
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ! TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit o delegație de ziariști de Ia revista „Komunist*

din R. S. F. Iugoslavia

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Tovarășul Nicolae Ceausescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, vineri, 
pa Vlaiko Krivokapici, redactor-șef

a! revistei iugoslave „Komunist", și 
pe Ianez Koroșeț, redactor-șef al e- 
ditiei in limba slovenă a acestei re
viste.

Cu acest prilej, tovarășul

Nicolae Ceausescu a acordat un in
terviu pentru revista „Komunist" — 
organ al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia.
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0 PRIMĂVARĂ A CAUTĂ ȚII IREPROȘABILE 
LA TOA TE LUCRĂRILE A GRICOLE! )

iNSAMINȚARILE - ÎN RITM MULT MAI RAPID I

Unitate, continuitate,
spirit revoluționar în

mișcarea muncitorească
din România

Cu fiecare zi, datorită temperatu
rilor in creștere,^ timpul devine fa
vorabil pentru " insămînțările de 
primăvară în tot mai multe ju
dețe. Potrivit datelor furnizate de 
Ministerul Agriculturii, la 20 mar- 

I tie se lucra în 15 județe din vestul, 
centrul și nordul țării, cărora li 
s-au adăugat în ultimele zile jude
țele Dolj, Olt, Constanta, Prahova 
și sectorul agricol Ilfov, supra
fețele însămîntate reprezentînd doi 
la sută din total. Condițiile de 
lucru din această primăvară di
feră mult față de alti ani, 
ca urmare a prelungirii iernii, ca
racteristice pentru perioada ac
tuală, cu deosebire în județele 
din sudul țării, fiind băltirile și 
excesul de umiditate. De aici de
curg necesitatea suplimentării for
țelor repartizate la acțiunile de 
eliminare a surplusului de apă de f

• Acum, la timpul semănatului, orice 
zi cîștigată asigură sporuri mari de 
recoltă

• Prin buna organizare a muncii 
în cîmp, printr-un control permanent 
al stării terenurilor, zi de zi și oră de 
oră, să fie folosite la maximum utila-

| jele și timpul de lucru
• Cu toate mijloacele să se acțio

neze pentru eliminarea apei care băl
tește pe ogoare, spre a se crea con
dițiile necesare începerii neîntârziate 
a însămînțărilor

pe ogoare și semănături, precum 
și obligația specialiștilor de a cu
noaște cu exactitate in permanen
tă starea terenului, diferențiat pe 
sole, pentru a putea decide in cu
noștință de cauză unde anume să 
se lucreze cu prioritate. Volumul 
mare de lucrări agricole ce trebuie 
efectuate in termene scurte tocmai 
datorită începerii cu întîrziere a 
insămințărilor, exigențele sporite 
față de modul fn care trebuie să 
fie pregătit terenul și să se ln- 
sămințeze Impun multă operati
vitate și răspundere din partea ca
drelor de conducere și a specia
liștilor din toate unitățile agricole, 
care au datoria să organizeze te
meinic munca. pretutindeni. In 
cimp. In grădinile de legume. In 
vii și livezi, pentru Încadrarea 
tuturor lucrărilor in perioadele 
optime.

'A-

• Realizarea de recolte sporite de 
grijă 
sădi-

legume impune acum maximă 
pentru producerea materialului 
tor necesar plantării în grădini

• Lucrările de desfundare a tere
nurilor și asigurare-a puieților trebuie 
urgentate pentru realizarea exempla
ră a programului de plantare a pomi
lor și viței de vie

fn cel de-ol 65-leo an al exis
tenței glorioase a partidului nos
tru comunist, poporul român se oflâ 
puternic angajat pe un drum de 
muncă și luptă eroică pentru în
făptuirea mărețelor obiective stabi
lite de Congresul al Xlll-lea. Intr-o 
epocă de tot mai puternică afir
mare a revoluției științifico-tehnice 
contemporane, care pune în ter
meni noi factorii de progres ai lu
mii de azi, partidul comuniștilor ro
mâni a stabilit o vastă strategie de 
modernizare a vieții economice, de 
afirmare puternică a factorilor ca
litativi, intensivi ai dezvoltării. In- 
tr-o etapă de puternic triumf al 
cunoașterii, partidul cheamă la 
fructificarea susținută a potențialului 
creator al colectivelor de oameni 
ai muncii, la valorificarea capaci
tății științei, a cercetării proprii, ca 
factori indispensabili in înfăptuirea 
obiectivelor calitative ale actualu
lui cincinal. Intr-o perioadă în care 
persistența și cronicizarea crizei e- 
conomice mondiale iși extind in
fluențele negative încetinind și 
perturbînd ritmurile de dezvoltare, 
partidul nostru asigură, intr-un per
manent dialog, într-o rodnică con
lucrare cu poporul, progresul as
cendent și multilateral al României. 
Astfel partidul comuniștilor români 
iși afirmă intr-un mod superior ro
lul - cucerit de-a lungul unei în
tregi evoluții istorice - de forță po
litică conducătoare a societății.

A-țl asuma rolul de centru vital 
al unei structuri așa de complexe,' 
cum este orînduirea noastră, al unei 
opere așa de vaste, cum este edifi
carea societății socialiste multilate
ral dezvoltate, Inseomnă a-ți asu
ma o mare răspundere in fața is

toriei. Șl un asemenea rol nu 
și-l poate asuma și îndeplini 
decît un partid puternic, re
unind în cadrul său pe cei mai 
buni fii ai țării, un partid care și-a 
făcut din înfăptuirea marilor aspi

rații ale poporului nostru țelul 
existenței și activității sale revo
luționare. „Marile succese obținu
te de România socialistă, sublinia 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
sint nemijlocit legate de uriașa ac
tivitate politică și organizatorică 
desfășurată de partidul nostru, care 
iși Îndeplinește cu cinste misiunea 
istorică de forță politică conducă
toare a • societății. Partidul se afir- ,

mă tot mai puternic ca centru vi
tal ai întregii națiuni, de la care 
emană gîndirea cutezătoare menită 
să asigure transformarea revolu
ționară a societății, forța ce însu
flețește toate energiile creatoare și 
pune in valoare geniul întregului 
popor român, deschizind patriei 
minunate perspective de progres și 
civilizație".

Forța și vigoarea măreței opere 
transformatoare a partidului afir
mată cu precădere in perioada 
inaugurată de Congresul ăl IX-lea, 
provin din faptul că partidul și-a 
elaborat strategia pe cunoașterea și 
analiza științifică, temeinică a rea
lităților patriei noastre, în lumina 
nobilelor tradiții naționale, ale luptei 
pentru neatîrnare, ale făuririi prin 
forțe proprii a unui viitor mai 
bun și mai drept ; că în această 
etapă de eroic tumult revoluționar 
răspunderea comuniștilor față de 
națiunea română a fost definită și 
ca răspundere față de istoria acestei 
națiuni, față de permanențele și 
tradițiile istoriei naționale, de idea
lurile mișcării socialiste și de
mocratice. Astfel, atașamentul și 
devotamentul față de măreața 
operă constructivă a acestui timp, 
față de ctitorul ei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, sint expresia 
atașamentului și devotamentului 
față de propria noastră istorie, de 
minunatele tradiții ale mișcării so
cialiste și revoluționare, promovate 
ferm de partid în existența sa de 
șase decenii, și jumătate.

Redăm In pagina a Ill-a ctteva din momentele impor
tante ale devenirii mișcării muncitorești și revoluționare 
din patria noastră, ale idealurilor care i-au asigurat per
manența și continuitatea.

EXIGENTE noi, superioare in perfecționarea
PREGĂTIRII SPECIALIȘTILOR (I) ~

INVĂȚĂMINTUL POSTUNIVERSITAR 
nai aproape de cerințele producției!

încă de la organizarea lor, în baza Legii nr. 2 din 1971, cursurilor 
postuniversitare li s-au fixat drept scopuri formarea de cadre cu pre
gătire de specialitate mai profundă în domenii de vîrf sau interdiscipli- 
nare ale științei, tehnicii și culturii ; adîncirea sau reînnoirea cunoș
tințelor în pas cu progresul științifico-tehnic și cu cerințele dezvoltării 
economico-sociale a țării ; însușirea și aplicarea optimă de către cursanți 
a noilor descoperiri științifice, tehnice, economice, a celor mai moderne 
tehnici și metode de lucru. Așadar, cursurile postuniversitare reprezintă, 
s-ar putea spune, un domeniu de vîrf in sistemul perfecționării forței de 
muncă pentru toate sectoarele vieții economico-sociale. Și cum acest 
sistem a fost conceput și definit de secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, drept o componentă esențială a perfecțio
nării noii orînduiri, înțelegem și mai bine importanța socială a învă- 
țămintului postuniversitar astăzi.

Pornindu-se tocmai de la un asemenea rol, organizarea acestor 
cursuri a fost încredințată instituțiilor de invățămint superior, unde. In 
climatul fertil al Integrării cu cercetarea și producția, beneficiază de 
aportul celor mai buni specialiști și de o dotare materială impresionantă. 
Succesiv, reprezentanți ai învățămîntului, cercetării, producției dezbat 
și întocmesc planuri și programe noi, perfecționate pentru învățămîntul 
postuniversitar, un uriaș volum de timp, de muncă se consumă cu struc
turarea cursurilor, cu elaborarea bibliografiei, cu organizarea lucrărilor 
de laborator, mijloace materiale substanțiale se utilizează, inclusiv pentru 
întocmirea lucrărilor de absolvire. Larga întrebuințare a unor asemenea 
mijloace, dar mai ales faptul că fiece loc repartizat prin planul de stat 
invățămintului postuniversitar este anume orientat ca să aducă o con
tribuție concretă, actuală sau de perspectivă, la dezvoltarea social-econo- 
mică a țării, cit și practica frecventă potrivit căreia absolvenții postuni
versitari primesc și responsabilități în sistemul perfecționării forței de 
muncă din întreprinderi — toate acestea ne îndeamnă să vedem care 
este eficienta acestor cursuri, în ce măsură răspund ele obiectivelor ce 
le-au fast încredințate, în ce direcții își reclamă perfecționarea. Prima 
etapă a unui asemenea demers : cunoașterea modului cum sînt recrutați 
și selecționați cursanții. Așadar, cine sint și cum sînt desemnați cursanții 
pentru invățămintul postuniversitar ?

IN ZIARULDE AZI:

• Casa cu mulți copii - 
semnul răspunderii de bun 
cetățean pentru viitorul 
națiunii • O relație de 
bază a înaltei eficiențe : 
Competitivitate sporită — 
consumuri materiale redu
se • A sosit primăvara I 
Este timpul marilor acțiuni 
pentru întreținerea și în
frumusețarea localităților

Din noua arhitectură a municipiului Constanța Foto : Mihai Șerbănescu

Pentru gospodăriile populației, pentru numeroase unități economico-sociale

SURSE DE ENERGIE NECONVENȚIONALA
— valorificate prin inventivitate și spirit gospodăresc

însemnări din județul Covasna
• Un cuprinzător program al consiliului popular județean
• De ce experiența bună nu este generalizată ? • Resurse 
ce-și așteaptă utilizarea • Se profilează o interesantă ofertă

către populație

Temeliile orașului nou

în principiu, lucrurile sînt limpezi: 
pe baza prospectării sarcinilor de 
perfecționare, unitățile beneficiare 
ar trebui să propună anume cifre 
de școlarizare, acestea, stabilite prin 
decret, se repartizează ministerelor 
și fiecare minister le trimite, la rîn- 
dul său, întreprinderilor din subor
dine, care au obligația să selecțio
neze cursanții și să asigure prezența 
lor la cursuri. în acest scop se în
cheie și o convenție între instituția 
de invățămint superior și întreprin
derea respectivă, prin care se preci
zează obligațiile părților. în fapt 
insă, lucrurile se desfășoară mai pu
țin precis. La nivelul unor întreprin
deri. nici prospectarea sarcinilor de 
perfecționare și nici selecția candi- 
daților nu ’respectă întotdeauna ri
gorile statornicite. Ca atare, nu pu
ține dintre instituțiile de invățămint 
superior se pling că uneori li se tri
mit cursanți de altă specialitate sau 
care se află in stagiatură; alteori, 
cum intre repartizarea cifrei de șco
larizare și deschiderea cursurilor se 
Interpune, firesc, aproape un an, cei 
desemnați de întreprindere fie că se 
mută într-un alt loc de muncă, fie 
că intîmpină unele greutăți sau pur

si simplu se... răzgîndesc ; cert este 
că, încă de la debutul lor, cursurile 
postuniversitare inregistrează frec
vente lacune. Așa se face, de pildă, 
că în anul universitar 1982—1983 
proporția cursanților înscriși, în ra
port cu cifra de plan, a fost de nu
mai 12 la sută în domeniul „Mine", 
21,3 la sută — „Tehnologia și chi
mia produselor alimentare și tehnica 
piscicolă", 26 la sută — „Zooteh
nie", 26,7 la sută — „Metalurgie", 
35.6 la sută — „Mecanic", 38 la sută 
„Energetic", 39 Ia sută — „Electric" 
ș.a.m.d. O situație ceva mai bună s-a 
înregistrat în anul 1983—1984, dar și 
aici, in privința raportului amintit, 
intîlnim proporții precum: 50 la sută 
— „Biologie", 62 la sută — „Zooteh
nie", 62,5 la sută — „Petrol", 65 la 
sută — ..Metalurgie". 67,4 la sută — 
„Electric", 70.6 la sută — „Energe
tic", 76 la sută — „Mine" etc. Pentru 
anul următor, 1984—1985, realizările 
de ansamblu se apropie și mai mult 
de plan, cu care insă nu se identifică 
din moment ce raportul menționat

Mihai IORDANESCU

Așa cum este așezat din punct de vedere geografic, județul Covasna 
nu este nici prea însorit, nici nu se află în calea vinturilor puternice, iar 
riurile și pîraiele ce curg la vale cu putere nu sint prea numeroase. To
tuși, prin inventarierea concretă a resurselor de energie de însemnătate 
locală, consiliul popular al județului a ajuns la concluzia că există un 
important potențial ce poate fi pus in valoare, atit pentru a pulsa in sis
temul național noi kilowați-oră, produși în microhidrocentralele din 
județ, cit și pentru a completa necesarul de consum al populației.

Ca orice problemă de interes general, și aceasta a fost pusă in dezba
terea unei sesiuni a consiliului popular județean pentru a se stabili, con
form sarcinilor și indicațiilor date de conducerea partidului, măsurile 
cele mai eficiente de folosire — pe plan local și cu mijloace locale — a 
acestor resurse. Deputății, cu sprijinul specialiștilor, au formulat și au 
adoptat, cu acel prilej, un program amănunțit, cuprinzînd acțiuni sca
dente în 1986, dar și în perspectivă, pînă în 1990, menite să pună în va
loare posibilitățile de care dispune județul. Sînt obiective, măsuri și ini
țiative de real interes, care merită a fi larg cunoscute.

(Continuare in pag. a IV-a)

Inițiative cetățenești cu 
valoare verificată. Punctul ds 
sprijin al proiectelor de viitor este 
experiența dobîndită de unii cetățeni 
ingenioși și pricepuți. (în sesiune se 
făcea remarca — autocritică, desigur, 
— că inițiativa oamenilor a luat-o 
înaintea acțiunii consiliilor populare.) 
La Malnaș-Băi, uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugărești are o 
gospodărie-anexă, o fermă cu 200 de 
porci, 200 de oi, vaci cu lapte, cai. 
Pentru prepararea hranei porcilor, 
îndeosebi, se consumau zilnic cam 
3 metri steri de lemne. Sigur, pădu
rea e peste drum. Dar, a considerat» 
șeful acestei secții, Focze Iuliu, e

păcat să arzi mîndrețe de brazi ca 
să... fierbi cartofi. Și a găsit o so
luție : biogazul.

— Am auzit de la alții că la Brăila 
este un inginer, Radu Buleci, un pa
sionat al biogazului și un bun cu
noscător al tuturor „secretelor" pro
ducerii lui. L-am poftit și pe 
la noi, în județul nostru, pen
tru a ne da sfaturile necesare con
struirii unei instalații. Le-am urmat 
întocmai, cu foarte bune rezultate. 
Avem un bazin făcut din materiale 
locale, cu o capacitate de 100 m c, 
care produce, în medie, 30 m c gaz 
zilnic. Din noiembrie, de cînd func
ționează, îmi notez într-un fel de 
jurnal toate datele — presiunea,

temperatura exterioară și alți para
metri. Spre satisfacția generală, re
zultatele sînt excelente, instalația 
funcționează la orice temperatură. 
Deși am fost avertizați că la frig — 
și la noi iarna a fost foarte frigu
roasă — s-ar putea să nu meargă, 
noi am folosit-o zilnic, fără întreru
pere. „Combustibilul" îl obținem din... 
curățenia crescătoriilor de porci. 
Singurul efort pe care-1 facem este 
acela de a scoate, la anumite inter
vale de timp, cîteva găleți de bio- 
masă și de a introduce tot atitea in 
bazin. Aș dori să adaug că, după în
trebuințare, biomasa devine un în
grășământ natural de trei ori mai 
eficace decît' înainte ! Iată de ce 
ne-am gindit să facem încă două 
astfel de instalații. Ne preocupă și 
vrem să realizăm un laborator de 
producere a bacteriilor necesare fer
mentării biomasei, ca și un prototip, 
de mai mici dimensiuni, pentru a 
veni în sprijinul gospodarilor ce vor 
să producă biogaz la domiciliu.

în partea de șes a județului, In 
comuna Ozun, un alt gospodar cu 
inițiativă, Mark Wilhelm, a conceput 
o instalație de biogaz pentru bucătă
rie. La început nu prea a mers. 
Dar după perfecționările aduse de 
autor, randamentul ei este foarte 
bun. Am văzut flacăra care tișnea cu 
presiune, astfel incit gospodina casei 
— ocupată cu prepararea cărnii unui 
porc abia tăiat — nu ducea lipsă de 
combustibil. „Drept să vă spun, ne 
spunea ea, nici eu nu am prea cre
zut că o să reușească. De aceea, nici 
nu l-am ajutat. A făcut totul sin
gur. Acum vrea să mai construiască
____________Rodlca ȘERBAN 
(Continuare in pag. a V-a)

Splendid simbol a 
ceea ce înseamnă o 
dialectică a construc
ției socialiste a deve
nit, la țărmul Mării 
Negre, Constanța!

Simbol in timp, sim
bol peste timp, măr
turie a ceea ce poa
te face avintul epo
cii noastre dintr-o 
străveche așezare. Din 
cea mai veche a- 
șezare a țării. Din- 
tr-una dintre cele mai 
vechi așezări ale 
continentului, pentru 
că, să nu uităm, înte
meierea ei este fixată 
ie mitologie prin le
genda argonauților.

Dar, cert lucru: ar 
fi rămas mai mult în 
legendă, dacă n-ar fi 
beneficiat de larga cu
prindere a edificării 
noastre moderne.

In aceste generoase 
condiții insă, pe mă
sură ce a avut posi
bilitatea să-și ridice 
pe verticală edificiile 
contemporane. Con
stanța a dat la iveală 
in săpăturile făcute 
pentru acestea chipul 
adevărat, concret, in 
toată splendoarea și 
opulența lui, al ve
chiului Tomis. Ele
mente de referință ar
heologică, devenite as
tăzi clasice și cunos
cute nouă parcă de 
cînd lumea, nu numără 
incă nici un sfert de 
veac de la descoperire, 
ele fiind, categoric, la 
fel ca și noile con
strucții care extind a- 
tît de mult orașul, un 
dat al Epocii pe care o 
înscriem cu majusculă 
in istoria noastră. E-

fortul de scoatere la 
lumină a vestigiilor se 
consacră drept operă 
patriotică de prim 

, rang. Frumoasă și a- 
totcuprinzătoare dia
lectică a unor vremuri 
de glorie in istoria ță
rii!

Pornind de la ase
menea înalte premise, 
rindurile de față se 
constituie ca un în
demn la inițiativă și 
imaginație; adică la 
ceea ce poate înfru
museța și înnobila, prin

ÎNSEMNĂRI

contribuția proprie a 
celor implicați, prin a- 
portul local și dăruirea 
personală, efortul ge
neral de continuare 
a edificării noastre. 
După ani și ani de ex
tindere impozantă in 
largul perimetru mo
dern pe care îl cu
prinde astăzi, con
strucția Constanței a 
reajuns, cu unul din
tre obiective, pe locu
rile milenare ale stră
vechiului oraș penin
sular. Adică tocmai in 
zona al cărei subsol 
poate restitui vestigii 
antice de cea mai 
mare importantă, cer
cetarea arheologică 
aflindu-și timpul cel 
mai darnic. Aflată 
lingă locul celui mai 
vechi zid al cetății an
tice, pe istmul locuit 
de două milenii și ju
mătate, dar care ar 
putea da la iveală 
chiar și surprize mai

îndepărtate in timp 
decît atestarea actuală 
a vechii cetăți, zona 
aceasta aflată in 
preajma liceului „Mi- 
hai Eminescu" și-ar 
putea dovedi aceeași 
importanță istorică pe 
care o are astăzi mo
zaicul de pe latura 
portului, aceeași sur
priză estetică și de 
viață spirituală pe 
care a constituit-o 
descoperirea, în 1962, 
a tezaurului celor 24 
de sculpturi in mijlo
cul cărora tronează și 
astăzi fantasticul Șar
pe Glycon. Spre deo
sebire de Histria sau 
Tropaeum Traiani, 
unde cercetarea ar
heologică s-a putut 
desfășura în voie, pe 
timpul astăzi liber, 
urmele vechiului To
mis dăinuie in subso
lul unui oraș cu exis
tență continuă. Ceea 
ce face mai miracu
loasă descoperirea 
vestigiilor, mai plină 
de ingeniozitate cer
cetarea. Un oraș in 
plină continuitate mi
lenară e mai frumos 
și emoția in fața zidu
rilor lui vii este mult 
mai mare decît in fața 
celor conservate prin 
dispariția așezării 
umane. Un asemenea 
oraș trezește în sufle
te sentimentul for
ței de dăinuire și al 
continuității. Din 
punctul de vedere al 
posibilităților arheo-

Corneliu LEU
(Continuare 
in pag. a V-a)
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Competitivitate sporită - 
consumuri materiale reduse

întreprinderea de mașini electrice 
București. O întreprindere din miile 
de întreprinderi ale țării, cu un co
lectiv harnic și ambițios. Cite fapte 
nu se pot înregistra zilnic in activi
tatea unui astfel de colectiv munci
toresc ? Dintre ele ne oprim la cele 
ce ar putea fi subsumate unei re
lații economice fundamentale: o înal
tă competitivitate — consumuri ma
teriale reduse. Desigur, nu am ur
mărit o tratare exhaustivă a aces
tei probleme, cl, punînd fată în față 
rezultatele cu posibilitățile, analiza 
noastră a vizat numai citeva aspec
te importante ale preocupărilor in 
domeniul gospodăririi resurselor ma
teriale.

Bătălia permanentă pen
tru nou — nu doar ca meta
foră ”^e ^acem un titlu de mîn- 
drie din faptul că întreaga noastră 
producție se realizează prin proiecta
re proprie — precizează maistrul 
Gheorghe Nica, secretarul comitetu
lui de partid al întreprinderii. Cele 
39 de tehnologii noi și modernizate 
realizate anul trecut au condus la 
Îmbunătățirea a 211 parametri teh- 
nico-funcționali ai motoarelor exe
cutate, iar pentru acest an sînt pro
gramate a fi asimilate alte 26 de teh
nologii noi. Practic, în întreprinderea 
noastră nu avem în fabricație pro
duse mai vechi de cinci ani“.

înnoirea în ritm susținut a pro
ducției nu re
prezintă un scop 
in sine ; ea a ți
nut seama de 
cererea tot mai 
mare și mai di
versificată a par
tenerilor din țară 
și de peste ho
tare. Astfel, prin 
asimilarea unor 
tipuri de motoa
re care se impor
tau s-au obținut 
In 1985 economii 
valutare de pes
te 30 milioane 
lei, la care se 
vor adăuga 16 
milioane lei în 
acest an (afe
rente asimilării 
altor produse). Mai reținem că 60 
la sută din producția întreprinderii 
este destinată — direct sau indi
rect — exportului.

