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PE AGENDA URGENȚELOR:

® Repararea tractoarelor 
și mașinilor agricole

® Fertilizarea terenurilor 
© Asigurarea semințelor

Intrăm in a doua jumătate a lu
nii ianuarie, ceea ce arată că ne 
apropiem tot mai mult de momen
tul inceperii campaniei agricole de 
primăvară. Deși in cea mal mare 
parte a țării pămintul este acoperit 
de zăpadă, iar in unele zone se 
înregistrează temperaturi destul de 
scăzute, fiecare zi de iarnă trebuie 
folosită din plin de oamenii mun
cii de la sate pentru efectuarea lu
crărilor de sezOn, pentru pregătirea 
temeinică, gospodărească a campa
niei de primăvară.

După cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea 
de lucru de la C.C. al P.C.R. pe 
problemele agriculturii din decem
brie, anul 1934 trebuie să fie un an 
al recoltelor record. Este o sarcină 
de mare răspundere pentru toți 
oamenii muncii din agricultură, o 
sarcină pe deplin realizabilă. Și 
pentru înfăptuirea ei, hotărîfor 
este modul in care sa respectă teta— 
nologiile fiecărei culturi, se aplică 
recomandările științei 'agricole și 
se execută la timp și în bune con
diții toate lucrările agricole.

Temeliile recoltelor record din 
acest an se pun de pe acum. Pe 
lista urgențelor din această perioa
dă se află un șir de acțiuni șl lu
crări de mare importanță in acest 
sens. Iată de ce acum, analizind 
stadiul lucrărilor din acest sezon, 
organele și organizațiile de partid, 
conducerile unităților agricole, di
recțiile agricole au datoria să sta
bilească cu exactitate ce mal este 
de făcut și să acționeze cu fermi
tate pentru ca toate lucrările și 
pregătirile necesare să se încheie 
la termenele prevăzute și de bună 
calitate.

Repararea tractoarelor șl mașini
lor agricole care vor fi folosite la 
lucrările agricole de primăvară 
constituie o acțiune prioritară de 
cea mai mare însemnătate, intru- 
cit de buna, funcționare a acestora 
depinde încadrarea lucrărilor de 
primăvară in termenele optime sta
bilite.

Care este stadiul acestor lucrări 7 
Grapele cu discuri au fost reparate 
în proporție de 95 la sută, stațiuni
le pentru mecanizarea agriculturii 
din 20 de județe au încheiat aceas
tă lucrare. De asemenea, in pro
porție de 90 la sută au fost repa
rate mașinile de aplicat amenda
mente și îngrășăminte organice și, 
după cum se apreciază la direcția 
de specialitate din minister, există 
toate condițiile ca lucrările la 
aceste utilaje să se încheie inainte 
de termenul prevăzut. în schimb, 
tractoarele au fost reparate doar 
in proporție de 61 la sută. Peste 
media pe tară — la repararea trac
toarelor — se situează județele 
Alba. Arad, Covasna, Mureș, Olt, 
Sibiu, Suceava și Vrancea. Lucră
rile sînt întirzlate mai ales in ju
dețele Constanța. Gorj. Iași, Me
hedinți, Sălaj, Timiș, Tulcea și al
tele.

Pentru încheierea la termenul 
prevăzut a reparării tractoarelor 
este necesar să fie organizată te
meinic munca în atelierele stațiu
nilor pentru mecanizarea agricul
turii. să continue acțiunea de re- 
condiționare a pieselor de schimb 
refolosibile. iar unitățile industria
le să-și îndeplinească prevederile 
contractuale la livrarea unor repe
re la care există mari restante. Ne 
referim îndeosebi la I.M. Codlea, 
care nu respectă graficele de livra
re la arborii motor, și I.M. Sinaia,

care. în luna decembrie, din cele 
80 000 elemente de pompe de in
jecție a livrat doar 39 000, lipsa 
acestora făcînd ca multe motoare, 
așa-zis reparate, să nu poată fi 
montate pe tractor. Cu toată răs
punderea trebuie să se înțe
leagă că repararea utilajelor a- 
gricole este o acțiune la care 
trebuie să concure atit oamenii 
muncii din stațiunile pentru meca
nizarea agriculturii și centrele spe
cializate, cit și acele întreprinderi 
industriale care au contractat și. 
deci, au obligația de a livra piesele 
de schimb și materialele necesare 
bunei desfășurări a acestei impor
tante activități.

Asigurarea semințelor constituie 
o acțiune care trebuie încheiată din 
vreme, astfel ineît în momentul 
declanșării lucrărilor în cîmp să se 
poată lucra cu toate forțele, iar 
însămînțările să fie efectuate în 
termenele stabilite. După cum 
am fost informați la ministerul 
de resbrt,' repartițiile de semin
țe au fost date cu citeva zile 
mal devreme decit in alți ani. ceea 
ce permite unităților agricole să 
intre mai repede în posesia lor. 
Important este ca acum, fără in- 
tirziere. să se efectueze transferul 
de semințe intre județe, iar unită
țile agricole să le preia potrivit 
programărilor făcute de organele 
de specialitate. Procurarea semințe
lor constituie o sarcină de mare 
răspundere a specialiștilor din u- 
nitățile agricole. Tot atit de im
portant este ca semințele procu
rate să fie depozitate și păstrate 
cu cea mai mare grijă, astfel in
cit însușirile lor de germinație să 
nu fie diminuate in nici un feJ.

Fertilizarea terenurilor, lucrare 
de sezon de care depinde în mod 
hotăritor nivelul recoltelor la mul
te din culturile care se însămin- 
țează primăvara, a fost intensifi
cată in multe iudețe. Astfel, in 
primele 12 zile ale acestei luni au 
fost transportate la cîmp aproape 
700 000 tone îngrășăminte organi
ce. reprezentând șapte la sută 
din cantitățile prevăzute pe primul 
trimestru. Continuă insă să se 
mențină decalaje mai mari între 
județe in ce privește ritmul de 
executare a acestei lucrări. Ast
fel. in unitățile agricole din jude
țele Călărași. Tulcea. Mehedinți, 
Satu Mare, Vîlcea. Caraș-Severin, 
Galați. Vaslui, Iași, Neamț, Cluj. 
Hunedoara. Blstrița-Năsăud. Ma
ramureș și Suceava realizările sînt 
cuprinse între 10 și 20 la sută- 
Cantități mici de îngrășăminte na
turale — pină la trei la sută față 
de prevederile trimestrului — au 
fost transportate la cimp. în pe
rioada respectivă, in unitățile a- 
gricole din județele Olt. Giurgiu, 
Constanța. Arad, Argeș. Bacău. Si
biu șl Covasna.

Acum, in cea mai mare parte a 
tării, solul este înghețat, astfel in
cit se poate intra cu mai multă 
ușurință in cîmp. Important este 
ca la executarea acestei lucrări să 
fie folosite toate atelajele exis
tente. precum si un număr spo
rit de tractoare, iar la descărca
rea lor să fie mobilizați cit mai 
multi cooperatori și alți locuitori 
ai satelor.

Lucrările de sezon in legumicul
tura. pomicultură și viticultură tre
buie să asigure condițiile materia
le necesare obțineri’ producțiilor
(Continuare in pag. a 11-a) ,
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Cu fiecare zi, In bazinul minier al 
Mehedințiului se amplifică ritmul lu
crărilor de construcții-montaj. In 
imagine, aspecte de muncă de la 
viitoarea carieră de extracție la su
prafață a cărbunelui de la Husnicioa- 
ro, unde se află in montaj un mare 
excavator cu rotor de fabricație ro

mânească
Foto : Sandu Cristian

CONSTANȚA: 
Lansarea unui nou 

mineralier de 65 000 
tdw

La Șantierul naval Constanța 
a avut loc lansarea primu
lui mineralier de 65 000 tdw 
din programul de construcții 
navale din acest an. Ca de fie
care dată, șl la această lansare 
consemnăm două recorduri de 
lucru : montajul motorului prin
cipal de 17 400 CP s-a realizat 
in 7 zile, timp în care s-a în
registrat un ritm de lucru care 
a ridicat productivitatea muncii 
la cele mai înalte cote. De ase
menea, noua navă la lansare 
are cel mai înalt grad de satu
rare cu mașini, instalații si apa
ratură. in procent de 95 la sută. 
In sfîrșit. toate instalațiile mon
tate au probele mecanice exe
cutate. incit nava va putea să 
Înceapă. în scurt timo. probele 
de mare pentru a fi livrată flo
tei maritime românești la ju
mătatea lunii viitoare. Conco
mitent cu această lansare mai 
consemnăm un eveniment de 
lucru : Întoarcerea cu succes 
din probele pe mare a minera
lierului de 65 000 tdw „Bănea- 
sa“. lansat la sfîrșitul anu
lui trecut și care va fi primul 
din acest an care intră în 
dotarea flotei comerciale mari
time românești. (George Mihă- 
escu, corespondentul „Scînteii").

TURNU MĂGURELE: 
Success 

ale chimiștilor
Prin buna folosire a complexe

lor instalații din dotare și res
pectarea disciplinei tehnologice, 
muncitorii și specialiștii de la 
Combinatul de îngrășăminte 
chimice din municipiul Turnu 
Măgurele au înscris în graficele 
întrecerii socialiste primele 
succese din acest an. Astfel, ei 
au produs și livrat peste sarcinile 
de plan la zi 960 tone de în
grășăminte complexe și 110 tone 
amoniac. Totodată, aici au fost 
asimilate in fabricație noi pro
duse, prin punerea in valoare a 
unor materii prime indigene. 
(Stan Ștefan, corespondentul 
„Scînteii").

Gîndind la rodnicia cîmpiei

IAȘI. Orașul Unirii de acum 125 
de ani înfățișează astăzi țării 
un chip nou, modern, înfloritor

Foto : Gh. Vintilă

O măreață operăpregătită de istorie, 
o operă măreață pentru istorie
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„Să facem legămint solemn" :
Pe viață, -n dreapta ei măsură
In timpul din ohîrșii demn
Prin stema omeniei pură,
Cînd munca noastră-ntiia oară-i 
Fundamentală înspre fruct, 
Anticipînd destinul țării
Spre comunistul viaduct,
Să dăm voințelor tărie
Urmînd Partidu-n evul nou,
Zidind măreața ctitorie
Unit popor, popor erou I
Să facem legămint degînd 
Pentru-mplinirile comune 
Chemînd prin ani-mult mai curînd 
Aurul viu să se adune.

„Să facem legămint solemn" : 
Precum ne știm, în demnitate, 
Că neamul românesc e-nsemn 
De pace și de libertate.

Sub tricolor triumfător
Și suverani deplin sub soare, 
Sînt patria și-al său popor
In comunista-ngemănare.

„Să facem legămint solemn" :
Cu-ntîiul Țării Președinte 
Să ne urmăm destinul demn, 
Urcind, uniți, tot înainte I

Pavel PER3Ș
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Memoria muzeelor i
Poate că nicăieri 

mai bine decit intr-un 
muzeu nu putem avea 
o imagine mai com
plexă, mai sugestivă 
despre locuri ți eveni
mente petrecute cind- 
va. Pentru că, in
tr-o secvență de mu
zeu, obiectele, docu
mentele, imaginile, cu
vintele, cifrele expuse 
reconstituie împreună 
modul de a fi ți de a 
trăi al oamenilor, 
momente din munca și 
lupta unei colectivități 
umane in drumul ei 
spre noi trepte de în
florire materială ți 
spirituală, de progres 
și civilizație. Craio- 
venii, asemenea locui
torilor din celelalte 
ațezări de pe tot cu
prinsul țării, au strins, 
cu grijă ți migală, in 
Muzeul de istorie a 
Olten.el, in Muzeul de 
artă, din Craiova, in 
numeroase alte puncte 
muzeistice aflate in 
diferite instituții din 
județul Dolj, bogate 
și expresive urme de 
cultură materială, u- 
nelte, obiecte, mate
rial folcloric și etno
grafic, documente și 
altele, unele realizate 
cu mii de ani in urmă, 
altele in zilele noastre. 
Această diversitate de 
exponate, tezaurizînd 
valori inestimabile, ilu
minează expresiv con
tinuitatea neîntrerup
tă de viețuire umani 
pe aceste străvechi 
meleaguri, procesul de

formare ți evoluție a 
poporului român, mo
mentele însemnate din 
lupta sa pentru drep
tate socială ți liber
tate națională, pen
tru făurirea statului 
național unitar, pen
tru instaurarea ți edi
ficarea socialismului 
pe pămintul românesc.

Acum, cu puțin 
înaintea zilei de 24

ÎNSEMNĂRI
de llarie 

HINOVEANU

Ianuarie, cînd vom 
sărbători împlinirea a 
125 de ani de la uni
rea Moldovei cu 
Muntenia, vizitatorul 
are bucuria ți min- 
dr,a patriotică să in- 
tilnească in muzeele 
craiovene valoroase 
exponate care oglin
desc etapele de luptă 
pentru unirea tuturor 
românilor in granițele 
lOr firești, luptă care 
culminează cu unirea 
de la 1 Decembrie 
1918, cind s-a desă- 
virșit statul național 
unitar, rod al acțiunii 
și voinței intregulul 
nostru popor. Astfel, 
o primă impresie do- 
bîndită la parcur rea 
tuturor sălilor d,. ex
poziție ale Muzeului 
de istorie a Olteniei

— începînd din cele 
ma. vechi timpuri și 
pină astăzi — este 
aceea că actul unirii 
de la 24' Ianuarie 1859, 
precum ți cel al unirii 
de la 1 Decembrie 
1918 sînt etape firești 
ale evoluției istorice 
obiective a poporului 
nostru, și nu conse
cința unor conjuncturi 
efemere. Dovezi de 
netăgăduit grăiesc, 
de-a lungul și de-a la
tul vechii Dacii, des
pre unitatea geogra
fică, economico-socia- 
lă. de limbă și obice
iuri, de aspirații a tu
turor românilor, pe 
fundalul căreia s-au 
constituit in evul me
diu — ca dealtfel in 
multe părți ale Euro
pei — cele trei state 
românești : Moldova, 
Țara Românească ți 
Transilvania. Pe fon
dul continuei tendințe 
de convergență a ce
lor trei state româ
nești feudale, marcată 
de numeroase acțiuni 
de reunificare a lor, 
desfășurate de voie
vozi luminați de fla
căra nepieritoare a 
conștiinței de neam, 
are loc cea dinții uni
re a românilor de 
pretutindeni sub scep
trul neînfricatului Mi
hai Viteazul, pagină 
de nemuritoare epopee

(Cont, nuaro 
în pag. a IV-a)

Contribuție de esență la peisajul modern al Capitalei patriei noastre : metroul, realizare de prestigiu a tehnicii 
de libertate

DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A ȚĂRII
’•reportajej <■ jrisemnSri •

și creației românești, în acești 40 de ani
Foto : Eugen Dichiseanu

Intr-o memorabilă zi de 
decembrie a anului 1973, 
cind se elabora prima șarjă 
de oțel la Tirgoviște, in pre
zența secretarului general 
al partidului, se implinea 
un vis și se deschidea un 
drum. Cu patru ani înain
tea acestui eveniment, cu 
prilejul unei alte vizite de 
lucru, tovarășul Nicolae 
Ceaușcscu le aducea local
nicilor la cunoștință că ve
chea cetate de scaun a 
Tirgoviștei va dobindi in 
scurt timp un destin nou, 
de cetate a oțelului și con
strucțiilor de mașini, iar 
din acel moment sute și 
mii de oameni din aceste 
locuri nu și-au mai imagi
nat viitorul decit în strânsă

mulat timp de un deceniu 
muncitorii și specialiștii 
de aici pe plan profesional, 
moral și al răspunderii 
muncitorești. Este povestea 
pasionantă a devenirii 
unui colectiv foarte tinăr

ne spunea ing. Emil Iones- 
cu, director tehnic, altceva 
decit exorima destinația 
lui Inițială. Complexitatea 
și diversificarea producției 
au întrecut toate previziu
nile, in schimb personalul

cițiva ani, de la 60 de fir
me străine, majoritatea 
acestoa-a avind faimă și 
prestigiu ciștigate in de
cenii de experiență. Cuvin- 
tul urgent a intrat în lim
bajul curent al oțelarilor,

întemeiată pe competență 
și dăruire, . pe încrederea 
în puterile proprii și pe 
curajul de a aborda pro
bleme tehnice încărcate de 
necunoscute. Oțelurile înalt 
aliate trebuie să se înca
dreze exact in norme teh
nice forme. Așa stînd lu
crurile, un maistru oțelar 
ca loan Bara, sau un mais
tru laminator ca Ion Pir- 
van nu-și propun nici
odată. cind intră pe poarta 
combinatului, să-și facă 
datoria și atlt, pentru că 
la locurile lor de muncă se 
cere deseori mal mult. 
Desore ei se spune că nu 
își fac meseria, ci o tră
iesc ; că nu-și consideră 
ziua de muncă încheiată 
decit seara, tirziu, cind au 
convingerea că activitatea 
celor pe care ii conduc are 
toate condițiile pentru a se 
desfășura normal, adică 
foarte bine. Evident, ase
menea conduite exempla
re. care se pun cu întreaga 
lor ființă în slujba intere
selor generale, înnobilează

G.heorqlic MANEA

Ide parcă s-ar fi intimplat ieri. Și atunci am semănat 
primăvara, dar toamna n-am adunat nimic. Nimic, ni
mic. Și seceta aceea îmi pare că n-a fost mai mare 
decit cea din ’83. Anul trecut insă am făcut 6 000 kg 
porumb boabe la hectar și 2 500 kg floarea-soarelui, 
fără irigații. Din ce s-au făcut atunci porumbul, floa
rea-soarelui 7 Din arătura adincă de toamnă, făcută 
cu tractorul, nu cu caii piele și os ca odinioară, din 

semănatul la timp, din mai 
multe prațile ce au ținut 
loc de ploi. Eu zic că 'din 
cită sudoare am pus noi la 
rădăcina plantelor s-ar fi 
adunat apă pentru o ploaie

bună. In 1983 ne-am convins cd și natura poate fi 
invinsă. Acum e iarnă. Dar nu mai e iarna de acum 
20 de ani. cind țăranul stătea mat mult la gura sobei. 
Acum cărăm șt imprățtlem in cimp gunoiul de grajd, 
să facem pămintul mai gras. Curățăm tarlalele de res
turi vegetale ți alegem semințele de floarea-soarelui 
cum alegem bobul de orez pentru pilaf. Vrem să pu
nem la primăvară sub brazdă doar săm:nță care ro
dește. Să obținem în 1984 recolte mai mari decit 
oricind !

Aureliu Cioc a fost și a rămas țăran. Țăran care de 
aproape două decenii este președintele unei coopera
tive agricole de producție cu oameni harnici și buni 
gospodari. Viața lui este romanul milioanelor de oa
meni ai gliei care au trăit războiul și seceta din ’46. 
El știe cu precizie că de la ce a fost la ce s-a ajuns 
e un drum, un drum lung, in care bucuriile au fost 
mult mal mari decit încercările. Cind un om are ceva 
de spus, fiecare cuvint ți 
se întipărește. Iar Aureliu 
Cioc are intr-adevăr ceva 
de spus :

— Al mei au venit de la 
munte, de pe valea Telea- 
jenului și au primit pogoanele de aici din Bărăgan 

"pe singele vărsat pentru Unirea din decembrie 1918.
. dPină la Miloșești ai mei făceau o săptămână. Străbă- 

teau Prahova, o bună parte din Buzău pină ajungeau 
aici, în Ialomița. Se făcea o săptămlnă. O săptămlnă 
... _ . ,.i in care dormeai mergind. Ani la rind am 
stat în bordeie. Bordeie din care ieșeai pe brincl și 
in care rogojina era saltea, iar sarica invelitoare. Am 
’ ' 't insă pămintul. L-am iubit ca pe părinții noștri 
___ și-au dat singele pentru el. Poate de aici și felul 
nostru de a-l munci, de a-l îngriji. Eu am prins din 
plin seceta lui ’46 șl pot să spun tot ce a fost atunci.

Iaict, in t 
de drum 
stat. în ■ h

I iubit 
care
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asociere cu combinatul că
ruia riglele proiectanților 
abia ii trasau conturul. Și
iată că. mai repede decit 
speraseră, acesta a devenit 
o realitate pregnantă.

De curind, cițiva oameni 
ai oțelului cu simțul fapte
lor esențiale au întocmit o
succintă monografie a

I. Mlhai V1ȘOIU bilanțul a ceea ce au acu

combinatului. înfăptuind 
un bilanț in cifre și date 
tehnice, dar mai cu seamă

Oameni care nu se mulțumesc 
să-și facă doar datoria

care s-a străduit din răs
puteri. sfidind parcă legile 
trecerii timpului, să învețe 
rapid a stăpini tehnica cea 
mai avansată, a asoira la 
performanțe calitative și. 
înainte de toate, să uite a 
spune, indiferent de situa
ție. „nu se poate". în ce 
măsură au reușit să iasă 
victorioși din această luptă 
aspră 7

Combinatul este astăzi, 
în multe privințe, așa cum

muncitor este de aproape 
două ori mai restrins. Ju
decind din perspectiva, in
tereselor majore ale econo
miei noastre, preciza in
terlocutorul, combinatul 
și-a asumat misiunea de a 
produce o mare parte a 
otelurilor pe care industria 
constructoare de mașini le 
aducea din import, așa in
cit, in momentul de față, 
livrează „specialități" ce se 
cumpărau, pină acum

anumite mărci de oțel asi- 
milindu-se in mai puțin de 
două luni față de un an și 
chiar doi, cit durează în 
mod obișnuit o astfel de 
operație ; și nu este vorba 
de materiale oarecare, ci 
de oțeluri din care se con
fecționează părțile ce’e 
mai fine și mai rezistente 
din trupul mașinilor și in
stalațiilor.

