extra
se 82 304 000 tone țiței (inclusiv gaz 
condensat), 105 966 000 tone cărbune, 
a fost realizată o producție de 
22 091 000 tone oțel, au fost dați în 
folosință 2 500 000 metri pătrați su
prafață locuibilă. Creșteri însemnate 
a înregistrat producția sectorului 
zootehnic în aproape toate republi
cile unionale.

Pe întreg cuprinsul Uniunii Sovie
tice, mii de întreprinderi, zeci de 
milioane de oameni ai muncii de
monstrează, prin noi fapte de mun
că, hotărirea lo-r de a-și aduce o 
contribuție însemnată la realizarea 
obiectivelor legate de accelerarea 
creșterii economiei naționale și spo
rirea eficienței activității economice, 
promovarea accelerată a progresului 
tehnico-științific, creșterea producti
vității muncii și ridicarea, pe această 
bază, a nivelului de trai material și 
spiritual al întregii societăți. în in
formațiile despre îndeplinirea sarci
nilor de plan și a angajamentelor 
asumate în cinstea Congresului a.1

SOFIA

Tezele Congresului al Xlll-lea al P. C. Bulgar
SOFIA 22 (Agerpres). — La Sofia 

au fost date publicității tezele Con
gresului al XIII-lea al P.C. Bulgar, 
relatează agenția B.T.A. In docu
ment se subliniază că dezvoltarea 
Bulgariei confirmă pe deplin viabili
tatea liniei și politicii Partidului Co
munist Bulgar după plenara din 
aprilie 1956 a C.C. al P.C.B., care a 
restabilit principiile și noianele le
niniste în viața de partid. In această 
perioadă — se arată în teze — au fost 
obținute rezultate remarcabile în 
toate domeniile vieții. Venitul na
țional a crescut de 8 ori, fondurile 
fixe — de 10 ori, productivitatea 
socială a muncii — de 8.4 ori. Volu
mul producției industriale a sporit 
de 14 ori. in sectorul construcțiilor 
de mașini — de 61 de ori, iar in in
dustria chimică — de 55 de ori.

Dacă in anii 1953—1957, producția 
medie anuală de cereale era de 4,1 
milioane tone, aceasta a crescut, in 
perioada 1981—1985, la 8.4 milioane 
tone.

Veniturile reale pe locuitor au 
sporit de 4,4 ori, iar fondurile socia
le de consum — de 14 ori.

în teze sint evidențiate, de ase
menea, rolul și importanța plenare
lor din februarie 1985 și ianuarie 
1986 ale C.C. al P.C. Bulgar, care au

R. P. POLONĂ

Rezultate ale activității
VARȘOVIA 22 (Agerpres). — Con

siliul de Miniștri al R.P. Polone a 
analizat rezultatele activității econo
mice în anul 1985. subliniind că a- 
cesta a fost un nou an de dezvol
tare a R.P. Polone — relatează a- 
gentia P.A.P. Venitul national a 
crescut cu aproximativ 3 la sută, co
respunzător prevederilor planului a- 
nual. în același an. fondurile fixe au 
sporit cu 2.7 la sută. Consiliul de

Ședința unei Comisii permanente a C.A.E.R.
MOSCOVA 22 (Agerpres). — La 

Moscova a avut loc prima ședință a 
Comisiei permanente C.A.E.R. pen
tru colaborare in domeniul noilor 
materiale și a! tehnologiilor de fa
bricare și prelucrare a acestora, la 
care au participat delegațiile țărilor 
membre ale C.A.E.R.

Delegația română a fost condusă

„Un pas important pe calea normalizării 
în continuare a relațiilor dintre R.D.G. și R.F.G."

BONN 22 (Agerpres). — Delega
ția parlamentară a R.D. Germane 
condusă de Horst Sindermann. pre
ședintele Camerei Populare, și-a în
cheiat vizita efectuată în R.F. Ger
mania la invitația lui Hans-Jochen 
Vogel, președintele grupului de 
deputați ai Partidului Social Demo
crat în Bundestag.

în comunicatul comun dat publi
cității cu acest prilej și citat de 
agenția A.D.N. se arată că vizita a 
constituit un pas important pe calea 
normalizării in continuare a relații
lor dintre R.D.G. și R.F.G., pe bază 
de egalitate. în urma încheierii tra
tatului cu privire la bazele relațiilor 
dintre R.D.G. și R.F.G. în 1973, o 
serie întreagă de probleme au fost 
soluționate in beneficiul celor două 
state și al cetățenilor lor, se spune 
în comunicat, adăugindu-se : Came
ra Populară a R.D.G. și grupul 
P.S.D. in Bundestag intenționează 
să-și intensifice contactele, mai ales 
în domeniu] protejării mediului, ti
neretului și politicilor agricole, con
strucției de locuințe și urbanism.

XXVII-lea al P.C.U.S., difuzate de 
presa sovietică, se întâlnesc tot mai 
des cuvintele „primul" și „nou". 
Spărgătorul de gheață atomic „Ros- 
sia“, ale cărui lucrări de construcție 
au început in cele dinții zile ale 
Congresului al XXVI-lea al partidu
lui, s-a întors din prima sa cursă, 
efectuată în apele nprdice. Construc
torii de automobile de la uzina 
„Komsomolul Leninist" din Moscova 
au realizat primul lot dintr-o nouă 
serie de automobile. La Novocer- 
kask, constructorii uzinei au furnizat 
economiei naționale primele locomo
tive electrice pentru tractarea garni
turilor de cale ferată de mare capa
citate. La Satura (regiunea Moscova) 
a fost inaugurată. în aceste zile, baza 
materială a primului Centru de cer
cetări științifice in domeniul laseri- 
lor tehnologici al Academiei de Ști
ințe a U.R.S.S., obiectiv care oferă 
specialiștilor posibilități vaste pentru 
elaborarea și producerea de noi in
stalații cu laseri.