Toate aceste date se pot sintetiza 
lntr-un singur cuvint : competitivi
tate. O analiză întreprinsă în anul 
1985 arată că 25 la sută din produ
sele întreprinderii sînt de nivel me
diu, 65 la sută se situează la nivel 
mondial de virf și 2 la sută depășesc 
acest nivel. Cu alte cuvinte, se poa
te spune că întreprinderea se situ
ează deja la nivelul exigențelor ani
lor viitori !

In ceș măsură preocupările pentru 
Înnoirea și modernizarea producției 
se regăsesc în eficiența cu care sint 
ntilizate resursele materiale ? Expri
mat sintetic — în 1985, față de nor
mele de consum s-au obținut econo
mii de 246 tone de metal, iar in 
primele două luni ale acestui an, în 
condițiile unor norme de consum 
noi, mobilizatoare — economii de 10 
tone de metal.— O atenție deosebită este acor
dată reducerii consumurilor materi
ale Ia comenzile care intră în fabri
cație T- ne spune inginerul Iuliu 
Hosu, șeful secției echipamente spe
ciale, microproducție, prototipuri. 
Calea esențială o constituie repro- 
îectarea : proiectantul este „ajutat" 
de calculatorul electronic, care alege 
varianta optimă din mai multe ofer
te. Astfel, în 1985 au intrat în pro
ducția de serie — pentru a da nu
mai două exemple, la care rezulta
tele reproiectării au fost spectacu
loase — motorul ASI de 45 kW la 
1 500 rotații/minut, mai ușor cu 50 kg, 
și convertizorul de sudură CSN 500 
A, care a „pierdut" nu mai puțin de 
115 kg, din care 45 kg reprezintă 
economia de cupru. In fiecare caz 
în parte, un plus de competitivitate 
a fost asigurat concomitent cu reali
zarea unui minus de cheltuieli ma
teriale. Și aceasta — merită să fie 
reținut ! — în condițiile îmbunătăți
rii randamentului energetic : pentru 
ansamblul produselor noastre el s-a 
situat, in ultimii doi ani. cu circa 
3 la sută peste standardele în vigoa
re ; iar aceasta înseamnă și o redu
cere a consumurilor energetice la 
utilizator.

In afară de produse, se reproiec- 
tează fluxurile tehnologice, se ana
lizează fiecare fază a procesului de 
producție pentru a putea fi depis
tate noi căi de reducere a consu
murilor materiale. Dintre măsurile 
prevăzute pentru anul în curs no
tăm : realizarea inelelor de scurtcir
cuitare de la motoarele pentru pom
pe submersibile de 8 și 10 țoii din 
deșeuri de cupru, ceea ce conduce 
Ia o economie anuală de 3 tone ; 
extinderea tehnologiei de detensio- 
nare prin vibrații a ansamblelor su
date ; față de tehnologia clasică, du
rata operațiunii se scurtează de la 
mai multe ore la 30—40 minute, 
concomitent cu o economie de com
bustibil estimată Ia 40 tone combus
tibil convențional în anul 1986 ; uti
lizarea ștraifurilor de tablă și a ca

Ce s-a realizat și, mai 
ales, ce se poate rea
liza la întreprinderea 
de mașini electrice 
București pe planul 
reducerii substanțiale 
a costurilor de pro

ducție

Întreprinderea de mașini electrice București : un nou lot de motoare elec
trice este pregâtit pentru expediere

Foto : Eugen Dîchiseanu

petelor de bară pentru confecționa
rea reperelor mici, ceea ce va aduce 
o economie de 40 tone metal.

Totuși rezerve există... Na
vom opri la numai două dintre ele :

— Una dintre cele mai arzătoare 
probleme cu care se confruntă sec
torul tehnolog șef, ne spune ingine
rul Călin Bădiu, o reprezintă numă
rul mare — poate chiar exagerat ! 
— al tipodimensiunilor pe care le 
execută întreprinderea : peste 800 ; 
pentru toate acestea înregistrăm 
cheltuieli — de proiectare, de reali
zare a SDV-urilor, de lansare în fa
bricație și încheiere a ciclului teh
nologic și altele — care majorează 
evident costul producției. Intre pro
dusele pe care le fabricăm există 
unicate, serii foarte scurte executa
te în regim de microproducție. ca 
și variante care diferă puțin de tipul 
de bază. în treacăt fie spus, in ca
zul acesta din urmă, uneori între
prinderea noastră plătește pentru 
comoditatea proiectantului de Ia uni
tatea beneficiară, care nu a încercat 
să-și adapteze soluția tehnologică 
la tipodimensiunile existente in fa
bricația de serie. Obiectul nemulțu
mirii se situează însă dincolo de a- 
cestea : există tipodimensiuni la 
care producția se exprimă în mii de 
bucăți, dispersată pe întreaga durată 
a anului, potrivit obligațiilor con
tractuale.

Oare trebuie să mai arătăm avan
tajele și economiile care ar rezulta 

din comasarea 
întregii produc
ții a unui tip de 
motor într-o sin
gură perioadă? 
Prin adoptarea 
unor soluții teh
nologice compa
tibile cu seriile 
mari se asigură 
creșterea produc
tivității muncii, 
a gradului de 
utilizare a uti
lajelor și, prin 
aceasta, mărirea 
producției, a gra
dului de satisfa
cere a cererii — 
în continuă creș
tere — a benefi
ciarilor, și, nu in. 

ultimul rînd, Importante economii de 
materii prime, de energie etc. Pen
tru rezolvarea acestei probleme nu 
este nevoie de tehnologii noi sau de 
utilaje sofisticate : sint suficiente 
un plus de organizare și o colabo
rare mai strînsă intre producător si 
beneficiari, în sensul eșalonării li
vrării produselor în funcție de in
teresele majore ale economiei.

în legătură cu utilizarea materia
lelor se mai ridică o problemă. Este 
cunoscut faptul că pentru fabricarea 
motoarelor electrice se consumă im
portante cantități de tablă silicioa- 
să. Stantarea semifabricatului, care 
va deveni. în final, miezul motorului, 
conduce inevitabil la folosirea in
completă a materiei prime. Sînt 
demne de semnalat rezultatele efor
turilor depuse pînă în prezent pen
tru o folosire mai rațională, mate
rializate în creșterea gradului de 
utilizare a tablei silicioase cu 5 la 
sută în ultimii patru ani ; numai în 
acest an se vor obține pe această 
cale economii de 70 tone. Totuși ni
velul atins pînă în prezent este de
parte de a fi mulțumitor.

O soluție posibilă ? Poate trecerea 
Ia ștanțarea pe folia de tablă a re
perelor mai mari, concomitent cu 
cele mici, astfel dispuse incit să op
timizeze consumul de materie primă. 
Sau poate alta. Cert este că trebuie 
încercat altceva, mereu altceva, pen
tru că nu poate fi economisită ma
terie primă, energie și forță de mun
că decît într-un singur fel : printr-un 
permanent efort creator, prin dorin
ța neîncetată de mai bine.

Și un semn de întrebare. 
Situind față în față două secțiuni 
ale planului întreprinderii, a apărut 
de-a dreptul flagrantă neconcordan- 
ța dintre acestea : însumarea valo
rică a reductdii normelor de consum 
pe produs este diferită — substan
tial ! — de sarcina de reducere a 
cheltuielilor materiale la 1000 lei 
producție-marfă aprobată de aceeași 
centrală de resort. Se ridică astfel 
un semn de întrebare cu privire la 
fundamentarea riguroasă a indica
torilor de plan. Și aceasta cînd a 
trecut aproape un trimestru din an. 
Stabilirea unor indicatori la nive
luri neconcludente, care nu se ra
portează la posibilitățile reale ale 
întreprinderii, lasă oricînd drum li
ber arbitrariului, deschide poarta 
justificărilor și discuțiilor fără rost. 
Nu ar fi fost mai simplă corelarea 
lor ? Ce are de spus în legătură cu 
această problemă Centrala industri
ală de mașini și aparataje electrice ?

...Plecăm de la întreprinderea de 
mașini electrice București cu con
vingerea fermă că acest inimos co
lectiv muncitoresc va face și în vi
itor tot ce este necesar pentru men
ținerea și sporirea binemeritatului 
prestigiu de care se bucură produ
sele purtind această marcă.

Eugen RADULESCU

--------------------------------------------- — . ............... ....... -... ---■........ ....................... —
r------------------------------------- - r

Pentru recolte mari în acest an

0 PRIMĂ VARĂ A CALITĂȚII IREPROȘABILE
l LATOATELUCRĂRILE AGRICOLE! J 

ACUM AU CUVÎNTUL FAPTELE

rețineți o cifră :

campania agricolă de
în care se desfășoa- 

specifice în această

— Ce suprafețe se vor cultiva tn 
acest an cu legume in județul Dolj 1

— Peste 20 000 hectare in ogor 
propriu. Aceasta înseamnă că sîntem 
județul cu cea mai mare suprafață 
din țară. Trebuie arătat că, pe 
lingă legumele în ogor propriu, 
ne-am propus să mai cultivăm le
gume in cultură dublă și succesivă 
pe circa 13 000 hectare, precum și 
aproape 5 000 hectare culturi inter
calate.

— Cum sint pregătiți legumicul
torii ?

— Mai bine ca anul trecut. S-au 
făcut arături de toamnă pe întreaga 
suprafață, iar terenurile fertilizate 
cu îngrășăminte naturale și chimice 
sint mult mai mari. Cit privește vo
lumul lucrărilor, 
trebuie să pro
ducem 716 mili
oane fire de ră
saduri pentru le
gume.

Am avut acest 
scurt dialog cu 
ing. Ion Anton, 
directorul Trus
tului horticol ju
dețean. Și nu în
tâmplător. Legumicultura este cel 
dinții sector care declanșează lu
crările în ___,__ _
primăvară. înainte de a consem
na modul 
ră lucrările 
perioadă este util să evidențiem 
cîteva din acțiunile întreprinse la 
indicația comitetului județean de 
partid menite să asigure realizarea 
sarcinilor ce revin legumiculturii 
doljene in acest an. Mai intîi de toa
te este de remarcat faptul că în acest 
an a continuat acțiunea de concen
trare și specializare a producției de 
legume. Pentru valorificarea condi
țiilor naturale favorabile, culturile 
legumicole au fost concentrate în 
ferme specializate pe destinații și 
beneficiari. Mai exact, fondul de 
produse pentru export, industriali
zare și consum propriu se va realiza 
in unități cărora li s-a asigurat, 
prin plan, o structură corespunză
toare de legume. O altă direcție de 
acțiune a constituit-o extinderea 
activității de prelucrare în secții 
proprii de industrializare ale unită
ților cultivatoare. Anul trecut, cele 
11 secții de acest fel au realizat în
semnate economii de combustibil 
prin reducerea distanțelor de trans
port, diminuarea substanțială a pier
derilor de producție și. lucru la fel 
de important, produsele obținute —> 
îndeosebi conserve de legume și 
fructe — s-au realizat cu costuri 
reduse. Iată tot atitea motive care 
au determinat comitetul județean de 
partid să ia măsura înființării în 

\___________________________

---------------------------- A SOSIT PRIMĂVARA! -=----------------------------

ESTE TIMPUL MARILOR ACȚIUNI PENTRU ÎNTREȚINEREA 
Șl ÎNFRUMUSEȚAREA LOCALITĂȚILOR

BISTRIȚA: Mii și mii de cetățeni
la curățirea orașului

Ca stare de fapt și ca dată calendaristică, se poate 
spune că efectiv a sosit primăvara — nu numai prin 
epuizarea celei mei mari părți din luna martie, ci ți 
din punct de vedere astronomic, prin depășirea echi
nocțiului. Incepind de ieri, ziua incepe să devină mai 
lungă decit noaptea, anunțind încălzirea, fie ți trep
tată, a timpului.

De altfel, in tot mai multe zone ale țării, anotimpul 
întineririi naturii se face tot mai simțit. Lucrările gos- 
podărețti ale sezonului nu se lasă nici ele așteptate. 
Avind in vedere chemările la intrecere pentru cit mai 
buna gospodărire a localităților, sub imboldul spiritu
lui civic, al conțtiinței unei importante îndatoriri lega
le, cetățenii participă, in număr tot mai mare, la înlă
turarea urmelor iernii, la desfățurarea lucrărilor de cu
rățenie edilitară, de întreținere ți înfrumusețare a loca
lităților.

Dar este in acelați timp o realitate că nu peste tot 
se lucrează la fel ; in Capitală (unde se constată, din 
păcate, incâ mult imobilism), ca ți in alte localități, 
stagnarea nu poate fi scuzată prin starea timpului.

Unde persistă mizgă, noroi, gropi, unde resturile mai 
așteaptă să fie înlăturate, unde pămintul s-a zvintat, 
dar cazmalele intirzie să-l sape, e semn de delăsare, 
de amorțire a spiritului cetățenesc, de pasivitate a 
consiliilor populare, in unele unități administrativ-te- 
ritoriole se oferă, in loc de activități concrete, doar 
planuri de acțiune. Planurile sint bune dacă au fost 
întocmite - vremea alcătuirii lor aparține lunilor de 
iarnă - dar acum e timpul să se treacă neintîrziat 
la treabă, să se manifeste, pretutindeni ți fără zăbavă, 
forfota gospodărească.

Atit prin intensificarea activității serviciilor de salu
britate, de gospodărie comunală, cit ți prin mobilizarea 
potențialului uman, □ maselor de cetățeni, toate consi
liile populare sint datoare să asigure o exemplară des
fășurare a lucrărilor de curățire ți înfrumusețare a tu
turor localităților, în concordanță cu principiile auto- 
conducerii, așa cum impun prevederile legii.

Despre citeva aspecte ale modului in care se desfă
șoară, concret, lucrările de intreținere ți înfrumusețare 
în cele ce urmează.

baia mare: Există și planuri, dar există
îndeosebi acțiunile gospodărești

Profitind de timpul frumos ce s-a 
instaiat in această parte a țării, 
băimărenii au ieșit cu mic, cu mare, 
pe străzi și în parcuri, în curți și 
grădini, pentru a împrospăta fața 
orașului. Pe bulevardul București, 
pe strada Victoriei, in cartierul 
„Vasile Alecsandri", în centrul vechi 
al orașului, in piața Unirii, pretu
tindeni pe cei peste 200 km lungime 
de străzi cit are municipiul, oameni 
de toate vîrstele înlătură de zor ur
mele zăpezii. Se curăță noroiul de 
pe carosabil, se astupă gropile din 
asfaltul măcinat de ger : în curți si 
prin grădini se refac straturile pen
tru flori, se sădesc garduri vii, se 
plantează pomi și arbuști ornamen
tali. Pe arterele principale se lu
crează la reparatul gardurilor și al 
fațadelor clădirilor, la intrarea în 
parcuri se pregătesc straturile pentru 
tradiționalele covoare florale. în 
piața Libertății se continuă acțiu
nea de refacere a coloritului clădiri
lor, pentru a Ie reda aspectul de 
construcții de epocă, bine conser
vate

j

*

CETĂȚENI DIN CAPITALĂ ȘI DIN ÎNTREAGA ȚARĂ!

Răspundeți cu însuflețire chemărilor la muncă patriotică pentru 
întreținerea și înfrumusețarea localităților în care trăiți și munciți!

Participați în număr cît mai mare la acțiunile gospodărești, spri
jiniți activitatea edilitară din cartierul, strada, satul în care locuiți, asi
gurați un aspect cît mai civilizat orașelor și comunelor țării!

In sistem irigat, urmărin- 
pe cit posibil, asigurarea apei 
parcursul anului. în acest

acest an a Încă 10 noi secții de in
dustrializare a legumelor in cadrul 
unităților mari cultivatoare, printre 
care Giubega, Dăbuleni, Băilești, 
I.A.S. Sadova, Locusteni, Ostroveni, 
Dobrotești ș.a.

Totodată, este de remarcat faptul 
că în acest an s-a urmărit ampla
sară întregii suprafețe de legume 
numai 
du-se, 
pe tot 
context, un accent aparte se pune 
pe extinderea aducțiunii gravitațio
nale a apei, îndeosebi pe luncile 
rîurilor Desnățui, Baboi a. Balasan 
și Raznic, precum și pe folosirea 
unor instalații de irigat fără consum 
de energie și combustibil,

Prezenți în mai multe unități cul

Preocupări ale legumicultorilor doljeni 
în obținerea unor producții sporite

tivatoare din județ, ne-am interesat 
mai îndeaproape de modul in care 
se desfășoară lucrările specifice din 
această perioadă. Dintru început să 
notăm că încă din toamna anului 
trecut au fost semănate 770 ha cu 
legume-verdețuri și s-au plantat 481 
hectare cu ceapă și usturoi de toam
nă, culturi care au ieșit bine din 
iarnă și promit o recoltă bogată. 
Pentru producția acestui an s-au in- 
sămînțat 195 000 mp de răsadnițe 
pentru producerea răsadului necesar 
plantării suprafețelor de solarii și 
celor 4 065 hectare ce se vor cultiva 
cu legume timpurii. în perioada care 
urmează se vor semăna celelalte 
suprafețe necesare asigurării răsa
dului pentru legumele de cîmp. Este 
de reținut că în ceea ce privește 
producerea răsadului s-a luat mă
sura de a se crea o rezervă repre- 
zentînd 15—20 la sută din necesarul 
de răsaduri.

Zona Poiana Mare este recunos
cută ca unul din bazinele cu o bună 
tradiție în cultura legumelor. Aici 
discutăm cu șeful fermei legumicole 
de la C.A.P. „Viața Nouă", inginerul 
Anghel Nețoiu. Aflăm că forța de 
muncă repartizată fermei este con
centrată cu prioritate la amenajarea 
răsadnițelor pe încă 600 mp, unde 
se vor produce răsaduri de ardei, 
gogoșari și kapia necesare pentru 
cele 125 hectare cultivate în cîmp. 
Alți oameni lucrau la amenajarea 
solariilor în vederea repicării răsa
dului". Sîntem organizați cu toate 
forțele, ne. spune șeful fermei, pon-

La consiliul popular municipal 
ne-a atras atenția o foto-expoziție, 
cu caracter critic, cuprinzind imagini 
ce ilustrau felul cum NU .trebuie să 
arate o stradă, o firmă, un bloc etc.

Primarul municipiului, tovarășul 
Mihai Nlculiță, ne relatează citeva 
acțiuni :

— Municipiul a fost împărțit pe 
zone. De fiecare metru pătrat de stra
dă și de zonă verde răspunde cineva 
în mod concret, în conformitate 
cu programul aprobat de consiliul 
popular municipal. Potrivit acestui 
program, 
reparatul 
peste 3 000 de 

zeci de mii acționează in

acum, zilnic, lucrează la 
Și curățatul străzilor 

oameni, iar alte
citeva 
jurul blocurilor, la amenajarea și 
igienizarea spațiilor verzi.

Dintre obiectivele gospodărești- 
edilitare ale anului menționăm : 
amenajarea de noi platforme gos
podărești in cartiere, a unui parc 
în fata Sălii sporturilor, a unui 
ceas floral in piața Unirii, siste
matizarea Pieței gării cu snatii 
de circulație pentru pietoni, cu zone

A

tru a obține o recoltă bună, nece
sară asigurării materiei prime pen
tru secția proprie de industrializare 
a cooperativei noastre, în cadrul 
căreia, în acest an, trebuie să pro
ducem 500 tone conserve din legume 
și fructe".

Si în alte unități agricole, cum sint 
cele din Dăbuleni, Moțăței, Urzicu
ța, Boureni, Valea Stanciului, Ma- 
glavit și Dobrotești, se manifestă o 
preocupare atentă pentru producerea 
răsadului și crearea tuturor condiții
lor în vederea trecerii imediate la 
plantarea în solarii și în cîmp a ră
sadurilor. De altfel, pînă la această 
dată s-au repicat peste 10 milioane 
fire de răsad pentru solarii.

Unităților agricole 
Dolj le revine și

din județul 
sarcina de a asi
gura 35—40 la 
sută din produc
ția totală a tării 
de tomate timpu
rii destinată ex
portului. Pentru 
aceasta se vor 
cultiva cu toma
te 124 hectare de 
solarii. Orice in- 
tirziere in acope

rirea solariilor, pentru a se putea 
trece Ia plantarea lor, poate duce la 
prelungirea timpului de obținere a 
tomatelor timpurii. Or, din acest 
punct de vedere, am reținut de la 
ing. Constantin Bulugiu, directorul 
general al direcției agricole județe
ne, se întimpină greutăți serioase. 
Este vorba de nelivrarea Ia timp a 
întregii cantități de folie de polieti
lenă repartizată unităților agricole. 
Din necesarul de 748 tone au fost 
livrate 130 tone, cu care au fost aco
perite 40 hectare solarii. Cu totul 
insuficient pentru obiectivul imediat 
care îl constituie crearea spațiilor 
protejate necesare repicării răsadu
lui, in care scop este nevoie urgentă 
de 345 tone folie de polietilenă. Su
punem această problemă in atenția 
factorilor de resort din Ministerul 
Agriculturii, soluționarea ei opera
tivă impunîndu-se ca o cerință ime
diată pentru realizarea producției de 
tomate timpurii. De altfel, consem
năm ca un element pozitiv sprijinul 
acordat, chiar în aceste zile, ce s-a 
soldat cu livrarea a încă 50 tone 
folie de Ia întreprinderea de mase 
plastice din Sfintu Gheorghe. Este 
numai un început ce trebuie conti
nuat pînă la rezolvarea definitivă a 
asigurării întregului necesar de folie 
de polietilenă.

Nicolae BABALAU 
Aurel PAPAD1UC

„Vasile 
ansamblu 

și spațiu de
faptul că se 
sistematizare

verzi, locuri de parcare și alei. Tot 
în această zonă, unde se constru
iește „Casa științei și tehnicii pen
tru tineret", se amenajează, prin 
contribuția șantierului tineretului 
băimărean, un frumos parc care, 
împreună cu noua zonă urbanistică 
din cartierul învecinat, 
Alecsandri", va crea un 
modern de arhitectură 
recreere.

Am mai reținut apoi 
continuă lucrările de 
și îmbunătățire a circulației rutiere 
pe principalele artere, precum și 
cele de deviere a traficului greu din 
centrul municipiului. Pe străzi a 
apărut un nou tip de cabină tele
fonică, într-un design modern. Să 
menționăm, de asemenea, că se 
lucrează la 500 de apartamente din 
actualul fond de locuințe pentru 
a-și recăpăta aspectul coloristic ini
țial și a dobîndi un plus de confort 
pentru locatari.

Gh. SUSA
corespondentul „Scînteii"

Pe terenurile C.A.P. Vedea, județul Giurgiu, se acționează cu toate forțele 
pentru înlăturarea apei in exces de pe semănături

Foto : F. Gronski

DÎMBOVIȚA

Cu toate forțele, la evacuarea 
apei de pe terenuri

Ca urmare a topirii zăpezii și 
ploilor căzute in ultima vreme, în 
județul Dîmbovița au fost afectate 
de băltiri circa 10 000 hectare, re- 
prezentînd culturi de griu și orz, 
precum și ogoare care urmează să 
fie însămînțate în primăvară. Este 
de relevat, de altfel, că, pînă la ora 
actuală, în nici o unitate agricolă 
din județ nu s-au creat condiții 
prielnice pentru a se trece la se
mănat din cauza frigului și excesu
lui de umiditate.

In aceste împrejurări, cea mai Im
portantă acțiune ce se desfășoară în 
prezent în agricultura județului o 
constituie eliminarea băltirilor. Se 
obțin rezultate notabile de la o zi 
la alta, datorită eforturilor susținu
te depuse de un mare număr de 
cooperatori, muncitori din unitățile 
agricole de stat și specialiști, dar 
aceste eforturi sint mult înlesnite 
de o măsură cu caracter preventiv : 
trăgîndu-se învățăminte din expe
riența anilor din urmă, acolo unde 
nu există sisteme de desecare, au 
fost executate șanțuri de scurgere 
cu plugurile și frezele și chiar ma
nual Ca atare, sutele de oameni pe 
care i-am intîlnit pe cimp, în aceste 
zile. Ia Comișani, Dobra, Crînguri, 
Corbii Mari, Potlogi, Răcari. Creve- 
dia, nu au mai săpat alte canale de 
scurgere a apei, ci le-au curățat și, 
numai acolo unde s-a impus, le-au 
adincit pe cele existente.

asistat la o ședință 
consiliul popular al 

preci-

In municipiul Bistrița, zilnic, în 
medie 10 000 de cetățeni, în frun
te cu deputății, cu membrii comi
tetelor de cetățeni și cu președin
ții asociațiilor de locatari, parti
cipă la curățenia și înfrumusețarea 
orașului. Am 
operativă la 
municipiului in care s-au ___
zat clar sarcinile conducătorilor de 
compartimente ale consiliului pen
tru ziua de duminică șl pentru în
treaga săptămină următoare.