S-a realizat. în fapt, o 
amplă lucrare colectivă. (Continuare in pag. a V-a)
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ACORDUL GLOBAL
aplicat consecvent în fiecare întreprindere I 

Prin productivitate ridicată — venituri sporite
Brigada complexă de prelucrare a topitorii de 

sîscîă ia mașini automate, condusă de inginerul 
Viorel lonescu, de la întreprinderea de articole de 
sticlărie din Capitală, lucrînd cu un număr mai 
mic de oameni, a depășit plănui producției fizice 
și a realizat venituri medii cu 13,9 la sută mai mari 
pe fiecare membru al brigăzii.

Potrivit prevederilor contractului 
de acord global, în luna noiembrie 
a anului trecut, brigada complexă 
de prelucrare a topituirii de sticlă, 
condusă de Inginerul Viorel Iones- 
cu, trebuia să realizeze 5 799 758 
bucăți articole de menaj (servicii 
compot, farfurioare și platouri de
sert), lucrînd cu 160 de persoane, 
in trei schimburi.

Pentru a se asigura buna func
ționare a celor două cuptoare de 
topit sticlă și a celor cinci linii teh
nologice echipate cu mașini auto
mate, brigada s-a organizat astfel 
incit să cuprindă toate meseriile ne
cesare : topitori de sticlă, oneratori 
la mașini automate, reglori, lăcătuși 
ungători, sortatori, ambalatori, 
maiștri, tehnicieni și ingineri.

Pentru producția prevăzută în 

contract, corespunzător tarifelor de 
manoperă stabilite pentru fiecare 
din cele 15 sortimente contractate, 
s-a prevăzut un fond de retribuire 
de 339 528 lei, în condițiile încadră
rii în normele de consum, respec
tării structurii planificate pe cali
tăți și realizării la termenele stabi
lite. a producției contractate. Pe o 
persoană, in medie, revenea o re
tribuție tarifară de 2122 lei 
(339 528 : 160).

în luna respectivă brigada a 
produs peste plan 188 519 bucăți 
articole de menaj, pentru care 
la fondul tarifar de retribuire 
planificat de 339 528 Iei s-a adău
gat un fond de retribuire supli
mentar de 11 204 lei, proporțio
nal cu depășirea producției fi
zice, calculat in funcție de tari

fele de manoperă pe fiecare sor
timent.

în total, fondul tarifar de re
tribuire cuvenit brigăzii este de 
339 528 lei + 11 204 Iei - 350 732 
lei.

Dacă brigada ar fi lucrat cu în
treg efectivul planificat, în medie, 
pe un membru al brigăzii ar fi re
venit o retribuție tarifară de 2 192 
lei (350 732 iei : 160 persoane).

întrucit insă s-a lucrat cu un 
număr mai mic de personal — 
145 persoane, retribuția medie 
efectivă pe un membru al bri
găzii a fost de 2 419 Iei (350 732 
Iei : 145 persoane). La această 
retribuție, cuvenită în raport cu 
munca prestată și rezultatele 
obținute în producție, s-au adău
gat și sporul de vechime și alte 
drepturi prevăzute de lege, 
care, in medie pe o persoană, 
au fost de 427 Iei.

în concluzie, retribuția medie 
pe o persoană s-a ridicat la 
2 846 lei.

Așadar, in condițiile muncii in a- 
cord global, retribuția fiecărui om 
din brigadă este cu atit mai mare 
cu cit se depășesc sarcinile de plan, 
iar producția se realizează cu un 
număr cit mai redus de personal. 
Cum s-au obținut aceste rezultate ?

— în primul rînd am discutat cu 
toți membrii brigăzii, prezentîn- 
du-le avantajele pe care le oferă 
noua formă de organizare și retri
buire a muncii — ne spune ing. V. 
Ioncscu. Am căutat ca fiecare mun
citor să înțeleagă că de realizarea 
și depășirea producției fizice la 
toate sortimentele, în condiții de 
calitate sporită și cu consumuri e- 
nergetice reduse, depind veniturile 
noastre ale tuturora. Pot spune că 
oamenii din brigadă au înțeles a- 
cest lucru. Practic, după ce sarci
nile au fost cunoscute și reparti
zate pe fiecare om al brigăzii, s-a 
trecut la o nouă organizare a fluxu
lui de producție, a fiecărui loc de 
muncă. Prin eforturile depuse de 
fiecare și de brigadă in ansamblul 
ei, producția fizică a sporit consi
derabil, numărul de rebuturi a scă
zut, iar consumurile energetice au 
fost mult diminuate.

— Cum ați putut lucra cu oameni 
mal puțini ?

— Analizindu-se cu atenție sar
cinile de producție ale brigăzii, am 
considerat că Ie putem realiza si 
chiar depăși cu un număr mai mic 
de personal — ne spune maistrul 
principal Vasile Diaconu. Un 
exemplu : pe cele cinci linii tehno
logice la benzile care transportă 

produsele finite lucrau cite trei 
muncitori. în prezent, în loc de trei 
sortatori-ambalatoci lucrează numai 
doi. S-ar putea crede că această 
măsură a fost luată pentru reduce
rea personalului neproductiv. Ade
vărul este însă altul. Datorită ca
lității tot mai bune a articolelor de 
menaj se ivise o problemă nouă, 
trei sortatori în finalul fluxului 
tehnologic erau prea mulți. Obiec
tivul principal al colectivului nos
tru a fost și este fabricarea a cit 
mai multe produse, dar de calitate 
superioară.

Realizarea ritmică și fa condiții 
calitative corespunzătoare a pro
ducției este și urmarea firească a 
eforturilor echipelor de lăcătuși 
care, fiind cuprinși in efectivul bri
găzii, execută reparații de bună ca
litate, intervin prompt, urmărind 
scurtarea timpilor de staționare a 
mașinilor, indusiv pentru reme
dieri.

Dealtfel, toți oamenii muncii, de 
la operatori pînă la maiștri și 
ingineri, sînt interesați ca pro
ducția să nu se oprească nici un 
moment. în acest sens, s-a căutat 
ca timpul de introducere în fabri
cație a unor noi produse să fie di
minuat la maximum. Ilustrativ este 
efortul echipei lui Ion Cărcănescu,

< PRODUCȚIA NUMĂR DE
FIZICĂ PERSONAL

103,3%

PRODUCTIVITATEA RETRIBUȚIA \ 
MUNCII 113,3% MEDIE 113,9%

care a asimilat fabricația unui nou 
sortiment in numai cinci ore, față 
de opt cite erau prevăzute, contri
buind pe această cale la obținerea 
suplimentară a 4 000 de pahare.

Stind de vorbă cu muncitorii și 
specialiștii brigăzii am putut des
prinde atenția deosebită pe care 
toți o acordă pregătirii profesio
nale, policalificării. Practic, aici fie
care muncitor este capabil să lu
creze în orice loc de muncă. Iar a- 
tunci cind este necesar maiștrii și 
inginerii nu se sfiesc să lucreze pe 
flux.

— De fapt — ne spune maistrul 
principal Ion Unguroiu — munca în 
acord global ne-a unit și mai mult 
intr-o adevărată familie muncito
rească. Acum fiecare știe că veni
turile noastre depind de calitatea și 

eficiența muncii fiecăruia, de apor
tul la îndeplinirea și depășirea 
planului. Așa se explică faptul că 
tot mai mulți muncitori vin cu 
propuneri, idei și soluții care asi
gură creșterea productivității mun
cii și, implicit, realizarea și de
pășirea producției fizice.

Dacă ar fi 6ă definim sintetic 
prin ce anume se caracterizează 
brigada inginerului Viorel Ionescu, 
trebuie să relevăm îndeosebi spiri
tul de răspundere de care dă dova
dă fiecare om al muncii în activi
tatea de producție. Spirit de răs
pundere la consolidarea căruia a 
contribuit, fără îndoială, aplicarea 
formei de organizare și retribuire 
a muncii în acord global.

Gheorghe IONIȚA

La întreprinderea de contactoare 
Buzău MATERIALELE REFOLOSIBILE-

integral și eficient valorificate!Preocupări 
rodnice pentru 
modernizarea 

producției
în cei șapte ani care 

au trecut de Ia intra
rea in funcțiune a în
treprinderii de con
tactoare din Buzău, 
colectivul de munci
tori. maiștri, tehni
cieni și ingineri de 
aici a reușit să se 
impună prin realiza
rea unor produse e- 
lectrotehntce de înal
tă calitate, apreciate 
in tară si peste 
hotare.

— în momentul de 
fată — ne spune in
ginerul Cristian Gon- 
tescu. directorul, uni
tății — nu există pro
dus complex româ
nesc din domeniul au
tomatizării fără să 
conțină cel puțin un 
subansamblu realizat 
la întreprinderea de 
contactoare din Bu
zău. Actionind per
manent pentru înnoi
rea. modernizarea, 
sporirea calitativă a 
producției si creșterea 
productivității muncii, 
am reușit ca anul tre
cut să depășim pla
nul la principalii in
dicatori.

Prin aplicarea acor
dului global si utili
zarea celor mai mo
derne procedee de 
organizare a fluxuri
lor de fabricație, tină- 
rul și harnicul colec
tiv al intreDrinderii 
este hotărit să-și în
deplinească riguros 
sarcinile de plan care 
îi revin fa acest an. 
(Stclțan Chiper, co
respondentul „Scin- 
teii").

Imagine din secția de relee termice
Foto : E. Dichiscanu

Pentru asigurarea resurselor de materii prime șl materiale necesare 
activității productive in anul 1984, un rol important revine materialelor 
refolosibile. Astfel, potrivit planului, gradul de participare a acestora 
va fi de 52 la sută la producția de oțel, de 54,5 la suta la cupru, de 
56,6 la sută la plumb, de 48,3 la sută la fonta de turnătorie și de 25,7 
la sută la pasta de maculatură. In ce privește polietilena, gradul de 
participare prevăzut este de 7,8 la sută. Este mult ? Este puțin ? Există 
posibilități de sporire a nivelului de valorificare a polietilenei uzate ? 
La aceste întrebări ne-am propus să găsim răspuns, în ce privește po
lietilena de mică densitate, in ancheta de față.

Este de-a dreptul captivantă me
tamorfozarea în granule „nou-nouțe* 
a tot felul de produse din polieti
lenă de mică densitate ieșite din uz. 
„Foliile și sacii fabricați din aces
tea — ne asigură specialiștii de la 
întreprinderea de prelucrare mase 
plastice 
calitativ 
nuti din 
facerea 
întreaga cantitate produsă". '

O adevărată industrie a reciclării 
prinde contur aici, la Buzău, unde 
instalația de regranulare a polieti
lenei de mică densitate a fost nu

Buzău — sint la un nivel 
apropiat de al celor obți- 
materii prime noi. iar des- 
lor este asigurată pentru

demult „întinerită" și îmbogățită prin 
autodotare, cu o nouă linie tehnolo
gică. Acum ea are o capacitate de 
2 500 de tone pe an, iar, in curind, 
prin încheierea procesului de mo
dernizare, de 3 600 de tone. Dacă 
pînă nu de mult această instalație — 
una dintre primele din Europa de re
ciclare a maselor plastice uzate — 
„digera" doar saci de îngrășăminte, 
in prezent ea este aptă să „mistuie" 
o serie întreagă de alte produse din 
familia polietilenei de mică densita
te : folie de solarii, pungi, sacoșe 
etc. în special, admiterea foliei 
de solarii in procesul indus
trial al regranulării prezintă un 
interes deosebit. Și aceasta deoarece 
folia de solarii constituie o adevă
rată „mină" de materiale plastice 
recuperabile care, odată scoase din 
uz, nu-și mai găseau nici o între
buințare. De reținut că numai în 1980 
agricultura noastră a primit o can
titate de 20 000 de tone. Or, se știe 
că durata de întrebuințare a aces
tor produse, „viața" foliilor este ds 
maximum doi ani.

Cit din filoanele acestei „mine" 
reușește să valorifice insă instalația 

din Buzău ? După cum s-a văzut, 
doar o mică parte.'

„Nu mai prididim cu cantitățile 
primite. Ne sosesc mereu alte și alte 
ioturi „proaspete" din toate coițuri- 

Interesele economiei naționale impun 
extinderea capacităților de reciclare 

a polietilenei uzate

le țării, noi fiind singurii utilizatori", 
afirmă directorul comercial al între
prinderii buzoiene, ing. Viorel Vă
suț. într-adevăr, in depozitul de ma
teriale plastice refolosibile de aici 
s-a adunat un tntreg munte de fo
lie ieșită din uz (necesarul de ma
terie primă al instalației pentru mai 
multe luni).

La Centrala pentru recuperarea și ( 
valorificarea materialelor refolosibi
le aflăm că Ia toate întreprinderile 
județene din subordine s-au adunat 
astfel de munți de voluminoase fo
lii, fără desfacere asigurată. în to
tal. stocul se ridică actualmente la 
peste 1 900 de tone.

în plus, 'Tntr-o perspectivă foarte 
apropiată, acești „munți" au toate 
șansele să înregistreze o creștere 
spectaculoasă. Și aceasta deoarece, 
nu de mult, fa spiritul prevederilor 
Legii aprovizionării tehnico-mate- 
riale. a intrat in vigoare un 
ordin al Ministerului Aprovizio
nării menit să intensifice atragerea 
in circuitul economic a unei serii 
întregi de materiale refolosibile, 
printre care și produsele din polie

tilenă de mică densitate. Acest or
din prevede obligativitatea ca între
prinderile producătoare și bazele de 
aprovizionare tehnico-materială să 
livreze unităților beneficiare produse 
noi din polietilenă n.imai in pro
porția in care acestea și-au îndepli
nit obligația de recuperare și pre
dare a polietilenei uzate, conform 
prevederilor de pian.

Se naște firesc întrebarea : cine 
va absorbi aceste cantități sporite ? 
S-a văzut doar că Buzăul este su
prasaturat încă de pe acum.

în acest context trebuie privită 
deci situația celorlalte investiții vi- 
zind realizarea unor linii de regra- 

nulare, „tip Buzău", cu utilaje rea
lizate exclusiv in țară.

La întreprinderea județeană pen
tru recuperarea și valorificarea ma
terialelor refolosibile Timiș, o ast
fel de instalație, cu o capacitate de 
1 000 de tone granule pe an, tre
buia să intre în funcțiune încă de 
la sfirșitul anului 1982. Ce-i drept, 
la data respeativă, marea majoritate 
a utilajelor erau asigurate. Abia de 
curind au sosit insă de la Combina
tul de fire și fibre sintetice Săvinești, 
cele două trăgătoare și granulatoare. 
utilaje indispensabile procesului teh
nologic. Motivul restanței : combina
tul din Săvinești, la rindul lui, n-a 
primit motovariatoarele necesare de 
la întreprinderea mecanică de uti
laj minier din Baia Mare.

La insistențele repetate ale „be
neficiarilor" timișoreni, băimărenii 
le-au cerut, in fine, acestora să le 
procure niște arcuri de oțel de la 
întreprinderea de piese auto din Si
biu. Din cauza unor... arcuri a intir- 
ziat deci declanșarea „resortului" re
ciclării la noua investiție. Cu alte cu
vinte, un adevărat „lanț al slăbiciu
nilor", din cauza căruia instalația ti

mișoreană, reprezentînd o investiție 
de 9 590 000 lei, a zăcut, fără să pro
ducă decît... exasperarea beneficia
rilor. De curind s-au încheiat, in 
sfirșit. probele tehnologice.

Urgentarea punerii fa funcțiu
ne a acestei instalații la întrea
ga capacitate va permite, desi
gur, absorbirea unor cantități im
portante de polietilenă uzată din în
treaga zonă de vest a tării. 
Pentru a evita însă costisitoarele pe
regrinări dintr-un colț al țării intr-al
tul, cit și creșterea, in continuare, a 
munților de astfel de deșeuri, va 
trebui să se acționeze cu fermitate 
și către realizarea altor instalații de 
acest tip. în primul rînd, este Vorba 
de instalația de la Buftea (capaci
tate : 1 000 de tone) și cea de la Pla
ni ța (2 400 de tone), prevăzute inițișl 
să se realizeze in cursul anului tre
cui. • • ■

E clar că „digerarea" disponibilu
lui imens, de polietilenă uzată ce se 
profilează numai pe capacitățile de 
reciclare existente (incluzînd-o și 
pe cea de la Timișoara) nu va fi 
asigurată nici pe departe. Trebuie 
subliniat, dealtfel, că rezultatele ob
ținute pină acum in valorificarea fo
liilor, a celorlalte produse din polie
tilenă de joasă densitate sint cu mult 
sub nivelul posibilităților, al cerin
țelor economiei. Exemplul Buzăului 
dovedește însă că această familie de 
mase plastice poate fi reciclată cu 
succes.

Reciclarea pe scară largă a polic- 
tilenei de joasă densitate depinde 
acum de finalizarea neintîrziată a 
noilor obiective de investiții ce asi
gură acesteia cele mai eficiente re- 
utilizări. Operativitatea in realizarea 
noilor capacități ale industriei re
ciclării materialelor refolosibile, în 
general, constituie, dealtfel, o sar
cină economică maioră. Așa cum în 
repetate rînduri a subliniat tova
rășul Nicolae Ceaușescu? in toate 
ramurile și unitățile economiei tre
buie să se acționeze cu fermitate 
pentru recuperarea și refolosirea 
materialelor cu pondere importan
tă în buna aprovizionare materială 
și în asigurarea desfășurării nor
male a producției.

Ioana DABU

PENTRU OBȚINEREA

UNEI RECOLTE
RECORD ÎN 1984

(Urmare din pag. I)

prevăzute de legume, fructe și 
struguri. Care este stadiul la zi al 
acestor lucrări 7 Fertilizarea cu în
grășăminte organice a grădinilor 
s-a făcut pe 20 670 hectare, din 
cele 178 835 hectare prevăzute in 
unitățile agricole de stat și coo
peratiste. Lucrările sînt avansate 
în județele Caraș-Severin si Vran- 
cea. dar se desfășoară necorespun
zător tocmai în județele mari 
producătoare de legume — 
Arad. Brăila. Buzău, Constan
ta. Dolj. Giurgiu. Ialomița și 
Tuloea. Totodată, pentr.u obținerea 
de recolte timpurii este necesar să 
fie pregătită din vreme cultivarea 
legumelor în solarii, ceea ce presu
pune ca, facă de pe acum, să fie 
efectuate revizuirea și repararea 
acestora.

O atenție cu. totul aparte trebuie 
acordată lucrărilor de iarnă fa li
vezi t tăierile de formare și rodire, 
precum' și tratamentele împotrivă 
bolilor și dăunătorilor. Din datele 
furnizate de Direcția generală eco
nomică a horticulturii rezultă că 
pină acum au fost făcute lucrări de 
tăieri doar fa- proporție de 19 Ja 
sută, cele mai mari intîrzieri înre- 
gistrindu-se fa județele Arad, Bi
hor, Gorj, Hunedoara, Maramureș 
și Vilcea. Decurge necesitatea de a 
se lua toate măsurile pentru inten
sificarea lucrărilor de iarnă fa li
vezi și In vii.

Așadar, la 6ate, în această perioa
dă de iarnă sînt de făcut o serie de 
lucrări agricole de care depinde 
mult obținerea producțiilor record 
prevăzute pentru acest an. Dintot- 
deauna pentru agricultori iama nu 
a constituit o perioadă de repaus, 
ci, dimpotrivă, un anotimp de mun
că și pregătiri intense. Rezultă de 
aici sarcina de mare răspundere ce 
revine organelor și organizațiilor de 
partid, organelor agricole județene, 
consiliilor populare, consiliilor a- 
groindustriale și conducerilor uni
tăților agricole de a mobiliza puter
nic forțele de la sate la efectuarea 
lucrărilor de sezon, de a organiza 
temeinic și a asigura desfășurarea 
în ritm intens a întregii activități 
din această perioadă, spre a se pre
găti în cele mai bune condiții re
coltele record din acest an.

Citeva opinii ale specialiștilor din producție privind posibilitățile 
de asigurare a unui conținut mai mare de proteine

Datorită avantajelor pe care le prezintă, creșterea și ingrășarea anima
lelor in sistem industrial a cunoscut in țara noastră o amploare deosebită. 
Realizarea insă a sporurilor zilnice de creștere in greutate planificate și, 
implicit, ajungerea animalelor la greutatea de sacrificare in perioada de 
timp stabilită presupun respectarea cu strictețe a unor condiții obligatorii. 
Dintre acestea, prima și cea mai importantă o reprezintă asigurarea unor 
furaje de bună calitate, corespunzător cerințelor biologice și fiziologice ale 
fiecărei categorii de animale din ciclul tehnologic.

în această privință, pe baza rezuitatelar obținute în cercetare și în 
producție a fost stabilit, in mod științific, conținutul in elemente nutritive 
pe care trebuie să le cuprindă rețetele de furajare pentru fiecare specie 
de animale și categorie de virstă. în multe complexe de creștere și 
ingrăsare a porcilor nu se mai respectă insă rețetele de furajare stabilite, 
mai ales in ce privește conținutul de proteină brută, element indispen
sabil in hrana porcilor.

în rindurile de față ne vom referi insă la consecințele reducerii 
conținutului de proteină brută din rații asuDra creșterii și îngrășârii 
porcilor in sistem industrial, prin prisma rezultatelor înregistrate de 
Asociația economică de stat si cooperatistă pentru creșterea si ingră
șarea porcilor Verguleasa, județul Buzău, și la unele probleme ce tre
buie să fie soluționate pentru buna furajare a animalelor.