Intre cele mai semnificative fapte 
de muncă in cinstea apropiatului 
forum al comuniștilor sovietici se 
numără, de asemenea, terminarea lu
crărilor de construcție la uzinele 
„Uralmas", a furnalului „Severian- 
ka“, livrat Combinatului metalurgic 
Cerepoveț. La realizarea acestui im
portant obiectiv și-au dat concursul 
peste 14 000 de constructori și mon- 
tori, care au instalat, între altele. 15 
km de conveiere, zeci de mii de tone 
de utilaje. Furnalul, cel mai mare 
din lume, cu o capacitate utilă de 
5 600 metri cubi, „consumă" zilnic 
20 000 tone minereu de fier, pentru 
transportarea căruia sînt necesare 
400 de vagoane. în numeroase colho
zuri și sovhozuri din Ucraina, Bielo- 
rusia. Azerbaidjan. Bașchiria. ținu
tul Stavropol, regiunile Saratov, Țeli- 
nograd, Karaganda, mecanizatorii — 
relatează ziarul „Pravda" — au rapor
tat încheierea lucrărilor de reparații 
la toate mașinile agricole în vederea 
campaniei de primăvară. Colective 
tot mai numeroase de oameni ai 
muncii din Moscova, din toate repu
blicile unionale anunță îndeplinirea 
angajamentului asumat — realizarea 
pină la 25 februarie, ziua deschiderii 
Congresului al XXVII-lea al P.C.U.S., 
a sarcinilor de plan pe primul tri
mestru al acestui an.

înarmat partidul cu soluții curajoase 
referitoare la modificările strategice 
profunde — în structura producției, 
tehnologiilor, relațiilor de producție, 
sistemului de conducere.

Cel de-al nouălea cincinal șl pe
rioada pină in anul 2000, se subli
niază în teze, vor constitui perioada 
în care revoluția tehnico-științifică 
va trebui să constituie baza și esen
ța luptei pentru construcția societă
ții socialiste dezvoltate și înaintarea 
Bulgariei spre comunism. Acest lu
cru face necesare perfecționarea 
continuă a structurii bazei tehnico- 
materiale, creșterea productivității și 
calității muncii ; dezvoltarea propor
țională, armonioasă a sistemului so
cial, a vieții materiale și spirituale a 
poporului; promovarea democrației 
socialiste și dezvoltarea autocondu- 
cerii organizațiilor socialiste. In do
meniul diviziunii internaționale a 
muncii se vor urmări adincirea inte
grării. creșterea specializării, cuceri
rea de noi poziții tehnologice și pe 
piețe, satisfacerea tot mai deplină și 
complexă a necesităților materiale și 
spirituale mereu crescinde ale po
porului — se arată in teze.

Documentul relevă că nivelul de 
dezvoltare atins de Bulgaria repre
zintă rodul muncii pline de abnegație 
a poporului, al politicii P.C. Bulgar.

economice în anul 1985
Miniștri a constatat, fle asemenea, 
creșterea nivelului de trai al poporu
lui. S-a evidențiat că în anul 1985 
comerțul exterior a sporit îndeosebi 
cu țările membre ale C.A.E.R.

Totodată — relatează P.A.P. — 
Consiliul de Miniștri a constatat 
ritmuri insuficient de ridicate în do
meniul îmbunătățirii echilibrului e- 
conomic. scăderea exportului spre ță
rile occidentale și altele.

de Adrian Stoica, ministrul indus
triei petrochimice.

Comisia a adoptat regulamentul 
de. funcționare și a examinat Con
venția generală și Programul de co
laborare al țărilor membre ale 
C.A.E.R. in domeniul noilor mate
riale și tehnologii. A fost de aseme
nea aprobat planul de lucru al co
misiei pe 1986—1987.

Ambele părți se pronunță pentru 
stabilirea de relații oficiale între 
parlamentele celor două state ger
mane.

în cursul convorbirilor cu pre
ședintele P.S.D., Willy Brandt, și cu 
Hans-Jochen Vogel s-a subliniat ne
cesitatea de a face totul pentru a se 
pune capăt cursei înarmărilor pe 
Pămint și a menține spațiul cosmic 
liber de aceasta, au fost salutate ul
timele propuneri sovietice de dezar
mare și s-a apreciat că, în prezent, 
există șanse pentru retragerea din 
Europa și distrugerea rachetelor nu
cleare americane și sovietice cu rază 
medie de acțiune. Comunicatul re
levă că nu există o alternativă accep
tabilă la coexistența pașnică, egală in 
drepturi, a statelor cu sisteme socia
le diferite.

Agenția A.D.N. menționează că In 
timpul vizitei conducătorul delega
ției parlamentare din R.D.G. s-a in- 
tîlnit, de asemenea, cu cancelarul 
federal al R.F.G., Helmut Kohl, și 
cu președintele Bundestagulul, Phi
lipp Jenninger.
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