De retinut că s-au stabilit, con
cret. 110 măsuri din programul ac
țiunilor de gospodărire și înfrumu
sețare a Bistriței aferente actualu
lui an ; măsuri extrem de precise,

drăgășani: Cu grijă și dragoste
pentru înfățișarea propriei

localități
Ici, colo, pe dealul Viilor și 

dealul Belona, care străjuiesc spre 
vest și sud orașul Drăgășani, încă se 
mai zăresc urme de zăpadă, pete 
albe care se lasă mai greu vînturate 
de adierea primăverii. Cu toate a- 
cestea, In orașul podgoriilor, ano
timpul florilor și-a intrat pe deplin 
in drepturi, calea fiindu-i deschisă 
de înșiși locuitorii Drăgășanilor. 
„înarmați" cu lopeți și cazmale, 
greble și săpăligi, ei au trecut 
curățirea străzilor, a parcurilor, 
refacerea benzilor florale.

încă de săptămină trecută — 
spune primarul orașului. Ion Ban, 
— au avut loc intilniri de lucru 
deputății consiliului popular, stabi- 
lindu-se în detaliu toate acțiunile 
gospodărești ce trebuie întreprinse 
acum, în prag de primăvară. In acest

cu 
la 
la

ne

cu

■^1

(

J

— Deoarece aici, la Crevedia, am 
avut o suprafață mai mare de te
ren In această situație, am mobili
zat și cele mai multe forțe — ne-a 
informat tovarășa Elena Popescu, 
președintele consiliului agroindus
trial Tărtășești. După cum ați putut 
constata, aproape 100 de oameni de 
la cooperativa agricolă de producție 
și întreprinderea agricolă de stat 
lucrează cu sape, cazmale și găleți 
la curățirea canalelor de zăpadă și 
gheață ; apa din microdepresiuni o 
scoatem cu motopompa și cu găle
țile. Mai sînt aici și trei excava
toare ale I.E.E.L.I.F., astfel că sîn
tem în măsură să scoatem într-un 
timp scurt de sub apă și ultimul 
petic de pămint

O afirmație asemănătoare am no
tat și în finalul discuției pe care am 
avut-o Ia C.A.P.’ Mogoșani cu pre
ședintele consiliului agroindustrial 
Crângurile, Marin Vintilă. Afirmație 
întemeiată pe fapte : în unitatea 
respectivă apa fusese îndepărtată de 
pe 120 hectare, din cele 150 hecta
re oe care băltea. Si nu numai 
în aceste unități s-a lucrat cu spi
rit de răspundere. Practic, acum, în 
județul Dîmbovița se acționează 
pentru combaterea excesului de apă 
de pe ultimele suprafețe.

Gheorghe MANEA
corespondentul „Scînteli*  

_ ______ „ flori, pre-
10 000 arbuști, o Vor fi 
4 noi ceasuri publice ; 
noi vor fi dotate cu dife-

unele detașîndu-se prin amploare 
și originalitate. • Se va executa 
amenajarea malurilor riului Bis
trița pe o suprafață de două hectare 
și pe o lungime de peste 20 de 
kilometri • Sc vor planta nu mai 
nutin de 3 milioane 
cum și “ 
instalate 
cartierele 
rite obiecte de artă monumentală. 
• Se efectuează modernizarea perl-' 
metrelor 
gării.

din preajma gării si auto-

Gheorghe CR1ȘAN 
corespondentul „Scînteii

• • M

sens, s-a decis realizarea de plan
tări de pomi, arbuști și flori pe a- 
proape 60 hectare, repararea și re- 
vopsirea băncilor din parcurile pu
blice și din alte zone verzi ale ora
șului, refacerea plăcilor asfaltice ale 
unor străzi pe o lungime de aproa
pe 6 kilometri și altele.

Traversind cartierul „Tudor Vladi- 
mirescu". unul dintre cele mai noi si 
mai frumoase ansambluri de locuin
țe ale orașului, am întilnit sute de 
oameni ai muncii, in mare majoritate 
gospodine sau muncitori de la între
prinderea de talpă și încălțăminte 
din cauciuc și întreprinderea de 
prelucrare a maselor plastice, lu- 
crind de zor la săpatul straturilor 
ori la alte lucrări de curățenie pu
blică și înfrumusețări edilitare. 
„Deocamdată nu plantăm nimic, mai 
lăsăm citeva zile pămintul să se afi
neze și să se zvînte" — preciza depu
tatul Gheorghe Pavel.

Intre timp, la sera orașului au fost 
deja pregătiți peste 2 000 butași de 
trandafiri, 1 200 tui, iar in lădițele 
pe care ni le arăta tehnicianul Ion 
Geodescu, grădinarul orașului, erau 
așezate in ordine peste 30 000 fire de 
begonii și alte flori, gata pentru a fi 
strămutate in straturile și scuarurile 
pe care cetățenii din orașul Drăgă
șani tocmai le pregătesc. Efectiv, in 
„orașul podgoriilor" a sosit primă
vara, iar locuitorii lui o întimpină 
gospodărește, cu grijă și dragoste 
pentru urbea lor.

Ion STANC1U
corespondentul „ScînteiP*̂
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în preajma 

aniversării 
a 65 de ani 

de la făurirea 
Partidului 
Comunist 

Român

UNITATE, CONTINUITATE, 

SPIRIT REVOLUȚIONAR 
ÎN MIȘCAREA MUNCITOREASCĂ 

DIN ROMÂNIA

Făurirea partidului politic al clasei 
muncitoare - izbîndă de prestigiu

a mișcării
Pe scena politică a României moderne, 

clasa muncitoare s-a afirmat de la început 
ca forța cea mai înaintată a societății, 
purtătoarea consecventă a idealurilor de 
progres, de eliberare socială și națională a 
poporului român. In marile bătălii pe care 
le-a purtat de-a lungul istoriei sale eroice, 
clasa muncitoare a promovat cu consec
ventă idealurile de dreptate și egalitate 
socială, de unitate și independentă, de 
libertate și suveranitate, aspirații multi
seculare ale poporului nostru. Strins legată 
de întreaga dezvoltare economică, politică 
a tării, clasa muncitoare a participat la 
toate marile evenimente care au contribuit 

O more izbindă : crearea partidului politic ol clasei muncitoare. 31 martie 1893. in 
imagine — participant! Io Congresul de creare a P.S.D.M.R.

la progresul tării. In pofida existenței in 
anumite teritorii a dominației străine, cla
sa muncitoare s-a dezvoltat unitar pe în
treg teritoriul locuit de poporul român. In 
același timp, formele de organizare ale cla
sei muncitoare au evoluat in mod similar, 
pe întreg teritoriul. Astfel, au fost create : 
asociații profesionale de ajutor reciproc, 
cercuri muncitorești, cercuri de studii 
sociale, cluburi muncitorești. In cadrul 
acestor organisme, fără deosebire de titu
latură. s-au dezbătut probleme esen
țiale ale situației clasei muncitoare, ale 
organizării sale profesionale, ideile socia
liste care s-au dezvoltat in mișcarea mun
citorească. Formele organizatorice parcurse, 
dezbaterile care au avut loc au impus 
apariția unui mare număr de publicații 
muncitorești și socialiste, iar în 1886 ela
borarea unui program unitar de luptă cu
noscut sub titlul : „Ce vor socialiștii ro
mâni".

Prin natura sa de clasă, prin locul 
său in producția materială, proletariatul 
devine exponentul aspirațiilor întregului 
popor muncitor, interesele sale corespun- 
zind pe deplin cu interesele tuturor oame
nilor muncii, cu cerințele obiective ale dez
voltării societății. Creșterea rînduriior 
muncitorilor, răspîndirea ideilor socialis
mului științific au impus organizarea par
tidului politic al clasei muncitoare din tara 
noastră.

La 31 martie 1893, în sala Clubului mun
citorilor din București. în prezenta dele- 
gaților organizațiilor socialiste din intreaga 
tară, a asociațiilor și cercurilor muncito-

Victoria socialismului - un ideal de viață și de luptă care a încălzit inimile, o călăuzit 
lupta multor generații din mișcarea noastră muncitorească și revoluționară

Partidul comunist - continuator
al tradițiilor de luptă 

ale poporului, ale mișcării socialiste
Făurirea în 1918 a statului național român 

unitar a constituit încununarea victorioa
să a luptei seculare duse de cele mai 
înaintate forte ale poporului român, de 

socialiste
rești. a reprezentanților grupului studenți
lor socialiști români de la Paris s-au des
chis lucrările congresului care avea să pună 
bazele partidului politic al muncitorilor din 
România.

înmănunchind aspirațiile si idealurile 
clasei muncitoare, țărănimii, revendicările 
general-democratice și de dezvoltare a tă
rii. Partidul Social-Democrat al Muncito
rilor din România a dat garanție soluțio
nării problemelor imediate și ale viitoru
lui socialist în raport de gradul. de dez
voltare a tării și a mișcării muncitorești 
din ultimul deceniu al secolului al XIX-lea.

Crearea P.S.D.M.R. a intrat in istoria 

țării noastre ca un moment de excepțională 
însemnătate pentru destinele luptei revo
luționare a proletariatului și a maselor 
muncitoare, ca momentul care marchează 
înfăptuirea organizării politice a clasei 
muncitoare pe scară națională. „Partidul 
clasei muncitoare din România, înființat 
in 1893, pe baza principiilor socialismu
lui științific, a teoriei de clasă a lui 
Marx și Eugcls — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — și-a asumat din pri
ma clipă misiunea istorică de a conduce 
lupta revoluționară pentru cucerirea puterii 
politice de către proletariat și celelalte mase 
muncitoare de la orașe și sate, pentru 
transformarea socialistă a societății româ
nești. Anul 1893 este anul nașterii deta
șamentului revoluționar, de avangardă, al 
clasei muncitoare din România. Iată de ce 
putem spune, cu deplin temei, că adevăra
tele începuturi ale Partidului Comunist 
Român — care continuă cele mai înalte 
tradiții de luptă ale poporului și își are 
rădăcinile împlîntate adine in mișcarea 
muncitorească, socialistă din a doua ju
mătate a secolului trecut — coincid cu în
ceputul activității partidului muncitoresc 
călăuzit de teoria revoluționară marxistă, 
creat cu 9 decenii în urmă".

Unitatea mișcării muncitorești a fost 
profund inrîurită de partidul creat în 1893. 
Ea a căpătat noi valențe la începutul seco
lului al XX-lea, în împrejurările intensifi
cării luptei pentru făurirea statului na
tional unitar român, a strădaniilor pentru 
unirea, sub același stindard, a întregii 
mișcări muncitorești.

cărturarii și marii gînditori ai neamului, 
de întregul popor. Ea a fost rezultatul 
nemijlocit al luptei hotărîte a celor mai 
largi mase populare, a întregului popor. 

un act în deplină concordanță cu dreptu
rile inalienabile ale românilor, cu realita
tea obiectivă, cu cerințele legice ale dez
voltării istorice sociale.

Unirea a creat în rindurile întregului 
popor român un profund sentiment de 
demnitate și firească mindrie națională, 
determinind un puternic entuziasm in 
cele mai largi mase populare, a asigurat 
condiții pentru unificarea in noul cadru 
național statal a mișcării muncitorești, 
conferindu-i un larg cimp de dezvoltare și 
manifestare.

Anii care au premers Congresului de 
acum 65 de ani, care a hotărît făurirea 
Partidului Comunist Român, au fost marcați 
de deosebite acțiuni care au jalonat dru
mul unității, al ascensiunii pe noi trepte 
calitativ superioare ale mișcării muncito
rești socialiste. Adoptarea în decembrie 
1918 a programului partidului socialist, 
cunoscut sub titulatura „Declarația de 
principii". Conferința din mai 1919, Con
gresul extraordinar din octombrie 1919, 
congresele regionale ale partidelor socia
liste din anul 1920 și ședința Consiliului 
General al Partidului Socialist din Româ
nia, din ianuarie-februarie 1921. au marcat 
tot atîtea trepte pe drumul realizării noii 
calități, superioare a organizării politice 
a clasei noastre muncitoare.

încununarea acestui drum glorios a avut 
loc Ia istoricul Congres din mai 1921, 
care a hotărît în prezența delegaților sec
țiunilor partidului socialist din intreaga 
tară făurirea Partidului Comunist Român. 
Partidul clasei noastre muncitoare a fost 
rezultatul unui proces continuu, ascendent, 
al transformării într-o nouă calitate a 
acumulărilor de experiență și luptă revo
luționară, care a ridicat pe o treaptă nouă 
unitatea, coeziunea mișcării muncitorești, 
socialiste.

Ziarul „Socialismul'’ anunță lucrările Congresului de transformare o Partidului Socialist 
din România in Partidul Comunist Român, 8 Mai 1921

Pentru apărarea independenței 
și suveranității naționale a României
O dată cu Instalarea hitlerismului la 

putere în Germania, grave primejdii au 
început să apese și asupra unității statale 
a României, a independenței și suverani
tății sale naționale ; problemele apărării 
în fața unor asemenea pericole au deve
nit permanente în preocupările politice 
zilnice ale diverselor partide și grupări de
mocratice, și în primul rînd ale Partidului 
Comunist Român.

în deceniul al patrulea, cînd fascismul 
și revizionismul deveniseră un pericol real 
pentru România, P.C.R. s-a adresat forțe
lor democratice și progresiste arătînd gra
vele primejdii care planau asupra țării, 
atît din interior, din partea agenturii hitle- 
riste — Garda de fier — cit și din afară, 
unde Reichul nazist zăngănea deja arme
le pentru revizuirea granițelor.

Acum. Partidul Comunist Român și-a 
legat mai strins activitatea de detașamen
tele de bază ale clasei muncitoare, și-a 
întărit rindurile cu numeroși muncitori 
legați nemijlocit de procesul muncii in
dustriale, și-a îmbunătățit compoziția so
cială și națională. Militanții de frunte ai 
P.C.R. s-au străduit și au reușit să asigure 
partidului o organizare mai temeinică, 
bazată pe întărirea organizațiilor, atît sub 
raport numeric, cît și al disciplinei interne 
de partid.

In același timp a militat pentru reali
zarea unității de acțiune a clasei munci
toare, a forțelor democratice și patriotice 
împotriva pericolului fascismului, revizio
nismului și războiului. Printre documentele 
de bază ce dovedesc preocupările avute 
de P.C.R. în acei ani se numără și apelul 
adresat, la 1 noiembrie 1935, Comitetului 
Executiv al P.S.D., în care se exprima un 
solemn angajament, reluat ulterior in atî
tea alte documente : „Noi, comuniștii, sîn- 
tcin gata să apărăm cu arma in mină in
dependența României dacă țara noastră ar 
fi silită să ducă un război național de 
apărare contra imperialismului fascist".

Documentele vremii atestă că în acei ani 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, ales în con
ducerea Comitetului Național Antifascist, 
a acționat pentru unirea într-un larg front 
al luptei revoluționare a forțelor demo
cratice, progresiste, pentru apărarea inte
reselor fundamentale ale poporului român. 
Aceeași abnegație, dăruire, unitate a fost 
demonstrată acum cinci decenii în cadrul 
amplelor acțiuni desfășurate în jurul pro
cesului militanților comuniști și antifas
ciști judecat la Brașov în mai-iunie 1936, în 
cadrul căruia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
din acuzat a devenit acuzator.

In filele de aur ale istoriei patriei noas
tre râmin incrustate imaginile de un fier
binte patriotism ale acelui remarcabil 
1 Mai 1939 în care a avut loc impunătoa
rea manifestație antifascistă și antirăzboi
nică din București și din alte centre ale 
țării pentru apărarea independenței na
ționale. In organizarea acestor uriașe de
monstrații, la care numai în Capitală au

Partidul Comunist Român, continuatorul 
direct al mișcării revoluționare, socialiste, 
al partidului clasei muncitoare făurit in 
1893, a dus mai departe și a ridicat pe 
un plan superior lujlta de eliberare so
cială și națională a poporului român. 
După făurirea Partidului Comunist Român 
în mai 1921. care a înscris în programul 
său cucerirea puterii politice de către 
clasa muncitoare și făurirea orînduirii so
cialiste și comuniste, proletariatul, in frun
te cu comuniștii, a organizat mari bătălii 
de clasă împotriva claselor dominante, a 
subordonării țării puterilor străine, pentru 
apărarea intereselor naționale, a indepen
denței, suveranității și integrității patriei.

P.C.R. a desfășurat o activitate multila
terală și susținută pentru unirea în luptă 
a tuturor forțelor muncitorești, democra
tice și patriotice — in primul rînd pentru 
întărirea unității de acțiune a clasei mun
citoare în frontul unic al comuniștilor și 
socialiștilor.

Paralel cu activitatea depusă pentru în
tărirea rînduriior sale, pentru elaborarea 
unei tactici de luptă corespunzătoare, 
impusă de scoaterea sa. In 1924, in afara 
legii, P.C.R. a organizat și a condus nu
meroase acțiuni revoluționare ale maselor 
muncitoare, pentru apărarea drepturilor 
cucerite, pentru înscrierea acestora in con
tracte colective de muncă. Măsurile gu
vernanților de aruncare a efectelor crizet 
din 1929—1933 pe seama oamenilor munc’i 
au afectat puternic clasa muncitoare, ță
rănimea, o serie de categorii mijlocii și 
părți însemnate ale iptelectualității. Parti
dul s-a situat în fruntea eroicelor bătălii 
de clasă din această perioadă, care au cul
minat cu marile înfruntări sociale din 
ianuarie-februarie 1933, 

participat peste 20 000 de muncitori, 
un rol determinant a avut tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Din partea organizației 
de tineret a Capitalei o rodnică activitate 
a desfășurat tovarășa Elena Ceaușescu.

Patriotismul fierbinte al comuniștilor, 
conștiința înaltei răspunderi pentru soarta 
și viitorul României, hotărîrea de a apăra 
cu orice sacrificii independenta națională 
și integritatea teritorială a statului — grav 
amenințate de Germania hitleristă și aliații 
acesteia — și-au găsit expresie in lo
zincile scandate de miile de manifes- 
tanți : „Vrem România liberă și indepen
dentă 1", „Vrem respectarea granițelor !“, 
„Să ținem piept agresorului !“

Acționînd împotriva pericolului fascis
mului din propria-i țară, poporul român 
și-a adus contribuția la bătălia pe plan in
ternațional contra fascismului, manifestin- 
du-și activ solidaritatea cu lupta antifas
cistă a popoarelor de pretutindeni. Parti
dul Comunist Român a militat cu consec
vență în acești ani pentru crearea fron
tului unic muncitoresc și pe această ba
ză a unui larg front popular antifas
cist. Eroică a fost lupta dusă în acei 
ani de partidul comunist în fruntea cla
sei muncitoare și a unor largi forțe 
progresiste, sub steagul democrației și in
dependenței țării, atitudinea lucidă a unor 
grupări politice ale claselor conducătoare 
care au stăvilit pentru un timp ascensiu
nea spre putere a organizațiilor fasciste 
și înrobirea țării Germaniei naziste. în 
condițiile agresiunilor Germaniei fasciste, 
ale izolării României pe plan internațional, 
țării noastre i-au fost impuse grele ce
siuni teritoriale. La 30 august 1940, prin 
Dictatul fascist de la Viena a fost smulsă 
bruta! din trupul patriei și încorporată 
Ungariei horthyste partea de nord-vest a 
țării.

împotriva acestor acte s-au ridicat cu 
hotărire Partidul Comunist Român, mișca
rea revoluționară, democratică și antifas
cistă din țara noastră. Țara întreagă a fost 
cuprinsă de un puternic val de demonstra
ții de protest. Marile manifestații din 
București, Cluj, Brașov, Sibiu, Timișoara, 
Arad împotriva odiosului Dictat fascist de 
la Viena erau o expresie a sentimentelor 
profund patriotice, de apărare a integri
tății și unității naționale a statului român 
de către fiii acelora care în memorabilul 
an 1918 realizaseră visul secular al po
porului român de a fi stăpîn în vatra stră
bună a milenarei Dacii. '

Instaurarea dictaturii militare fasciste, 
împingerea țării în războiul hitlerist con
tra U.R.S.S. nu au slăbit convingerea 
Partidului Comunist Român că numai în 
unitate și prin unire se vor asigura liber
tatea și demnitatea patriei. Făurirea Fron
tului Unic Muncitoresc în aprilie 1944, rea
lizarea largii coaliții politice în iunie 1944 
au constituit temelia victoriei revoluției de 
eliberare socială și națională, antifascistă 
și antiimperialistă din august 1944,

Aspect de la mareo demonstrație antifascistă de la 1 Mai 1939, în organizarea și desfă
șurarea căreia un rol de frunte a revenit tinărului revoluționar Nicolae Ceaușescu

Piatră de hotar in noua istorie a patriei
După victoria revoluției de eliberare so

cială si națională, antifascistă si antiim- 
perialistă. clasa muncitoare. întărind uni
tatea rînduriior sale, unind in iurul său 
celelalte forte democratice, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, a desfășurat 
cu succes mari bătălii revoluționare pen
tru înfăptuirea unor profunde transformări 
in viata social-economică a tării, pentru 
cucerirea puterii politice si economice in 
stat, pentru trecerea la înfăptuirea revo
luției și construcției socialiste.

In noile condiții istorice. în centrul po
liticii Partidului Comunist Român de reali
zare a unui nou sistem de alianță a stat 
concepția privind rolul hotăritor al întări
rii colaborării cu partidul social-democrat 
in cadrul Frontului Unic Muncitoresc și 
dezvoltării pe un plan superior a acestei 
alianțe de clasă, în scopul făuririi unită
ții depline politico-ideologice si organiza
torice a clasei muncitoare în cadrul parti
dului unic.

Colaborarea dintre partidul comu
nist și partidul social-democrat s-a dez
voltat ne baza intereselor fundamentale ale 
clasei muncitoare, a luptei pentru înfăp
tuirea sarcinilor revoluționare ce stăteau în 
fata ponorului român, pentru întărirea re
gimului democratic. în acest proces. în 
decursul căruia Partidul Comunist Român 
devenise cel mai puternic si mai influent 
partid, s-a cristalizat o concepție unică a 
celor două partide privind trecerea de la 
desăvîrsirea transformărilor cu caracter 
burghezo-democratic la cele socialiste. Ast
fel. se impunea tot mai mult cerința o- 
biectivă a ridicării unității clasei munci
toare ne o treantă superioară, trecerea la 
unitatea de acțiune politică, la crearea 
partidului unic muncitoresc.

Pornind de la analiza stadiului de dez
voltare a revoluției, a raportului forțe
lor de clasă. Platforma Partidului Unic 
Muncitoresc elaborată în toamna anului 1947 
sublinia că unitatea de acțiune în cadrul 
Frontului Unic Muncitoresc nu mai este 
suficientă, impunîndu-se desăvîrsirea aces
teia într-un singur nartid : „Lupta pen
tru dezvoltarea mai departe a României ne 
drumul democrației, spre socialism impune 
refacerea unității organizatorice si politi
ce a clasei muncitoare, prin crearea unui 
Partid Unic Muncitoresc". Ca urmare a 
acțiunilor nolitico-organizatorice desfășu
rate de cele două partide duoă adoptarea 
Platformei Partidului Unic pînă în februa
rie 1948, Congresul general din 21—23 fe
bruarie 1948 a avut rolul să definitiveze și 
să consfințească nrocesul de unificare pe 
plan central. Unificarea partidului comu
nist cu partidul social-democrat într-un 
singur nartid muncitoresc a asigurat cla
sei muncitoare condițiile organizatorice si 
politice pentru a-si putea îndeplini rolul 
de clasă conducătoare a societății în ope
ra de construire a socialismului, înfăp
tuirea partidului unic muncitoresc a avut 
o însemnătate deosebită atît pentru con
ducerea unitară a operei de construcție 
socialistă, cît si Pentru asigurarea unității 
tuturor forțelor social-politice în făurirea 
socialismului pe pămintul României.

In actualul stadiu de dezvoltare a socie
tății socialiste în tara noastră. în condi
țiile perfecționării cadrului democratic de 
participare a maselor la conducerea tutu
ror sectoarelor de activitate. Partidul Co
munist Român se manifestă tot mai mult 

ca forța politică organizatoare si dinami
zatoare a întregii vieți sociale.