FURAJE DE CALITATE SUPERIOARA,

La asociația de la Vergulea
sa isi desfășoară activitatea un co
lectiv harnic, bine pregătit profesio
nal, care dovedește o preocupare 
susținută pentru sporirea producției 
și a productivității muncii. Cu toate 
acestea, in ce privește realizarea spo
rurilor medii zilnice în greutate, uni
tatea înregistrează diferente mari 
față de sporurile planificate.

Categoria dc porci

Purcei de la 1 la 3 luni 17—19

Pnrci i"tre 60—110 kg

Du-'ă cum re-ultă din tabel, nu s-a 
asigurat in rația de hrănire conți
nutul optim de proteină b.-ută 
stabilit prin Decretul Consiliului de 
Stat nr. 50 din 1981. Această stare 
de lucruri este explicată prin lipsa 
surselor proteice de origine vegetală 
si animală, care nu permite pentru

Principala cauză a acestei situații 
o constituie furajele de calitate ne- 
coresounzătoare. Acestea nu conțin 
proteina brută necesară în cantită
țile prevăzute. Dar să urmărim cum 
a variat conținutul in proteină bru
tă din furajele combinate asigurate 
in 1983 pentru două categorii da 
virstă.

Conținutul de 
proteină brută 

necesar în rații 
— in procente —

14—15 7— 9 

ansamblul recepturii realizate pe 
tară asigurarea nivelurilor proteice 
necesare categoriilor de virstă a ani
malelor.

Consecințele actuale ale acestei 
stări de lucruri sint, pentru asociația 
economică din Verguleasa, păgubi
toare sub toate aspectele. Datorită

pentru producții superioarei
neasigurării nivelurilor proteice nece
sare, în anul trecut, unitatea a înre
gistrat la porcii grași o nerealizare de 
circa 900 tone la producția de carne- 
marfă livrată. Totodată, din aceeași 
cauză, perioada de ingrășare a porci
lor s-a prelungit cu 2—3 luni. în 
condițiile asigurării nivelurilo- pro
teice necesare dezvoltării porcilor pe 
categorii de virstă și necesități bio
logice, perioada de ingrășare totală 
— la 105 kilograme — ar trebui să 
fie de 7—8 luni. Datorită însă nive
lurilor proteice scăzute, perioada de 
ingrășare este în prezent de 11—12 
luni. Din această cauză, halele au 
ajuns să fie suprapopulate. De ase
menea, este de subliniat și faptul că 
deficitul mare de proteină afectează 
direct și gradul de prolificitate in

Corelația consumului de proteină ou sporurile de creștere în greutate a animalelor

Conținut 
proteină 

brută Ia 1 kg 
furaje 

combinate 
(procente)

Cantitatea * Consum
Consum totală Durata Consum 

furaje
total

total furaje de proteină Spor mediu de ingrășare de proteină
pe perioada brută zilnic de la brută
de ingrășare 

(kg)
asigurată 

pe zi 
(grame)

(grame) 30—110 kg 
(zile)

pe 1 kg spor 
(kg) pe 

de
perioada 
ingrășare 
(kg)

11—13

Conținutul de 
proteină brută 

asigurat în rații 
— in procente —

14 343 350 650 123 4,3 ■ 43
13 354 345 600 134 4,43 47
12 380 301 500 160 4,7 48,2
10 420 252 400 200 5,3 50,4
9 487 207 300 267 6,1 55
8 620 157 200 400 7,7 63

Rozultă deci că prin reducerea 
nivelului proteic din rația porcilor 
nu se obține nici un fel de econo
mie. Dimpotrivă, aceasta duce la o 
dublă risipă, atit de furaje combi
nate, cit și de proteină brută, și — 
lucru ce nu trebuie neglijat — în 
condițiile dublării perioadei de ob
ținere a unui kilogram spor în greu
tate. 

proporție de 20—30 la sută. Este cit 
se poate de evident că, prin asigu
rarea nivelului proteic în furajarea 
scroafelor, pierderile la tătare ar 
putea fi evitate, obținindu-se astfel 
o producție anuală suplimentară da 
700—800 tone carne.

„Reducerea conținutului de pro
teină brută — a ținut să ne preci
zeze to-.arășul Gheorghe Ciupitu, 
directorul unității — prezintă și o 
serie de dezavantaje din punct de 
vedere economic. Astfel, prin folosi
rea unor niveluri proteice mai redu
se consumul specific de furaje com
binate crește cu 30—40 la sută, fără 
a avea insă nici un corespondent în 
sporirea producției de came. Dim
potrivă, rezultă o risipă a proteine
lor, și așa puține, care există. în

Chiar și numai stările de lucruri 
din această unitate pun clar in evi
dentă prejudiciile ce se aduc eco
nomiei naționale datorită nerespec- 
tării calității furajelor pentru hrana 
porcilor.

Specialiștii de la Verguleasa au 
făcut citeva propuneri concrete pen
tru a se asigura proteina brută ne- ' 

momentul de față, pentru obținerea 
unui kilogram de carne se consumă 
6—7 kilograme de furaje combinate, 
cu un conținut proteic total de 490 
grame. în condițiile asigurării nive
lului proteic de 15 la sută PB, cit 
este prevăzut, și nu de 7 la sută PB, 
cit este acum, s-ar consuma numai 
3,5 kilograme furaje combinate pen
tru obținerea unui kilogram de 
carne, cu un conținut proteic total 
de numai 400 grame. în felul acesta, 
pe un kilogram spor în greutate re
zultă o economie de circa 100 gra
me PB, care ne-ar permite să creș
tem anual în plus circa 10 000 de 
porci, livrabili la greutatea medie 
de 105 kilograme".

Iată de fapt ce demonstrează ci
frele din tabuul alăturat : 

cesară in hrana porcilor la îngrășat. 
Le supunem atenției.

— Consider că o primă condiție 
pentru asigurarea necesarului de pro
teină în hrana animalelor — ne spu
ne directorul asociației—o constituie 
cultivarea unor plante cu conținut 
ridicat in proteină vegetală. Concret, 
mă refer la mazărea furajeră. Un cal-

risipa

vreau 
scară 

drojdiilor furajere, 
nutritivă este

cui dovedește eficiența acestei soluții. 
Actualmente se consumă 7 kg de 
furaje concentrate, adică de porumb, 
pentru obținerea unui kilogram spor 
in greutate la porcii grași, față de 
4 kg cit ar fi nevoie in cazul asi
gurării proteinei brute in proporție 
de 14—15 la sută. Cu alte cuvinte, la 
fiecare kilogram spor in greutate ri
sipim 3 kg de porumb. Aceasta în
seamnă că. la sporul total de came 
la porcii grași planificat pentru efec
tivul nostru — de 2 800 tone, se con
sumă in plus 8 400 tone de porumb. 
Această cantitate de porumb se ob
ține de pe cel puțin 2 100 hectare, 
dacă se realizează o producție de 
4 tone de porumb boabe la hec
tar. Din această suprafață ne-ar fi 
suficiente numai 800 hectare pe care 
să le cultivăm cu mazăre furajeră 
pentru a asigura necesarul de pro
teină și a se înlătura astfel 
de porumb și de teren.

O a doua problemă la care 
să mă refer este folosirea pe 
mai largă a
Valoarea lor nutritivă este a- 
propiată de a furajelor concentra
te. avind 1,05—1,15 unități nutritive 
la un kilogram. Cu toate acestea, 
drojdiile furajere ne-au lipsit total 
in alcătuirea rațiilor.

Desigur, toate acestea sint pro
puneri și nu ne pronunțăm 
categoric asupra valorii lor. Ele tre
buie să formeze obiectul unei ana
lize amănunțite din partea organelor 
agricole de specialitate pentru a ve
dea în ce măsură pot să fie aplicate.

în legătură cu aspectele dezbătute 
și problemele ce trebuie soluționate 
privind asigurarea proteinei pentru 
hrana animalelor, tovarășul Emil 
Petrache, adjunct al ministrului agri
culturii și industriei alimentare, ne-a 
făcut citeva precizări : „De la început 
vreau să subliniez — ne-a spus in
terlocutorul — că dispunem de toate 
condițiile pentru a produce și asi
gura pe plan intern Întreg necesarul 
de proteină pentru hrana animalelor. 
Rezolvarea acestei probleme este 
insă condiționată în mod hotăritor 

de creșterea, producțiilor la culturile 
bogate in proteină vegetală, cum 
sint, in primul' rind, soia și floarea- 
soarelui. și, apoi, inul pentru ulei, 
ricinul și rapița. Este aceasta o ce
rință esențială pentru a degreva eco
nomia națională de un important 
efort valutar impus de procurarea 
din import a unor nutrețuri proteice, 
tocmai ca urmare a producțiilor mici 
obținute la aceste culturi. în aceeași 
ordine de idei, un obiectiv de primă 
însemnătate pentru cercetarea știin
țifică trebuie să-l constituie crearea 
unor hibrizi de porumb cu un conți
nut ridicat de proteină vegetală. 
Creșterea conținutului de proteină 
de ia 7—8 la 6Ută, cit au hibrizii de 
porumb pe care ii avem acum, la 
10—12 la sută — nivel realizat in alte 
țări — ar însemna, la suprafața 
mare cultivată cu porumb, un ciștig 
de citeva sute de mii de tone de pro
teină vegetală. O modalitate simplă 
de a acoperi în bună parte deficitul 
de proteină o reprezintă producerea 
drojdiilor furajere. în acest dome
niu insă lucrurile sînt mult rămase 
in urmă. Cercetarea științifică nu a 
elaborat incă metodele și procedeele 
necesare, pe baza cărora Ministerul 
Industrializării Lemnului și Materia
lelor de Construcții și Ministerul 
Agriculturii au sarcina să asigure o 
producție mare de drojdii furajere. 
O soluție care stă la îndemina ori
cui constă în extinderea suprafețelor 
cultivate cu lucernă".

Aspectele aduse in 
epuizează problematica 
de asigurarea proteinei , . 
animalelor. Nu se poate vorbi de o 
nutriție rațională fără a' se asigura 
in hrana animalelor și amlnoacizii 
esențiali. Prezența lor în rații, fin 
anumite cantități, condiționează în
săși valorificarea în întregime a 
proteinei brute. Despre aceste pro
bleme și altele legate de rezolvarea 
„foamei" de proteină — intr-un nu
măr viitor al ziarului.

discuție nu 
amplă legată 
pentru hrana

Aurel PAPADIUC 
Stelian CHIPER
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O MĂREAȚĂ OPERĂ PREGĂTITA DE ISTORIE,

O OPERĂ MĂREAȚĂ PENTRU ISTORIE
nJ?

secăm 
hora

„Vin’la Milco» cu grăbire / Să-I 
dintr-o sorbire / Și să-ntindem 
mare / Peste-a noastre rechi hotare".

De cinci sferturi de veac îndemnul cîn- 
tecului nepieritor s-a împlinit și Milcovul' 
- ca hotar - a fost secat. S-a împlinit de
oarece era drept să se împlinească. Căci 
de-o parte și de alta a Milcovului, ca și 
de o parte și de alta a Carpaților, trăiau 
fiii aceluiași 
adincuri de 
acestuia, an 
cultivîndu-l, 
părîndu-l atunci cind ii încercaseră furtu
nile vremurilor. Dar nici tina nu-i clintise 
de aici, după cum nici una nu-i clătinase

popor, ce se știau din 
vreme „oamenii pămintulul" 
după an și veac după veac 
impodobindu-l, clntîndu-l, a-

în dragostea lor pentru glie, pentru limbă, 
pentru obiceiurile din străbuni ; rămăse
seră mereu ei înșiși, statornici, omenoși, 
drepți, demni, neînfricați.

S-a împlinit, 
muri 
nilor, 
mult, 
unde , 
tr-o sorbire. După cum în inima și cugetul 
românilor nici Carpații nu au fost vreoda
tă zid de piatră despărțitor, ci o punte 
de legătură întinsă între frați, o uriașă și 
mîndră coloană a pămintulul românesc.

Pe temelia acestei suduri a conștiințelor 
românești, a convingerii lor că aparțin

dedemult, 
Milcovul 
un „pîriu 
puteau și

deoarece, încă din vre- 
in Inima șl cugetul romă- 
nu era un hotar, ci. cel 
fără putere" ale cărui 
trebuiau a fi secate din-

unuia șl aceluiași popor s-a clădit actul 
istoric de la 24 Ianuarie 1859, conștiința 
dreptății cauzei lor intârindu-i 
pentru ștergerea de pe hărțile 
hotarelor nedrepte dintre frați, 
această sudură o conștiințelor
portul tare care a conferit durabilitate, 
trăinicie înfăptuirii de acum 125 de ani 
sau, cum s-a spus chiar in epoca Unirii, 
determinind ca aceea „ce a făcut această 
nație să rămină bun făcut pentru 
deauna".

Mărturii istorice nenumărate Ilustrează 
aceste adevăruri. Să răsfoim citeva dintre 
filele pe care ele stau gravate de multe 
secole.

în lupta 
timpului a 
După cum 
a fost su-

tot*

„în inimi, România 

exista. înainte de a fi înscrisă 
în tratate

„Românii au luptat mai mult 
pentru păstrarea limbii lor 

decît pentru viața'

S
e poate spune că practic 
de la intiile atestări în 
izvoarele istorice, obirșia 
străveche, originea comu
nă a rpmânilor s-au impus con

temporanilor ca o realitate fun
damentală, ca o dominantă a 
inseși gindirii românilor. Pe 
măsură ce urcăm pe scara 
timpului și mărturiile se înmul
țesc — un asemenea adevăr este 
ilustrat tot mai pregnant. Ast
fel, un tratat de geografie de 
la începutul veacului al XV-lea 
consemnează faptul că românii 
se trag din romani și ei înșiși 
afirmă cu mîndrie că sint ro
mani, deoarece vorbesc aproape 
ca aceștia. Această . străveche 
conștiință a obîrșiei lor a fost 
în permanență dublată de un 
nestrămutat atașament față de 
limba strămoșească, încit un 
umanist italian din veacul al 
XV-lea, Antonio Bonfini, cău- 
tind să-și explice păstrarea unei 
limbi romanice pe aceste me
leaguri în mijlocul atîtor furtuni 
ale istoriei afirma : „bacă va 
socoti cineva bine năvălirile 
necontenite ale sarmaților și go
ților, apoi revărsările hunilor, 
ale vandalilor și gepizilor, ale.., 
longobarzilor, cum nu se va mi
nuna că s-au păstrat pini acum 
intre daci și geți urmele limbii 
latine ? Românii s-au luptat în 
așa fel, incit par a se fi războit 
mai mult pentru păstrarea lim
bii decît pentru viață".

Statornici au fost românii și 
în păstrarea obiceiurilor, a 
neasemuitului lor port, a cînte- 
cului și dansului specific, a ce
lorlalte tradiții strămoșești ca 
unele care îi uneau intr-o unică 
familie. Cu dreptate remarca 
eruditul maghiar din Transilva
nia veacului al XVIII-lea, Ben- 
kă Jăzsef, că mai ușor s-ar pu
tea smulge ghioaga din mîlnile 
lui Hercule decit să fie abătuți, 
măcar și un moment, românii 
de la vechile lor obiceiuri. Iar 
aceasta nu era decît confirmarea 
a ceea ce spusese poetul german 
din veacul al XVII-lea, Martin 
Opitz, bun cunoscător al reali
tăților românești, despre țăranii 
români : „In fiece colibă cu 
paie acoperită / Un singe nobil 
spune că limba moștenită / Si 
azi e tot aceeași, că datinile 
tint / Păstrate cu credință, c-zl 
vostru îmbrăcămint / $i jocul, 
chiar e martor, c-aveți tulpina 
veche / Un joc ce-n 
abea-și are pereche".

Conștiința originii 
conștiința unității de
păstrat mereu vie in cugetul 
poporului, de unde au preluat-o 
cărturarii, îmbogățind-o prin noi 
temeiuri, luminînd-o prin noi 
argumente științifice. Iar aceas-

frumusețe

comune, 
neam s-a

tă circulație vie și necontenită 
de simțăminte, de ginduri și de 
idei de la popor către cărturari 
și de la aceștia iarăși către 
popor a fost izvorul din care 
idealul unității s-a nutrit și s-a 
întărit necontenit.

învățatul umanist din veaeul 
al XVI-lea, Nicolaus Olahus, 
subliniind că românii se consi
deră urmași ai romanilor, soco
tea că dovada cea mai grăitoa
re a acestui lucru este faptul că 
limba lor are multe cuvinte 
asemănătoare cu cea latină.

Ducînd mai departe gîndul lui 
Grigore Ureche, potrivit căruia 
românii „toți de la Rim se 
trag", Miron Costin scria că 
„Numele cel mai adevărat, au
tentic, de la primul descălecat 
prin Traian este rumân sau ro- 
manus,' care nume acest popor 
l-a păstrat întotdeauna intre 
dînșii... Plnă astăzi același nume 
este dat îndeobște si muntenilor 
și moldovenilor si celor ce locu
iesc in țara Transilvaniei... Un 
alt nume ei înșișt n-au primit 
intre dînșii niciodată". Pentru 
marele învățat, românii din cele 
trei principate „toți un neam si 
odată dtscălecați sint" și doar 
împrejurările neprielnice i-au 
silit de „s-au osebit". Idee pre
luată și ridicată pe un plan su
perior de eruditul domn al Mol
dovei, Dimitrie Cantemir, care 
afirmind vechimea, unitatea $i 
continuitatea românilor — ,fi- 
ceștla dară mai sus pomeniți și 
in toată lumea cu nume nemu- 
ritoriu vestiți romani... sint 
moșii, strămoșii noștri a moldo
venilor, muntenilor, ardelenilor 
ți a tuturor unde să află a ro
mânilor, precum și singur nu
mele cel de moșie ne arată (ro
mâni chemindu-ne) și limba cea 
părințiască (care din romanlas- 
că sau lătiniască faste) nebiruit 
martur ne iaste" — definea prin 
însuși titlul lucrării sale capita
le, „Hronicon a toată Țara Ro
mânească (care apoi s-au îm
părțit in Moldova, Munteniască 
și Ardealul)", țelurile luptei po
litice a românilor : refacerea 
întregului de odinioară, de 
dinainte ca țările românilor să 
se fi „osebit". Peste multi ani, 
dar într-o firească continuitate 
de simțiri și ginduri. Simion 
Bărnuțiu avea să afirme profund 
îndreptățit : „Limba care o 
vorbesc astăzi românii cești 
din Ardeal, românit și moldo- 
românii atit de o potrivă este, 
cit nici nu se poate zice că ar 
fi împărțită in dialecte ci e nu
mai una și aceeași, care ii leagă 
pe toți aceștia cu o legătură 
dulce frățească și ii unește in
tr-o familie care întotdeauna cu 
fală nobile s-a numit pe sine 
română".

înfăptuirea lui Mihai Viteazul
- permanent exemplu și îndemn

L
imba și originea comună 
a românilor, interesele și 
aspirațiile identice au 
constituit puternicul fun
dament al legăturilor multiple 

ce s-au stabilit, peste fruntariile

dintre ele, între Moldova. Tran
silvania și Țara Româneasca. 
Mințile clarvăzătoare au înțeles 
uriașa însemnătate a alăturării 
forțelor și energiilor românilor 
în efortul de a îndepărta pri-

în 
al

mejdiile ce îi amenințau, 
prima parte a veacului 
XV-lea in fața iminenței peri
colului otoman, domnitorul ță
rii românești de la sud de Car-

tinuat să lucreze necontenit în 
adincuri, în inima poporului —; 
a mulțimilor, a cărturarilor lu
minați, a domnitorilor patrioți, 
deopotrivă — alimentînd nenu-

n condițiile în care 
veacul ce a urmat, 
XVIII-lea, ființa lor etni
că este grav periclitată, 

românii fac din unitatea de 
neam suportul luptei lor de re
zistență și emancipare. Țăranii 
lui Horea, spun știri de epocă, 
își îndreaptă privirile spre frății 
de peste Carpați, de unde aș
teaptă ajutor, fapt de natură a 
stimi grave neliniști în sinul 
nobilimii transilvănene. Aproa
pe patru decenii mai tîrziu a- 
ceiași țărani români transilvă
neni îl visau pe „crăișorul" ce 
se ridicase la sud de Carpati, 
trecînd munții și scăpîndu-i de 
jugul nesuferitei iobăgii și al și

în 
al

toate inițiativele, toate eforturi
le românilor in perioada ce ur
mează. Societăți culturale, aso
ciații revoluționare, școli, ziare, 
creatori, oameni politici dau a- 
cestei epoci caracterul unui 
timp efervescent, de clocotitoare 
desfășurare de energii pentru 
înnoirea și modernizarea vieții 
social-politice și economice a 
țării și, deopotrivă, pentru a- 
propierea clipei de înfăptuire a 
marelui ideal al unirii. Ideal pe 
care-1 poartă în titulatura lor 
publicațiile cele mai importante 
și cele mai citite ale epocii — 
de la „Curierul românesc" la 
„Dacia literară" și de la „Româ
nia" la „Magazin istoric pentru
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unității naționale. „Nimeni — 
scria Nicolae Iorga — dintre re
publicanii republicii strivite, 
dintre turburătorii turburărilor 
înăbușite, nimeni dintre ei nu 
putea să vadă viitorul în altă 
înfățișare decit în Unire. Româ
nia unică era salutată de toți 
aceia care știau să cinte sau să 
vorbească In acest an de mare 
prefacere sufletească".

Pentru Costache Negri, de pil
dă, „înflorit se arată viitorul 
României". In decembrie 1848, 
cind așternea pe hirtie aceste 
emoționante cuvinte. scriind 
România, el sintetiza un ideal 
de veacuri și anunța profetic 
numele ce avea să-1 poarte țara 
unită.