Un loc distinct în procesul înfăptuirii 
transformărilor revoluționare și construc
ției socialiste în țara noastră revine pe
rioadei inaugurate de Congresul al IX-lea 
al partidului, eveniment istoric de impor
tanță hotăritoare in viața partidului și a 
poporului nostru.

O dată cu Congresul al IX-lea, partidul 
și-a regîndit poziția sa îri societate, rolul 
său dinamizator în desfășurarea transfor
mărilor revoluționare, afirmîndu-se tot 
mai mult drept centrul vital al națiunii 
noastre. Este meritul incontestabil al to
varășului Nicolae Ceaușescu de a fi sti
mulat neabătut întărirea continuă a legă
turii partidului cu masele, de a fi vegheat 
permanent ca întreaga politică a partidu
lui și statului socialist să exprime voința 
și interesele supreme ale poporului. Apli- 
cind în mod creator adevărurile generale 
ale concepției materialist-dialectice și isto
rice la condițiile concrete ale țării noastre. 
Partidul Comunist Român, secretarul său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, au 
elaborat în această perioadă noi teze și 
concepte, care se constituie într-o con
tribuție de valoare la sintetizarea expe
rienței construcției socialiste.

Din perspectiva celor două decenii care 
au trecut de la cel de-al IX-lea Congres, 
se evidențiază, astăzi, valoarea principială 
a direcțiilor adoptate de partidul nostru 
pentru perfecționarea cadrului democra
tic de participare activă a întregului 
popor la conducerea vieții social-econo- 
mice, pentru dinamizarea procesului re
voluționar.

In conștiința poporului român, marile 
realizări obținute in aceste două decenii 
sint indisolubil legate de activitatea 
teoretică și practică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de clarviziunea sa po
litică, realismul și cutezanța de gindire- 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a acordat și 
acordă o deosebită însemnătate întăririi 
partidului comunist și creșterii rolului său 
conducător in societate, perfecționării 
neîncetate a formelor și metodelor de 
activitate, întăririi continue a legăturii 
strînse, organice, cu masele largi populare.

Partidul comuniștilor români este un 
partid viguros, un partid mereu tinăr, prin 
ideologia revoluționară ce-i călăuzește 
consecvent existența, prin spiritul revolu
ționar ce însuflețește activitatea membri
lor săi; un partid care, la marele examen 
al istoriei, se înfățișează cu mărețe înfăp
tuiri in procesul de transformare revolu
ționară a societății românești; un partid 
care a elaborat și realizează consecvent 
cea mai amplă și cutezătoare strategie de 
dezvoltare social-economică a tării, meni
tă să o propulseze pe culmile civilizației 
socialiste și comuniste; un partid care, cu 
deosebire în anii ce au urmat Congresu
lui al IX-lea, a descătușat vastele energii 
creatoare ale națiunii, organizîndu-le și 
unindu-le într-un unic și puternic șuvoi, 
partid înconjurat de stima șl prețuirea în
tregii națiuni, urmat cu neabătută încre
dere de toți oamenii muncii, adine pă
trunși de adevărul că. avind in frunte 
partidul comunist, pe marele său conducă
tor, tovarășul Nicolae Ceaușescu. poporul 
român va înscrie în marea carte a patriei 
noi și strălucite biruințe, edificînd viitorul 
de aur la care au năzuit înaintașii.

Conf. univ. dr. Ion ARDELEANU_____ J
I
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Copacul puternic 
al familiei

cu urmași vrednici
Reportaj-anchetă pe meleaguri botoșănene (I)

Un cintec și un zimbet la început de primăvară

UN OBICEI DIN STRĂ
MOȘI se desfășoară sub 
ochii noștri : dansul „Ce
lor trei generații". Sub a- 
ceastă denumire simbo
lică e cunoscut în toa
tă țara măiestrul joc 
popular al celor din Flă- 
mînzi, loc atît de încărcat 
de istorie. Iată-i mai întîi 
pe vîrstnici, cu pasul do
mol, cumpănit, cu fața 
brăzdată de ani, dar cu ți
nuta mîndră, demnă a oa
menilor care au luptat și 
au răzbit în viață. Și iată-i 
pe cei de mijloc, cu vigoa
rea, cu sprinteneala, eu vioi
ciunea lor tumultoasă. Și, 
deodată, izbucnirea năval
nică, la fel de explozivă ca 
cea a mugurilor și pîraie- 
lor în primăvară : genera
ția a treia — copiii. Este 
momentul de vîrf, momen
tul sublim : în fața noas
tră se află copiii, se află 
viitorul.

— Este chiar sufletul 
nostru întruchipat în iocul 
pe care l-am deprins de la 
un străbunic de-al meu, om 
ajuns la 108 ani, înconjurat 
de zeci de copii, de nepoți 
și strănepoți. Țin minte de 
la el o vorbă: casa cu multi 
copii face viața frumoa
să, țara — puternică, și 
ziua de mîine — plină de 
nădejdi.

Cel care ne încredin
țează aceste gînduri este 
Ghiorghe Pleșca, venera
bil martor al răscoalei din 
1907, om care a luptat la 
Mărășești și în Tatra, a în
temeiat C.A.P.-ul și a con
dus echipa artistică din 
Flămînzi.

— I-am învățat pe cel 
mai tineri jocul alcătuit 
din șiruri strînse. care se 
ivesc, unul după altul, pre- 
cunfc'mn val din alt val și 
tot așa cum spița se naște 
din spiță, în firul neîntre
rupt al vieții pe pămînt. 
Nu se află împlinire măi de 
seamă pentru un om decît 
aceea de a spori flacăra 
vieții pe care a primit-o 
de Ia părinți, moși și stră
moși, ducînd-o mai departe
— înmulțită și îmbogățită
— către viitorime. Eu, unul, 
mă bucur cel mai mult cind 
îmi văd copiii, nepoții și 
strănepoții aici, în bătătu
ră, sau cînd aflu vești des
pre ei.

— Fără îndoială, multe 
vești bune.

— Multe și bune. Pentru 
că sînt mulți și vrednici. 
Unii au rămas la treburile 
cîmpului, alții sînt prin 
fabrici, șantiere. Chiar dacă 
le pierd numărul, un lucru 
e de netăgăduit : prin ei 
dăinuiesc mai departe. Ur
mașii sînt pecetea cea mai 
de preț pe care o las celor 
ce vor veni după mine.

„Pecetea cea mai de 
preț"...

Frumos spus, gîndim cu 
voce tare.

ce se află în jur. Apoi își 
continuă gindurile :

— ...Cu atît mai mult nu 
pot să uit prin ce am tre
cut...

— La ce vă referiți. Au
relia Pintilie ?

— Nu pot uita cum, cu 
inima sfîșiată, treceam în 
fiecare zi pe la Casa de 
copii de pe strada Iorga. 
Priveam întruna la micu
ții aceia lipsiți de părinți, 
mi-era drag de ei, le adu
ceam bomboane. Mă apro
piasem îndeosebi de un bă
iețel pe care-1 chema Io- 
nuț, un copil vioi, cu ochi 
mari, negri. De la o vreme 
începuse să-mi spună

— E greu, e ușor să ai 
atîția copii ?

—_Nu-i ușor să alăptezi 
și să crești cinci copii...

— Și cum vă descurcați?
— Eu lucrez la filatură, 

la „Textila", și am program 
redus. Soțul, Vasile, e 
muncitor instalator și 
amîndoi am găsit înțelege
re pentru rînduirea schim
burilor, în așa fel incit să 
fim acasă cînd unul, cînd 
altul. Apoi, Camelia a în
ceput să mă ajute : are 
grijă de cei mijlocii, îi 
duce și îi aduce pe Cris
tian și pe Mihaela de la 
grădinița din cartier, care 
ne e un însemnat sprijin.

sînt dovada primei schim
bări pe care o declanșează 
in viața familiei apariția 
copilului : o extraordinară 
nevoie de comunicare. Ve
nirea sa pe lume pune 
atitea plăcute probleme, 
creează o asemenea co
muniune de interese ce se 
cer imediat și în perspec
tivă rezolvate, generea
ză o nouă și viguroasă coe
ziune a familiei. în cei 33 
de ani de practică, din cu
noașterea a mii și mii de 
situații, pot afirma că nu 
există un liant mai puter
nic în familie decît e- 
xistența copiilor. Eu în
sumi sînt al șaselea co-

Infinită grijă față de florile vieții
Foto : Eugen Dichiseanu

— ACEASTA E CHIAR 
FERICIREA.

Spunînd aceste vorbe, 
gazda noastră, femeie tî- 
nără, în putere, face un
semn cu mîna către tot

„mamă". Mă gindeam chiar 
să-1 înfiez.

— Aveați, desigur, mo
tive...

— Aveam mari probleme 
cu sănătatea. Ce n-am fă
cut ca să mă vindec ! Am 
urmat tot felul de trata
mente.

— Pînă la urmă viața 
dumneavoastră s-a lumi
nat...

— Da ! In 1976 mi s-a 
născut fetița. Camelia. în 
’78 — Cristian, în ’80 — Mi
haela, în ’82 — Costel, în 
’85 — Lăcrămioara-Magda- 
lena. La 33 de ani am deja 
cinci copii. Cu alte cuvinte, 
casa încdpe să arate așa 
cum și eu și soțul meu 
ne-am dorit-o : cu mulți, 
cu cît mai mulți copii.

— E o casă mare, fru
moasă...

— Păi, istoria e asta : la 
început, cînd ne-am căsă
torit, am stat într-o came
ră, apoi, cînd s-a născut 
Camelia, am primit aparta- . 
ment cu două camere. A- 
cum avem acest aparta
ment cu patru încăperi 
mari, frumoase, spațioase. 
Ne-am umplut casa de 
bucuria vieții aduse de co
pii. Avem ce ne trebuie. Să 
fie pace și să fie sănătate!

Dinspre leagăn se aude 
un scîncet Tinăra femeie 
se îndreaptă într-acolo. 
Simțind că am încheiat dis
cuția, ceilalți copii lasă lec
țiile și joaca, ivindu-se de 
prin toate camerele și adu- 
nîndu-se în jurul mamei.

Le privim chipurile îm
bujorate. Le ascultăm 
zumzetul vocilor. Da, avea 
dreptate Aurelia Pintilie în 
cuvintele ei de Ia început: 
aceasta este chiar ferici
rea !

...AVALANȘA ÎNTRE
BĂRILOR ne potopește din 
toate părțile :

„E fată sau e băiat ?"
„Sînteți amîndoi sănă

toși ?“
„Ce nume îl punem ?“
„Cîte costumașe îi cum

părăm și de ce culoare?"...
O încăpere specială de 

lingă poarta noii materni
tăți botoșănene este dotată 
cu numeroase interfoane și 
circuite Integrate de televi
ziune.

— La noi. tinerele mame 
devin imediat „vedete“<hle 
micului ecran, glumește 
medicul primar Valeriu 
Sîrbu. Multiplele instalații 
de telecomunicații din ca
mera. special ' amenajată

pil dintr-o. familie nume
roasă, puternică. Este, poa
te, și acesta izvorul dragos
tei pentru munca pe care o 
fac aici...

— ...Unde ne aflăm în
tr-o maternitate nouă...

— Da. A foșt dată în fo
losință în ’83 și este una 
dintre cele mai mari și mai 
moderne din întreaga țară. 
Botoșaniul — municipiu 
care, cu 25 Ia mie, înregis
trează unul dintre cei mai 
înalți indici de natalitate 
— o merită din plin. De 
altfel, mi se pare semni
ficativă chiar și așezarea 
noastră în cartierul Pri
măverii. Purtînd un nume 
atît de simbolic, cartierul 
acesta, în întregime nou, 
găzduiește în aproape ceJe 
10 000 de apartamente ale 
sale o populație de 35 000 
de oameni, adică egală cu 
aceea a întregului oraș în 
în 1965.

— Incepînd de la poarta 
maternității și terminînd 
cu sistemul triplu de ali
mentare cu energie electri
că — dintre care și două 
surse proprii, autonome — 
am văzut peste tot o infi
nită grijă față de mamă și 
copil. Pînă și soluția de- 
zinfectabilă, cu care vă spă- 
lați de fiecare dată cînd

puneți mîna pe un alt co
pil, e schimbată la fiecare 
12 ore, fapt cu strictețe a- 
testat de semnătura pusă 
chiar pe etichetă. Totul se 
face aici cu multă respon
sabilitate, cu o excepțio
nală atenție.

— Asta și pentru faptul 
că, dacă n-ar exista această 
atenție, orice caz poate de
veni o problemă.

— Desigur, se Ivesc și 
cazuri deosebite...

— Sînt, și nu puține. 
Uneori, cele două vieți, 
adică cea a mamei și cea a 
copilului, depind de iscu
sința unei intervenții, de 
promptitudinea ei măsurată 
în minute și chiar în se
cunde.

...Facem cunoștință cu 
medicul Antonia Vierti in 
ușa unui salon, loc de unde 
— fără a pătrunde înăun
tru — îi vedem pe micuți 
dormind în pătucurile lor 
strălucitor de albe.

— Iată una dintre cele 
mai gingașe griji, tovarășă 
doctor.

— Deosebit de gingașă, 
mai ales în primele ore și 
în primele zile. Avem și 
cazuri care cer îngrijiri cu 
totul speciale. Le depunem 
cu dragă inimă, știind că 
asistenta medicală cores
punzătoare poate contribui 
mult la creșterea cantitati
vă și calitativă a popu
lației. Să ținem seama că 
în prezent în țara noas
tră mortalitatea infantilă 
este redusă cu 70 la sută 
față de 1938.

— Este una dintre mari
le înfăptuiri puse in slujba 
vieții...

— Și pentru că ne aflăm 
la Botoșani, să menționăm 
că pe meleagurile noastre 
au văzut lumina zilei Emi- 
neșcu — cel de-al șaptelea 
copil dintr-o familie de 
unsprezece — și Enescu, al 
optulea copil al părinților 
săi. După cum este cunos
cut, în familii atît de nu
meroase, existau serioase 
probleme de sănătate, greu 
de rezolvat de către medi
cina acelor vremuri. Și, to
tuși, marea dorință a pă
rinților de a avea copii a 
dăruit României și întregii 
omeniri strălucirea acestor 
mari genii. Au făcut-o în 
spiritul celor mai bune tra
diții românești, care pun, 
mai sus de orice, dragostea 
și grija față de copii, for
marea unor familii trainice, 
numeroase. Cred că și la a- 
ceasta trebuie să ne gîndim 
fiecare dintre noi cînd a- 
vem șansa să naștem și să 
creștem copii în cu totul 
alte condiții.

Parcurgem sălile și labo
ratoarele strălucind de cu
rățenie. Peste tot se aude 
moderat o melodie caldă, 
învăluitoare. Apoi stația de 
radioficare a maternității 
transmite o emisiune alcă
tuită din personalul de aici. 
Titlul ei e deosebit de sem
nificativ : „Răspunderea
față de viitor".

Gh. ATANASIU 
Silvestri A1LENEI

O intensă viață spiritua
lă s-a desfășurat în zilele 
„Silvaniei" — „Luna cul
turii și educației socialiste" 
din Sălaj — în toate lăca
șurile, instituțiile de cul
tură ale județului, ge
neroase vetre de spiritua
litate și școli ale patriotis
mului.

Mii de oameni au vizitat 
Muzeul de istorie și artă 
din Zalău, ale cărui expo
nate (începind cu cele a- 
mintind de cea mai veche 
pictură rupestră din sud- 
estul Europei, identificată 
nu de mult în zona Mese- 
șului, continuind cu alte 
prețioase descoperiri din 
neolitic ori din epoca 
brbnzului sau fierului, cu 
nenumărate urme mate
riale — unelte, vase, con
strucții, podoabe, monede 
— ale civilizației dacice și 
ale colonizării romane) 
relevă convingător, emo
ționant, vechimea civiliza
ției umane și neîntrerupta 
continuitate a istoriei pe 
meleagurile sălăjene. Poți 
vedea aici, așa cum am 
aflat de la directorul insti
tuției, Alexandru Matei, 
importante descoperiri ar
heologice din ultimii ani, 
poți afla multe lucruri im
presionante despre flacăra 
luptei pentru libertate, 
dreptate socială și națio
nală pe aceste meleaguri 
și poți citi despre ele ur
mărind publicația „Acta 
Musei Porolissensis". Poți 
afla aici multe din parti
cularitățile etnografice ale 
zonei.

După cum ești invitat să 
privești, de asemenea, în 
sălile consacrate artei 
plastice, alături de fru
moasele piese ale colecției 
Sima, opere de referin
ță ale contemporaneității, 
semnate de Romul Ladea, 
Corneliu Baba, Grigore 
Vasile, Viorel Mărginean 
ș.a.

Buchete cu primele flori 
ale, primăverii au apărut 
și în dreptul unor monu
mente în aer liber ridicate 
în amintirea unor eveni
mente recente : unele au 
fost semn al pioasei recu
noștințe a generațiilor con
temporane față de marii 
patrioți ai neamului. Așa 
s-a întîmplat la Crasna, 
care a declarat in 1935 pe 
Ni colae Titulescu „cetă
țean de onoare al comu
nei", unde, din inițiativă 
locală, a fost înălțat un 
monument pe care e scris 
„Jus et lex pro Patria" și 
pe care este reprodus un 
citat dintr-un discurs al 
lui Nicolae Titulescu, care 
suna astfel : „Hotarele ac
tuale ale României sînt 
rezultatul evoluției de 
veacuri a unei idei de 
dreptate. Procesul stabilirii 
lor este difinitiv sfîrșit". 
Alte pelerinaje- au oma
giat martiri ai neamu
lui : oameni care nu a- 
veau altă vină decît aceea 
de a fi fost români, victi
me ale terorii horthyste la 
Ip, la TrSznea ș.a.

Aspect deosebit de im
portant, manifestările cul

turale amintite, cărora li 
s-au adăugat vernisajul 
expoziției de carte social- 
politică și al unor expozi
ții de alt tip, numeroase 
dezbateri, conferințe pe 
teme politice, sociale, mo
rale, tehnice, expuneri ale 
unor brigăzi științifice, au 
„pulsat" pe întreaga întin
dere a județului — în în
treprinderi din Zalău, 
Jibou, Șimleu Silvaniei, 
Cehu Silvaniei, în comune 
și sate, la căminele cultu
rale, în școli, în licee in
dustriale din Bocșa, Agrij, 
Ileanda, Badon, Poiana 
Blenchii, Ulciug, Creaca, 
Nadiș, la cele din Benesat, 
Românași, Dragu, Bă’an, 
Măeriște, sau , Horoatu 
Crasnei, Surduc, Sînmihaiu

rea unei lucrări componis
tice de virf, chintesente 
ale spiritualității româ
nești. Este vorba de pagini 
ale oratoriului „Miorița" 
de Paul Constantinescu, în 
transfigurarea corului Fi
larmonicii din Cluj-Napo- 
ca, condus de prof. Flo
rentin Mihăiescu, a tara
gotului vrăjit de sufletul 
lui Dumitru Fărcaș și a 
unor distinși interpreți ai 
Naționalului : Melania
Ursu, artistă cu vocație 
tragică impresionantă, Gelu 
Bogdan Ivașcu, Emilian 
Belcin, Marius Bodochi. 
Un moment de mare 
elevație spirituală pe care 
locuitorii Zalăului, ce fă
cuseră sala neîncăpătoa
re, l-au urmărit cu un

Calitatea manifestărilor
- un criteriu hotărîtor 
al eficientei educative

Almașului, Hida, Marca, 
Sărmășag etc.

Sălile manifestărilor au 
fost îndeobște pline, iar cele 
ale spectacolelor importan
te — umplute pînă la refuz. 
Semn că in Sălaj, zona 
care a dat țării și în care 
au activat cărturari, gîndi- 
tori și patrioți de presti
giul lui Simion Bărnuțiu, 
(originar din Bocșa, unde 
s-a creat nu de mult și un 
interesant centru cultural), 
Al. Papiu Uarian, George 
Pop de Băsești, Gavril 
Trifu și numeroase distin
se personalități contempo
rane, există o mare sete de 
cultură, că apetența spiri
tuală a locuitorilor județu
lui este puternică, poate 
chiar mai puternică decît 
oferta.

Și în Sălaj, ca în atîtea 
alte județe cu o dezvol
tare economică și socială 
impetuoasă, există multi 
oameni cu un nivel ridicat 
de cunoștințe, cu o mare 
sete de cultură și artă, cu 
o certă capacitate de se
lecție, cu dorința de a lăsa 
ceva în urmă ; există un 
climat optim vieții spiri
tuale, bogate, diverse, vii.

Am participat la Zalău, 
în ultima zi a „Lunii cul
turii și educației socialis
te", la o manifestare artis
tică exemplară prin spiri
tul/care i-a animat pe in
terpret, prin munca dă
ruită pe care au depus-o 
pentru a atinge perfecțiu
nea ; o dovadă admirabilă 
a colaborării muzicienilor 
Cti oamenii 'de' teatri 'ifub 
semnul nobil al efortului 
de a sugera, prin tălmăci-

sentiment de reculegere și 
l-au răsplătit cu calde 
aplauze.

Am aflat cu acest prilej 
că „Silvania" a debutat tot 
printr-o prețioasă contri
buție a artei profesioniste 
clujene : concertele susți
nute de Filarmonica diri
jată de Cristian Mandeal 
și avîndu-1 ca solist pe 
Ștefan Ruha, prilejuri cu 
care, în incinta spațioasei 
și modernei case de cul
tură a sindicatelor din Za
lău, în sala ei mare, arhi
plină (care s-a dovedit a 
avea o bună acustică), au 
răsunat rafinate interpre
tări ale muzicii enesciene, 
ale „Baladei" lui Ciprian 
Porumbescu, ale Simfoniei 
a V-a de Beethoven etc.

Ca o trăsătură generală, 
ediția a XV-a a „Sil
vaniei" a favorizat un con
tact fără precedent ca am
ploare și densitate cu in
stituții artistice profesio
niste din vecinătate și din 
țară (un contact ce ar tre
bui însă în permanentă 
îmbogățit, diversificat, Za- 
lăul aflîndu-se la distanță 
comparabil egală de Cluj- 
Napoca, Baia Mare, Satu 
Mare, Oradea și Bistrița 
Năsăud. Filarmonicii clu
jene, aflată la primul său 
turneu în Zalău, i s-au ală
turat Naționalul, Opera 
Română și formații instru
mentale din Cluj-Napoca, 
Teatrul „Giulești" și Tea
trul din Giurgiu). Intere
sante au fost și contactele, 
dezbaterile desfășurate 
sub ’ semnul altor arte : 
premierele cinematografi
ce, manifestările de cinefi-

lie, organizate de între
prinderea cinematografi
că județeană, și mai ales 
întilnirile cu binecunoscuți 
și prețuiți scriitori, com
pozitori, artiști plastici.

Paralel cu „dialogul ar
telor", „Luna culturii și e- 
ducației socialiste" a prile
juit o comunicare strînsă și 
directă intre profesioniști 
și amatori — județul Sălaj 
beneficiind în genere de 
momentele de artă reali
zate de aceștia. Chiar la 
concertul final amintit, o 
bună impresie au lăsat 
membrii corului de cameră 
al casei științei și tehnicii 
pentru tineret din Zalău. 
In aceeași perioadă, pe di
ferite scerie din Zalău și 
din județ au putut fi ur
mărite Teatrul popular din 
Zalău, înființat cu cîțiva 
ani in urmă, formația de 
teatru pentru copii și cea 
de păpuși a Casei munici
pale de cultură, au evoluat 
brigăzi artistice laureate 
in Festivalul național 
„Cîntarea României", au 
fost susținute recitaluri de 
muzică și poezie patrioti
că. De asemenea, au fost 
ascultați rostind versuri din 
creația proprie membrii 
cenaclurilor literare din 
Zalău și „Burebista" — 
al poeților-țărani, rapsozi 
populari, ori interprete 
de muzică populară — 
dintre care unii precum 
membrii formației „Folclo
rica", binecunoscuți în în
treaga țară și chiar peste 
hotare. Sint, aceste forma
ții amintite, doar cîteva 
din cele mai bune echipe 
de amatori afirmate in ca
drul Festivalului național 
„Cîntarea României" în 
județul Sălaj, județ cu 
progrese spectaculoase 
(cantitative dar și calitati
ve) în domeniul mișcării de 
amatori.

Nu o dată, manifestările 
artistice comune profesio- 
niști-amatori au fost 
însoțite și de altfel de con
fruntări : schimburi de 
impresii și opinii, dialo
guri deschise, vii. Un ase
menea schimb s-a desfășu
rat cu participarea largă a 
spectatorilor (printre care, 
iarăși, muncitori, ingineri, 
cadre didactice, elevi, lo
cuitori din Bocșa, Horoatu 
Crasnei, Gîrbou, Bîrsa, Bă
lan) și a beneficiat de pre
zența la Zalău a unui grup 
de oameni de teatru in 
frunte cu artista emerită 
Dina Cocea, președinta 
A.T.M., și a unor cunos- 
cuți scriitori și compozitori 
clujeni. Ceea ce trebuie 
reținut dintr-o astfel de 
amplă manifestare cui tu - 
ral-artistică este deosebita 
atenție ca oamenilor să le 
fie oferite valori artistice 
autentice, de prim rang, 
fără nici o derogare de la 
imperativul calității, * 
înaltului nivel pe care tre
buie să-1 respecte orice 
dialog al artelor cu marele 
public de azi.

Natalia STANCU 
Eugen TEGLAȘ

Cultura muzicală din patria 
noastră are la bază o bo
gată și valoroasă tradiție, îmbogă
țită de generația actuală cu noi 
sensuri, pe care tinerele vlăstare 
ale zilelor noastre sînt chemate s-o 
ducă mai departe. Accesul la como
rile muzicii nu este însă deschis in 
mod direct, ci necesită o pregătire 
prealabilă. Domeniul muzicii este 
asemănător unui limbaj care, pen
tru a putea fi înțeles, trebuie intîi 
învățat. Procesul prin care se obți
ne receptivitatea față de muzică, 
capacitatea de a-i înțelege valorile, 
precum și însușirea deprinderilor 
necesare unei practici artistice, 
constituie ceea ce în mod cuprin
zător înțelegem prin educație mu
zicală. Cea mai adecvată vîrstă și 
mai sensibilă la acest proces este 
vîrsta copilăriei și a adolescentei, 
adică vîrsta școlară. Formarea gus
tului și a deprinderilor muzicale 
se realizează cu mai multă ușu
rință în anii de închegare a perso
nalității, lăsîndu-și amprenta pen
tru toată viața. Dezvoltînd intere
sul și dragostea pentru muzică la 
tînăra generație, se creează ambian
ța necesară viitoarei înfloriri a artei 
muzicale. Tehnica modernă oferă, 
astăzi, largi posibilități de acces la 
marile creații muzicale, prin 
discuri, benzi, filme, emisiuni 
radio-t.v. Muzica poate fi adusă 
pe aceste căi în școli și pusă la 
dispoziția elevilor. similar cu 
operele literare tipărite. Copiii au 
astfel prilejul să cunoască și să se 
familiarizeze cu o literatură muzi
cală care să le formeze o orientare 
și să le stimuleze interesul pentru 
acest domeniu.

Muzica imprimată a adus fără 
îndoială un progres însemnat în 
acțiunea de apropiere de valorile 
ei, dar în același timp și pericolul 
ca printr-o receptare pasivă să facă 
să dispară tendința spontană a

iubitorilor de muzică de a o realiza 
ei înșiși. Participarea activă la 
producerea fenomenului artistic 
stabilește o legătură mult mai 
intimă, mai trainică și mai profun
dă cu muzica decît simpla audiere 
a ei. Această străveche dorință de 
a „face" muzică, adine înrădăcinată 
in firea poporului nostru, a gene
rat puternica mișcare artistică de 
amatori ce și-a găsit o valorificare 
optimă în cadrul mărețului festival 
„Cîntarea României". Dar modali-

domeniile complexe de educație 
patriotică și cetățenească : dragos
tea pentru școală, pentru muncă, 
pentru patrie, partid, pentru pace, 
pentru trecutul și realizările pre
zente ale poporului nostru.

Este de subliniat faptul că toate 
aceste idei generoase, pentru a pă
trunde în conștiința copiilor prin 
puterea muzicii, au nevoie să fie 
îmbrăcate într-o haină artistică 
ireproșabilă. Compozitorii noștri, 
începind cu înaintașii muzicii

mîinile educatoarelor și Învățători
lor. Din acest motiv, este cît se 
poate de important să li se asigure 
acestora o bună pregătire muzicală 
în cadrul liceelor pedagogice și 
prin perfecționări ulterioare. Ei au 
misiunea de mare răspundere de a 
forma deprinderile, gustul și atașa
mentul față de muzică ale copiilor 
la cele mai receptive vîrste.

Un domeniu aparte din activita
tea muzicală a copiilor îl constituie 
cea instrumentală. Aici, sarcinile

Exigențele educației artistice
tatea cea mai accesibilă unei (prac
tici in masă o constituie muzica 
vocală, deoarece ea nu solicită 
cunoașterea prealabilă a unui in
strument. Din acest motiv activi
tatea corală este cea care stă la 
baza culturii muzicale de masă. 
Cîntatul în colectiv este însă o de
prindere care trebuie însușită la 
vîrstele mici și apoi cultivată în 
vederea unei continue perfecționări.

Cîntecul de copii, la unison sau 
la mai multe voci, este genul cel 
mai răspîndit din cadrul muzicii 
destinate acestor vîrste. Un cîntec 
bun, iubit de copii, lasă întipărite 
in memoria lor ideile și sentimen
tele pe care le conține. Tematica 
acestor cîntece este cit se poate de 
bogată și variată. Ea va fi aleasă 
cu multă grijă și abordată pe căi
le și cu mijloacele cele mai potri
vite vîrstei și posibilităților de asi
milare ale copiilor. Pornind'de la o 
tematică simplă din sfera de inte
res a copiilor, se ajunge treptat la

românești șl pînă la maeștrii ei de 
astăzi, au scris numeroase cintece 
și coruri pentru copii. în afara 
unor culegeri care cuprind vechiul 
„fond de aur" al cîntecului pentru 
copii, secția de creație didactică și 
pentru copii a Uniunii compozito
rilor tipărește în fiecare an cîte un 
volum cu cele mai izbutite cintece 
noi create — la unison, la 2 și la 
3 voci — formînd colecția „Cintați 
cu noi".

Desigur, educatorul de speciali
tate în domeniul activității corale 
a copiilor și tineretului este profe
sorul de muzică, deținător al unor 
sarcini multiple atît in școală, cit 
și în afara ei. Utilitatea sa ca ani
mator și îndrumător artistic din 
cadrul efervescentului fenomen 
cultural al „Cîntării României" 
relevă, de la o ediție la alta, o ne
cesitate crescîndă de cadre în acest 
domeniu. Totodată, o bună parte a 
educației muzicale a copiilor, de la 
vîrsta de 3 la 10 ani, se află în

educative sint cu mult mai dificile, 
deoarece învățarea unui instrument 
implică o muncă anevoioasă ce 
trebuie dusă cu multă pricepgre și 
răbdare. învățămîntul instrumental 
aparține școlilor cu clase și grupe 
cu program suplimentar de muzică, 
în mod obișnuit, aceste școli sînt 
considerate drept pepiniere ale 
tinerelor talente, ceea ce fără îndo
ială este cît se poate de adevărat. 
Majoritatea elevilor nu vor deveni 
însă artiști profesioniști, ci vor 
lucra în alte domenii, unde educa
ția instrumentală le va permite să 
activeze ca artiști amatori sau să 
constituie un public avizat al con
certelor. Aportul acestor școli la 
ridicarea nivelului muzical al ma
selor este considerabil, deoarece 
ele cuprind copii între 7 și 14 ani, 
vîrsta cea mai potrivită pentru în
vățarea unui instrument, și în 
același timp datorită faptului că 
prin educația instrumentală se 
realizează o „muzicalizare inten

13,00 Telex
13,05 La sfîrșit de săptămînă (parțial 

color) • „Am venit șl eu la joc" 
melodii populare • Gala desenu
lui animat • Lumina marelui 
partid — versuri și cîntece pa
triotice și revoluționare • Șah
• Marile momente ale baletului
• Din patrimoniul de valori și 
frumuseți ale străbunilor • Me
lodia săptămînll în primă audiție
• Azi, în anul 65 al partidului — 
reportaj • Mari interpreți ai sce
nei lirice • Telesport • Autograf 
muzical ■

14,45 Săptămînă politică
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19,20 Teleenciclopedia (color)
19,50 Antologia umorului românesc 

(color). Episodul XI. „Anotim
puri". I.L. Caragiale — ultima 
parte

20,35 Film artistic (color). „A doua 
mutare a pionului". Premieră pe 
țară. Producție a studiourilor 
cehoslovace. Regla : Vit Olmar

21,55 Telejurnal
22,05 Refrenele amintirilor (color)
22,30 închiderea programului

sivă" a copiilor din toate colțurile 
țării. Elevii acestor școli se pre
zintă in mod strălucit în „Cîntarea 
României" și în diferite concursuri, 
atit ca soliști, cit și în ansambluri. 
Nu trebuie să pierdem însă din ve
dere faptul că performanțele lor 
artistice nu se obțin în mod spon
tan, datorită doar „talentului" — 
așa cum sînt înclinați să creadă 
unii — ci unei munci migăloase de 
șlefuire zi de zi.

Un număr însemnat de compozi
tori și-au adus contribuția la crea
rea unui repertoriu instrumental 
adecvat acestor elevi. Secția de 
profil a Uniunii compozitorilor a 
editat în acest sens o serie întrea
gă de albume destinate micilor in
terpreți. Albumele cuprind un nu
măr de piese românești, de la crea
ția consacrată de timp pînă la cea 
mai nouă, aparținînd unor compo
zitori cu diverse stiluri și modali
tăți de exprimare. în titlurile și în 
conținutul acestor miniaturi instru
mentale sînt prezente imagini din 
preocupările copiilor din patria 
noastră, realizate pe plan muzical 
la nivelul lor de asimilare. Ele 
oferă elevilor largi posibilități de 
alegere a pieselor după preferințe, 
nivel de înțelegere și capacitate 
de realizare.

Educația muzicală a tinerei ge
nerații face parte integrantă din 
educația patriotică a acesteia. Este 
o sarcină de mare răspundere, a 
noastră, a tuturor, de a nu ne 
precupeți eforturile pentru a asi
gura copiilor noștri o educație prin 
muzică în spiritul contemporanei
tății socialiste, al marilor ei visuri 
și idealuri, bunuri de preț pentru 
noul model uman profilat de do
cumentele celui de-al XlII-lea 
Congres al partidului.

Prof. univ. Liviu COMES

Învățămîntul
(Urmare din pag. I)
nu depășește 59 la sută pentru Mi
nisterul Aprovizionării Tehnico-Ma- 
teriale, 78 la sută pentru Ministerul 
Geologiei, 82,5 la sută pentru Minis
terul Industriei Metalurgice ș.a.m.d. 
Ca să nu mai vorbim de faptul că, 
din cauza abandonărilor de pe par
curs, procentul absolvenților este de 
multe ori și mai mic fată de cel al 
înscrișilor la cursuri. In anul 1983— 
1984, bunăoară, 817 cursanți, repre- 
zentînd 13,6 la sută din planul de 
școlarizare, nu au finalizat cursurile.

E limpede, așadar, că, dintr-un 
motiv sau altul, nu toate unitățile 
productive beneficiare acordă invă- 
tămintului postuniversitar importan
ta cu care acesta a fost învestit prin 
lege, ceea ce echivalează, pe de o 
parte, cu pierderea unei posibilități 
esențiale de perfecționare, iar pe de 
altă parte, cu irosirea unor impor
tante mijloace materiale.

— într-adevăr, tendința unităților 
este să nu repartizeze pentru învă- 
tămintul postuniversitar specialiști 
dintre cei mai bine pregătiți, care le 
sînt cei mai utili — ne-a declarat 
tovarășul Adrian Vasilescu, direc
torul Direcției de organizare, con
trol, personal și învățămînt din Mi
nisterul Petrolului. Se orientează 
mai mult spre stagiari sau spre 
„școlarii de profesie". Știu și eu 
care-i cauza 1 Poate pentru că petro
liștii au prea puțin timp și de aceea 
uneori se mulțumesc cu ce citesc 
din... cartea naturii.

— Atunci cum se explică faptul că 
ministerul dv. a solicitat cifre de 
școlarizare la învățămîntul postuni
versitar și pentru anii 1984—1985, 
1985—1986 ?

— Ne-am gîndit că un spor de 
competență e necesar oriunde, dar, 
pe de altă parte, trebuie să spunem 
că invățămintul postuniversitar n-a 
reușit încă să se impună în fața tu
turor unităților cu un spor real de 
competență. Nu s-au rezolvat pe a- 
ceastă cale cazuri mai dificile, niște 
probleme arzătoare, capitale; am im
presia că pe alocuri încă persistă o 
organizare școlărească, uneori pro
fesorii sînt supliniți de asistenți, iar 
cursurile nu Întotdeauna aduc o in
formație proaspătă, relevantă. Cred 
că se impune o mai bună colaborare 
cu institutele de cercetare, ca și cu 
oficiile noastre de informare și do
cumentare.

— Bine, dar atunci de ce solicitați 
tocmai institutele de învățămînt su
perior ?

— Pentru că e mai comod sub ra
port organizatoric. Paradoxal, dar 
adevărat 1

Plecînd, în parte, tocmai de la un 
asemenea paradox, am vrut să cu
noaștem cum acționează și alte mi
nistere pentru folosirea optimă a po
sibilităților de perfecționare, proprii 
învățămîntului postuniversitar. Cu 
atît mai mult cu cît și perfecționa
rea pregătirii, ca orice proces, se 
cere evaluată și dirijată într-o per
spectivă unitară, supusă unor ana
lize succesive, pentru a fi cît mai 
strins legată de sarcinile economice, 
tehnico-științifice actuale și de per
spectivă, scop în care e nevoie mai 
întîi să i se cunoască dimensiunile. 
Or, realitatea arată că nici cel puțin 
aceste elementare date configurative 
nu sînt cunoscute cum trebuie. Un 
exemplu concludent ni l-a oferit Di-

postuniversitar
recția de plan, finanțe, organizare și 
control din Ministerul Geologiei, în 
atribuțiile căreia intră și perfecțio
narea prin învățămîntul postuniver
sitar. Tovarășul director Petre Stă- 
nescu ne-a mărturisit de la început 
că nu cunoaște acest proces, că 
„singurul care ar putea să ne spună 
ceva este inspectorul de specialitate, 
plecat pe teren, de unde nu revine 
decit peste cinci zile".

— în aceste condiții, cum ați pro
ceda dacă foruri ierarhice superioare 
v-ar cere urgent informații cu pri
vire la învățămîntul postuniversitar? 

’ — Ar fi vai de noi, ar trebui să 
spargem dulapuri, sertare, să cotro- 
băim prin dosare și nici atunci nu 
știu ce-am putea găsi.

Iată o alternativă care, să recu
noaștem, face inutilă orice insis
tență.

O situație oarecum deosebită am 
întîlnit la Ministerul Minelor. La 
recomandarea .tovarășului Gheorghe 
Vasile, directorul direcției de spe
cialitate. inspectoarea Cornelia Vi- 
șan ne-a oferit informații precise 
despre conținutul cursurilor postuni
versitare în anii 1984—1985 și 1985— 
1986, despre greutățile întîmpinate 
în recrutarea, dificilă și aici, a 
cursanților; din această cauză, bu
năoară, cursul de preparare a mine
reurilor și substanțelor minerale uti
le nu s-a putut desfășura în ultimii 
doi ani. Stimulați de precizia acestor 
informații, am întrebat dacă aici se 
cunoaște numărul total al specialiș
tilor perfecționați pînă acum prin 
învățămîntul postuniversitar, pe baza 
căruia să se poată elabora, eventual, 
o planificare de perspectivă.

— Nu, nu cunoaștem, pentru că nu 
ne-a cerut nimeni așa ceva.

Dar de ce trebuie să se ceară? Poate 
fi în vreun fel dirijată, stimulată sau 
cel puțin cunoscută eficiența unui 
proces fără a i se stabili mai întîi di
mensiunile, proporțiile, desfășurarea 
acestuia in timp și spațiu ? Sînt în
trebări cu atît mai actuale cu cît 
rareori la nivelul ministerelor se e- 
fectuează analiza perfecționării ca
drelor prin invățămintul postuniver
sitar. Și mai rar se elaborează sinte
ze pe baza cărora să poată fi eșalo
nat un plan de perspectivă care să 
reglementeze în timp și spațiu acest 
proces complex, să-1 subordoneze 
exigențelor de sporire a calității 
muncii. în primul rînd pe calea creș
terii calității pregătirii profesionale. 
Pînă și la Ministerul Industriei Me
talurgice, unde există în acest sens 
o preocupare ceva mai sistematică, 
evidența are un caracter global : în
tr-o dare de seamă statistică, rubri
ca nr. 6 vizează „absolvirea, după 
încadrarea în post, a unei instituții 
de învățămînt. inclusiv învățămînt 
postuniversitar"; anexa unui studiu 
cu necesarul de perfecționat, cu mo
dalități și unități de perfecționare a 
personalului are de asemenea o ru
brică unde sînt reunite laolaltă în
tregul învățămînt superior, învăță- 
mintul postuniversitar și doctoratul ; 
așadar, situații globale care nu sesi
zează specificul nuanțelor și, ca ata
re, nu întotdeauna întrunesc condi
țiile unor instrumente concrete de 
orientare, de lucru, pirghii de acțiu
ne în favoarea perfecționării -unui 
proces al cărui secret stă adeseori 
tocmai în cunoașterea și valorifica
rea nuanțelor.
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Confirm primirea mesajului pe care Excelența Voastră mi l-a adresat 

cu ocazia realegerii mele în funcția supremă și vă adresez profundele mele 
mulțumiri pentru acest gest cordial și prietenesc. Vă exprim, de asemenea, 
întreaga mea disponibilitate de a continua să depun eforturi in direcția întă
ririi relațiilor noastre bilaterale.

Vă rog să primiți cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, 
de prosperitate și progres pentru poporul român.

Cu înaltă și frățească considerație.

JOSE EDUARDO DOS SANTOS
Președintele M.P.L.A. — Partidul Muncii, 
Președintele Republicii Populare Angola

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Adine mișcat de mesajul Excelentei Voastre de condoleanțe șt com
pasiune în legătură cu moartea tragică a domnului Olof Palme, prim-mi- 
nistru al Suediei, doresc să vă transmit profunda mea recunoștință și sin
cere mulțumiri.

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 22 martie, ora 20 — 25 mar
tie, ora 20. In țară : Vremea se va 
încălzi ușor. Cerul va fi mai mult 
noros. Vor cădea precipitații locale sub 
formă de ploaie in toate regiunile, cu

Grav accident la mina Vulcan
în ziua de 21 martie a.c. la în

treprinderea minieră Vulcan din ju
dețul Hunedoara s-a produs un grav 
accident ca urmare a unei explozii 
de gaze în subteran. Explozia a pro
vocat moartea a 17 persoane, iar 
alte două au fost rănite.

Organele locale de partid și de 
stat au luat primele măsuri operati
ve impuse de situația creată.

Imediat după producerea acciden
tului, la fața locului s-au deplasat 
membri ai conducerii de partid și ai 
guvernului. S-au luat măsuri pentru

VASLUI : Importante realizări la export
Datorită organizării superioare 

a întregii activități, urmăririi și li
vrării ritmice a cantităților de pro
duse contractate cu partenerii de 
peste hotare, colectivele din șase 
unități economice din județul Vas
lui și-au onorat înainte de termen 
sarcinile la export pe primul tri
mestru al anului. Cele mai bune

SURSE DE ENERGIE NECONVENȚIONALĂ
(Urmare din pag. I)
un bazin pentru încălzirea centrală 
a casei".

Din păcate, experiența bună nu 
s-a dovedit a fi contagioasă. Deși 
Focze Iuliu și Mark Wilhelm au fost 
gazdele unor schimburi de expe
riență organizate de consiliul popu
lar județean, deși ei și-au oferit cu
noștințele și ajutorul oricui s-ar ară
ta dornic să se folosească de ele, 
numărul producătorilor de biogaz 
din județ a rămas tot mic.

Este posibil ca oamenii să fie re- 
ticenți, neîncrezători, cum ni s-a 
spus, căutîndu-se o explicație pentru 
încetineala cu care se urnesc lucru
rile din loc. Credem însă că adevă
rul este altul : interesul și recepti
vitatea manifestate Ia nivel jude
țean nu se fac simțite și la consiliile 
populare ale localităților. Nici măcar 
acolo unde experiența bună, randa
mentul, utilitatea certă a unor in
stalații în funcțiune — argumente 
„forte" pentru a infringe îndoiala 
pe care orice lucru nou o stîrnește 
— nu s-au făcut pași înainte.

Dar dacă se afirmă că instalațiile 
de biogaz nu au proliferat in gospo
dăriile individuale din cauza unor 
„reticențe", oare ce obstacole au stat 
in calea introducerii biogazului pen
tru încălzirea apei calde in fermele 
zootehnice ale unităților socialiste, 
in brutăriile sătești, în bucătăriile 
cantinelor, așa cum indică limpede 
hotărîrea sesiunii amintite ? 
altceva decît 
începute.

Izvoarele 
lingă casă, 
poate cea mai 
producătoare de energie în acest ju
deț, dacă luăm în considerație tradiția 
creșterii animalelor. Dar nu este și 
singura sursă. In „inventarul" poten
țialului energetic local intră și riurile. 
Iar în legătură cu aceasta se cuvine 
arătat că se află în curs de finalizare 
microhidrocentrale în localitățile Co
vasna și Ghelința, iar în construcție

Nimic
că... nu au fost

de energie de
Biogazul reprezintă 

serioasă sursă locală

c i n a
• Colierul de turcoazc ; PATRIA 
(11 86 25) — 9; II; 13; 13; 17; 19,15, 
GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 15: 
17; 19, CULTURAL (83 50 13) — 10; 
12; 14; 16; 18; 20.
• Profetul, aurul șl ardelenii : GRT- 
VIȚA (17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Vară sentimentală : COTROCENI 
(49 48 48) — 15: 17; 19, FLOREASCA 
(33 29 71) — 17; 19.
• Nea Mărin miliardar : FLOREAS
CA — 11; 13: 13, PROGRESUL 
(23 94 10) — 15; 17; 19.
• Racolarea : FLACĂRA (29 33 40) — 
14,30; 16,30; 13,30.
• Căsătorie legală: STUDIO (59 53 15)
— 10; 11,45; 13,30; 15,15; 17,15; 19,15.
• Preria: GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19, MIORIȚA (14 27 14) 
•— o* * ti’ 1^’ 1 ‘ț• i7’ in
• Yankeii SALA MICA A PALA
TULUI — 16,45; 19,30.
• Aventuri în Ontario î COSMOS 
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
• Lupii albi : FESTIVAL (15 63 84) —

producere a energiei — dar nu știu 
cum trebuie să procedeze pentru a-și 
achiziționa sau crea în gospo
dărie asemenea instalații. Găsesc 
ei la magazin microagregatele, pie
sele, materialele necesare? Dar cine 
le asigură asistența tehnică. între
ținerea? Sint întrebări la care nu 
s-a formulat încă un răspuns prac
tic.

Firește, sîntem la început de an, 
de cincinal și s-ar putea spune că 
timp este suficient. Dar indi
cațiile în această privință sint de 
mult, formulate de conducerea 
partidului, iar, în cazul specific al 
județului, multe din obiectivele pro
puse în programul amintit sint sca
dente chiar în acest an. In raportul 
prezentat în fata deputaților, la se
siunea consiliului popular județean 
care a luat în dezbatere această pro
blemă se făcea următoarea aprecie
re, ce rămine valabilă : „Dacă la noi 
rezultatele sînt încă modeste, aceasta 
se datorește inerției nejustificate a 
consiliilor populare. Trebuie să în
lăturăm orice comoditate în gîndire, 
să organizăm vizite și schimburi de 
experiență la puținele instalații de 
care dispunem pentru a schimba 
mentalitatea față de aceste forme 
necostisitoare de producere a ener
giei, spre a cîștîga oamenii pentru 
idei practice, îndrăznețe".

Dintr-o discuție cu factori im
plicați în domeniul construcției de 
instalații pentru energii neconvențio
nale s-au desprins cîteva soluții 
practice, ca, de pildă, crearea unei 
expoziții permanente, în care publi
cul să se poată informa în amănunt, 
să poată vedea un șir de variante 
(dimensiuni, materiale, preț, surse de 
acționare) pentru astfel de instala
ții, cu posibilitatea de a face 
menzi pe loc și a încheia 
tract pentru întreținerea in 
funcționare a instalațiilor 
live.