în Moldova, acolo unde Cos- 
tache Negri gindea, animat de 
un fierbinte patriotism, la viito
rul României, acolo unde el se 
înfrățise cu Mihail Kogălnicea- 
nu, cu Vasile Alecsandri, cu 
Alecu Russo, cu multi alți mi- 
litanți pentru Unire, nici pregă
tirea evenimentelor revoluționa
re, nici desfășurarea lor nu au 
fost izolate. Aici, în Moldova, 
rostise Mihail Kogălr.iceanu ce
lebrele cuvinte : „Eu privesc ca 
patria mea toată acea întindere 
de loc unde se vorbește româ
nește și ca istorie națională 
istoria Moldovei, a Valahiei și

a fraților din Transilvania". A- 
ceste cuvinte au fost rostite de 
la o catedră universitară, in ca
drul Academiei Mihăilene din 
lași, iar cronica spune că, in 
acei ani de dinaintea revoluției 
din 1848, cursul lui, rostit în lim
ba română, „înflăcăra și înspăi
mânta". înflăcăra masele, înflă
căra conștiințele patriotice și îi 
înspăimânta pe toți cei încor
setați in mărunte interese.

Adresîndu-se studenților, ma
rele patriot le-a spus : „Istoria 
este testamentul lăsat de către 
strămoși strănepoților, ca să le 
slujească de tălmăcire vremii de 
față și de povățuire vremii vii
toare". A doua zi după ce a 
rostit aceste cuvinte, Kogălni- 
ceanu a fost îndepărtat de 
la catedră. Domnitorul Mihail 
Sturdza, îhspăimintat de ideile 
unioniste care circulau în Aca
demie, printr-un act in care 
pretexta că „limba noastră ne- 
fiind incă înzestrată cu trebuin
cioasele cărți pentru învățături 
mai înalte", a interzis, în învă- 
țămîntul superior, predarea in 
limba română... Pentru că lim
ba română, aceeași in Moldova, 
in Țara Românească, in Transil
vania, era nu numai o dovadă 
a originii comune, dar și o armă 
de luptă pentru unitatea națio
nală.

„Din cele mai vechi timpuri, idealurile unirii, libertății și in
dependenței au însuflețit permanent poporul român, constituind 
făclia care a luminat, generație după generație, drumul spre drep
tate, spre progres, spre 
nara noastră istorie este 
și sacrificii fără seamăn 
tru apărarea drepturilor

o viață mai bună, liberă și demnă. Mile- 
jalonată de nenumărate bătălii, de jertfe 
pentru păstrarea ființei naționale, pen- 
fundamentale ale poporului".

NICOLAE CEAUȘESCU
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„Unitatea națională - 
chezășia libertății"

A
nul 1859 a fost momentul 
măreț in care un vis mi
lenar a început să prin
dă viață. Venit din isto
rie, consolidat în viitoarea re

voluției din 1848, gîndul de a 
înfăptui o țară unică pentru toți 
românii a început să prindă via
ță prin unirea Moldovei cu 
Țara Românească.

Unirea fusese gîndită altfel 
în afara granițelor țării. Ma
rile puteri se gindeau la con
stituirea Principatelor Unite, cu 
o comisie centrală la Focșani, 
cu domni diferiți în Moldova și 
în Țara Românească, cu admi
nistrații separate. Dar voința 
poporului nostru a fost alta și 
această voință a triumfat.

După Unirea din 1859, lupta a 
continuat pentru crearea- statu
lui național unitar și indepen
dent. Revista „Dacia viitoare", 
nr. 2 din 1883, se făcea ecoul 
dorinței naționale de desăvîrșire 
a Unirii : „Strămoșii noștri au 
conservat limba și pămîntul 
strămoșesc ; părinții noștri, ge- 
nerațiunea care se duce, au fă
cut unirea, independența și 
mult lucrat-au pentru libertate.

Acum e rindul nostru : nouă ne 
este dat a completa unitatea 
națională". Acest vis s-a împli- I 
nit la 1 Decembrie 1918 — mă- I 
reț moment istoric pe care l-am 
sărbătorit la finele anului tre
cut, cu prilejul celei de-a 65-a 
aniversări. Prin constituirea 
statului național unitar român 
s-a realizat cadrul național și 
social-economic prielnic dezvol
tării mai rapide a forțelor de 
producție, unirii energiilor crea
toare ale întregului popor ; tot
odată s-a intensificat, in acest 
cadru, activitatea forțelor pro
gresiste ale societății, s-a dez
voltat mișcarea muncitorească 
revoluționară. Se adevereau, 
acum, cuvintele lui Bălcescu : 
„Dacă naționalitatea este sufle
tul unui popor, dacă cită vre
me el păstrează acest semn ca
racteristic al individualității 
sale, acest spirit de viață, el 
este învestit cu dreptul nepre
scriptibil de-a trăi liber, unita
tea națională este chezășia li
bertății lui, esle trupul lui tre
buincios ca sufletul să nu piară 
și să amorțească, ci din contră, 
să poată crește și a se dezvolta".

Partidul, țara, poporul 
~ un unic țel, o unică voință

păți, Alexandru Aldea, averti
zează pe transilvăneni : „dacă 
ar fi să piară țara aceasta veți 
pieri și voi", iar Ștefan cel Mare 
socotea Muntenia „cealaltă țară 
românească". Mihai Viteazul în
suși considera, referindu-se la 
Transilvania și Muntenia, dar 
lucrul era valabil și pentru cea 
de-a treia țară românească — 
Moldova — că „păstrîndu-se 
una (liberă — n.n.) se păstrează 
și cealaltă, căzind una, cade și 
cealaltă”. Pe temelia acestui a- 
devăr, marele voievod, năzuind 
la restaurarea neatîrnăril țării 
sale, a încercat și a reușit să 
unească pe toți românii sub o 
unică ocirmuire tocmai pentru 
a da temelie trainică libertății 
românilor. Și dacă după asasi
narea lui mișelească, unirea s-a 
desfăcut la suprafață, ea a con-

mărate încercări de a reface în
făptuirea lui Mihai. Că era așa 
o dovedea faptul că la cițiva ani 
după moartea lui Mihai, în vre
mea bravului domn Radu Ser- 
ban, neprietenilor românilor li 
se părea că incă mai trăiește 
Mihai și-i conduce pe români. 
Ori faptul că Matei Basarab — 
.prea luminatul stăpin și voie
vod al acestor țări dacice" — 
era temut de aceiași dușmani ca 
„un al doilea Mihai 
faptul că la aproape 
nii după trecerea în 
Viteazului, domnul 
Mihnea al III-lea iși
de Mihai și, deopotrivă, își în
sușește programul politic al a- 
cestuia. Ori faptul că domnul 
muntean Șerban Cantacuzino 
era învinuit de adversari că pă
șește

uodă", sau 
șase dece- 
neființă a 

muntean 
ia numele

pe urmele lui Mihai.

mai nesuferitei împilări națio
nale. Ba, mai mult, la Săliște, 
țăranii români din zonă string 
praf de pușcă spre a i se alătu
ra cu folos, atunci cînd „Todo- 
ruț“ ori „Toderaș" izbindind in 
Țara Românească avea să-și re
peadă, ca un nou Mihai, pan
durii peste Carpati. Tudor în
suși, adine pătruns de adevărul 
unității românilor, cerea să se 
statornicească „corespondențe" 
cu moldovenii „ca unii 
tem de un neam, de o 
supt aceeași stăpînire și 
de aceeași putere" căci.
„Domnul Tudor" numai, „fiind 
la un gînd și intr-un glas cu 
Moldova" și numai „ajutorîn- 
du-ne unii pe alții" se vor pu
tea dobindi „dreptățile acestor 
Prințipaturi".

Numai intr-un gînd și într-un 
glas iși vor putea ciștiga româ
nii drepturile. Acest mare invă- 
țămînt al anului revoluționar 
1821 va guverna toate acțiunile.

ce sin- 
lege și 
ocrotifi 
socotea

Dacia". Ideal la care țintesc aso
ciațiile și mișcările revoluțio
nare : la 1834 și 1844—1845 în 
Transilvania, lâ 1838, 1840 și 1843 
în Țara Românească, la 1839 si 
1846 în Moldova. Idealul care 
luminează opera unor mari 
cărturari — istorici, scriitori, oa
meni de știință. Ideal care pen
tru întregul popor român de
venise sensul inalt al muncii și 
luptei sale, al eforturilor sale 
de a-si întemeia un viitor mai 
fericit. Cu îndreptățire putea 
scrie dar Ia începutul anului 
1848 un publicist francez — 
Hypollte Desprez, intr-una 
tre cele mai prestigioase 
blicații ale epocii „Rcvue 
Deux Mondes" — despre 
porul român că „alcătuiește 
încă de pe acum un singur corp 
și întinsul teritoriu care-l cu
prinde in unitatea sa se nu
mește România, dacă nu in lim
ba tratatelor, cel puțin in aceea 
a patriotismului".

din- 
pu- 
des 
po-

„Viitorul nu putea avea 
altă înfățișare 

decît cea a Unirii"

O
nitatea națională, „visa
rea iubită a tuturor voie
vozilor noștri cei viteji, a 
tuturor bărbaților noștri 
cei mari, care întrupară în sine 

individualitatea și cugetarea po
porului, spre a le manifesta lu
mii". cum o numea Bălcescu. 
este o idee ce vine din istorie. 
Ea a existat dintotdeauna in 
mințile și in inimile românilor. 
Ideea unității naționale s-a dez
voltat secol după secol, fiecare 
generație avind propria ei con
tribuție la .consolidarea conștiin

ței naționale, la întărirea legă
turilor dintre cele trei principa
te. la înfăptuirea Unirii. Dar 
generația revoluționarilor din 
1848 a exprimat cu limpezime 
dorința cea mare a tuturor ge
nerațiilor trecute ca principatele 
române să se reunească intr-un 
singur- stat. Așa cum se cunoaș
te, revoluția din 1848 a fost 
i năbușită. Idealurile ei au ră
mas insă vii in conștiințele ro
mânilor. Si dintre aceste idea
luri, cel mai impunător, cel mai 
înălțător s-a dovedit a fi idealul

F
ăurit la 8 mai 1921, avind 
rădăcini adinei în istoria 
poporului român, partidul 
comunist a înscris între 
obiectivele sale lupta pentru 

consolidarea unității naționale, 
pentru libertatea și independen
ța patriei. In istoria României, 
faptele de înălțător eroism ale 
comuniștilor, acțiunile revolu
ționare ale partidului pentru a 
apăra ființa națională vor că
mine pentru totdeauna întipă
rite cu litere de aur. Memora
bile pagini de istorie constituie 
evenimentele din 1933, marile 
bătălii antifasciste și antirăzboi
nice din perioada interbelică — 
toate acestea demonstrind în 
modul cel mai concludent forța 
partidului comunist de a uni, 
organiza și conduce masele.

In rîndurile partidului, în toți 
acești ani grei din perioada 
interbelică, s-au format mili- 
tanți' curajoși, pentru care nimic 
nu putea • fi mai presus decit 
unitatea patriei, libertatea și in
dependența ei. în acest cadru 
de luptă revoluționară, de dă
ruire pentru înălțătoare idealuri, 
s-au format și s-au afirmat ca
litățile politice și organizatorice 
remarcabile ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Numeroasele 
acțiuni revoluționare și antifas
ciste la care a participat din în
sărcinarea partidului, in a căror 
pregătire și desfășurare a avut 
o contribuție hotărâtoare, l-au 
prefigurat pe eroul revoluționar 
desemnat de istorie să conducă, 
în anii luminoși ai edificării so- . 
cialismului in România, desti
nele patriei și ale poporului.

Partidul, țara, poporul, cu jus
tificată mindrie patriotică, evo
că eroicele fapte ale marilor 
noștri înaintași, ale tuturor ce
lor care au făurit Unirea. Pen
tru că faptele lor înălțătoare se 
leagă prin legi cauzale de reali
tățile de azi ale patriei și dau 
un sens mai adine, mai profund 
întregii noastre vieți, angajării 
noastre ferme pe drumul edifi
cării socialismului și comunis
mului în România. Acum, cînd 
îi cinstim pe făuritorii Unirii, 
cînd rememorăm lupta de 
veacuri a poporului pentru uni
tate națională, în patria noas
tră socialistă devine tot mai pu
ternică unitatea Întregului po
por în jurul partidului, al secre
tarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Dacă Unirea a deschis calea 
spre dezvoltarea națiunii, a 
creat cadrul propice pentru o 
mal accentuată dezvoltare a 
economiei, științei, culturii, so

cialismul — îndeosebi în perioa
da de după cel de-al IX-lea 
Congres al partidului, cea mai 
rodnică din întreaga istorie a 
țării — a asigurat descătușarea 
energiilor creatoare ale poporu
lui, ridicarea României pe cele 
mai inalte trepte ale progresu
lui și civilizației. „Socialismul 
— sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — a realizat idealu
rile de libertate socială și națio
nală pentru care au luptat 
înaintașii cei mai luminați, a în
făptuit pentru prima oară unita
tea social-politică a poporului".

Acum, cind ne aflăm în 
preajma sărbătoririi Unirii de 
la 24 Ianuarie 1859, in cel de-al 
125-lea an de la acest măreț act 
istoric, sintem un popor liber și 
stăpin pe destinele sale ; un 
popor, care, strins unit in jurul ‘ 
partidului, al secretarului gene
ral al partidului, președintele 
Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, muncește cu abnega
ție și hotărîre pentru a valorifi
ca din plin marile posibilități 
de progres pe care le oferă 
orinduirea noastră socialistă — 
orinduire a demnității și liber
tății umane, a muncii unite a 
întregii națiuni pentru propria 
sa bunăstare și fericire.

Acum, cind sărbătorim împli
nirea a 125 de ani de la Unirea 
din 1859, sintem un popor con
știent că, intr-un moment în 
care lumea contemporană își în
temeiază progresul pe cuceririle 
cunoașterii umane, ale revolu
ției tehnico-științifice, nu putem 
aspira la binefacerile civilizației 
moderne fără o opțiune progra
mată pentru o nouă calitate a 
producției și a muncii, pentru 
o productivitate a muncii care 
să atingă nivelul din țările dez
voltate din punct de vedere eco
nomic, pentru ordine și discipli
nă, pentru ridicarea eficienței 
întregii activități economice, 
pentru o puternică afirmare a 
gindirii înaintate, a științei, îri- 
vățâmîntului și culturii.

Ne pregătim să sărbătorim 
împlinirea a 125 de ani de la 
Unirea Moldovei cu Muntenia 
avind conștiința că prezentul și 
viitorul patriei depind în mod 
fundamental de munca noastră, 
a tuturor șl a fiecăruia, de mo
dul în care acționăm pentru a 
transpune in viață programele 
elaborate de partid, indicațiile și 
orientările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ; avind conștiința că 
depinde de noi toți ca patria 
noastră, România socialistă, să 
fie mereu mai puternică, tot mai 
mindră. liberă și independentă 
între națiunile întregii lumi.

Pagină realizată de Silviu ACH.IM și Adrian VASILESCU
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marele poet național

Statutul capodoperei
Publicarea, la editura 

Socec în decembrie 1883 a 
celei dintîi ediții din crea
ția poetică eminesciană 
este unul din evenimentele 
excepționale, cu consecințe 
incalculabile asupra între
gii spiritualități românești. 
Apărea, acum un secol, 
într-un vestmint demn 
de profunzimea și frumu
sețea lui, „cel mai mare 
poet pe care l-a ivit și-l 
va ivi vreodată, poato, pă- 
mintul românesc", după 
vorbele celui mai mare 
exeget al său, G. Călines- 
cu. Poeziile risipite in re
viste ori încredințate celor 
mai apropiați devin, prin 
ediția „Princeps", un te
zaur public ce va exercita, 
și continuă să exercite o 
fascinație unică, o magie 
fără precedent în rîndul 
iubitorilor de poezie, al în
tregului public cititor, al 
întregii suflări românești. 
Am putea spune că din de
cembrie 1883 începe, contu- 
rindu-și apoi o imagine efi
gie, menită eternității, ceea 
ce a fost considerat în
deobște mitul eminescian. 
Vigoarea și adîncimea idea
tică, forța evocatoare și 
străluminată a cuvîntului, 
noutatea și inspirația me
taforelor, armonia interioa
ră a versului au răscolit pe 
contemporani. Limba ro
mână, mai ales cea litera
ră, face un salt uriaș îna
inte. Și pentru că editarea 
Poeziilor lui Eminescu are 
o valoare de exemplaritate 
și multiplu sens, se cuvine 
să reconstituim, succint fi
rește, împrejurările in care 
s-a produs evenimentul. 
Așa cum știam, în vara 
anului 1883, poetul se îm
bolnăvește grav, fiind ne
voie de internarea sa în
tr-un sanatoriu din străi
nătate. întreținerea costa 
însă enorm, iar Eminescu 
era lipsit total de venituri, 
ca și familia. Maiorescu 
discută cu Alecsandri, în- 
țelegindu-se cu „bardul din 
Mfrcești" să țină la Ateneu, 
în folosul mai tînărului său 
confrate, o conferință cu 
intrare. A avut loc confe
rința, Alecsandri a citit și 
fragmente din Fintina 
Blanduziei, s-au string 
2 000 de lei și Eminescu 
pleacă la Viena, fiind in
ternat, pe 21 octombrie, în 
sanatoriul ’ Ober-Dobling. 
Evident că suma strînsă 
era mică, trebuiau procu
rate noi fonduri și, în afa
ra unor discrete colecte 
publice, mai ales în cercul 
Junimii, unde Eminescu 
era prețuit și iubit, Maio
rescu ia inițiativa unei edi
ții a poeziilor sale pentru 
ca drepturile de autor să 
ajute la achitarea obliga
țiilor financiare la sanato
riul vienez. De fapt Maio
rescu se gîndise încă îna
inte de îmbolnăvirea poe
tului la o asemenea ediție, 
dar Eminescu, total indife
rent la cele materiale, a 
tergiversat mereu, mai 
mult, i-a încredințat criti
cului manuscrisele poezii
lor nepublicate în Convor
biri Literare, convins că el 
nu se va putea ocupa 
vreodată cu amănuntele 
editării. Internarea poetu
lui este deci numai ocazia, 
dar nu și cauza tipăririi 
poeziilor. Pentru că din 
Jurnalul și Corespondența 
lui Maiorescu rezultă, cu 
claritate, că mentorul Ju
nimii avea credința absolu
tă In geniul lui Eminescu 
și considera că este o obli
gație patriotică aceea de

de Pompiliu MARCEA

a-l face cunoscut. Chiar 
după internarea la Viena, 
Maiorescu citea, la ce
naclul Junimea, ce avea 
loc la locuința sa din stra
da Mercur, poezii nepubli
cate din Eminescu, dovadă 
supremă a prețuirii ce i-o 
acorda. Ediția Princeps se 
datorează înaltului spirit 
de responsabilitate critică 
a lui Maiorescu, precum și 
înaltei idei pe care o avea 
despre o prietenie literară 
pentru că, pe deasupra atî- 
tor motive, unul funda-

rare, iar restul de 28 „s-au 
aflat, numai in manuscript 
pe la unele persoane parti
culare". Și, cum bine știm, 
aceste persoane se redu
ceau la una singură, Maio
rescu însuși, căruia poetul 
îi încredințase manuscrise
le (nu e vorba de totalita
tea manuscriselor, de „lada" 
cu cele 15 000 de pagini ce 
i-a parvenit mai tirzlu), se 
cuvine să relevăm încă o 
dată discreția criticului 
care nu făcea caz de me
ritele sale în raporturile 
cu poetul, discreție pe care 
o constatăm și în succinta 
prefață însoțitoare. Maio
rescu, exceptind poemele 
din „Convorbiri literare", 
pe care autorul lor nu le

mental a fost și acela de 
a-i produce o bucurie su
fletească marelui prieten 
aflat sub teroarea unei boli 
necruțătoare. Așa-numitul 
„olimpianism" al primului 
mare critic al literaturii 
noastre se cere riguros co
rectat. In total, culegerea, 
intrată în istoria noastră 
literară, și pe drept, ca 
„ediția Maiorescu" avea 64 
de poezii care, afirmă cri
ticul, „sînt cele mai strălu
cite din cite s-au scris 
vreodată în românește și 
unele chiar in alte limbi". 
Primul său exeget, cu o 
deschidere atît de largă 
asupra poeziei universale, 
cunoscător al poeților greci, 
al celor germani, francezi 
și englezi, a intuit nu nu
mai supremația pe plan 
național a poemelor emi
nesciene, dar este cel 
dintîi care a afirmat va
loarea poetului în context 
universal. Iar Maiorescu, 
știm, nu se juca cu vorbele, 
judecățile sale erau rezul
tatul celei mai severe auto
supravegheri. De aceea au 
rezistat și continuă să ră- 
mină actuale, să fie omolo
gate de întreaga desfășu
rare a culturii noastre. Re
venind la sumarul volumu
lui, reamintim că cele 64 
de poezii proveneau din 
două surse : 38 fuseseră 
publicate in Convorbiri lite-

mai corectase, neavînd 
timp, a folosit, pentru res
tul poemelor, manuscrisele, 
chiar dacă acele poeme fu
seseră publicate în alte re
viste, precum Familia (6 
poezii) sau Almanahul 
României june, unde apă
ruse Luceafărul.