Concluzia 7 Cit se poate
plă : există pretutindeni posibilități 
de sporire a energiei din resurse 
proprii. Ceea ce este valabil nu 
numai în județul Covasna.

concursurilor Internaționale". Ruxan- 
dra Simionescu — vioară — 17,30.
• Opera Română (13 18 57) : Tosca 
— 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Vic
toria șl-al ei husar — 18.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Mâgureanu. 14 75 46) : 
Trenurile mele — 18.30; (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) : Hamlet — 16.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Ivona, prin
cipesa Burgundiei — 18.
• Teatrul Foarte Mic 
Lewis și Alice — 19,30.
• Teatrul de comedie
Pețitoarea — 17,30.
• Teatrul „C.I. Nottara" 
sala Magheru) : Pădurea 
(sala Studio) : Martorii sint de față 
- 18.
• Teatrul Gluleștl (sala Majestic.
14 72 34) : Nu, eu nu regret nimic — 
17; Arta conversației — 18,3j; (sala 
Giuleștl, 18 04 85) : Bărbierul din 
Sevilla — 18,30.
• Teatrul satiric-muzleal „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) ; Nimic 
despre elefanți — 18; (sala Victoria, 
50 58 65) : Băiatul cu' sticleți — 18.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Pe sub cetini la izvoare 
— 18.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Intre caftan și smoking — 17,30.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Toate pinzele sus — 9; De la Stan 
și Bran la Muppets — 18.
• Teatrul „Țăndărică" 
Făt Frumos din lacrimă - 
Cosmonauților, 11 12 04) : 
Leul — 13.
• Circul București (10 41 95) ; Circul 
Mare din Moscova — 15; 18,30.
• Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59) : Rosencrantz și Guilden- 
stern — 17.

9; 11; 13; 15; 17; 19, FAVORIT
(45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 17; 19. ME
LODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 15;
17; 19.
• Frumoasa Asii și viteazul Muvol- 
ran : LUMINA (14 74 16) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19.
• Vrabia pe gheață 
de desene animate 
lui A Iad in — 15;
(16 35 38).
• O sansă prea
NOI (15 6110) — 9; .........................
• Raidul vărgat: FEROVIAR (50 51 40)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, AURORA
(35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.

9: Program
11; 13; Lampa 

17; 19 : DOINA

mare : TIMPURI 
11; 15; 17; 19.

CARL XVI GUSTAF
Regele Suediei

deosebire !n cele din sud-vest. Vîntul 
va sufla slab ptnă la moderat. Tem
peraturile minime nocturne vor fi cu
prinse Intre minus 2 și plus 6 grade, 
iar cele maxime diurne intre 6 șl 16 
grade. In București : Vreme în încăl
zire ușoară, cu cerul mai mult noros. 
Va ploua in ultimele zile. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat. Tempera
turile minime vor oscila între 2 și 5 
grade, iar cele maxime între 8 și 12 
grade.

Nicolae 
general al 

Republicii

sprijinirea tuturor familiilor celor 
care au avut de suferit de pe urma 
accidentului.

Tovarășul 
secretarul 
președintele 
România, a transmis cele 
re condoleanțe familiilor îndoliate.

A fost instituită o comisie de 
partid și de stat pentru stabilirea 
cauzelor accidentului, precum și pen
tru aplicarea tuturor măsurilor ne
cesare în vederea înlăturării urmă
rilor acestuia.

Ceaușescu, 
partidului, 
Socialiste 

mai since-

rezultate au obținut întreprinderea 
de materiale izolatoare. între
prinderea textilă din Vaslui si în
treprinderea de tricotaje Huși. 
Pînă la finele lunii, aceste destoi
nice colective vor mai expedia su
plimentar la export produse în va
loare de 9 milioane lei. (Petru 
Necula).

— la Bicsad. fele vor fi racordate la 
sistemul național. Dar nu a fost lua
tă în considerare posibilitatea con
struirii unor instalații acționate cu 
apă pentru uzul unei singure gospo
dării sau al unui grup de familii, 
deși cerințe există. In satul Lisnău- 
Vale, de exemplu, cetățenii au pro
pus consiliului popular construirea 
unei microhidrocentrale, oferindu-se 
totodată să contribuie la realizarea 
ei. Ar fi făcut-o ei singuri, dar 

•aveau nevoie și de o anumită asis
tență tehnică, precum și de un gene
rator care să convertească forța apei 
in electricitate. Iar acest sat nu este 
unicul dornic de o microhidroceii- 
trală. în județ sînt circa 20 de co
mune care dispun de un util poten
țial hidroenergetic.

Locuitorii blocurilor din zona su
perioară a municipiului Sf. Gbeor- 
ghe. căminele de nefamlliști pri
mesc, o bună parte din an, apă în
călzită de captatori solari. Chiar 
dacă nu funcționează tot anul, eco
nomia de combustibil convențional 
este importantă și. de aceea, se pre
vede extinderea utilizării acestei 
energii și la unele ferme zootehni
ce și grupuri sociale, la internatele 
școlare, la diferite alte unități eco
nomice și sociale.

Dar, ca șl în cazul instalațiilor de 
biogaz, al microhidrocentralelor, ce
tățeanul care dorește să beneficieze 
de ele nu știe cui să se adreseze, 
fiindcă astfel de servicii nu sînt încă 
organizate.

Progresul impune depă
șirea fazei de „unicat". Exis‘ 
tența unor experiențe valabile, con
vingătoare, ca și faptul că turbinele 
eoliene, captatorii solari, instalațiile 
de biogaz, hidrocentralele „de bu
zunar" au depășit faza de idei 
abstracte, puțind fi văzute „la lu
cru", nu asigură de la sine intro
ducerea lor pe scară largă.

Problema principală este că tot 
mai multi cetățeni sint interesați — 
ne-au spus-o cei cițiva in ograda 
cărora se află astfel de mijloace de

— 15.
14.30,

18.30 :

• Intrusul : BUZEȘTI (50 43 56)
• Clinele — 8,30; 10,30; 12.30;
Zona cu obstacole — 16.30;
DACIA (50 35 94).
• Aleksandr Nevskî — 9; 11: 13; 15,
Un strigăt după ajutor — 17; 19 :
UNION (13 49 04).
• Allo, taxi I: LIRA (317171) — 15; 
17; 19. MUNCA (21 50 97) — 15: 17; 19.
• Berlin ' 
Egipt — 
(31 28 13).
• Marele premiu — 13; Cobra se în
toarce — 17; 19 : FERENTARI
(80 49 85).
• Fata fără zestre: PACEA (71 30 85)
— 13: 18.
• Dublă depășire : VIITORUL 
(10 68 40) — 15; 17; 19.
• Ne trebuie o solistă — 15; 17. 
Doamna cu cățelul — t9 : POPULAR 
(35 15 17).
• Agonia: SCALA (11 03 72) — 9;
12; 15,15; 18,30.
• Ziua cea mai lungă : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 8.45; 12; 15.15; 18,30.
• Fanfan Ia Tulipe : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11; 13; 13,15; 17.30; 19,30.
• Toată lumea este a mea : VIC
TORIA (16 28 79) — 9; 12; 15;
ARTA (213186) — 9; 12; 13; 18.
• Copie la indigo : VOLGA (79 71 26)
— 9: 11; 13; 15; 17; 19, FLAMURA 
(85 77 12) — 11; 13; 15.

kaputt — 15, Piedone in
17; 19 : DRUMUL SĂRII

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Iubirile de-o viață — 17,30; 
(sala Atelier) : Cartea lui lovlță — 18.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) : „Laureați ai

Adunare festivă cu prilejul Zilei internaționale
pentru eliminarea discriminării rasiale

Și 
și

Cu ocazia Zilei internaționale pen
tru eliminarea discriminării rasiale, 
vineri s-a desfășurat, in Capitală, o 
adunare festivă organizată de Aso
ciația Română pentru Națiunile 
Unite (ANUROM), Asociația Ti
neretului și Studenților din Româ
nia pentru Națiunile Unite 
(A.T.S.R.N.U.) și Asociația de Drept 
Internațional șl Relații Internaționa
le (A.D.I.R.I.).

Adunarea a fost deschisă de prof, 
dr. docent Alexandru Bălăci, pre
ședintele ANUROM.

în cuvîntul rostit cu acest prilej, 
ministrul justiției, Gheorghe Chivu- 
lescu, a arătat că România s-a pro
nunțat constant împotriva politicii 
de discriminare rasială și a sprijinit 
popoarele care luptă împotriva im
perialismului, colonialismului 
neocolonialismului, rasismului 
apartheidului, pentru emancipare 
economică și socială.

Așa cum sublinia președintele Re
publicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a spus 
vorbitorul, politica de apartheid și 
de discriminare rasială, care repre
zintă o sfidare la adresa umanității, 
o încălcare flagrantă a Cartei 
O.N.U., a celor mai elementare 
drepturi ale omului, constituie un 
grav pericol pentru pacea și secu
ritatea internațională. România so
cialistă se pronunță în mod hotărit 
și acționează consecvent în sprijinul 
luptei populației Africii de Sud pen
tru libertate și democrație, pentru 
realizarea dreptului său sacru la o 
viață liberă și demnă, de sine stă
tătoare.

De ia Inspectoratul General al Miliției, 
Direcția

Ca urmare a normalizării condi
țiilor de desfășurare a traficului ru
tier, circulația autoturismelor pro
prietate personală, în București și 
în județele unde au fost Instituite

INFORMAȚII SPORTIVE
Steaua - Anderlecht, una dintre 
semifinalele „Cupei campionilor"
Ieri.jJa Geneva, sorții au decis ca 

adversara Stelei într-una dintre se
mifinalele „Cupei campionilor euro
peni" la fotbal să fie echipa belgia
nă Andbrlecht. Primul meci se va 
juca la Bruxelles, la 2 aprilie, iar 
returul, la București, la 16 aprilie.

Bineînțeles, cealaltă semifinală 
este F.C. Barcelona — U.K. Gote- 
borg.

La meciul Anderlecht — Bayern 
Miinchen (2—0), formația belgiană a 
fost următoarea : Vekeman — Peru- 
zovici (De Groote), Demol, Scifo, 
Andersen, Vercauteren, Vanderey- 
cken, Frimann, Vandenbergh — 
Olsen, Lozano.

în „Cupa cupelor"1, Dinamo Kiev 
va intîlni pe Dukla Praga, iar Atle
tico Madrid pe Bayern Urdigen.
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Sentimentele de solidaritate 
sprijinul poporului român cu lupta 
popoarelor pentru realizarea dreptu
lui lor legitim de a fi stăpine pe 
propriile destine, a arătat vorbito
rul, și-au găsit expresia în docu
mentele . comune semnate de statul 
nostru cu țările africane și au fost 
reafirmate și cu prilejul numeroa
selor intilniri ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu cu lideri ai miș
cărilor de eliberare națională. în 
cadrul O.N.U., în alte foruri inter
naționale, ca țară parte la Conven
ția privind suprimarea și pedepsi
rea crimei de apartheid și la Con
venția cu privire la eliminarea tu
turor formelor de discriminare ra
sială, România s-a pronunțat și se 
pronunță pentru îndeplinirea rezolu
țiilor O.N.U. împotriva apartheidu
lui, pentru realizarea obiectivului 
de lichidare a acestuia, a rămășițe
lor colonialiste, a dominației rasiste 
de pe continentul african.

în continuare, Noel D. Eichhorn, 
directorul a.i. al Centrului de in
formare a! O.N.U. la București, a 
prezentat Mesajul secretarului gene
ral al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, cu prilejul Zilei interna
ționale pentru eliminarea discrimi
nării rasiale.

Au luat parte reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, 
Consiliului popular al municipiului 
București, Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din România, 
cadre didactice universitare, cercetă
tori, studenți, ziariști.

circulație
restricții, se reia, începînd cu data 
de 22 martie a.c.

Duminică 23 martie a.c. circulă 
autoturismele proprietate personală 
care au număr de înmatriculare fără 
soț.

la campionatele mon-

în „Cupa U.E.F.A." un meci derbi 
european Internazionale — Real Ma
drid și F.C. Koln — Waregen.

★
Ieri, Ia Buzău, în divizia A : Glo

ria — A.S.A. 1—1 (1—1). Azi, cele
lalte meciuri ale etapei ; la Bucu
rești, Sportul studențesc — Univer
sitatea Craiova și Rapid — Corvi- 
nul. Mîine, Steaua — F.C. Olt, la 
stadionul Steaua.

BOX. „CENTURA DE AUR". Un 
număr de 59 de pugiliști români 
s-au pregătit pentru a fi înscriși la 
turneul ..Centura de aur" care va 
începe luni, de la ora 18, la Palatul 
sporturilor și culturii din Capitală. 
Vor participa 16 dintre cei 26 mem
bri ai lotului reprezentativ, printre 
care figurează Marian Gavriiă, Ște
fan Drișcu, Giani Gogol și Ilie Cor- 
bu, pe care publicul bucureștean îl 
cunoaște de ___1 ___
diale pentru tineret. în afara boxe
rilor steliști și dinamoviști care se 
află Ia lotul reprezentativ, cele două 
mari cluburi bucureștene vor înscrie 
la concurs cite alți șapte sportivi 
bine cunoscuți, cum sint Relu Nistor, 
Gheorghe Preda, Dorin Răcâru și 
Ilie Dragomir.

HANDBAL. Astăzi, la Goțeborg, 
în sferturile de finală ale Cupei 
campionilor europeni, echipa S’teaua 
va intilni pe I.K. Redbergslids. Re
turul va avea loc ' . '
Palatul sporturilor, în după-amiaza 
zilei de 30 martie.

SAH. în runda a 10-a a campio
natului european de șah pentru ju
nioare de la Băile Herculane. toate 
cele trei concurente românce au ob
ținut victorii, jucînd cu piesele ne
gre : Cristina Bădulescu a învins-o 
pe elvețiană Abraham. Smaranda 
Boicu ă cîștigat la Erika Sziva din 
Ungaria, iar Mălina Nicoară a între
cut-o ne scoțiană Coull. în alte două 
partide. Matveeva a cîștigat la Strzal- 
ka si Markov Ia Peiceva. în clasa
ment. înaintea ultimelor trei runde 
conduce Svetlana Matveeva (U.R.S.S.) 
cu 8 puncte, urmată de Ildiko Madl 
(Ungaria) — '6,5 puncte (1), Cris
tina Bădulescu (România) — 6,5 
puncte etc.

la București, Ia

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 
DIN 21 MARTIE 1986

Extragerea I : 28 21 76 52 32 55 40 
54 24.

Extragerea a Il-a : 86 57 69 81 23
60 85 14 ,90.

Fond de cîștiguri : 987 360 lei.

Urcînd sau coborînd cu o tele- 
cabină sau telegondolă din siste
mul bine pus la punct de transport 
pe cablu. în fața ochilor se desfă
șoară o priveliște unică : sute și 
sute de tineri și vîrstnici, în cos
tume multicolore, alunecă și piru
etează pe schiuri ca îritr-un vals 
amețitor intr-un decor fascinant, 
de o, rară frumusețe. Iar de pe 
virful Postăvarul, prin aerul tare 
al înălțimilor, privirea îmbrățișea
ză o altă imagine de neuitat : ma
sivele Bucegi. Piatra Craiului și 
Piatra Mare, ca și crestele din de
părtare ale munților Făgăraș, cu 
zăpezi parcă irizate ca niște crene
luri de cetate.

Două imagini surprinse In aces
te zile Ia Poiana Brașov, în care 
stăruie incă sezonul alb al spor
turilor de iarnă. Pentru că, deși 
calendaristic ne aflăm în plină pri
măvară și în unele zone aie țării 
mugurii au început să-și deschidă 
bucuria pe ramuri, numeroșii tu
riști din țară veniți prin oficiile 
județene de turism și prin între
prinderea de turism, hoteluri și 
restaurante București, ca și oaspeți 
de peste hotare, aflați acum in 
mirifica Poiană a Brașovului, nu 
duc lipsă de zăpadă și nu vor duce 
incă o bună bucată de vreme de 
aici încolo. Iar dacă razele soare
lui sau vîntul mai cutează să to
pească sau să spulbere pe alocuri 
zăpada, echipe speciale de meșteri 
iscusiți, care au in grijă întreține
rea pirtiilor de schi și săniuțe, a- 
coperă imediat porțiunile golașe 
cu elemente artificiale la fel de 
alunecoase și de un alb imaculat 
ca neaua. Și astfel, toate pirtiile de 
schi, cu diferite grade de dificul
tate, se află, cum se zice, in per
fectă „stare de funcționare". Și tot 
astfel. schiorii de performanță 
zburdă pe coamele munților, iar 
monitorii de înaltă calificare pre
dau pentru avansați sau începă
tori, în grup sau individual, lecțiile

DIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI J

în căutarea arborelui de teck
Pădurea, pădurea virgină, jungla 

sau brusa — elemente primordiale, 
milenare surse de viață pentru oa
menii și viețuitoarele tropicelor, 
stîlpi de boltă ai peisajului Viet
namului. Pădurea, adică arborele, 
in sute și mii de specii șl de esen
țe. De la bambusul de a cărui 
prezență aproape că nu mai iei act, 
într-atit de bogat acoperă toate ză
rile și cărările, de la palmierii, co- 
cotleril și eucalipții suspendați la 
răscruci de cer, ca și pinii codri
lor noștri, dar într-o strinsă în
lănțuire, proie'ctindu-ți deasupra 
un gigantic cort verde și parfumat, 
și pînă la speciile prețioase șt rare, 
ca arborele de fier sau de teck, 
care-și echivalează greutatea în 
aur ; și care, știind parcă asta, sînt 
mai distanți, mai retrași, preferă 
locuri mai singuratice, unde se zi
desc maiestuos, într-o noblețe se
veră de gravură. Arbori ce azi, mai 
mult ca oricind, iși abandonează 
adeseori rosturile ecologice și deco
rative (deși pe ultimele, după cum 
vom vedea, de fapt le păstrează, 
mai mult, le ridică la valori inedi
te), dăruindu-se unor arzătoare 
nevoi ale omului.

In Vietnam, la ceasul de față, e în 
curs un aprig efort constructiv, în 
care rolul lemnului este unul de 
primă mărime. Se edifică industrii, 
poduri și diguri, case. Problema 
caselor, cel puțin, este printre cele 
mai presante, in special in orașe, 
in special in cele mai mari și în 
special in cele din sudul țării, 
unde aglomerarea umană este ex
tremă, urmare și a exploziei de
mografice, dar și, nu in ultimul 
tind, a politicii vechilor ocupanți 
și a acoliților lor, care au strămu
tat în incintele citadine, mai ușor 
de supravegheat, o populație rura
lă ce, diseminată in satele pier
dute prin junglă, le scăpa de sub 
control, trecind în tabăra forțelor 
patriotice. Milioane de țărani s-au 
trezit „orășeni", smulși din vetrele 
care, la rîndu-le, au fost smulse 
din temelii și de pe hărți, arse de 
bombe sau rase de tunuri. Munici
palitatea orașului Ho $i Min (ve
chiul Saigon) a depistat, printr-un 
studiu, nu mai puțin de 
46 000 de familii care trebuie de 
urgență mutate din cocioabele in
salubre ce se înghesuie in bidon- 
ville-uri pe apele ce străbat metro
pola. Se construiesc in acest scop 
cartiere de blocuri și microcartiere 
de case frumoase, dispuse și ordo
nate, pentru prima oară în istoria 
locurilor, astfel incit nu mulțimea 
să sufoce spațiul, ci spațiul să cu
prindă mulțimea, reglindu-i respi
rația după reguli care, in 
deveni, poate, ritm, vast 
tinuu ritm citadin.

Da, respirația omului 
spații de existență este mal 
plă, dar cu bariere închise 
oricăror exagerări. Spațiul, _________ ...
metropolă cu 3,5 milioane de locui- și acribia expresivă, 
tori cum e Ho Și Min-ul, trebuie • • ■ ■-
gindit și chivernisit cu migala cu 
care sculptorul in os sau în fildeș 
face repartiția estetică a zeci de in
finitezimale podoabe pe un locșor 
de cițiva centimetri pătrați. Și-apoi 
spațiul, și cel interior ca și cel din 
afara omului, e învestit de milena
ra filozofie a locurilor cu rang de 
creație, de o prea importantă crea
ție ca s-o poți lua oricum in pi
cioare.

timp, vor
și con-
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SIBIU : O nouă unitate 
medicală

La mai puțin de un an de zile 
de Ia intrarea în circuitul medical 
a noului spital județean din Sibiu, 
un alt obiectiv important a fost 
dat acum în folosință : noua sec
ție de fizioterapie și recuperare 
medicală. Dotată cu personal 
dical de înaltă calificare, cu 
ratură modernă și complexă, 
secție asigură condiții optime 
tru tratament și spitalizare 
cabinetele de kinetoterapie, hidro- 
terapie, termoterapie. electrotera- 
pie și altele, contribuind astfel la 
refacerea capacității de muncă a 
pacienților. (Ion Onuc Nemeș).
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lor de învățare sau însușire mai 
bună a acestui sport tot mai în
drăgit.

Această „Perlă a Carpaților", 
cum mai este denumită — și pe 
burtă dreptate — Poiana Brașov, 
este bine cunoscută în toată lumea 
ca o stațiune a sporturilor de iar
nă, dar nu numai atît. în ultimii 
ani, a crescut numărul oaspeților 
din diferite țări care vin aici in 
toate anotimpurile anului pentru 
a-și petrece o vacanță reconfor

Un nume cu renume
POIANA BRAȘOV

tantă. Pentru că fiecare anotimp 
îi conferă stațiunii atracții irezisti
bile. Ba, mai mult, studiile și cer
cetările întreprinse in ultimul timp 
atestă fără putință de tăgadă că 
Poiana nu este numai un loc mi
nunat pentru concedii de odihnă, 
ci și o oază de îngrijire a sănă
tății.

Situată la peste 1 000 metri înăl
țime, înconjurată de păduri de 
brad și molid, adevărate „fabrici 
de ozon", beneficiind de un bio- 
climat tonic — stimulant, de un 
aer curat, lipsit de orice poluare, 
bogat in radiații ultraviolete și de 
o ionizare accentuată a atmosferei, 
care se constituie in tot atiția fac
tori naturali terapeutici. Poiana 
Brașov este indicată și în tratarea 
unor afecțiuni, precum : nevroză 
astenică, surmenaj fizic și intelec
tual, tulburări de creștere la co
pii, anemii secundare, afecțiuni ale 
aparatului respirator și altele. Fac- 

Noile blocuri din metropola Su
dului nu sînt înalte, au doar cite 
3—4 etaje, căci, ni s-a spus, oțelul 
și fierul-beton necesare unor con
strucții mai mari sint rare in zonă, 
iar a le căra aici de departe, din 
munți, implică o cheltuială greu de 
admis intr-un ceas cu atitea co
pleșitoare nevoi de viață. Deci 
oțel și fier-beton consumate cu 
scumpătate, iar în rest — lemn. 
Schelele pentru montarea blocuri
lor (și nu numai blocurilor) sint 
din lemn, ba, mai mult, lemnul in
tră masiv și in compoziția pro- 
priu-zisă a edificiului, devine „zid" 
în simbioză cu alte materiale, după 
ingenioase rețete imaginate de spe
cialiștii vietnamezi.