Pînă astăzi „ediția Maio
rescu" rămîne un model de 
act editorial, iar semni
ficația ei in istoria noas
tră literară, cu totul apar
te, merită o subliniere care 
să-i consacre acest statut 
unic, memorabil. Căci este 
vorba de spiritul tutelar 
al literaturii naționale, 
care a ridicat gindirea 
și sensibilitatea româ
nească pe culmi, atașînd-o 
valorilor neperisabile în 
timp, nemărginite în spa
țiu. Să încheiem, spre a 
conferi autoritate spuselor 
noastre, cu o apreciere ce 
aparține aceluiași dintîi 
exeget și editor, Titu Maio
rescu, ale cărui premoniții 
s-au adeverit cu strălucire: 
„Pe cit se poate omenește 
prevedea literatura poetică 
română va începe secolul 
al 20-lea sub auspiciile ge
niului lui, și forma limbei 
naționale care și-a găsit în 
poetul Eminescu cea mai 
■frumoasă înfăptuire pînă 
astăzi, va fi punctul de 
plecare pentru toată dez
voltarea viitoare a vestmin- 
tului cugetării românești".

Noi contribufii documentare la
Identificarea și valorifi

carea unor noi surse 
informative privitoare la 
existenta si creația poetu
lui au stat. în mod con
stant. timp de decenii, in 
centrul preocupărilor isto
ricului literar Augustin 
Z. N. Pop. a cărui muncă 
de cercetare in această di
recție a fost dublată șl de 
priceperea, de vocația unui 
pasionat colecționar de do
cumente literare inedite. 
In continuarea si com
pletarea altor două lu
crări. cu caracter documen
tar. asupra vieții poetului, 
apărute cu ani în urmă, 
volumul recent publicat și 
intitulat întregiri docu
mentare la biografia Iui 
Eminescu se înscrie, prin 
substanțialul său material 
inedit pe care îl pune in

circulație, ca o importantă 
contribuție la înțelegerea 
vieții autorului „Luceafă
rului". Ca și precedentele 
volume Contribuții docu
mentare Ia biografia lui 
Eminescu si Noi contribuții 
documentare la biografia 
lui Eminescu, lucrarea pre
zentă este rezultatul unei 
asidue munci de investi
gare a numeroase arhive și 
colecții de documente, de 
prospectare a unui vast 
material provenind fie 
direct de la poet, fie de la 
rude și cunoscuti aprooiati 
sau descendent! mai înde
părtați ai acestuia. Autorul 
e receptiv la orice infor
mație ce vine în atingere 
cu viata poetului. Pagini 
inedite de corespondență, 
confesiuni, acte de arhivă 
sau descoperite prin antlca-

Adrian ANGHELESCU

riate. în vechi tomuri sau 
foste mape ale unor publi
cații din epocă, memorii 
autografe, borderouri. fo
tocopii sint minuțios stu
diate și valorificate. Multe 
documente inserate în acest 
ultim volum oferă, astfel, 
amănunte inedite asupra 
vieții și operei poetului, a- 
supra activității sale în fo
losul școlii românești sau în 
domeniul publicisticii, asu
pra relațiilor afective cu 
Veronica Micle, asupra ra
porturilor sale cu membrii 
„Junimii" și îndeosebi cu 
Maiorescu. Slavici. Crean
gă sau asupra rudelor sale

,'.r -j.lW'A

„Statuie 
vie-a unei nații"

de Al. HANȚA

Sfirșitul anului editorial 
1983 a îmbogățit bibliogra
fia critică eminesciană cu 
alte valoroase lucrări, in
dispensabile pentru cel care 
încearcă să pătrundă în 
universul atît de divers și 
de profund al operei poe
tului nostru național. Pri
ma dintre ele. cu titlul In 
căutarea Iui Eminescu- 
gazetarul, aparține regreta
tului istoric literar Ale
xandru Oprea si ea își pro
pune să lumineze cîteva 
dintre datele unui domeniu 
cu materializări dintre cele 
mai vii și durabile în ope
ra poetului, prozatorului și 
dramaturgului Eminescu. 
Apărută în Editura Mi
nerva, lucrarea lui Ale
xandru Oprea, despre care 
nu ne propunem să discu
tăm acum și aici — au fă
cut-o alții. Pe larg, la tim
pul potrivit — este cu atît 
mai demnă de retinut cu 
cit (exceptind o mai veche 
expunere a lui G. Ivașcu 
si introducerile la antologia 
lui G. Bulgăr și Al. Melian 
sau la volumul al IX-lea 
din seria Opere, Publicis
tica. 1870—1877 scos. în 1980, 
de Academia Republicii So
cialiste România și de Mu
zeul Literaturii Române, în 
coordonarea lui Petru Cre- 
tia) este prima axată pe 
această temă care apare la 
noi în ultimii patruzeci de 
ani.

Cea de a doua lucrare. 
Eminesciana, este semnată 
de Perpessicius și a apărut 
în cunoscuta colecție cu 
același nume a Editurii 
„Junimea" din Iași. Impre
sionantă prin volum si ex
trem de interesantă prin 
problematică, această măr
turie a devotamentului ară
tat de Perpessicius operei 
lui Eminescu reunește stu
dii, articole, însemnări, pu
blicate în decursul a cinci 
decenii în presa timpului.

Prima parte a cărții lui 
Perpessicius reproduce in
tegral volumul Eminescia
na, apărut în Editura Mi
nerva, în 1971. sub directa 
îngrijire a autorului, în cea 
de a doua parte, fiul său, 
profesorul Dumitru D. Pa- 
naitescu, dispărut prematur 
în 1983, incluzînd cronolo
gic pagini care, din moti
ve de spațiu, nu au putut fi 
cuprinse în prima culegere. 
Consistenta volumului o 
dau. prin urmare, lucrări 
scrise în pregătirea și în 
timpul întocmirii marii 
ediții critice Eminescu. edi
ție care poartă numele lui 
Perpessicius. lucrarea fiind, 
în felul ei, un „laborator" 
care permite autorului să-și 
verifice si sg-și comunice 
rezultatele cercetării. Auto
rul infirmă în interven
țiile sale, printr-o informa
ție sigură și la obiect, 
multe dintre „legendele" 
puse în circulație de unii 
istorici literari lipsiți de 
scrupule pe seama bio
grafiei poetului, dezvol
tă teoria criticii de text, 
efectuează confruntări în 
interiorul procesului de 
elaborară a operelor pentru 
a circumscrie variantele 
„bază", discută raporturile 
dintre antume si postume 
și dintre diferitele genuri 
abordate de Eminescu. de- 
monstrînd unitatea concep

ției în diversitatea mani
festărilor și, concomitent, . 
varietatea aprecierilor cri
tice, uneori derutantă, pe 
care le generează opera.

Scrierea lui Perpessicius, 
prin multitudinea temelor 
și a contribuțiilor de natură 
documentară se înscrie ca o 
reușită majoră peste care 
nici un cercetător sau iubi
tor al lui Eminescu nu 
poate trece. Este, de ase
menea, un merit al Editurii 
Junimea din Iași și al 
coordonatorului colecției 
Eminesciana. profesorul 
universitar Mihai Drăgan, 
de a fi pus la îndemina 
marelui public un mai 
vechi volum demult epui
zat și alte texte greu acce
sibile. absolut necesare.

în sfîrșit. un al treilea 
volum consacrat de editu
rile noastre lui Eminescu a 
apărut in prestigioasa co
lecție Biblioteca critică a 
Editurii Eminescu, sub for
ma unei antologii, cu titlul 
Eminescu-poetul național, 
în îngrijirea istoricului lite
rar G. Ciompec.

Antologia oferă argumen
te concludente care explică 
persistența in timp a discu
țiilor relative la opera poe
tului, atracția pe care tex
tele și atitudinile generale 
ale omului Eminescu o 
exercită asupra istoriei și 
criticii literare, încearcă să 
concretizeze elementele 
care justifică, în perspecti
va posterității, calificarea 
contribuției eminesciene 
drept expresie a geniului 
creator al poporului român. 
Atributele operei și imensi
tatea numărului interven
țiilor critice prestigioase pe 
care aceasta le-a alimentat 
au obligat editura si pe au
torul antologiei să selec
teze numai una dintre 
constantele cercetării lui 
Eminescu. celelalte referi
toare la structurile operei 
si la raporturile dintre pos
tume si antume urmînd să 
facă obiectul unor volume 

■ viitoare, cel apărut recent 
fiind doar începutul unei 
serii proiectate. Prin el. 
opera lui Eminescu își di
mensionează preocupările 
și îsi dezvăluie înțelesurile, 
insistenta cu care G. Ciom
pec asamblează pe o temă 
comună detalii disparate 
si aparținînd unor perso
nalități critice recunoscute 
referitoare la ideea că fie
care literatură națională 
formează focarul spiritului 
national, la faptul că, prin 
Eminescu. limba română 
pare a primi o nouă viață, 
oferă premisele conturării, 
prin intermediul extrase- / 
lor critice, a imaginii con
vingătoare ce recomandă 
un creator de geniu, „sta
tuie vie-a-ntregii nații".

Introducerea si mai ales 
comentariile autorului an
tologiei completează tîlcu- 
rile textelor, stabilesc eta
pele afirmării, printre apre
cieri elogioase si contes
tări zgomotoase, a presti
giului național si interna
țional al lui Eminescu. ex
plică de ce fiecare genera
ție poetică nouă își reven
dică descendenta ei din 
gindirea șl atitudinile este
tice, esențial naționale, ale 
marelui înaintaș.

biografia poetului
directe (părinți, frați, su
rori). Asemenea altor bio
grafi ai poetului, dar si ca 
un pasionat colecționar, au
torul volumului cunoaște si
odiseea multora dintre
aceste documente, ce i se 
impun atenției ca verita
bile „trofee", cu atît mal 
prețioase atunci cind aduc 
un spor de informație sau
ajută la 
momente 
viata lui 
bunăoară.

elucidarea unor 
dramatice din 
Eminescu. Iată, 
cum își începe

autorul comentariul asu
pra unui astfel de docu
ment : „Suplimentar și
esențial peste ceea ce se 
cunoaște asupra pacienții 
lui Eminescu între 1886— 
1887 comunică memoriul
autograf al fostului casier 
al bolnitei de la Neamț, 
Leon Onicescu. redactat la

un an după moartea poetu
lui și ajuns înaintea pri
mului război mondial in re
vista „Flacăra" in mîinile 
lui N. Locusteanu. care nu 
l-a publicat, rămînind ine
dit pină la publicarea de 
față".

O serie de mărturii des
pre poet ale unora dintre 
cunoscuții săi apropiați sînt 
recuperate, smulse anoni
matului prin aceeași stă
ruitoare muncă de investi
gare a acestui cercetător a 
cărui acribie și interes 
pentru detaliul revelator 
sint ușor de recunoscut 

întregirile documentare... 
ale lui Augustin Z. N. Pop 
contribuie efectiv la o mai 
bună cunoaștere a biogra
fiei si. nu mai puțin, a ope
rei celui mai de seamă 
scriitor român.

(Urmare din pag. I) 
înscrisă în cartea de 
aur a istoriei noastre. 
Este știut că un rol 
important în acțiunea 
unificatoare întreprin
să de Mihai Viteazul 
l-au avut oltenii, că
rora ilustrul domnitor 
le fusese bănișor la 
Mehedinți și ban la 
Craiova. Oștile lor. in 
frunte cu vitejii frați 
Buzești și alți vestiți 
căpitani, au luptat 
necontenit sub co
manda marelui voie
vod Mihai. Privitor la 
aceste momente gran
dioase de luptă pentru 
unire, tezaurul mu
zeistic craiovean păs
trează emoționante 
mărturii. După cum,

tot aici, găsim reflec
tată, in diferite etape 
ale pregătirii și des
fășurării sale, revo
luția lui Tudor Vladi- 
mirescu, declanșatoa-

re a Unirii de la 1859, 
este cea a revoluției 
de la 1848, în cadrul 
căreia Craiova a avut 
un rol major, fiind 
un timp gazda guver

ziasm, pregătitoare 
ale înfăptuirii unirii 
celor două principa
te, Moldova și Mun
tenia. Extrem de vie 
și activă, partida ol

ani înaintea istoricei 
uniri, în piața Teatru
lui Național din Cra
iova se joacă Hora 
Unirii, moment imor
talizat de pictorul

Memoria muzeelor
rea șl mobilizatoarea 
marilor energii șț as
pirații naționale in 
toate provinciile ro
mânești, în direcția 
făuririi României mo
derne.

O altă etapă bogat 
ilustrată in muzeele 
craiovene, pregătitoa

nului revoluționar pe 
care l-a susținut cu 
înflăcărare.

Memoria documen
telor păstrate aici, in 
Oltenia, ca dealtfel în 
toate părțile româ
nești, reînvie clipele 
de profund patos și 
de fierbinte entu

tenească, favorabilă 
unirii imediate și ne
condiționate, desfă
șoară ample acțiuni 
propagandistice, mo
bilizează masele popu
lare în lupta pentru 
înfăptuirea mărețului 
ideal de unitate națio
nală. In 1857, cu doi

Theodor Aman, parti
cipant la eveniment, 
in celebra pinză „Hora 
Unirii la Craiova".

Ecouri din presa 
vremii subliniază en
tuziasmul cu care cra- 
iovenil au intimpinat 
realizarea istorică a

Unirii de la 24 Ianua
rie 1859.

Prin prețioasele lor 
documente, prin re
constituirea atmosfe
rei din epocă, atît din 
perioada unirii, cit și 
din evenimentele ce 
i-au urmat, cu ample 
înrâuriri asupra con
solidării ei, pînă la 
desăvârșirea statului 
național din 1918 și a 
deplinei eliberări na
ționale și sociale do- 
bîndlte prin revoluția 
din august 1944, mu
zeele se constituie ca 
o memorie vie a zbu
ciumatei dar fascinan
tei noastre istorii, care 
și-a împlinit marile 
sale idealuri in anii 
generoși ai socialismu
lui.
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Rolul profilactic al curei balneare
Cu toate progresele înregistrate de medicina modernă, concepția po

trivit căreia „este mai ușor să previi boala decît să o tratezi" și-a men
ținut pe deplin valabilitatea. Noțiunea de prevenire sau profilaxie nu 
este nouă, toți o cunoaștem, mai ales sub aspectul ei pasiv, cum ar fi 
spre exemplu vaccinările. Dar ce se înțelege prin profilaxie activă ? Dr. 
Cornelia DEGERATU, director al Institutului de medicină fizică, balneo
logie și recuperare medicală, ne va explica în ce constă noutatea acestei 
concepții.

— Azi trebuie să înțelegem că să
nătatea poate fi apărată in primul 
rînd de cel care dorește să o aibă, cu 
atit mai mult cu cit bolile cardiovas
culare, unele boli ale aparatului lo
comotor, o parte a bolilor aparatului 
respirator, bolile alergice etc., din ce 
în ce mal frecvente, ar putea fi pre
venite în foarte multe cazuri dacă 
fiecare om ar lua măsurile necesare 
din timp, în mod activ. "■

— tncepînd din acest an, Ministe
rul Sănătății, împreună cu Ministerul 
Turismului au pus, in anumite sta
țiuni, bazele unei forme noi. moder
ne, de asistență medicală — „cura 
balneară profilactică activă". In ce 
constă ea ?

— Acest tip de cură se va desfă
șura pe o dura
tă de 12 zile și 
este indicată per
soanelor sănă
toase sau apa
rent sănătoase, 
în sensul că pre
zintă riscul de a 
face unele boli 
cronice sau alte 
suferințe, scăderea capacității de 
muncă ș.a.

Cura profilactică activă nu trebuie 
înțeleasă ca o vaccinare (in sensul 
că odată făcută sintem feriți in con
tinuare de îmbolnăvire), ci reprezintă 
de fapt „o școală" în care se învață, 
teoretic și practic, cum putem 
evita apariția unor boli. Ceea ce se 
„învață" sau deprinde în stațiune, in 
perioada curei, trebuie să fie conti
nuat și acasă. Este vorba de 
felul în care muncim, de relația o- 
dihnă—efort, de modul în care 
știm să ne relaxăm, de felul în 
care ne putem păstra prin miș
care și gimnastică etc. o bună 
funcție a aparatului musculo-articu- 
lar. ca și a celui cardiorespirator, de 
modul în care trebuie să ne călim 
organismul față de schimbările bruș
te de temperatură, apoi de felul în 
care știm să ne hrănim etc.

— Care sint stațiunile în care se 
organizează, se înțelege experimen
tal, cura activă ?

— Pentru început, noua formă de 
asistentă profilactică activă balneară 
se va organiza in 3 stațiuni (Hercu- 
lane. Eforie Nord și Felix), urmînd 
ca treptat să se extindă și in altele. 
Pornindu-se de la frecvența mai 
mare a unor boli în rindul populației, 
au fost organizate pentru început 3 
programe sau tipuri de cură de pre
venire în stațiunile amintite. Astfel, 
unul di nțbprograme vizează preveni
rea activă a bolilor aparatului loco
motor și se adresează tuturor persoa
nelor predispuse la suferințe articu
lare și musculo-ligamentare, în spe
cial la nivelul coloanei vertebrale, 
șoldurilor și genunchilor. Reco
mandăm acest tip de cură persoane
lor cu profesii care le solicită apara
tul locomotor, care le obligă la po
ziții obositoare, eforturi fizice mai 
mari sau care le expun corpul la in
temperii — umezeală, frig, curenți de 
aer, treceri bruște de la cald la rece 
— etc. Sînt, de asemenea, indicate 
pentru o astfel de cură persoanele 
cu profesii prea sedentare, care nu 
solicită în nici un fel aparatul mus- 
culo-articular. Beneficiază, de aseme
nea, cei care prezintă unele tulburări 
de statică (deviații ale coloanei, ine
galitatea membrelor inferioare, ge
nunchi în „O" sau in „X“, picioare
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plate etc.), tulburări care încă nu au 
determinat suferințe clinice deosebi
te și care pot fi remediate sap ame
liorate. Curele sînt utile și celor cu 
sechele ale unor boli din copilărie 
sau după traumatisme vechi, sechele 
care cu timpul pot degrada articu
lațiile prin suprasolicitare. Cura este 
indicată și celor cu constituții hiper- 
mobile sau cu hiperlaxități articulare, 
ca și persoanelor obeze. ,

— In cazul bolilor cardiovascu
lare, ce recomandări aveți în ve
dere ?

— Această cură se adresează unei 
categorii largi de persoane su
puse unor factori de risc cardio
vascular. Curele balneare profilactice 
active sint cu atît mai eficace cu cit 
se încep la vîrste mai tinere, dar de

sigur pot benefi
cia într-o mare 
măsură și persoa
nele virștnice. în 
mod deosebit sînt 
indicate pentru 
aceste cure per
soane ai căror 
părinți au suferit 
de afecțiuni ale 

inimii, vaselor ori de diabet ; apoi 
persoane care duc o viață agitată, 
supusă stresului, fumătorii, sedenta
rii, nerspanele care la analizele de 
laborator au fost găsite cu procent- 
crescut de grăsimi în singe, sau dia
betici, cei care prezintă o creștere a 
greutății corporale cu peste zece kg 
fată de greutatea normală. De ase
menea, cei care au peste 80 bătăi pe 
minut puls în repaus sau înregis
trează mici creșteri de tensiune ar
terială etc.

în timpul curei balneare profilac
tice active aceste persoane învață în 
mod practic și capătă cunoștințele 
teoretice necesare cu privire la re
gulile unei vieți care să micșoreze 
pe cit posibil riscul unor boli cardio
vasculare.

— Cel de-al treilea tip de cură ac
tivă preventivă este „cura de re- 
confortare". in ce constă ea ?

— Spre deosebire de celelalte două 
tipuri de cură cu caracter strict pro
filactic, aceasta are și o componentă 
terapeutică. Ea este indicată unor 
categorii largi de persoane, con
siderate în general sănătoase, dar al 
căror organism nu funcționează totuși 
în condiții optime. Ele se simt a- 
proape mereu obosite, au senzația că 
trebuie să depună un efort continuu 
pentru a-și îndeplini activitățile 
obișnuite, zilnice, profesionale; ran
damentul muncii lor este 'tot mai scă
zut, somnul nu mai este odihnitor, se 
concentrează greu în activitatea in
telectuală etc. De pbicei aceste per
soane au avut o perioadă mai lungă 
de activitate care le-a suprasolicitat 
ori au prezentat boli care le-au soli
citat organismul, iar convalescența se 
dovedește lungă și dificilă. în gene
ral, pura balneară de reconfortare 
are ca obiectiv refacerea forțelor și 
reacțiilor normale ale organismului, 
echilibrind sistemul nervos și biorit- 
murile fiziologice. Curele profilactice 
active balneare trebuie să fie reco
mandate, prescrise și urmărite de 
medici din întreprinderi sau de la 
dispensare, în așa fel incit cei inte
resați să nu se expună unor riscuri 
și să beneficieze pe cit posibil de toți 
factorii naturali din stațiune.

Convorbire realizată de
Elena MANTU

t V
PROGRAMUL 1

9,00 Almanahul familiei
9,30 De strajă patriei. îndeplinim 

neabătut Directiva comandantului 
suprem

10,00 Muzica pentru toți
10.30 Viața satului (parțial color). Din 

sumar : ® -Calendarul agriculto
rului ® Zootehnia — ce este — ce 
trebuie să fie ? 0 Cîntece și jocuri 
populare de pe întreg cuprinsul 
patriei

11,45 Lumea copiilor ® 12,35 Telefilmo- 
teca de ghiozdan : „Pinocchio44. 
Episodul 7

13,00 Album duminical (parțial color), 
în cuprins : Telex, muzică popu
lară, umor, muzică din operete, 
versuri, balet, desene animate, 
circ, informații cultural-artistice, 
sport ,

18,00 Film serial (color). „Viața lui Leo
nardo da Vinci44. Episodul 4

18.35 Micul ecran pentru cei mici 
19,00 Telejurnal (parțial color)
19,20 Concertul formațiilor muzicale ale 

Radioteleviziunii. Dirijor : Iosif 
Conta. Dirijorii corurilor : Eugenia 
Văcărescu-Necula, Aurel Grigoraș 

20,05 Film artistic (color). „La răscru
cea marilor furtuni14. Producție a 
Casei de filme cinci. Cu : Cornel 

Ciupercescu, Constantin Codrescu, 
Cornel Coman. Costel Constantin, 
Nae Gh. Mazilu, Mircea Cosma, 
Constantin Diplan, Emil Hossu, 
Maria Ploae, Vasile Cojocaru, Emil 
Coșeru, Traian Stănescu, Ion 
Besoiu. Catrinel Paraschivescu. 
Scenariul : Petre Sălcudeanu. Re
gia : Mircea Moldovan

21.30 Melodii de neuitat

21.50 Telejurnal (parțial color)
22,00 închiderea programului

PROGRAMUL 2
9,00 Din marea carte a patriei. Unirea 

națiunea a făcut-o
9.30 Muzică populară

10,00 Din țările socialiste
10.30 Matineu simfonic
11.50 Muzică ușoară
12.15 Scena și ecranul
13,00 Bucuriile muzicii. Enesciana
13.30 Instantanee
13.45 Mic dicționar de operă și balet. 