O întreagă industrie a lemnului 
aparține artei. Ea se desparte ra
dical, nu numai prin scop și mij
loace, dar și prin orarul și calitatea 
efortului, de cea destinată construc
țiilor, așa cum se desparte un ate
lier de făcut căruțe (n-o spunem 
spre a rușina respectivul atelier,

însemnări de călătorie 
din R. S. Vietnam

constatăm doar un fapt) de o uzi
nă de avioane. Am petrecut, la 
Ho Și Min, cîteva ceasuri intr-o 
„Fabrică de lemn lăcuit" (dar și 
pictat, și pirogravat, și incrustat cu 
inserții de os, de sidef, de bob de 
mătase, de policrome așchii din co
chilii de scoici, unele atit de infi
me incit mânuirea lor se face sub 
microscop, cu ultrafine pensete). 
O fabrică in care efortul celor cite- 
vg sute de meșteri-artiști este și 
manual, dar și cerebral, și ținind 
de neprevăzutele legi ale inspira
ției ; un efort in care solicitarea 
maximă, asaltul necugetat asu
pra materialului, crisparea de orice 
fel sint excluse, ele puțind duce 
la ireparabile ratări, cu totul gra
ve cind se lucrează cu ce se lu
crează. Principalul material de lu
cru e lemnul de teck, regele arbo
rilor, expediat aici de la sute și 
sute de kilometri de către țăranii 
de pe Platourile înalte. Este expe
diat doar trunchiul copacului, cu 
crengile lui, atent dezgolite de 
frunze, căci fabrica n-are nevoie de 
frunze și, chiar de-ar avea, expedi
torii s-ar despărți anevoie de ele. 
Frecate intre palme, aceste frunze, 
asemănătoare celor de brusture, 
dau un suc de culoare oranj, cu care 
țăranii ung sacii în care păstrează 
orezul. (Mirosul exalat alungă in
sectele, păsările și rozătoarele jun
glei). Din trunchiul și din crengi
le teckului, sculptate, lăcuite, îm
podobite, se obțin opere de artă. 
Fantasticul în inspirație, noblețea 
si uvf 1 eatvil, perfecțiunea
tehnică, luminiscența caldă de ta
blou abia vernisat vor rămine in
tacte peste decenii. Uriașe vaze 
ornamentale, înalte de 2—2,5 metri, 
mobilier de toate stilurile (chiar și 
garnituri „Louis XV", desigur doar 
ca tipar, devenite altceva prin po
doabe), panouri decorative, statue
te și figurine, cutii și boluri cu 
marca acestei fabrici se rîndutesc 
somptuos în „boutique“-urile de 
artă ale orașului sau, exportate în

Temeliile orașului nou
(Urmare din pag. I)
logului insă, el rămine înscris la 
capitolul mai puțin promițător inti
tulat „șantier arheologic nedescoper- 
tat“.

Nu aștern aceste rînduri ca o ple
doarie pentru a se lăsa mină libe
ră arheologilor pe un teren viran. 
Țin la fel de mult la opera edililor, 
arhitecților și constructorilor care 
înfrumusețează necontenit orașul. 
Cu un îndemn, numai, la imaginația 
lor: de a găsi acele soluții arhitec
tonice și inginerești care să permi
tă concomitenta edificiilor lor cu 
cercetarea arheologică, conviețuirea 
cu ea. Aceasta va putea deveni pri- 

torilor naturali de cură li se adau
gă excelentele condiții de cazare 
și masă în hoteluri moderne și 
confortabile — Alpin, Ciucaș, Te
leferic, Bradul, Poiana, Piatra 
Mare, Intim și altele — ca șl în 
vile cochete, liniștite, toate con
struite in stilul arhitectonic speci
fic zonei montane de aici.

Poiana Brașov și-a ciștigaț un 
bun renume și prin multitudinea 
de posibilități de agrement pe care 
le oferă oaspeților săi pentru pe

trecerea timpului liber lntr-un mod 
cit mai plăcut șl util. Amatorilor 
de sport le stau la dispoziție te
renuri de volei, tenis de cimp, 
handbal, minigolf, tir cu arcul, 
două piscine pentru practtcarea 
înotului. Cea mai nouă dintre ele 
— „Cristal" — de dimensiuni se- 
miolimpice, dispune de un bazin 
pentru aduiți și unul pentru copii, 
precum și de o elegantă și bine 
dotată sală pentru gimnastică me
dicală. în afară de drumețiile prin 
pădurile și munții din apropiere, 
oaspeților stațiunii li se 
programe de excursii pe 
dintre cele mai tentante, 
tarea stațiunilor Sinaia,
Predeal și Tușnad, a orașelor Bra
șov, Sibiu, Făgăraș. Sighișoara. 
Despre alte noutăți în ceea ce pri
vește oferta de agrement a stațiu
nii ne-a vorbit directorul coordo
nator al O.N.T. Carpați-Brașov, 
Dumitru Burtea :

propun 
itinerare 
cu vizi’ 
Bușteni,

admirate de oa- 
magazine de lux

dintre meșterii

zeci de țări, sint 
menii de acolo in 
ori in muzee.

Cei mai mulți 
fabricii sint virstnici, dar, in ulti
mii ani, au început să se încon
joare cu fii și nepoți. Căci, după 
cum ne spunea directorul Dinh 
Van Phat (și el un om in virstă, 
trecut de 70 de ani, dar avind ca 
adjunct un tinăr), comenzile cresc, 
este nevoie de tot mai multă „mar
fă" vietnameză cu chipul artei. 
Asta, pe de o parte. Pe de alta, se 
întlmplă nu rareori ca execuția 
unei singure piese să-i ceară arti- 
zanului-creator nu numai luni, ci și 
ani, drept care el, în destule ca
zuri, transferă sarcina urmașutui- 
ucenic. Aceasta nu atit prin aban
don biologic, prin oboseala virstei, 
cit prin ambiția calmă a ducerii 
operei — prin alți și alți ani de 
trudă — la suprema perfecțiune.

Desigur, spațiul reportajului de 
față nu ne-a îngăduit să parcurgem 
întregul itinerar de trudă, migală, 
fantastic, miniatură și inedit care 
înseamnă — in viața economiei și 
în viața oamenilor din Vietnam — 
drumul de astăzi al lemnului. Un 
astfel de itinerar n-ar trebui să 
ocolească nici casele lacustre pe pi- 
loți de lemn, abundente in deltele 
fluviilor, nici joncile pescărești ori 
bacurile ce traversează apele, nici 
podurile, miile de poduri noi arcui
te peste aceleași ape, nici roțile cu 
pedale ale grădinilor și orezăriilor, 
nici atitea și atitea unelte și instru
mente, obiecte ș» accesorii indus
triale sau casnice. Un astfel de iti
nerar — se va zice — e insă același 
pe numeroase meridiane ; da, dar 
cu un plus de pregnanță aici, intr-o 
țară covirșitor de bogată in lemn 
Și, mai ales, suplinind prin lemn 
multe alte materii, inexistente, rare 
sau numai costisitoare. Ceea ce 
ne-a făcut, firesc, să ne întrebăm 
— și să-i întrebăm pe interlocutorii 
noștri de aici — unde e granița în
tre folosirea judicioasă și cea exce
sivă a lemnului, cu bineștiutele 
consecințe ce pot decurge din ulti
ma. Că pădurea, jungla sau brusa 
irump și cresc pe aici năvalnic, asta 
o știam. Ce încă nu știam este 
efortul redesenării de către om a 
naturii pe care, cu voie sau silit de 
împrejurări, a deturnat-o din ve- 
chea-i înfățișare. La Ho Și Min, ne
voia de lemn de lucru, ca și cea de 
lemn de foc (ultima, de circa 20 kg 
lunar pe cap de locuitor) s-au vă
dit, printr-un studiu întreprins încă 
de-acum zece ani, cu mult peste 
oferta pădurilor locului. Un vast 
plan de împăduriri ă fost pus la 
punct, avindu-l ca autori ai înfăp
tuirii pe locuitorii metropolei. In
tre anii 1.976 și 1985 s-au plantat 
aici peste 80 de milioane de arbori, 
echivalind cu o pădure de ISr-20 
mii de hectare.

I se redă naturii, prin aspre 
eforturi făcute cu tîmăcopttl, cu 
sapa și cu cazmaua, ceea ce i se 
ia. iar ceea ce i se ia revine, legi
tim, țării și omului, prin acea lege 
veche de cind e lumea — azi de
venită aici chiar lege, 
programatic și diriguită efectiv — 
potrivit căreia pămîntul și tot ce-i 
al lui aparțin mai cu seamă celor 
ce le slujesc înflorirea, progresul 
socialist.

asigurată

Iile PURCARU

lej de mindrie pentru niște soluții 
moderne de proiectare și chiar de 
legendă pentru noile construcții. Le
gendă binemeritată pentru un oraș 
atit de vizitat.

Ne aflăm in preajma marcării a 
2 500 de ani de la atestarea scrisă a 
gefilor de către Herodot. îmi ima
ginez cum ghidul unei Constante din 
viitor va spune vizitatorilor opriți 
în fata clădirilor a căror construcție 
începe acum: „Printr-o inteligentă 
și ingenioasă soluție arhitectonică 
românească, aceste construcții adă
postesc trei milenii de istorie: sub
solurile în care cercetarea devansea
ză mereu virsta cetății și înălțimea 
temerară a edificiilor epocii socia
liste cu care ne mindrim"!

— înainte de a puncta cîteva 
noutăți de ultimă oră, ca să zic 
așa, m-aș referi mai întîi la com
plexul „Favorit", realizat tot re
cent și unic in felul său prin con
strucție. dotare și multifuncționa- 
litate. Aici au loc spectacole cul- 
tural-artistice și distractive, pro
iecții de filme, întreceri la tenis 
de masă și popice. Tot in cadrul 
său există bibliotecă si o sală de 
lectură, funcționează un restaurant 
și un bar de zi. Cei care n-au mai 
venit in ultimele luni la Poiana 
Brașov vor avea plăcuta surpriză 
să constate că la baza noastră de 
echitație se află in stadiu final de 
execuție zece căsuțe noi, tip vilă, 
pentru cazare în condiții superioa
re de confort. Se vor face în mod 
curent plimbări de agrement cu 
caii, iar pentru cei care doresc șă 
practice acest sport, organizăm un 
curs de inițiere. în preajma sezo
nului estival vom deschide o stină 
turistică, unde oaspeții vor putea 
urmări, la fața locului, întregul 
,,proces" de pregătire a preparate
lor specifice, de calitatea cărora se 
vor convinge degustindu-ie. De a- 
semenea, turiștilor care vor opta 
pentru drumeții spre localitățile de 
munte Sirnea, Fundata și Bran Ie 
vom oferi posibilitatea să-și încer
ce norocul la pescuit de păstrăvi. 
Totodată, sperăm să realizăm de 
acum inainte o mai veche dorință 
a noastră, și anume aceea ca Po
iana Brașov să devină un loc ideal 
de petrecere a timpului de către 
tinerele perechi, în primele lor zile 
și săptămîni în calitate de proas
peți familiști. în acest scop, le vom 
asigura in vile și hoteluri încăperi 
anume amenajate și servicii ire
proșabile, astfel incit sejurul lor 
aici să le rămînă drept una dintre 
cele mai frumoase amintiri.

Petre POPA 
Nicolae MOCANU
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MOSCOVA SOFIA: Sesiunea Adunării Populare

ANUL INTERNATIONAL A
— AL PĂCII -...-.. - lkZ

R.S.F. IUGOSLAVIA : Crearea unui comitet național 
pentru coordonarea acțiunilor în sprijinul păcii
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BELGRAD 21 (Agerpres). — Gu
vernul iugoslav a înființat un co
mitet national pentru organizarea 
si coordonarea activităților legate 
de marcarea Anului International al 
Păcii — a anuntat purtătorul .de 
cuvînt al Secretariatului federal 
pentru afacerile externe, citat d» 
agenția Taniug.

R.S.F. Iugoslavia a sprijinit 
inițiativa proclamării, de către 
O.N.U.. a anului 1986 drept An In
ternational al Păcii, a relevat pur
tătorul de cuvînt. mentionînd o se
rie de acțiuni ce vor avea loc cu 
acest prilej în Iugoslavia.

Pentru salvgardarea vieții
NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres). - Comitetul pentru lichidarea 

discriminării femeii, întrunit in sesiune la sediul Națiunilor Unite, a 
adresat un apel guvernelor țărilor membre ale O.N.U. și organizațiilor 
neguvernamentale, cerîndu-le să intensifice lupta pentru pace, intr-o 
rezoluție adoptată în legătură cu Anul Internațional al Păcii se relevă 
necesitatea unei participări intense a femeilor, în mod egal cu bărbații, 
la acțiunile antirăzboinice, de salvgardare a vieții.

Europa să devină o zonă a păcii și securității
BONN 21 (Agerpres). — Partidul 

Social-Democrat din R.F. Germa
nia se pronunță ca, pînă la sfîrși- 
tul secolului, Europa să devină o 
zonă a păcii, o zonă de unde nici 
un război să nu mai pornească 
vreodată și împotriva căreia să nu 
mai fie declanșat niciodată vreun 
război — se ara'tă în proiectul de 
document cu privire la politica de 
pace și securitate dat publicității 
în vederea congresului din august 
al acestui partid.

în document se afirmă că poli
tica P.S.D. — cel mai mare partid 
de opoziție din R.F.G. — are drept' 
obiectiv o ordine în lume bazată 
pe soluționarea pe cale pașnică a 
conflictelor și excluderea războiu
lui ca instrument al politicii state
lor. Popoarele europene trebuie să 
continue în mod hotărît procesul 
destinderii.

numele de „Războiul stelelor" — 
informează agenția vest-germană 
D.P.A. Astfel, Berndt Kubbig, co
laborator științific al „Fondului 
Hessen de cercetări in problemele 
păcii și conflictelor", a prezentat, 
rezultatul unor studii in care nea
gă afirmațiile celor ce susțin că 
programul Inițiativei de apărare 
strategică ar aduce unele avantaje 
R.F.G. Calculele guvernului privind 
foloasele pe care le poate obține 
R.F.G. din participarea la acest 
program sint lipsite de temei.

BONN 21 (Agerpres). — Mai 
mulți oameni de știință din R.F. 
Germania au condamnat planurile 
de atragere a țării la realizarea 
programului american Inițiativa de 
apărare strategică, cunoscut sub

„Apelul de Ia Hiroshima 
și Nagasaki"

TOKIO 21 (Agerpres). — Guver
natorul Insulei Hokkaido, Takahiro 
Yokomichi, a semnat „Apelul de 
la Hiroshima și Nagasaki", în care 
se cere interzicerea generală și to
tală a armelor atomice. Un număr 
de 152 de consilii municipale și 
comunale din insulă și-au expri
mat pînă acum sprijinul față de 
această inițiativă.

în total, peste 18 milioane de 
japonezi au semnat — în cadrul 
unei ample și susținute campanii 
naționale — „Apelul de la Hiro
shima si Nagasaki".

Cursa înarmărilor — 
frînă în calea dezvoltării

DAR ES SALAAM 21 (Agerpres). 
— Referindu-se la actuala situație 
din lume, Julius Nyerere, președin
tele Partidului Revoluționar din 
Tanzania, de guvernămînt, fost șef 
al statului, a declarat că tata sa 
se opune categoric continuării 
cursei înarmărilor.

„Un război nuclear nu înseamnă 
numai pierderea de vieți omenești, 
ci pune în pericol însăși existența 
civilizației pe planeta noastră" — 
a arătat Julius Nyerere. El a afir
mat că. pe lingă pericolele imense 
pe care le implică continuarea 
cursei înarmărilor nucleare, aceas
ta înghite, in mod absurd, nenumă
rate resurse materiale intr-o lume 
care are atît de multă nevoie de ele.

Pentru crearea unei zone denuclearizate 
în nordul Europei

STOCKHOLM 21 (Agerpres). — 
Politica de neutralitate a Suediei 
rămîne neschimbată, a declarat 
ministrul afacerilor externe sue
dez, Sten Andersson, prezentând în 
parlament declarația 
legătură cu politica 
arătat că Suedia va 
vitatea îndreptată 
unei zone denuclearizate în nordul 
Europei, subliniind necesitatea în-

guvernului în 
externă. El a 
continua acti- 
spre crearea

cheierii unui acord privind inter
zicerea deplină a experiențelor nu
cleare. Șeful diplomației suedeze 
s-a pronunțat, totodată, împotriva 
militarizării spațiului extraatmos- 
feric, relevînd că proliferarea ar
melor în Cosmos va duce la conti
nuarea cursei înarmărilor și la ri
sipirea unor importante resurse fi
nanciare, care ar putea fi folosite 
pentru a combate sărăcia în lume.
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Măsuri pe linia îndeplinirii hotărîrilor Congresului 
al XXVII-lea al P.C.U.S.

MOSCOVA 21 (Agerpres). — La 
Moscova a avut loc ședința Birou
lui Politic al C.C. al P.C.U.S. în ca
drul căreia au fost stabilite măsuri 
concrete legate de îndeplinirea Re
zoluției Congresului al XXVII-lea al 
P.C.U.S. si a prevederilor Raportu
lui politic prezentat congresului. în 
hotărîrea adoptată se subliniază ne
cesitatea conectării neîntîrziate a tu
turor verigilor sistemului politic so
vietic la activitatea energică în ve

derea îndeplinirii sarcinilor (trasate 
de congres — relatează agenția 
T.A.S.S. A fost adoptat un complex 
de măsuri legate de rezolvarea pro
blemelor esențiale ale dezvoltării e- 
conomiei. politicii sociale, construc
ției de stat si activității ideologice.

Au fost, de asemenea, examinate 
probleme legate de adîncirea colabo
rării cu tarile socialiste, de înfăp
tuirea strategiei externe pașnice a 
partidului.

BUDAPESTA

Lucrările Adunării de
BUDAPESTA 21 (Agerpres). — în 

cadrul lucrărilor Adunării de Stat a 
R. P. Ungare — forul legislativ su
prem al țării — au fost dezbătute 
probleme privind domeniul con-

Stat a R. P. Ungare 
strucțiilor și al industriei construc
țiilor. Totodată, a fost adoptată Le
gea presei.

La lucrări au luat parte Jănos 
Kădăr, secretar general al P.M.S.U., 
alți conducători de partid și de stat.

Declarația O.U.A. cu prilejul Zilei internaționale
pentru eliminarea

ADDIS ABEBA 21 (Agerpres). — 
într-o declarație dată publicității la 
Addis Abeba cu prilejul Zilei inter
naționale pentru eliminarea discri
minării rasiale. Organizația Unității 
Africane a chemat toate forțele pro
gresiste din lume să-și intensifice 
acțiunile împotriva reprimării de că
tre regimul rasist de la Pretoria a 
populației africane majoritare. Ra
siștii de la Pretoria, relevă declara
ția. recurg la orice subterfugii, inclu
siv la așa-numite „reforme constitu-

discriminării rasiale
tionale". pentru permanentizarea sis
temului de apartheid. Documentul 
cheamă la intensificarea campaniei 
de eliberare din închisoare a lui Nel
son Mandela, lider al populației 
africane, întemnițat de peste 20 de 
ani. si la ridicarea interdicției pri
vind activitatea partidelor politice 
din R.S.A. în declarație se reclamă, 
de asemenea, anularea legislației ra-; 
siste și începerea de negocieri cu 
adevărații reprezentanți ai populației 
africane din R.S.A.

un vot semnificativ: Camera Reprezentanților 
a Congresului S.U.A. s-a pronunțat împotriva ajutorului 
acordat elementelor contrarevoluționare din Nicaragua

a R. P. Bulgaria
SOFIA 21 (Agerpres). — La Sofia 

s-au încheiat lucrările sesiunii Adu
nării Populare a R.P. Bulgaria, la 
care au participat Todor Jivkov, 
secretar general al C.C. al P.C.B.. 
președintele Consiliului de Stat, alți 
conducători de partid și de stat.

Deputății forului suprem legislativ 
au adoptat noul Cod al muncii. A 
fost, de asemenea, adoptată Declara
ția Adunării Populare în legătură cu 
marcarea Anului Internațional al 
Păcii.

La propunerea președintelui Con
siliului de Stat, Todor Jivkov, Ădu- 
narea Populară a aprobat o serie de 
modificări în componența și struc

tura Consiliului de Miniștri, infor
mează agenția BTA. Președinte al 
Consiliului de Miniștri a. fost ales 
Gheorghi Atanasov, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.B., 
inlocuindu-1 pe Grișa Filipov, mem
bru al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.C.B. In guvern au mai fost 
aleși : Ilcio Dimitrov — ministrul 
învățămîntului public ; Aleksei Iva
nov — ministrul agriculturii și sil
viculturii ; Gheorghi Gheorghiev — 
președintele Comitetului controlului 
de stat și popular.

Au fost desființate mai multe mi
nistere și instituții centrale, iar 
altele au fost reorganizate.

IN PREGĂTIREA CONGRESULUI AL XVIII-LEA 
AL P.C. DIN CEHOSLOVACIA

,,Direcțiile principale ale dezvoltării economice și sociale 
a R. S. Cehoslovace in perioada 1986—1990 și în perspectivă 

pînă in anul 2000”

beijing: încheierea lucrărilor primei sesiuni a Comisiei 
chino-sovietice de colaborare economică,

comercială și tehnico-științifică
BEIJING 21 (Agerpres). — La Bei

jing s-au încheiat, vineri, lucrările 
primei sesiuni a Comisiei chino-so
vietice de colaborare economică, co
mercială și tehnico-științifică, infor
mează agențiile China Nouă și 
T.A.S.S. Protocolul sesiunii a fqst 
semnat de Li Peng, vicepremier al 
Consiliului de Stat al R.P. Chineze, 
președintele părții chineze în comi
sie, și de Ivan Arhipov, prim-vice- 
președinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., președintele părții so
vietice în comisie.

Documentul, menționează agenția 
T A.S.S., consemnează dezvoltarea 
continuă a relațiilor comercial-eco-

nomice dintre cele două țări In ul
timii ani. Se evidențiază că, numai 
în 1985. volumul comerțului chino- 
sovietic a sporit'cu peste 6(1 la sută, 
în comparație cu anul precedent, 
extinzîndu-se și lista produselor li
vrate de ambele părți. Comisia a 
analizat posibilitățile de lărgire a 
colaborării bilaterale în construirea 
unor obiective industriale în R.P. 
Chineză, punînd în evidență per
spectivele cooperării tehnico-științi- 
fice sovieto-chineze.

S-a convenit ca cea de-a doua se
siune a comisiei să se desfășoare la 
Moscova, în perioada mai-iunie 1987.

PARIS : Componența noului guvern al Franței
PARIS 21 (Agerpres). — La Paris 

a fost dată publicității lista noului 
guvern al Franței, format de primul 
ministru, Jacques Chirac, liderul 
grupării Adunarea pentru Republică.

După cum relevă agenția France 
Presse, principalele portofolii gu
vernamentale au fost distribuite ast
fel: Jean-Bernard Raimond. minis
trul relațiilor externe: Edouard Bal- 
ladur, ministrul economiei, finanțe
lor și denaționalizării; Andre Gi-

raud, ministrul apărării; Charles 
Pasqua, ministrul de interne; Rene 
Monory, ministrul educației națio
nale.

în noul guvern de coaliție de cen- 
tru-dreapta, format în urma recen
telor alegeri legislative, partidul A- 
dunarea pentru Republică deține 18 
portofolii ministeriale. Uniunii pen
tru Democrația Franceză revenin- 
du-1 16 posturi în guvern. Alte trei 
portofolii au fost acordate unor per
sonalități independente.

IJItllMIIIl MIIIOCIII
CAIRO 21 (Agerpres). — Guvernul 

egiptean regretă profund și condam
nă atentatul care a avut loc în fața 
Tîrgului internațional de la Cairo — 
soldat cu moartea unei persoane și 
rănirea altor trei în rîndul angaja- 
ților pavilionului israelian din ca
drul tîrgului — a anunțat un pur
tător de cuvînt al Ministerului Afa
cerilor Externe al Egiptului, citat 
de agenția M.E.N.

Purtătorul <Je cuvînt a arătat că 
autoritățile egiptene nu vor precu
peți nici un efort pentru a-1 aduce 
în fața justiției pe autorii atentatu
lui.

După cum s-a anunțat, persoane 
neidentificate au deschis focul asu
pra unui automobil în care se aflau 
angajații israelieni.

LONDRA 21 (Agerpres). — Șeful 
Departamentului Politic al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei, 
Faruk Kaddoumi, aflat în vizită la 
Londra, a declarat că O.E.P. este 
gata să ia parte la o conferință in
ternațională, sub egida Națiunilor 
Unite, cu participarea U.R.S.S. și 
S.U.A. și a tuturor părților intere
sate. El a precizat că rezultatul a- 
cestei conferințe ar trebui să-1 con
stituie crearea unui stat palesti
nian independent și exercitarea 
de către palestinieni a dreptului la 
autodeterminare fără amestec străin.

WASHINGTON 21 (Agerpres). —, 
Camera Reprezentanților a Congre
sului american a respins joi seara, 
cu 222 de voturi contra și 210 pen
tru, proiectul de lege înaintat de 
președintele Ronald Reagan privind 
acordarea unul ajutor de 100 mili
oane dolari în favoarea contrarevo
luționarilor antisandiniști. împotriva 
proiectului au votat și o serie de 
deputați republicani, care se opun 
acestei inițiative a Administrației.