Litera T (I)
14.50 Clubul tineretului
15.20 Teatru TV : „Casa noastră4*, de 

George Genoiu. Regia : Constantin 
Dinischiotu

16.35 Ecran de vacanță — desene ani
mate

17,00 Serata muzicală TV. Tinere talente 
ale țării

19,00 Telejurnal
19.15 Telerama
19.45 Seară de operă : „Ecaterina Teo- 

doroiu44. Adaptare pentru televi
ziune de Constanța Drobotă. și 
Carmen Dobrescu

20,55 Din cartea naturii
21.15 La hanul veseliei
21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Luni, 16 ianuarie 1989
20,00 Telejurnal (parțial color) O Ac

tualitatea în economie
20.20 Arc peste timp. 24 ianuarie 1859— 

1984. Unitatea românilor — aspi
rație permanentă și împlinire isto
rică

20.35 Film artistic în serial (color). 
„Pentru patrie44. Producție a Casei 
de filme trei. Regia : Sergiu Nico- 
laescu. Episodul 2

21.20 La zi în 600 de secunde
21.30 Tezaur folcloric (parțial color)
21,50 Telejurnal (parțial color)
22,00 închiderea programului
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Elevi pe scenă
La Liceul industrial de con

strucții de mașinl-unelte din Tg. 
Jiu s-a desfășurat o frumoasă 
întrecere cullural-artistică sub 
genericul „Viitor de aur țara 
noastră are". Purtind amprenta 
spiritului tineresc, manifestarea 
s-a desfășurat după toate regu
lile unui festival-concurs: două 
zile de ample și variate între
ceri în fața unui juriu exigent, 
încheiate in cea de-a treia zi 
prin evoluția celor mai buni, 
intr-o veritabilă „gală a lau- 
reaților". Au fost zile de emo
ționantă revărsare a cîntecului, 
dansului și poeziei.

Dar ineditul manifestării — și 
aceasta ne face s-o consemnăm 
în rubrica noastră la loc de 
frunte — a constat in aceea că 
la concurs s-au prezentat 18 
spectacole distincte, de către 18 
formații artistice, reprezentând 
tot atîtea clase cite sint in liceu. 
Cu alte cuvinte, mai bine de 
5ân de elevl-artiști hotărîți să 
poarte cu aceeași dragoste făclia 
artei șl atunci cînd vor păși, 
peste puțin timp, pragul uzinei 
în care vor lucra.

„Sfatul omeniei"
Am mai consemnat în rubri

ca noastră inițiativa organizării 
în unele sate a „Sfatului ome
niei" — format din cei mai vred
nici gospodari ai așezărilor res
pective — menit să caute soluții 
și să dea răspuns pentru rezolva
rea, in numele și cu ajutorul 
obștii, a unor cazuri și... neca
zuri ale semenilor. Iată că ne 
vine vestea că un astfel de 
„Sfat al omeniei" s-a constituit 
și la nivelul unul oraș cum este 
Baia Sprie. In prima și a treia 
zi de luni din fiecare lună, 
„Sfatul omeniei" de la Baia 
Sprie, din care face parte și pri
marul urbei, se întrunește și 
dezbate cele mai diferite proble
me personale cu care oamenii i 
se adresează... personal. Și nu 
numai atît. Sesizat de faptul că 
un om In toată firea, precum 
G.G., ajunsese fără căpătii, 
„Sfatul omeniei" a discutat cu 
el, l-a ajutat să se încadreze in 
muncă, să-si facă un rost, să fie 
și el în rînd cu toată lumea, 
fapt pentru care ne roagă să a- 
ducem și pe această cale cele 
mai călduroase mulțumiri oame
nilor de omenie " -- -
omeniei".

Surprize 
la Delfinarîu

In afara obișnuitelor spectaco
le cu delfini, la care participă 
ți pinguinul Bobiță, adus de o 
navă de pescuit oceanic din 
■locurile sale de baștină șl acli
matizat perfect, Delfinariul din 
Constanța le prezintă micilor 
vizitatori aflați în vacanță șco
lară o interesantă expoziție 
sub genericul „Din frumuse* > 
și bogățiile oceanului plane 
Ea a fost organizată cu concursul 
și contribuția a numeroși navi
gatori care au oferit piese sau 
colecții întregi de rarități, Cite- 
va dintre acestea : o broască 
țestoasă uriașă de 600 kilogra
me originară din Oceanul Atlan
tic, o scoică avind diametrul 
cochiliei de un metru din Ocea
nul Pacific, exemplare giganti
ce de păianjeni de mare, pește- 
spadă, pește-ferăstrău și multe 
altele, care constituie tot atîtea 
puncte de atracție pentru cel 
mici — și nu numai pentru ei.

din ‘„Sfatul

| Satul-expoziție
Tradiționala și frumoasa artă 

a țesutului în casă se află în co
muna Coteana, județul Olt, ca 
la ea acasă. Aflăm din gazeta 
„Oltul" că mai mult de jumătate 
din familiile comunei au în casă 
războaie de țesut, din care se 
ivesc, mai ales acum, in serile 
lungi de iarnă, atîtea frumuseți 
incit întreaga așezare devine o< 
veritabilă expoziție a hărniciei și 
iscusinței. Și mai aflăm că țesă- 
toarea și creatoarea cea mal pri
cepută este, de fapt, un... țesă- 
tor-creator : Ion Trifu. Alți con
săteni au pasiunea creșterii ani
malelor, cum sînt Ion Vasile și 
Petre Cornea, cu cite 100 de oi 
fiecare, iar Vasilica Bălănescu, 
tehnician veterinar, își consacră 
o bună parte a timpului liber 
realizării de tablouri, adevărate 
opere de artă, din... paie de griu.

Mulțumire
Un cetățean din municipiul 

Micrcurea-Ciuc se prezintă la 
agenția C.E.C. din localitate pen
tru a depune o sumă de bani. 
Întocmește foaia de depunere și 
predă banii la ghișeu. Se fac 
formele de rigoare, omul primeș
te libretul C.E.C. și pleacă la tre
burile lui. Deodată, se aude stri
gat pe nume. întoarce capul și, 
văzind că nu cunoaște pe nimeni, 
dă să-și continuie drumul, dar 
de data asta e oprit de o lucră-
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dă să-și < " ’ ’ ’
de data asta e oprit de o 
toare de la agenția C.E.C.

— Vă rog să primiți
1 000 de lei. Ați numărat 
și mi i-ați dat în plus...

Autoarea frumosului gest se 
numește Viorica Baciu,

înapoi 
greșit

In familia uzinei
Se spune despre un colectiv de 

muncă sau altul că reprezintă o 
adevărată familie. Iată insă că în 
marea familie de oameni ai 
muncii de la Șantierul naval 
Galați există peste 200 de fami
lii — soț și soție — care lucrează 
împreună aici, în cele mai dife
rite meserii : lăcătuși, construc
tori, sudori, electricieni. Impre
sionanta familie a... familiilor de 
navaliști a trăit acum, la început 
de an, o bucurie comună : soților 
Georgică și Petrica Mihai, ambii 
electricieni, le-a venit pe lume 
un nou copil. O fetiță înscrisă la 
starea civilă din Galați cu actul 

naștere nr. 1 al anului.de

Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scinteii"

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I



oCINTEIA — duminica 15 ianuarie 1984 PAGINA 5

Manifestări omagiale dedicate Unirii
SUCEAVA. La Muzeul județean 

din Suceava s-a deschis expoziția 
„Momente din lupta poporului ro
mân pentru unitate și independență 
națională (24 ianuarie 1859)“, orga
nizată de instituția gazdă, în cola
borare cu filiala din Suceava a Ar
hivelor Statului. (Sava Bejinariu).

CĂLĂRAȘI. Muzeul județean Că
lărași, cu sprijinul Muzeului de is
torie a partidului comunist, a miș
cării revoluționare și democratice 
din România, a deschis o expoziție 
dedicată Unirii sub genericul „Mo
mente din lupta poporului român 
pentru unitate și independență na
țională". în comuna Roșeți, la 
căminul cultural. Comitetul de 
cultură și educație socialistă al 
județului Călărași a organizat un 
simpozion cu tema : „Unirea, 
.istoric act de voință al po- 
"porului român", susținut de cadrele 
didactice ale școlii generale din co
mună, iar la cooperativa Borcea- 
Călărași. biblioteca județeană a 
deschis o expoziție urmată de ex
punerea „Unirea — națiunea a fă
cut-o". (Rodica Simionescu).

BRAILA. La sediul filialei Brăila 
a Arhivelor Statului s-a deschis 
expoziția : „Lupta poporului român 
pentru libertate, independență și 
unitate națională". Sint expuse 
peste 130 de documente — unele 
din acestea fiind documente nou 
descoperite — fotografii, facsimile, 
care reliefează momente importante 
din activitatea desfășurată in jude
țul Brăila și in țară in vederea în
făptuirii actului istoric de la 24 Ia
nuarie 1859.

Pionierii și elevii din școlile ge
nerale și cluburile de vacanță oma
giază Unirea prin manifestări des
fășurate sub genericul „Ce-ți do
resc eu ție, dulce Românie", în care 
susțin montaje literar-muzicale, 
recitaluri de poezie, evocări istofi- 
ce, precum și prin expoziții intitu
late „Momente din lupta poporului 
român pentru unitate și indepen
dență națională". (Corneliu Ifrim).

TIMIȘ. La Muzeul Banatului din 
Timișoara și la Muzeul de istorie și 
etnografie din Lugoj au loc in a- 
ceste zile întilniri ale tinerilor cu 
istorici și muzeografi consacrate 
evocării actului de la 24 Ianuarie 
1859. în cadrul unor case de cul
tură, cluburi muncitorești și cămine 
culturale se desfășoară spectacole 
literar-muzicale și recitaluri de li
rică patriotică închinate luptei po
porului român pentru unitate, li
bertate, independență și suverani
tate națională. Bibliotecile publice 
din Timișoara, Lugoj, Sînnicolau 
Mare, Jimbolia, Deta, Buziaș și alte 
localități găzduiesc expoziții oma
giale de carte social-politică și be
letristică inspirate din epopeea uni
rii, din marile transformări revolu
ționare înfăptuite în țara noastră 
în anii socialismului. (Cezar Ioana).

IAȘI. în întreprinderi și instituții, 
precum și la casele de cultură din 
municipiul Iași și orașele Pașcani, 
Tirgu Frumos și Hirlău, la căminele 
culturale sătești a fost ținută con
ferința : „125 de ani de la Unirea 
Moldovei cu Muntenia — moment 
crucial în formarea statului națio
nal ropiân".

Mii de oameni ai muncii, tineri 
în primul rînd, vizitează Rugi- 
noasa, unde au fost achiziționate 
recent noi exponate pentru pătai- 

, moniul muzeal existent în palatul 
b'țilui Alexandru: Ioan Cuza, ca și 

< Muzeul „Unirii" din Iași.
■Largi manifestări dedicate Unirii 

se .desfășoară în satele județului 
’ Iași și în cadrul celei de-a XVI-a 

ed’tii a „Festivalului filmului la 
sat., (Manele Corcaci).

PRAHOVA. Sub genericul : „Uni
rea — actul de voință al întregii 
națiuni", la Biblioteca județeană 
„Nicolae Iorga" din Ploiești s-a 
deschis o expoziție documentară in 
care sint expuse numeroase publi
cații de epocă, articole, fotografii, 

.manuscrise privitoare la evenimen
tele din ianuarie 1859. La caisa de 
cultură din orașul Slănic Prahova, 
cit și în școli s-au desfășurat sim
pozioane cu tema : „Unirea na
țiunea a făcut-o". La căminele cul

turale din comunele Filipeștii de 
Pădure, Chiușdeanca, Fintinele, 
Vărbilâu, la casele de cultură din 
orașele Cimpina, Breaza, Sinaia, 
Bușteni au avut loc expuneri, seri 
de poezie patriotică, prezentări de 
filme despre Unirea Principatelor 
Române, montaje literar-artistice, 
spectacole de teatru. (Constantin 
Căpraru).

DÎMBOVIȚA. La Casa de cultură 
a sindicatelor din Tirgoviște au 
fost prezentate expunerea „Unirea 
— voință de veacuri a poporului 
român" și spectacolul de muzică și 
poezie „Cinstind din inimă Unirea" 
susținut de membrii cenaclului li
terar „Cicerone Theodorescu". Sub 
genericul „125 de ani de la Unirea 
Principatelor Române", la bibliote
ca județeană și cluburile muncito
rești din Fieni și Moreni au fost 
deschise expoziții de catrte social- 
politică. în organizarea muzeului 
județean și inspectoratului școlar, 
în unități economice și instituții 
din Tirgoviște, Titu și Pucioasa,

precum și Ia căminele culturale din 
comunele Gura Ocnlței și Băleni se 
desfășoară în aceste zile simpozioa
ne cu tema „Unirea de la 1859 și 
semnificația ei". (Gheorghe Manea).

HUNEDOARA. La casa de cultu
ră din municipiul Deva, Arhivele 
Statului și Muzeul județean Hune
doara au organizat o expoziție de
dicată Unirii de la 1859.

La Clubul „Siderurgistul" din 
Hunedoara s-a organizat simpozio
nul cu tema „125 de ani de la Uni
rea Principatelor Române". (Sabin 
Cerbu).

ALBA. La casa de cultură din o- 
rașul Sebeș 6-a desfășurat un sim
pozion cu tema „Un mare act isto
ric și împlinirea unul ideal". O ex
poziție de carte pe această temă a 
fost deschisă la biblioteca documen
tară „Timotei Cipariu" din Blaj. De 
asemenea, la întreprinderi din Zlat- 
na și Cugir. la direcția județeană 
de poștă și telecomunicații a fost 
prezentată expunerea „Unirea de la 
21 ianuarie 1859 — act istoric cu 
semnificații profunde în istoria 
României". (Ștefan Dinică).

OLT. La casa de cultură din 
orașul Balș a fost organizat sim
pozionul „Unirea — piatra de gra
nit a istoriei poporului român". Cu 
acest prilej au fost inaugurate o 
expoziție documentară și o alta de 
carte social-politică. Concomitent, 
in localitățile rurale și in unitățile 
economice din județul Olt au loc 
manifestări politico-educative înso
țite de programe culturaLartistice 
adecvate momentului sub genericul 
„Unirea — națiunea a făcut-o 
(Iancu Voicu).

MEHEDINȚI. Tinerii de la între
prinderea de vagoane, Fabrica do 
aparate de măsură șl control și 
Combinatul de celuloză și hiriie 
din Drobeta-Tumu Severin au par
ticipat la un concurs gen „Cine 
știe ciștigă" cu tema „125 de ani 
de la formarea statului național ro
mân modern prin unirea Moldovei 
cu Muntenia". Numeroși tineri din 
unitățile industriale, de pe șantiere

le de construcții și din școlile muni
cipiului Drobeta-Turnu Severin au 
participat in cadrul casei tineretu
lui la masa rotundă cu tema „Cu
noașterea istoriei — fundament al 
activității de formare și dezvoltare 
a conștiinței socialiste a tinerilor", 
în. comuna Grozești a avut loc un 
simpozion și un sugestiv spectacol- 
evocare susținut de formațiile ar
tistice sub genericul „Unirea din 
1859 în conștiința neamului româ
nesc". (Virgiliu Tătaru).

TULCEA. în organizarea Comi
tetului județean Tulcea al U.T.C., 
în orașele și satele tulcene au loc 
numeroase manifestări politico- 
educative dedicate actului istoric 
de la 24 ianuarie 1859. La casa de 
cultură din orașul Macin, sub ge
nericul „24 ianuarie — ziua Uni
rii", artiștii amatori din această 
localitate au evocat marele eveni
ment istoric. Tinerii din comunele 
Niculițel și Luncavița au participat 
la dezbaterea pe tema „Figuri 
proeminente ale actului Unirii". 
(Neculai Amihuiesei).

MUREȘ. Muzeul și biblioteca ju
dețeană Mureș din Tirgu Mureș 
au organizat, sub genericul „Car
tea — mesager al unității națio
nale", o expoziție de carte româ
nească. „Unirea, națiunea a fă
cut-o" a fost genericul sub care, 
în municipiul Sighișoara a avut 
loc un simpozion la care au luat 
parte cadre didactice și elevi din 
liceele și școlile generale din loca
litate. Manifestarea a fost urmată de 
.un recital de versuri și de specta
colul intitulat : „Buchet omagial", 
susținut de ansamblul artistic 
„Doina Tirnavelor", laureat al 
Festivalului național „Cîntarea 
României". (Gheorghe Giurgiu).

GALAȚI. în numeroase locali
tăți din județ au avut loc evocări, 
simpozioane și expuneri pe tema : 
„Unirea — ideal suprem al isto
riei noastre naționale", organizate 
de Muzeul de istorie din Galați 
în colaborare cu consiliile de con
ducere ale căminelor culturale din 
comunele respective. Cu același 
priîej au fost vernisate expoziții 
tematice intitulate : „Hrisoave de 
cuget și simțire ale Unirii". (Dan 
Plăeșu).

VÎLCEA. Din inițiativa societății 
„Prietenii Muzeului Bălcescu", se 
desfășoară mai multe simpozioane, 
conferințe, dezbateri pe tema 
„Ideea de unitate națională In ope
ra lui Nicolae Bălcescu". La rîndul 
ei. biblioteca județeană a vernisat, 
la căminele culturale din comunele 
Bărbătești, Laloșu, Crețeni. Go
lești, Galicea etc., expoziții de car
te istorică. (Ion Stanciu).

ARGEȘ. „Semnificația istorică a 
Unirii Principatelor Române" este 
titlul expunerii ținute în aceste 
zile la Combinatul de lianți din 
Cimpulung, Casa orășenească de 
cultură din Costești, clubul petroliș
tilor din Poiana Lacului și căminul 
cultural din comuna Ștefan cel 
Mare. O expoziție de documente 
și fotografii sub genericul „Lupta 
pentru unitate — constantă a isto
riei poporului român" s-a deschis 
la Casa de cultură a sindicatelor 
din Pitești. Expoziții de carte po
litică și istorică au fost vernisate 
la biblioteca județeană Argeș și bi
bliotecile orășenești Cimpulung și 
Curtea de Argeș. (Gheorghe 
Cirstea).

BUZĂU : La casa de cultură a 
sindicatelor din municipiul Buzău 
a avut loc simpozionul intitulat 
„Perenitatea luptei pentru unitatea 
națională și independență statală 
în conștiința poporului român". Sub 
genericul „Idealul unității naționa
le — idee forță a întregii noastre 
istorii", biblioteca județeană Buzău 
a inițiat la căminele culturale Rim- 
nicelu și Valea Rimnicului o serie 
de manifestări aniversare. Circa 
3 000 de pionieri de la școlile gene
rale din județul Buzău au vizitat 
muzeul județean în scopul cunoaș
terii unor aspecte din lupta mase
lor populare de pe aceste melea
guri pentru apărarea ființei națio
nale. pentru unitate și independen
ță națională. (Stelian Chiper).

(Urmare din pag. I)

mai mult decit orice ele
ment de aliere oțelul de 
Tirgoviște, dar mai presus 
de acest lucru ele însufle
țesc și îndeamnă la auto- 
depășire și pe cei din jur. 

în structura intimă a 
combinatului s-a produs 
un suflu nou, dinamizator, 
odată cu intensificarea cer
cetării. Potrivit unui sis
tem de priorități subordo
nat celor mai actuale ce
rințe economice, au fast 
abordate teme de mare di
ficultate privitoare la asi
milări de noi produse, uti
laje și instalații, la recon
siderarea unor tehnologii 
și mai cu seamă la dimi
nuarea consumurilor ma
teriale și energetice. Ca 
urmare, valoarea produse
lor a crescut in chip spec
taculos, iar productivitatea 
muncii a fost in 1983 a- 
proape dublă față de anul 
1980. Referindu-se la crea
rea unor substanțe chimice 
noi, necesare în procesele 
de laminare, dintre care 
una reprezintă noutate pe 
plan mondial, inginera Sil
via Criș, de la Centrul de 
cercetare și proiectare al 
combinatului, aprecia că 
numai în felul acesta s-au 
redus importurile cu cîteva 
milioane de dolari. împre
ună cu inginerii Ionica 
Moicea.nu, Victor Mihu, 
directorul combinatului, 
Petre Partenie, Gheorghe 
Nistor și alții au desfășu
rat o vastă muncă de do
cumentare și nenumărate

studii de laborator, au so
licitat sprijin unor institu
te de specialitate acolo 
unde puterile lor n-au mai 
fost de ajuns și au reușit. 
Munca lor a fost încunu
nată cu brevete de inven
ții. dar mai ales cu satis
facția de a fi adus unității 
un considerabil cîștig eco
nomic. Iar astfel de izbînzi 
dau aripi șl pregătesc spi-

cind neprevăzutul lucrează 
perfid. S-a intimplat ceea 
ce nimeni nu credea să se 
întimple : corpul principal 
al unei prese aduse din 
import, utilaj de bază in 
secția forjă, s-a fisurat. 
Execuția altei piese, care 
cintărește nu mai puțin de 
30 tone, la o unitate con
structoare dfe mașini, ar fi 
durat mal bine de un an

Oameni care nu se mulțumesc 
să-și facă doar datoria

ritele inventive pentru noi 
realizări.