Votul din Camera Reprezentanți
lor a fost precedat de intense dez
bateri în presă și în forul legisla
tiv american. Congresmanul demo
crat Michael Barnes, președintele 
subcomitetului Camerei pentru pro
blemele Americii Latine, declara 
înainte de supunerea la vot a pro
iectului de lege : „Congresul trebuie 
să afirme în mod răspicat că există 
o alternativă mai bună la războiul 
din America Centrală". La rîndul 
său, președintele Camerei Reprezen
tanților. Thomas O'Neill, a atras 
atenția că aprobarea ajutorului echi
valează cu un nou pas „pe calea 
implicării trupelor americane în 
conflict ; respingerea proiectului este 
o problemă de conștiință, nu de po
litică" — a spus el.

Votul din Camera Reprezentanți

lor este apreciat de observatorii de 
la Washington ca o înfrîngere ma
joră a politicii Administrației față de 
Nicaragua — relatează agenția As
sociated Press.

Proiectul de lege urmează să fie 
examinat sâptămîna viitoare de că
tre Senat.

I
MANAGUA 21 (Agerpres). —Pre

ședintele Republicii Nicaragua. Da
niel Ortega Saavedra, a declarat că. 
în pofida respingerii de către Ca
mera Reprezentanților a S.U.A. a a- 
jutorului solicitat de Administrația 
americană pentru contrarevoluționa
rii antisandinisti. agresiunea împo
triva tării sale continuă, mentinîn- 
du-se riscul izbucnirii unui conflict 
regional — informează agențiile 
France Presse si Reuter. El a ară
tat că. atît timp cît Administrația 
S.U.A. insistă asupra soluțiilor mi
litare în conflictul din America Cen
trală. se mentihe amenințarea unei 
intervenții directe a Statelor Unite.

Daniel Ortega a relevat. De de altă 
parte, că Nicaragua continuă să fie 
favorabilă negocierilor în cadrul 
„Grupului de la Contadora" în ve
derea soluționării situației din re
giune.

ITALIA

Vot de încredere acordat guvernului în legătură 

cu noua legislație financiară
ROMA 21 (Agerpres). — Cabinetul 

italian de coaliție condus de Betti- 
no Craxi a obținut un nou vot de 
încredere în Camera Deputaților în 
legătură cu aplicarea proiectului 
noii legislații financiare, transmite 
agenția United Press International. 
Premierul a recurs frecvent la mo
dalitatea votului de încredere pen
tru a-și putea impune măsurile eco

nomice preconizate, criticate nu nu
mai de opoziție, dar și de unii mem
bri ai formațiunilor politice care îl 
susțin, menționează sursa citată.

Ca urmare a faptului că s-a pro
cedat la un vot deschis și nu secret, 
deputății majorității au votat în fa
voarea propunerilor guvernamenta
le, precizează U.P.I.

COLABORAREA ȚĂRILOR IN CURS DE DEZVOLTARE
-un important factor al accelerării progresului lor economico-social

RAPORT DIALECTIC ÎNTRE 
FACTORII INTERNI ȘI CEI EX
TERNI. Este un adevăr larg recu
noscut că, așa cum susține neobosit 
România socialistă, cum a subliniat 
și subliniază stăruitor președintele 
țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
realizarea obiectivelor de dezvoltare 
economică și socială ale fiecărei țări 
depinde în primul rînd de efortul 
propriu, de modul în care statele în 
cauză reușesc să mobilizeze și să 
utilizeze propriile resurse materiale 
și umane. Practica demonstrează, în 
același timp, că în condițiile crește
rii tot mai puternice a interdepen
dențelor economice dintre state — 
ca urmare îndeosebi a impactului re
voluției tehnico-științifice, a adînci- 
rii diviziunii internaționale a mun
cii, a apariției și acutizării unor pro
bleme economice cu caracter global 
(subdezvoltarea, energia și materiile 
prime, raporturile monetar-financia- 
re etc.) — înfăptuirea unor asemenea 
obiective nu poate fi asigurată dacă 
efortul propriu al fiecărei țări în 
cauză nu e sprijinit de o intensă 
cooperare internațională. în cadrul 
acestei cooperări, o importanță tot 
mai mare are colaborarea dintre ță
rile in curs de dezvoltare.

Intensificarea, în ultimii ani, a ac
țiunilor și măsurilor îndreptate spre 
lărgirea acestei colaborări constituie, 
de altfel, o expresie a conștientiză
rii crescînde în rîndul țărilor în curs 
de dezvoltare a faptului că realiza
rea propriilor obiective de dezvolta
re, succesul luptei pentru eliminarea 
actualului sistem de relații inechita
bile dintre state și făurirea unui nou 
sistem, echitabil și democratic de
pind într-o mare măsură de extin
derea și diversificarea conlucrării 
reciproce, de întărirea solidarității și 
unității de acțiune a tinerelor state 
independente pe arena mondială.

Se cunoaște, astfel, că în ultimii 
10—15 ani a sporit substanțial nu
mărul documentelor comune, al 
acordurilor de cooperare încheiate 
pe linie bilaterală între diferitele

țări în curs de dezvoltare, s-au inten
sificat conlucrarea în cadrul unor 
organizații subregionale și regionale 
ale acestor state, precum și efortu
rile vizînd amplificarea cooperării 
economice la nivelul tuturor statelor 
în curs de dezvoltare. Acțiunile și 
măsurile tot mai numeroase între
prinse în cadrul Grupului celor 77, 
al mișcării țărilor nealiniate consti
tuie un exemplu elocvent în acest 
sens. Declarațiile și programele de 
acțiune adoptate de Grupul celor 77 
în cadrul reuniunilor de la Mexico 
City (1976), Arusha (1979) și Cara
cas (1981) reprezintă, în măsura in 
care prevederile lor vor fi transpuse 
în practică, pași importanți în di
recția intensificării cooperării dintre 
statele în curs de dezvoltare. Pe 
aceeași linie se înscrie și instituțio- 

-nalizarea reuniunilor anuale în 
cadrul Adunării Generale a O.N.U. 
ale miniștrilor de externe ai țărilor 
membre ale Grupului celor 77.

La rîndul său, O.N.U., sistemul 
Națiunilor Unite în ansamblu, recu- 
noscînd importanța cooperării dintre 
țările în curs de dezvoltare, ca o 
nouă și indispensabilă componentă a 
activității internaționale în folosul 
dezvoltării, desfășoară o activitate 
tot mai susținută pentru sprijinirea 
extinderii acestei cooperări.

TEMEIURI OBIECTIVE PENTRU 
O STRÎNSĂ CONLUCRARE. Dez
voltarea și diversificarea cooperării 
economice dintre țările în curs de 
dezvoltare sînt favorizate de o mul
titudine de factori. Astfel, pe plan 
politic, marea majoritate a țărilor 
actualmente în curs de dezvoltare au 
pășit pe arena mondială ca entități 
de sine stătătoare în urma luptei 
de eliberare de sub dominația colo
nială, obiectivul comun constitu- 
indu-1 consolidarea independenței 
lor politice și economice. Tocmai de 
aceea, toate țările în curs de dezvol
tare sînt profund interesate în res
pectarea strictă în relațiile dintre 
state a principiilor șl normelor drep
tului internațional, în înfăptuirea

unei noi ordini economice interna
ționale, care nu pot fi realizate fără 
o strînsă solidaritate și unitate da 
acțiune în negocierile internaționale.

Pe plan economic se remarcă po
tențialul deosebit de important de 
care dispun țările în curs de dezvol
tare luate în ansamblu. Citeva date 
sînt edificatoare în acest sens : în 
țările în curs de dezvoltare se află 
circa trei pătrimi din populația pla
netei ; ele dețin aproape trei cincimi 
din rezervele mondiale de țiței ; 40 
la sută din producția de minereu de 
fier ; un important număr din țările 
respective dispun de o industrie ca
pabilă de performanțe la nivel mon
dial, precum și de importante capa
cități de cercetare-dezvoltare. De 
asemenea, între economiile țărilor în 
curs de dezvoltare există un însem
nat grad de complementaritate, care 
face posibilă satisfacerea reciprocă 
a unor multiple nevoi de dezvoltare. 
In același timp, s-a constatat că în
tr-o serie de situații realizarea în 
cooperare de obiective economice de 
către țările în curs de dezvoltare 
apare ca o alternativă preferabilă, 
avînd în vedere faptul că partenerii 
se înțeleg mai ușor, cunoscînd din 
propria experiență care sînt proble
mele specifice ce se ridică în țările 
lor, precum și căile cele mai adec
vate de rezolvare a problemelor 
respective.

DINCOLO DE PRIMII PAȘI. Fap
tul că țările în curs de dezvoltare 
au devenit tot mai conștiente de 
avantajele pe care le oferă conlucra
rea dintre ele a determinat luarea 
de măsuri pentru intensificarea a- 
cesteia. După adoptarea programului 
de acțiune de la Caracas, au avut 
loc o serie de reuniuni ale Grupu
lui celor 77 pe sectoare specifice 
(industrie, agricultură, comerț, e- 
nergie, probleme monetar-financiare, 
de pregătire a cadrelor naționale) în 
vederea concretizării prevederilor 
documentului menționat. Astfel, ulti
ma dintre aceste reuniuni (New 
Delhi, iulie 1985) a stabilit un plan

concret de negocieri în vederea In
stituirii unui sistem generalizat de 
preferințe comerciale intre țările in 
curs de dezvoltare. O consecință fi
rească a unor asemenea acțiuni este 
creșterea continuă a ponderii schim
burilor economice reciproce în an
samblul comerțului exterior al țări
lor în curs de dezvoltare (de la circa 
19 la sută în 1970 la aproximativ 25 
la sută în 1985), sporirea într-o mă
sură însemnată a numărului obiecti
velor economice realizate prin coo
perare între țările respective.

In ciuda progreselor realizate pînă 
acum, cooperarea economică dintre 
țările în curs de dezvoltare se si
tuează totuși la un nivel modest, cu 
mult sub posibilitățile reale de care 
dispune fiecare țară în parte. între 
cauzele unei astfel de situații se nu
mără insuficienta cunoaștere de că
tre factorii de resort din țările în 
curs de dezvoltare a potențialului 
real de cooperare, menținerea în 
continuare a multora din statele res
pective în strînsă dependență econo
mică de fostele metropole, existența 
în rîndul statelor lumii a treia a unor 
divergențe sau chiar stări conflic- 
tuale etc. Toate acestea evidențiază 
o dată în plus necesitatea întreprin
derii în continuare, în primul rînd 
de către înseși țările în curs de dez
voltare, de acțiuni menite să ducă 
la dezvoltarea cooperării economice 
dintre ele, astfel încît acestea să 
contribuie tot mai mult la accelera
rea dezvoltării lor economice.

SOLIDARITATEA ROMÂNIEI — 
IN FAPTE. Convinsă fiind de con
tribuția deosebită pe care coopera
rea dintre țările în curs de dezvol
tare o poate aduce la lichidarea sub
dezvoltării, a decalajelor dintre state, 
la înfăptuirea unei noi ordini econo
mice internaționale, România socia
listă, ea însăși țară în curs de dez
voltare, a acționat și acționează con
secvent pentru intensificarea rapor
turilor dintre statele în cauză atît 
în plan bilateral, cît șl multilateral. 
„România — arăta, în acest sens, to

varășul NICOLAE CEAUȘESCU — 
acordă o mare însemnătate relațiilor 
sale cu țările în curs de dezvoltare, 
considerînd că aceste țări reprezintă 
un factor important al economiei și 
politicii mondiale, că ele au și vor 
avea un rol tot mai mare in întreaga 
viață internațională".

Creșterea într-un ritm accelerat a 
schimburilor comerciale cu statele 
în curs de dezvoltare, numeroasele 
obiective din aceste state la realiza
rea cărora participă țara noastră, 
activitatea societăților mixte în do
meniile industriei, agriculturii, con
strucțiilor, transporturilor și comer
țului, asistența tehnică sub diferite 
forme, inclusiv cea a pregătirii de 
cadre naționale din aceste țări re
liefează pregnant solidaritatea mili
tantă și sprijinul activ acordat de 
partidul și statul nostru popoarelor 
care luptă pentru o dezvoltare libe
ră, independentă.

Dezvoltînd într-un ritm susținut 
colaborarea pe plan bilateral, Româ
nia acționează, în același timp, pen
tru extinderea conlucrării multilate
rale între statele în cauză, pentru 
întărirea solidarității și unității lor 
de acțiune, de aceasta depinzînd în 
bună parte, în concepția țării noas
tre, orientarea într-o direcție pozi
tivă a dezvoltării economice mon
diale, asigurarea condițiilor pentru 
accelerarea procesului de dezvoltare 
economico-socială a tuturor țărilor, 
în primul rînd al celor rămase în 
urmă. Sînt, de altfel, de largă noto
rietate demersurile președintelui 
Nicolae Ceaușescu în vederea orga
nizării unei întilniri la nivel înalt a 
țărilor în curs de dezvoltare, care ar 
da posibilitate statelor respective 
să elaboreze, de comun acord, o stra
tegie asupra activității viitoare atît 
în ce privește conlucrarea mai strîn
să între ele, în direcția dezvoltării 
economice cu forțe proprii, cît și 
prin stabilirea unor puncte de ve
dere unitare la negocierile cu țările 
dezvoltate. în acest spirit, țara 
noastră este ferm hotărîtă — așa 
cum a relevat nu o dată președintele 
ei — să acționeze, alături de cele
lalte țări în curs de dezvoltare, de 
toate statele lumii, pentru statorni
cirea unei noi ordini economice 
mondiale, pentru împlinirea- idealu
rilor de progres ale tuturor popoa
relor.

Dr. Lazăr COMANESCU

PRAG A 21 (Agerpres) — „Direc
țiile principale ale dezvoltării eco
nomice și sociale a R.S. Cehoslovace 
în perioada 1986—1990 și în perspec
tivă pînă in anul 2000", document 
care va fi dezbătut la apropiatul 
Congres al XVIII-lea al P.C. din 
Cehoslovacia, face un bilanț al dez
voltării economice și sociale a Ceho
slovaciei în perioada 1971—1985, 
cînd baza politicii economice și so
ciale a constituit-o linia generală 
de edificare a societății socialiste 
dezvoltate. Această linie, relevă do
cumentul. a fost îndeplinită cu suc
ces. Pe baza experienței proprii, 
poporul cehoslovac s-a convins că 
programul de edificare a societății 
socialiste dezvoltate corespunde in
tereselor și cerințelor lui fundamen
tale. •

In 1985, venitul național a depășit 
cu 80 la sută nivelul din 1970 ; 92 
la sută din această creștere obți- 
nîndu-se pe seama creșterii produc
tivității muncii.

După ce prezintă principalele re
zultate ale dezvoltării economico- 
sociale în ultimii 15 ani, documentul 
relevă că obiectivul principal al 
P.C.C. pînă în anul 2000 îl consti
tuie ridicarea nivelului de trai al 
poporului, satisfacerea nevoilor ma
teriale și spirituale ale populației pe 
o treaptă calitativ superioară, crea
rea de condiții tot mai prielnice pen
tru dezvoltarea armonioasă a omu
lui. Asigurarea acestui țel consti
tuie sarcina fundamentală a strate
giei economice pe termen lung, ba
zată pe dezvoltarea intensivă social- 
economică, creșterea eficienței pro
ducției sociale, a calității muncii și 
manifestării unui înalt spirit gos
podăresc.

Dezvoltarea multilaterală a întregii 
economii naționale impune accele
rarea progresului tehnico-științific 
pe baza participării depline la rea
lizarea Programului complex al pro
gresului tehnico-științific în țările 
membre ale C.A.E.R. pînă în anul 
2000, înfăptuirii unor schimbări 
structurale în producție, perfecțio
nării conducerii și planificării, fo
losirii mecanismului economic, par
ticipării crescînde a oamenilor mun
cii la conducere, creșterii califică
rii și spiritului lor de inițiativă.

Progresul tehnico-științifio va fi 
orientat spre electronizarea econo
miei naționale ; automatizarea com
plexă în primul rînd a producțiilor 
de mare serie și introducerea siste
melor de producție automatizate fle
xibile ; dezvoltarea energeticii nu
cleare, creșterea ponderii energiei 
electrice în balanța energetică și de 
combustibili a Cehoslovaciei ; dez
voltarea unor noi tipuri de mate
riale și asimilarea producției lor prin 
tehnologii rentabile ; dezvoltarea bio- 
tehnologiilor și folosirea lor pe scară 
cît mai largă.

Documentul evidențiază că rolul 
hotărîtor în accelerarea progresului 
tehnico-științific revine construcții
lor de mașini și electrotehnicii care, 
pe baza adîncirii colaborării, în 
primul rînd cu statele socialiste, 
trebuie să asigure necesarul de ma
șini și utilaje la un înalt nivel teh
nic pentru modernizarea bazei teh
nice de producție a economiei ceho
slovace și trecerea la procese teh
nologice esențial noi.

Astfel, se arată, în anul 2000 con
sumul populației urmează să spo
rească cu cel puțin 50 la sută. O 
îmbunătățire radicală se va produ
ce mai ales în domeniile învățămîn- 
tului, asistentei medicale și al asi
gurărilor sociale. Cu peste două 
treimi, raportat la 1985, urmează să 
crească venitul național.

Se va adînci colaborarea cu 
U.R.S.S. și țările comunității socia
liste, iar relațiile economice cu țări
le nesocialiste se vor dezvolta pe 
baza avantajului reciproc. în sfera 
relațiilor cu țările dezvoltate din 
punct de vedere industrial, sarcina 
trasată — se arată în document —

urmărește să se atingă un mai mare 
echilibru în structura comerțului, în 
exportul spre aceste țări va trebui 
să crească ponderea produselor a 
căror realizare presupune mari exi
gențe față de știință și cercetare, 
muncă calificată.

Substanțial este necesar să se ex
tindă colaborarea economică cu țări
le în curs de dezvoltare, în special 
prin participarea la programele lor. 
Cehoslovacia va spori importul de 
materii prime, materiale și produse 
finite, inclusiv de bunuri de larg 
consum, din aceste țări.

In proiectul de document sînt exa
minate detaliat principalele sarcini 
ale politicii economice și sociale a 
partidului pînă în anul 1990, cînd 
venitul național trebuie să sporeas
că cu 18—19 la sută față de anul 
1985. în acest scop — se relevă — 
este necesar să se accelereze intro
ducerea în practică a celor mai noi 
realizări ale progresului tehnico- 
științific, să se reducă anual cu 2,9 
la sută consumul de metal, să se 
realizeze ritmuri mai înalte de dez
voltare a comerțului exterior, com
parativ cu cele ale creșterii venitu
lui național, să se perfecționeze per
manent sistemul de conducere și 
planificare a economiei naționale.

Este necesar — se subliniază în 
proiect — să crească rolul progresu
lui tehnico-științific ca factor ho"*.ă-  
rîtor al dezvoltării intensive a eco
nomiei. în scopul dezvoltării știin
ței și tehnicii se va aloca 3,9 la sută 
din venitul național brut.

Producția industrială trebuie să 
sporească pînă în anul 1990 cu 15—18 
la sută, cea mai mare creștere fiind 
planificată pentru construcțiile de 
mașini, industria electrotehnică, in
dustria farmaceutică.

Se va dezvolta, în continuare, 
energetica nucleară, care asigură în 
prezent 14,5 la sută din producția 
de energie electrică ; pînă în anul 
1990 vor fi date în funcțiune patru 
noi blocuri energetice nucleare. Se 
vor crea condiții pentru creșterea 
aprovizionării cu gaze naturale. Ex
tracția cărbunelui, dimpotrivă, se va 
reduce. Sarcina care revine comple
xului agroalimentar constă în dez
voltarea, în continuare, a gradului 
de autoaprovizionare cu produse ali
mentare și îmbunătățirea calitativă 
a aprovizionării populației. în do
meniul construcțiilor — al căror vo
lum va crește cu 10 la sută — se va 
asigura, printre altele, efectuarea 
unor lucrări de construcții în Uniu
nea Sovietică, în scopul creșterii 
importului de gaze și asigurării li
vrărilor de minereuri de fier din 
U.R.S.S.

în domeniul exportului, se plani
fică creșterea ponderii producției 
construcțiilor de mașini și sectoare
lor care utilizează materii prime 
autohtone. Comerțul cu țările socia
liste trebuie să sporească, pînă în 
anul 1990, cu cel puțin 22 la sută. în 
ceea ce privește țările nesocialiste, 
se planifică o creștere a schimburi
lor de mărfuri comparativ cu cinci
nalul anterior.

în proiectul de document sînt ex
puse detaliat problemele privind ri
dicarea nivelului de trai. Pînă în 
anul 1990, veniturile reale ale popu
lației se vor majora cu 11—13 la 
sută.

Una din sarcinile-cheie din dome
niul ridicării nivelului de trai o 
constituie protecția mediului încon
jurător. Pînă în anul 1990, în R.S.C. 
trebuie să se pună capăt creșterii 
poluării atmosferei. Vor fi create in
stalații de epurare a apei, in scopul 
diminuării gradului de poluare.

în proiectul de document sînt pre
zentate principalele direcții de per
fecționare a conducerii planificate a 
economiei naționale. Se subliniază 
că se va aplica în mod consecvent 
principiul centralismului democratic, 
ce corelează conducerea centralizată 
cu inițiativa, cu activitatea creatoa
re și cu înalta responsabilitate la 
toate nivelurile.

AGENȚIILE DE PRESA 
e scurt

CU PRILEJUL ANULUI NOU 
AFGAN, Babrak Karmal, secre
tar general al C.C. al Partidului 
Democratic al Poporului din Afga
nistan, președintele Consiliului Re
voluționar al R.D. Afganistan, și-a 
exprimat speranța normalizării si
tuației în problema afgană, subli
niind că țara sa este hotărîtă 
facă tot ceea ce depinde de 
pentru reglementarea relațiilor 
țările vecine.

să 
ea ■ 
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DECLARAȚII. In cadrul unei 
conferințe de presă, ministrul afa
cerilor externe al Spaniei. Fran
cisco Ordonez, aflat în vizită la 
Lisabona, s-a pronunțat pentru 
revizuirea acordului militar cu 
Statele Unite si reducerea prezen
ței militare americane în țara sa. 
Guvernul spaniol, a spus el. inten
ționează să respecte strict angaja
mentul său de a nu amplasa, 
depozita si nu transporta arme 
cleare pe teritoriul național.

nu
nu-

ALÎN COMUNICATUL FINAL 
REUNIUNII DE LA WUERZBURG 
(R.F.G.) a Grupului de planificare 
nucleară al N.A.T.O., Ia care au 
participat miniștrii apărării din ță
rile membre — mai puțin Franța 
și Islanda — se relevă acordul 
pentru „angajamentul asumat de 
S.U.A. și U.R.S.S. de a acționa 
pentru realizarea unor progrese 
rapide în cadrul convorbirilor lor

privind problemele nucleare și spa
țiale" — transmite agenția France 
Presse. Cu toate acestea, comuni
catul reafirmă că „N.A.T.O. va 
continua desfășurarea celor 572 de 
rachete nucleare americane cu 
rază medie de 'acțiune „Pershing-2“ 
și de croazieră in Europa occi
dentală".

MASURI. Ministrul american al 
justiției și Centrul pentru securita
tea auto au cerut retragerea de pe 
piața S.U.A. a peste 200 000 de 
autoturisme de tipul Audi-5 000 S, 
ca urmare a unei defecțiuni serioa
se descoperite, care stă la baza a 
400 de accidente înregistrate in ul
timii șase ani. Este vorba de o 
neașteptată creștere a turației mo
torului, fără intervenția conducă
torului auto, dublată de nefuncțio- 
narea sistemului de frînare. Defec
țiunea, care este se pare determi
nată de dereglarea sistemului elec
tronic, apare la pornirea sau la 
oprirea mașinilor.

DEMONSTRAȚIE
HAGA. Peste 50 000 
participat, joi. în 
Parlamentului danez, din Copen
haga, la o nouă manifestație îm
potriva programului economic al 
guvernului de coaliție de centru- 
dreapta. relatează agenția France 
Presse.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Piața Scînteii nr. 1. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl dlfuzoril din întreprinderi șl Instituții. Cititorii din străinătate se pot abona prin „ROMPRESFILATELIA" — 
Sectorul export-import presă P.O. Box 12—201, telex 10376 prsfir București, Calea Grivlțel nr. 64—66. Tiparul : Combinatul poligrafic CASA SCtNTEII 40 360

LA COPEN- 
de Dersoane au 

fata sediului