Ni s-a făcut însă demon
strația că și îndoiala, de
prinderea de a nu crede în 
perfecțiunea lucrurilor pot 
fi la fel de rodnice. Ingi
nerul Petre Popescu spu
nea că o seamă de semne 
de întrebare formulate de 
muncitori și cadre tehnice 
în legătură cu unele uti
laje și instalații despre 
care se acreditase părerea 
că reprezintă culmi ale 
tehnicii au constituit punc
te de plecare pentru di
verse acțiuni de economi
sire, recuperare și refolo- 
sire a energiei electrice și 
termice.

Am avut prilejul să-i 
vedem pe oamenii combi
natului și într-o împreju
rare mai grea pentru ei, 
într-una din acele clipe

de zile. Prin urmare, solu
ția a fost taxată ca inac
ceptabilă deoarece atrăgea 
după sine o mare pierdere 
de producție. Deci, inapoi 
in combinat, unde, cum. 
necum, presa trebuia repu
să în funcțiune. Trecem 
peste căutările febrile în 
care s-au zbătut zeci de 
specialiști mai multe zile 
și reproducem finalul așa 
cum ni l-a prezentat ing. 
Alexandru Găulea. Iată-1 : 
după un șir de prelucrări 
pretențioase aplicate 
corpului fisurat, în lăcașul 
astfel obținut au introdus o 
bucșă masivă, dar diame
trul acesteia a fost mai 
mare decit cel al lăcașului. 
Cum a fost posibil ? Toc
mai in asta constă inedi
tul și valoarea ideii. Cu a- 
jutorul unei instalații spe
ciale, realizată in combinat,

bucșa a fost- răcită în azot 
pină la minus 200 grade C, 
fiind silită să „se facă" 
mică prin contracție și să 
urmeze docilă traseul in
dicat. La asemenea di
mensiuni, operația a fost o 
premieră tehnică la noi. 
Revenind la temperatura 
normală, a făcut corp co
mun cu uriașa piesă, care 
a devenit în acest fel mai 
trainică decit înainte.

Cum arătam Ia început, 
colectivul de aci este tinăr, 
media de virstă fiind la 
ora actuală de 23 de ani, 
dar maturitatea lui se ex
primă practic, zi de zi, în 
remarcabile fapte de mun
că. Numeroase cadre foar
te ținere învață astăzi să 
devină oțelari și laminatori 
destoinici și învață foarte 
bine. Nume ca Gheorghe 
Catrlna, Mihal Groman, 
Constantin Mihaiu sint cu
noscute în țară în calitate 
de, cîștigători ai „Olimpia
dei metalurgistului".

Acum metalurgiștii tir- 
govișleni pregătesc împli
nirea unor noi proiecte, de 
anvergură și dificultate 
crescinde, ce solicită tot 
mai multă competență și 
putere de dăruire. Obiecti
vele lor imediate se chea
mă producții sporite și 
mărci noi de oțeluri pen
tru rulmenți și construcția 
de avioane, pentru scule, 
autovehicule și energetica 
nucleară. Iar rapoartele de 
producție din zilele care 
au trecut din 1984 indică 
realizări notabile. Noul an 
are semne bune.

Sosirea în Capitală a președintelui 

Partidului Alianța Populară din Spania
Sîmbătă seara a sosit în Capitală 

Manuel Fraga Iribarne, președintele 
Partidului Alianța Populară din 
Spania, care, la invitația Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, 
face o vizită în țara noastră.

La sosire, oaspetele a fost întîm- 
pinat Tamara Maria Dobrin,

executiv al Consiliului 
Frontului Democrației 

Socialiste, de alte per-

președinte 
Național al 
și Unității 
soane oficiale.

A fost prezent Fernando Arias 
Gonzalez, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Spaniei la București.

(Agerpres)

A

COTIDIAN.
relatări ale reporterilor și corespondenților „Scînteii11

tB Colectivul de energeticieni de 
la Termocentrala din lernut, județul 
Mureș, raportează că, in cele două 
decenii de activitate, marea cetate 
de lumină din Cimpia Transilvaniei 
a pulsat sistemului energetic 100 
miliarde kWh energie electrică și a 
economisit 250 000 tone combustibil 
convențional, iar consumul propriu 
a fost diminuat cu 125 milioane kWh 
energie electrică.

3 La Vama, în județul Suceava, 
a fost conectată la fluxul productiv 
fabrica 
U.F.E.T. 
Unitatea 
fabricație complet modernizată, de 
depozite de bușteni și de cherestea 
și este dotată cu o linie tehnologică 
automatizată. Perfecționările aduse 
fluxurilor de fabricație au drept re
zultat dublarea productivității muncii.

Bl în noile cartiere de locuințe din 
municipiul Bacău și în centrele 
muncitorești de pe văile Trotușului 
și Bistriței au fost deschise 36 de 
unități prestatoare de servicii și de 
servire ale cooperației meșteșugă
rești. Alte 42 de unități, cu o su- 

^prafață utilă de 6 700 mp, se află

de cherestea aparținind 
Cimpulung Moldovenesc, 
dispune de o hală de

în stadiu final de construcție și, fn 
curind, vor fi puse la dispoziția 
populației.

■ întreprinderea piscicolă Galați 
a recepționat parțial amenajarea 
piscicolă Șovirca din județul Galați, 
care va fi terminată integral la fi
nele semestrului I. In cursul acestui 
an urmează să mai fie puse în func
țiune și amenajările Potcoava, Măli
na, Rădeanu, care vor însuma 
aproape 1 000 hectare.

■ De la întreprinderea de trans
formatoare și motoare electrice din 
orașul Filiași a plecat spre bene
ficiari cel de-al 60 000-lea motor 
electric realizat de la începerea 
fabricației — august 1978. Aici se 
produc motoare electrice pentru uz 
general cu puteri cuprinse între 18,5 
și 315 kW, la turații de 500 pină la 
3 000 rotații pe minut. 50 la sută 
din aceste motoare au fost expe
diate beneficiarilor externi.

S In comunele Ștefănești și Tru- 
șești, viitoare centre agroindustriale 
din județul Botoșani, s-au încheiat 
lucrările de alimentare cu apă po
tabilă și industrială.

® SPORT © SPORT • SPORT © SPORT

TENIS : Formația nord-americană pentru meciul 
România — S.U.A. ►.

® McEnroe și Connors vor juca la București
După cum informează agenția 

„France Pressed căpitanul nejucă- 
tor al echipei S.U.A., Arthur Ashe, 
i-a desemnat pe 
Jimmy Connors și 
pentru meciul din 
România — S.U.A.,
(24—26 februarie a.c.). 
patrulea tenisman al formației nord-

John McEnroe, 
Peter Flemming 

„Cupa Davis", 
de la București 

Cel de-al

americane va fi desemnat ulterior.
★

La „Turneul campionilor" la tenis,' 
în meciuri semifinale vor juca 
Ivan Lendl (Cehoslovacia) — Jimmy 
Connors (S.U.A.) și Mats Wilander 
(Suedia) — John McEnroe (S.U.A.).

In meciul final de dublu : Slozil, 
Smid (Cehoslovacia) — McEnroe, 
Flemming (S.U.A.).

ȘAH : Turneul internațional de Ia Călimănești
■■ ■ ITCf jb ,

și Boicu — Reicher. Spaete a eîști- 
gat la Chiricuță.

în clasament conduce Mariana Bă- 
dici-Ioniță cu 4,5 puncte, urmată de 
Baumstark cu 4 puncte.

In turneul masculin, pe primul loc 
se află Reiner Tischbierex (R.D.G.) 
cu 5 puncte. în runda a 6-a. liderul 
a ciștigat la Armaș, în timp ce parti
dele Spiridonov — Psieski și Barc- 
zay — Kallay s-au încheiat re
miză.

în turneul Internațional „OPEN", 
dună 6 runde conduc Mihai Marin 
(I.T.B.) și Constantin Sandu (Clubul 
sportiv școlar Drobeta-Turnu Seve
rin) cu cite 5 puncte, urmați de 
Ciolac. Navrotescu. Orszo si Grech- 
stik cu 4,5 puncte.

în runda a 6-a a turneului inter
național feminin de șah de la Căli- 
mănești. Mariana Bădici-Ioniță. li
dera clasamentului, a remizat cu Pe- 
revoznic. egalitatea fiind consemnată 
și în partidele Baumstark — Makai

în cîteva rînduri
PATINAJ. Aleksandr Fadeev 

(U.R.S.S.) a devenit campion euro
pean la patinaj artistic. Pe locuril^ 
următoare : Rudi Cerne și Norbert 
Schramm, ambii din R.F. Germania.

FOTBAL. Programul cupelor eu
ropene la fotbal : meciuri sferturi 
de finală la 7 și 21 martie : meciuri 
semifinale la 11 și 25 aprilie ; me
ciurile finale in\„Cupa U.E.F.A.", la 
9 si 23 mai : finala „Cupei cupelor" 
la 16 mai (Bale —. Elveția) : finala 
„Cupei campionilor" la 30 mai 
(Roma — Italia).

In toamna viitoare, prima manșă a 
cupelor europene va avea loc la 19 
septembrie.

RUGBl. în „Turneul celor cinci 
națiuni" la rugbi, meciurile Franța — 
Irlanda și Țara Galilor — Scoția sint 
programate Ia 21 ianuarie. Urmă
toarele, Irlanda — Țara Galilor și 
Scoția — Anglia, la 4 februarie.

HANDBAL. Azi, în divizia A : 
Constructorul Arad — Steaua. Car- 
pați Mîrșa — Dinamo București și 
Dinamo Brașov — Minaur.

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 15 

ianuarie, ora 20 — 18 ianuarie, ora 20. 
In țară : Vremea va continua să se 
încălzească ușor la începutul Interva
lului, apoi se va răci din nou. Cerul va 
fi variabil rnai mult noros. Vor cădea 
precipitații locale mal ales sub formă 
de ninsoare în nordul și estul țării si 
izolat în rest. Vîntul va sufla slab 
pină la moderat cu intensificări de 
scurtă durată. în estul țării șl la munte 
predomlnind din nord-vest. Tempera
turile minime vor fi cuprinse intre 
nîlnus 8 și plus 2 grade, izolat mai 
coborîte, cele maxime vor oscila între 
minus 4 și plus 6 grade, pe alocuri 
mal ridicate. Ceață locală dimineața 
șl seara. Izolat, condiții de polei. In 
București : Vreme in curs de încălzire 
ușoară. Cerul va fi variabil, mal mult 
noros, favorabil precipitațiilor slabe 
sub formă de ninsoare, lapoviță și 
ploaie. Vint slab pină la moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse in
tre minus 5 șl minus 2 grade, cele 
maxime vor oscila intre plus 1 grad și 
plus 4 grade. Ceață, dimineața și 
seara. (Ileana Mihăilă, meteorolog de 
serviciu).

cinema

NOI

0 Miezul fierbinte ai piinil ! SCALA 
(11 03 72) — 9; 14,15: 13,30; 15,45; 18; 
20, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
O Program de desene animate — 9,30; 
11,30; 13,30; 17,30, Grăbește-tc încet — 
15,15; 19.15 : DOINA (16 35 38).
© Mihai Viteazul : TIMPURI
(15 61 10) — 9; 12; 16; 19.
© Dragostea și revoluția : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9: 11 ; 13: 15; 17; 19, ME
LODIA (12 06 88) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
© Căruța cu mere : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15.30; 17.30; 19.30.
© Misterele Bucureștilor : COTRO- 
CENI (49 48 48) — 15: 17,15; 19.30.
® O lebădă iarna : PACEA (60 30 85)
— 15,30; 17.30; 19,30.
© Povestea călătoriilor : VOLGA 
(79 71 26) — 9: 11.15; 13,30: 15,45: 13; 
20, TOMIS (21 49 46) — 8,30; 13,30;
15,45: 18: 20.
© Melodii Ia Costinești 1 POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17,15; 19.30.
© De dragul tău, Anca : COSMOS 
(27 54 95) — 9.30; 11,30: 13.30; 15.30;
17,30; 19,30, BUZEȘTI (50 43 58) — 15,30: 
17.30: 19.30.
© Baiul de sîmbătă seara ! DACIA 
(50 35 94) — 9: 11.15; 13,30: 15,45: 18: 20. 
© Gară pentru doi: STUDIO (59 53 15)
— 10: 12,30; 15: 17.30: 20. MIORIȚA 
(14 27 14) — 10.15; 13; 16: 19.
© Călărețul cu calul de aur : LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
© Fără panică, vă rog : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
0 îndrăgostit la propria dorință : 
CENTRAL (14 12 24) — 9; 11.15; 13,30; 
15.45: 18. 20.
© Vraciul î GRIVIȚA (17 08 58) —
12,30; 15; 17,30: 20.
© Cenușă șl diamant : UNION 
(13 49 04) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45;
18; 20.

Colaborare prietenească
sub semnul țelurilor 
socialismului și păcii
36 DE SNI DE LS ÎNCHEIEREA PRIMULUI TRăTST 

DE PRIETENIE, COLABORARE SI ASISTENTĂ MUTUALA 
DINTRE ROMANIA SI BULGARIA

Se, împlinesc 36 de ani de la în
cheierea primului Tratat româno- 
bulgar de prietenie, colaborare și 
asistentă mutuală, eveniment de în
semnătate deosebită în analele relații
lor dintre cele două țări. încununînd 
tradiționalele legături dintre po
poarele noastre în lupta împotriva 
asupririi străine, pentru libertate și 
independentă națională. încheierea a- 
cestui document, la puțin timp după 
trecerea puterii în mîinile celor ce 
muncesc, a ridicat colaborarea dintre 
România și Bulgaria la rang de po
litică de stat. Conținutul său a dat 
expresie voinței celor două țări și 
popoare ca. în noile condiții istori
ce. să îmbogățească necontenit co
laborarea dintre ele in opera de 
făurire a orinduirii socialiste. în lupta 
pentru pace și progres. Și. intr-ade
văr, relațiile de prietenie și co
laborare româno-bulgare au căpă
tat un conținut superior, s-au dezvol
tat continuu, avînd ca temelie de 
nezdruncinat comunitatea de orin- 
duire și de țeluri, interesele și aspi
rațiile fundamentale ale celor două 
popoare vecine.

Experiența acumulată In această 
etapă și-a găsit reflectare în noul 
Tratat semnat in 1970 de către to
varășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Todor Jivkov, document care, 
pornind de la marile transformări 
revoluționare petrecute în cele două 
țări, de la creșterea puternică a po
tențialului lor economic, tehnlco- 
științific și cultural, de la dezvolta
rea întregii vieți sociale, a jalonat in
tensificarea in continuare a conlu
crării multilaterale, rodnice româno- 
bulgare.

Prevederile Tratatului, ale decla
rațiilor comune și ale altor numeroa
se documente bilaterale ulterioare 
și-au găsit o elocventă materializare 
în evoluția mereu ascendentă a an
samblului relațiilor de colaborare 
dintre țările noastre. în aprofundarea 
și extinderea continuă a acestora în 
toate sferele activității sociale.

înscriind dezvoltarea legăturilor 
dintre cele două țări vecine și prie
tene ca una din preocupările lor per
manente, Partidul Comunist Român 
si Partidul Comunist Bulgar consti
tuie forța motrice determinantă în 
asigurarea mersului înainte al pro
cesului larg al conlucrării noastre 
fertile. In acest cadru, realitatea a 
evidențiat rolul de excepțională în
semnătate al intilnirilor și convorbi
rilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Todor Jivkov, 
care au devenit o practică sistema
tică în relațiile reciproce — ele im- 
primînd de fiecare dată un dinamism 
sporit relațiilor pe plan politic, eco
nomic, tehnico-științific și cultural, 
în toate domeniile de interes reci
proc. La Întâlnirea de acum citeva 
luni cu tovarășul Todor Jivkov. 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
arătă : „Se poate afirma că întâlnirile și în întreaga lume. In acest cadru, 

- cele două țări militează pentru sta- 
. tornicirea. unor relații de prietenie și 

bună vecinătate în Balcani, în vede
rea transformării acestei regiuni 
geografice într-o zonă a înțelegerii 
și păcii, lipsită de arme nucleare.

Exprimîndu-și deplina satisfacție 
pentru dezvoltarea multilaterală a 
relațiilor de fructuoasă conlucrare 
româno-bulgare, poporul român adre
sează cele mai calde felicitări po
porului bulgar cu prilejul celei de-a 
36-a aniversări a încheierii Tratatu
lui de prietenie, colaborare și asis
tentă mutuală dintre cele două țări, 
nutrind convingerea că aceste legă
turi se vor extinde și aprofunda me
reu, în interesul reciproc, al cauzei 
socialismului, progresului și păcii.

Al. CAMPEANU

ca popoare aliate in cadrul socialis
mului".

în ansamblul colaborării, o puter
nică dezvoltare au cunoscut relațiile 
economice, al căror volum s-a du
blat. practic. în fiecare perioadă de 
cinci ani. in actualul cincinal stabi- 
lindu-se ca obiectiv o nouă creștere 
a acestuia mai mult decit de două 
ori. Crește ponderea cooperării și 
specializării in producție, care, favo- 
rizînd o eficiență sporită în relațiile 
economice, urmează să asigure circa 
jumătate din volumul acestora. Sem
nificative exemple de cooperare le 
constituie marile obiective economice 
construite prin eforturi comune, re
cent stabiiindu-se noi măsuri pentru 
intensificarea lucrărilor reciproce in 
acest an la întreprinderea comună de 
mașini și utilaje grele de la Giur- 
giu-Ruse. Paralel cu aplicarea unei 
serii de înțelegeri anterioare privind 
colaborarea economică, urmează să 
fie încheiate noi documente în ve
derea asigurării creșterii stabile și 
trainice a schimburilor de bunuri 
materiale in următorii ani, precum și 
extinderii cooperării și specializării 
în domeniile tehnicii de calcul, trac
toarelor și mașinilor agricole, ener
giei electrice, metalurgiei și chimiei.

Totodată, se acționează pentru iden
tificarea posibilităților și căilor de 
dezvoltare a conlucrării în noi do
menii de interes reciproc, se inten
sifică eforturile pentru valorificarea 
unor resurse de materii prime din 
zona de frontieră, precum și pentru 
realizarea de proiecte și operațiuni 
comerciale in terțe țări.

Un rol deosebit pentru asigurarea 
intensificării continue a colaborării îl 
are coordonarea planurilor de dezvol
tare economico-socială a celor două 
țări, structura și volumul schimburi
lor stabilite în cadrul acestora pe 
perioada pină la sfirșitul actualului j----- ---------- :—a -«  ------ o nouâ

relațiilor
deceniu urmind să asigure 
dezvoltare și diversificare a 
economice româno-bulgare.

Cu rezultate pozitive se 
In cadrul programului pe 
lung existent, colaborarea 
științifică, accentul fiind pus tot mai 
mult pe legarea mai strinsă a aces
teia de specializarea și cooperarea in 
producție pe baza tehnologiilor mo
deme, în scopul soluționării unor 
probleme importante pentru econo
miile naționale ale celor două țări si 
creșterii posibilităților lor de export. 
De asemenea, s-au extins și diversi
ficat legăturile în domeniile culturii, 
învățămintului, mijloacelor de infor
mare în masă, sportului și turismu
lui.

Ca țări socialiste vecine și prietene. 
România și Bulgaria colaborează, tot
odată, pe plan internațional, acțio- 
nind pentru oprirea încordării și re
luarea politicii de destindere, pentru 
a se pune capăt cursei înarmărilor și 
a se trece la dezarmare, in vederea 
întăririi securității și păcii in Europa

dezvoltă, 
termen 

tehnico-

noastre au contribuit întotdeauna la 
identificarea de noi domenii de ,țb- 
laborare, la întărirea prieteniei dintre 
partidele și popoarele noastre. Am 
obținut rezultate bune în dezvoltarea 
colaborării în toate domeniile de ac
tivitate și. prin colaborarea noastră, 
am servit interesele ambelor po
poare. cit și interesele socialismu
lui, ale colaborării și păcii". La rin- 
dul său, tovarășul TODOR JIVKOV 
releva : „întâlnirile noastre tradițio
nale — care au o mare importanță 
— au intrat, cum se spune. în istorie, 
pentru că ele au întărit prietenia și 
au impulsionat întotdeauna colabo
rarea în domeniul economic, precum 
și în alte domenii de interes reci
proc. Noi îndeplinim voința popoare
lor noastre de a trăi în pace, priete
nie și colaborare ca popoare vecine,

Iii

® UN „CONCURENT" 
AL DIAMANTULUI a fost 
realizat intr-un laborator al A- 
cad-emiei de științe a R.S.S. 
Bieloruse. Noul material extra- 
dur, numit „Belbor". este com
parabil ca duritate cu diaman
tul, fiind chiar mal rezistent. 
In plus față de diamant, „Bel- 
bor“-ul rezistă la temperaturi 
ridicate, iar cuțitele de strung 
din „Belbor" fac posibilă acce
lerarea de 4—5 ori a procesului 
de prelucrare a fontei.

© OCEAN DE... 
AZOT. Pină acum se credea 
că in sistemul solar numai pe 
Pămînt există oceane. Iată însă 
că, după cum scrie publicația 
„Science News", savanții ame

ricani au obținut recent date 
care par să arate că Triton 
satelit al planetei Neptun, este 
acoperit, aproape în întregime, 
de un ocean de azot lichid, dat 
fiind că temperatura de Ia su
prafața satelitului este de mi
nut, 218 grade Celsius. Cercetări 
ulterioare vor clarifica, proba
bil, dacă există pe Triton și 
continente sau uriașe aisberguri 
ce plutesc pe oceanul de azot 
S-ar putea ca și pe Titan, sate
lit al nlanetei Saturn, să existe 
un asemenea ocean. Se presu
pune că acesta ar fi format din 
etan în proporție de 70 la sută, 
metan — 25 la sută și azot — 
5 la sută.

o PREA MULTI ELANI 
ÎN PĂDURILE SUEDEZE.

Oficiul suedez al pădurilor a 
adresat un apel autorităților, 
cerîndu-le să sporească numă
rul de autorizații pentru vîna- 
rea elanului. Potrivit oficiului, 
pagubele pe care le provoacă 
elanii silviculturii suedeze se 
ridică la aproximativ 400 mili
oane coroane, ceea ce reprezin
tă valoarea a 2.5 milioane metri 
cubi de lemn. Experții oficiului 
estimează că populația elanilor 
nu trebuie să depășească numă
rul de 10 la 1 000 hectare, in 
timp ce statisticile oficiale 
arată că numărul lor atinge și 
depășește uneori 35 în unele re
giuni foarte împădurite ale 
Suediei.

© VICTIMELE STUPE
FIANTELOR. Numărul, dece-

selor provocate de abuzul de 
stupefiante a crescut cu 30 la 
sută. în 1983. in Elveția, unde 
141 persoane au decedat din a- 
ceastă cauză — fată de 109 în 
1982 — au anunțat autoritățile 
polițienești elvețiene. Aceste 
cifre — se precizează — nu se 
referă decit la decesele provo
cate de consumul unor doze spo
rite de stupefiante. Bilanțului 
respectiv, se arată la Berna, 
trebuie să i se adauge decesele 
ce au drept cauză indirectă toi 
drogurile : sinucideri, accidente 
și boli. într-o asemenea situa
ție, numărul de 141 ar trebui 
să fie înmulțit cu trei sau pa

tru. transmite agenția France 
Presse.

® CERAMICA Șl 
CONSTRUCȚIA DE MO
TOARE. în Japonia a fost 
realizat prototipul unui motor 
diesel în construcția căruia au 
fost încorporate multe piese 
esențiale din ceramică. Supa
pele de admisie și evacuare, 
capul pistonului, cămașa cilin
drilor. turbina de supraalimen- 
tare și alte piese sint din cera
mică, ceea ce a permis ca mo
torul să suporte temperaturi

G Șatra ! FERENTARI (80 49 83) —
15,30; 17,30; 19,30.
G inimă sinceră : VIITORUL (11 48 03)
— 15,30; 17,30; 19,30.
© Capturați-1 la
(21 31 86) — 9; 11;
19,30.
G Afacerea Ptgot î
— 9; 11,15; -----
BUCUREȘTI 
13,15; 15,43;
(23 71 01) — I
20, FAVORIT (45 30 70) - 
16; 18; 20.
© Călărețul fără cap 
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
G Pe aripile vîntului :
(16 29 17) — 9; 13,30; 18.
© O afacere murdară : EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11,15; 16; 18,15; 20,15, 
AURORA (35 04 66) — 9; 11,15; 13,30;
15.45; 18; 20, FLAMURA (85 77 12) — 
8,15; 12; 14; 16; 18; 20.
© Capcană neobișnuită : LIRA
(317171) — 15,30; 17.30; 19,30, FLO-
REASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 
17,45; 20.
© Lanțul
(16 28 79) ■
© Aventură în Arabia î 
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30;
© Cascadorul Hooper :
(20 33 40) — 15; 17: 19.
© Toate ml se intlmplă numai mie : 
GLORIA (47 46 75) — 8,30; 10,15; 14,15; 
16,15; 18,15; 20,15.

barieră s ARTA
13,15; 15,30; 17.45;

13,30
(15 61 54) —

; 18; 20,15,
9; 11,15: 13,30

PATRIA (11 86 25) 
15,45; 18; 20,15,

8,45; 11;
MODERN 
15,45; 18;

8; 12; 14;

MUNCA

CAPITOL

amintirilor : VICTORIA 
9; 12,15; 15,30; 19.

GIULEȘTI 
15,45: 18: 20.

FLACARA

t atr
© Teattul Național (14 71 71, sala 
mică) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 10; Comedie de modă veche 
— 15: Titanic vals — 19.30: (sala Ate
lier) : Intre patru ochi (B) — 10,30; 
Gimnastică sentimentală — 15; Intre 
patru ochi (A) — 19.
© Opera Română (13 18 57) : Petrică

șl lupul, Crăiasa zăpezii — 11; Flautul 
fermecat — 18.
0 Teatrul ______ _______  .
Băiatul și paiele fermecate — 10,30; 
Vinzătorul ------
0 Teatrul
(sala
Amintiri
15; Luna dezmoșteniților — 19; (sala 
Grădina Icoanei, 12 44 16) : Cabala 
bigoților — 10; O zi de odihnă — 15; 
Rezervația de pelicani — 19.
© Teatrul Mic (14 70 81) ; Evul mediu 
întâmplător — 11; Nu pot să dorm
— 19.
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Șoareci de apă — 10,30; Stop pe auto
stradă — 19,30.
© Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Arma secretă a Iui Arhimede — 10,30; 
Misterul Agamemnon — 19.
© Teatrul „Nottara” (59 31 03, sala 
Magheru) : Micul intern — 10; Negru 
și roșu — 19,30; (sala Studio) : Zig
zag — 15; Inele, cercei, beteală — 20. 
© Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Anunț la mica publicitate
— 10; Arta conversației 
(sala Giuleștl, 18 04 85) : 
neascultător — 11; Milionarul sărac
— 18.
0 Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tănase” 
(sala Savoy, 15 56 78) : Revista revis
telor — 16; Doctore, sint ai dv. — 
19,30; (sala Victoria, 50 58 65) : Fru
mosul din pădurea zăpăcită — 19,30. 
© Ansamblul „Rapsodia română” 
(13 13 00) : După datina străbună — 
10,30; Ne cunoaștem din vedere — 19. 
© Teatrul „Ion Vasilescu” (12 27 45) : 
Piatră Ia rinichi — 19.30.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Spectacol de folclor evreiesc — 11; 
Arca bunei speranțe — 18,30.
© Teatrul „Ion Creangă” (50 26 55) : 
Albă ca zăpada și cei 7 pitici — 10,30; 
Pinocchio — 18.
0 Teatrul „Țăndărică” (15 23 77) : 
Anotimpurile mînzului — 10; 12.
© Circul București (11 01 20) : Carna
valul stelelor — 10: 16; 19,30.
0 Estrada armatei (13 60 64, sala 
C.C.A.) : Veselia are cuvintul — 16,30; 
19,30.

de operetă (14 80 11) :

de păsări — 19.
„Lucia Sturdza Bulandra” 

Schitu Mâgureanu, 14 75 46) : 
10; Gustul parvenirii —

■ 15; 19; 
Cocoșelul

cuprinse între 1 200 și 1 500°C, 
fără dispozitive de răcire. Noul 
motor, de tip „ISUZU", consu
mă cu 50 la sută mai puțin 
combustibil, dezvoltă o putere 
cu 30 la sută mai mare și are 
o greutate cu 10 la sută mai 
redusă decit motoarele simila
re. Realizatorii noului motor 
iși propun acum să-i reducă 
prețul pentru a-1 face accesibil 
aplicațiilor practice.

© DE CÎTE ORE DE 
SOMN ARE NEVOIE 
OMUL ? Spre a da răspuns 
la o asemenea dificilă și com
plicată întrebare, specialiști în 
igiena creierului au întocmit o 
statistică, prin cercetarea unui 
grup reprezentativ de indivizi.

Rezultatele studiului au eviden
țiat diferențe foarte mari. A 
reieșit că pentru 8 oameni 
dintr-o sută sint suficiente 5 
ore de somn pe zi. iar unora 
Ie ajunge chiar mai puțin. Un 
al doilea „eșantion" de 15 per
soane dintr-o sută șe mulțu
mește cu circa 6 ore de somn, 
iar 13 cu 9—10 ore zilnic. Majo
ritatea oamenilor nu dorm, însă, 
mai mult de 7—8 ore pe zi. Du
rata somnului, precizează spe
cialiștii, nu constituie un crite
riu pentru aprecierea stării de 
sănătate a omului.

© CAMPANIE ÎMPO
TRIVA CONSUMĂRII DE 
ALCOOL DE CĂTRE 
CONDUCĂTORII AUTO.

în statul american Texas a 
fost lansată o amplă cam
panie împotriva consumării de 
alcool de către omul așezat la 
volan — relatează agenția Reu
ter. în primele șase luni ale a- 
nului în curs, numărul condu
cătorilor auto arestați pentru că 
au condus după ce au consumat 
alcool a crescut cu 42 la sută, față 
de aceeași perioadă a anului tre
cut. Anul trecut, pină la sfirșitul 
lunii august, in Texas fuseseră 
arestați 10 781 conducători auto, 
față de 10 482 în intreg anul 
1982. De asemenea, la 1 ianua
rie 1984 au intrat in vigoare re
gulamente și mai aspre, mer- 
gind de la sporirea pedepselor 
cu închisoarea, pină la confis
carea autovehiculelor în cazul 
repetării acestor infracțiuni.
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erm al unei lumi fără arme nucleare,
tsu

a păcii, înțelegerii și colaborării
Presa de peste hotare continuă să reflecte amplul ecou internațio

nal al inflăcăratelor chemări ale președintelui Romăniei socialiste, to
varășul Nicolae Ceaușescu, la acțiune hotărită pentru oprirea amplasării 
de noi rachete nucleare in Europa și reluarea tratativelor de la Geneva, 
pentru înlăturarea primejdiei unui război pustiitor, pentru promovarea 
păcii și înțelegerii intre națiuni. Evidențiind personalitatea proeminentă 
a conducătorului partidului și statului nostru, contribuțiile sale de în
semnătate excepțională la soluționarea marilor probleme ale lumii con
temporane, mijloacele de informare în masă de peste hotare pun in 
lumină inițiativele, propunerile, demersurile șl luările de poziție, profund 
umaniste, ale președintelui Nicolae Ceaușescu, privind apărarea drep
tului suprem al popoarelor la pace, viață, existență liberă ți demnă.

într-o sinteză consacrată politicii 
externe din diferite țări, agenția 
iugoslavă TANIUG subliniază că 
România a intrat în anul 1984 cu 
o evidentă preocupare față de am
plasarea de noi rachete nucleare în 
Europa și întreruperea negocierilor 
sovieto-americane de la Geneva. 
La București — scrie agenția — se 
consideră că este încă posibilă o- 
prirea aplicării măsurilor privind 
instalarea rachetelor și reluarea 
negocierilor.

România speră ca 
propiatei. Conferințe 
suri de încredere și 
pentru dezarmare in . .
la Stockholm să se încheie cu re
zultate pozitive. România este, de 
asemenea, optimistă în ce priveș
te eforturile pentru transformarea 
Balcanilor într-o zonă lipsită de 
arme nucleare.

Prezentind inițiativele de pace 
ale Romăniei socialiste, ale șefu
lui statului român. AGENȚIA E- 
GIPTEANĂ M.EN. subliniază că 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
insistat asupra necesității opririi 
cursei înarmărilor nucleare ameri
cane în Europa, cerind, totodată, 
Uniunii Sovietice să renunțe la 
conlramăsurile anunțate. El s-a 
pronunțat pentru reluarea negocie
rilor de la Geneva pentru a se a- 
junge la un acord menit să asigu
re echilibrul de forte între cele 
două părți la cel mai scăzut ni
vel posibil și care să deschidă ca
lea lichidării armelor nucleare în 
Europa și in întreaga lume. De a- 
semenea. președintele Romăniei 
a afirmat că o pace justă, durabi
lă și atotcuprinzătoare in Orien
tul Mijlociu trebuie să se bazeze 
pe retragerea israelului din teri
toriile arabe ocupate in 1967 și re
cunoașterea drepturilor legitime 
ale poporului palestinian, inclusiv 
dreptul său la autodeterminare.

Mijloacele de informare în masă 
din Portugalia au difuzat ample 
relatări privind politica externă a 
tării noastre, dedicată păcii și în
țelegerii internaționale. Ziarele 
„CORREIO DA MANHA", „DIA- 
RIO DE NOTICIAS" Si găftWiN 
naiul „EXPRESSO" au prezentat 
pe larg poziția României, inițiati
vele și propunerile președintelui 
Nicolae Ceaușescu cu privire la e- 
liminarea pericolului nuclear 
Europa, oprirea instalării de noi 
arme nucleare cu rază medie de 
acțiune, retragerea și distrugerea 
celor existente. De asemenea, a- 
genția de știri „NOTICIAS DE 
PORTUGAL" și cotidianul „DIA- 
RIO POPULAR" au evidențiat 
poziția activă și consecventă a 
președintelui Republicii Socialiste 
România, apelul adresat U.R.S.S. 
și S.U.A. pentru reluarea negocie
rilor de la Geneva în vederea ajun
gerii la un acord referitor la 
eliminarea tuturor tipurilor de arme 
nucleare din Europa.

La rîndul lor. RADIOUL SI TE
LEVIZIUNEA DIN PORTUGALIA 
au prezentat, în emisiunile lor. ac
țiunile și inițiativele președintelui 
României privind necesitatea reluă
rii tratativelor sovieto-americane 
de la Geneva în scopul opririi 
amplasării de noi rachete cu rază 
medie de acțiune, retragerii și dis
trugerii celor existente, pentru în
tărirea păcii si securității in Euro
pa și în lume. Totodată, cotidianul 
„O DIARIO" a reflectat pe larg 
amploarea manifestațiilor pentru 
dezarmare și pace, care au avut loc 
în țara noastră.

Subliniind că șeful partidului și 
statului român a pus accentul pe 
faptul că s-a ajuns la o situație de 
o gravitate fără precedent de la 
terminarea celui de-al doilea război 
mondial, ziarul tunisian „L’AC- 
TION" relevă că președintele 
României, Nicolae Ceaușescu. și-a 
reafirmat opoziția față de ampla
sarea de noi rachete in Europa și 
s-a pronunțat pentru reluarea ne
gocierilor sovieto-americane de la 
Geneva. Președintele României — 
se arată în continuare — și-a ex
primat, totuși, convingerea fermă 
că este posibil să se oprească 
cursul periculos al evenimentelor, 
să se împiedice o nouă cursă a in- 
aimărilor, să fie reluate tratative
le de la Geneva și să se treacă la 
o politică reală de dezarmare nu
cleară, de dezarmare generală.

lucrările a- 
pentru mă- 
securitate și 
Europa, de
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Președintele Nicolae Ceaușescu a 
menționat, totodată, că România s-a 
pronunțat ferm pentru înlăturarea 
completă, din Europa a oricăror 
arme nucleare și pentru trecerea, 
în continuare, la măsuri de dezar
mare generală, înțelegînd că aceas
ta trebuie realizată in mai multe 
etape — și că etapa cea mai im
portantă este aceea a opririi am
plasării noilor rachete în Europa.

Ziarele de mare tiraj din Mexic 
„EL NACIONAL", „EL DIA" și 
„EXCELSIOR" au publicat articole 
evidențiind politica activă a pre
ședintelui României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. cu privire la 
oprirea amplasării de rachete nu
cleare cu rază medie de acțiune 
în Europa, a cursei înarmărilor. 
Este subliniată activitatea intensă 
a României, a președintelui ei. în 
direcția realizării destinderii in 
Europa, creării unei zone denu-

mează că președintele Nicolae 
Ceaușescu și primul ministru 
Andreas Papandreu au trimis con
ducătorilor celor două țări un apel 
comun in care și-au exprimat în
grijorarea față de amplasarea in 
Europa a noilor rachete și față de 
întreruperea negocierilor de la Ge
neva pentru limitarea armelor nu
cleare și au cerut 
sării de noi rachete 
tativelor.

Relatări similare
cat ziarele iugoslave „DNEVNIK" 
șl „BORBA".

într-o scrisoare comună, trimisă 
conducătorilor U.R.S.S. și S.U.A., 
președintele român. Nicolae 
Ceaușescu. șl premierul grec 
Andreas Papandreu și-au exprimat 
profunda îngrijorare față de insta
larea a noi rachete americane șl 
sovietice în Europa și suspendarea 
tratativelor de la Geneva privind 
reducerea armamentelor nucleare — 
relatează

Ziarul 
LUDU", 
României 
cheamă Ia reluarea negocierilor de 
dezarmare", 
ședințele
Ceaușescu, și premierul Greciei, 
Andreas Papandreu, au adresat o 
scrisoare comună președintelui 
Ronald Reagan și conducătorului 
sovietic. Iuri Andropov, chemînd la 
încetarea amplasării noilor rachete 
în Europa și reluarea negocierilor

oprirea amola- 
și reluarea tra

au mai publi-

agenția REUTER.
polonez „TRYBUNA 

sub titlul „Președintele 
și premierul Greciei

informează că „Pre- 
României, Nico’ae

Ample relatări în presa internațională 
consacrate prodigioasei activități 
a șefului statului român împotriva 

escaladării cursei înarmărilor, 
pentru dezarmare și pace

clearizate în Balcani și opririi am
plasării de noi rachete pe conti
nentul nostru.

Președintele României a propus 
organizarea unei întilniri a miniș
trilor de externe ai țărilor membre 
ale N.A.T.O. și ale Tratatului de la 
Varșovia în vederea reluării nego
cierilor de la Geneva în problema 

. dezarmării — scrie ziarul italian 
„L’UNITĂ". intr-un articol in
titulat „Ceaușescu propune o întil- 
nire la nivel înalt între N.A.T.O. și 
Pactul de la Varșovia". Reuniunea 
miniștrilor de externe din cele două 
blocuri ar trebui să constituie un 
prilej pentru depășirea momentu
lui critic actual. Președintele român 
se pronunță pentru convorbiri, cit 
mai repede posibil, între ministrul 
de externe sovietic și secretarul de 
stat american în vederea organiză
rii unei întilniri la nivel înalt so- 
vieto-americane .

După opinia președintelui 
Ceaușescu, pentru depășirea actua
lei stări de tensiune — scrie ziarul 
— este necesar să se oprească am
plasarea noilor rachete americane in 
Europa, să se distrugă cele existen
te și să se blocheze transportul u- 
nor noi rachete cu rază medie de 
acțiune din S.U.A. în Europa. Con
comitent, Uniunea Sovietică să a- 
nuleze contramăsurile de răspuns 
anunțate deja. După reluarea 
convorbirilor de la Geneva se 
prevede constituirea unei comi
sii consultative intre țările membre 
ale N.A.T.O. și ale Tratatului de la 
Varșovia pentru a urmări evoluția 
acestora.

Ecoul larg al apelului adresat de 
președintele României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Împreună cu 
primul ministru al Republicii Ele
ne, Andreas Papandreu,. președinte
lui Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., Iuri Andropov, și pre
ședintelui S.U.A., Ronald Reagan, 
rezultatele recentelor convorbiri ro- 
mâno-elene la nivel înalt de la 
București- au o largă rezonanță in 
presa dc pe diferite meridiane.

Intr-un articol intitulat „Apelul 
pentru pace Grecia — România a- 
dresat S.U.A. și U.R.S.S." cotidia
nul grec „TO VIMA" subliniază că 
prin acest apel, premierul Andreas 
Papandreu și președintele Nicolae 
Ceaușescu cer să fie întreruptă des
fășurarea armelor nucleare ameri- 

spatlul european si, tot- 
fie anulată materializarea 
sovieticilor privind adop- 
contramăsuri. De aseme- 
arată că evitarea unui

de dezarmare de la Geneva. Cei doi 
conducători au cerut oprirea am
plasării rachetelor „Pershing-2“ și 
„Cruise" în Europa și au făcut apel 
la U.R.S.S. să anuleze măsurile de 
răspuns anunțate. De asemenea, ei 
au cerut celor două superputeri să 
revină la masa negocierilor, astfel 
incit să se poată realiza o înțele
gere în problema rachetelor cu 
rază medie de acțiune și să se a- 
jungă. în final, la lichidarea focoa
selor nucleare".

Informații despre apel au publi
cat și alte-ziare poloneze, iar POS
TURILE DE RADIO ȘI TELEVI
ZIUNE i-au consacrat un loc spe
cial în cadrul buletinelor de știri.

Evidențiind că. in Declarația co
mună rofnâno-eienă. România si 
Grecia au cerut să se reia negocie
rile de la Geneva, agenția UNITED 
PRESS INTERNATIONAL subli
niază că președintele Nicolae 
Ceaușescu și primul ministru grec 
s-au pronunțat pentru oprirea am
plasării noilor rachete nuclea
re americane și. totodată, pen
tru oprirea realizării contramă- 
surilor nucleare anunțate de 
către U.R.S.S. Declarația cere 
S.U.A. și U.R.S.S. să revină la masa 
tratativelor în vederea ajungerii la 
un acord care să ducă la reducerea 
și distrugerea, în final, a tuturor 
mijloacelor nucleare cu rază medie 
de acțiune. în ciuda faptului că cele 
două țări aparțin unor alianțe di
ferite, ele și-au exprimat credința 
că evitarea unui război nuclear 
trebuie să fie sarcina prioritară a 
tuturor popoarelor.

Sub titlul „Un apel din Balcani", 
ziarul italian „IL POPOLO" relevă 
că, prin inițiativa Romăniei și a 
Greciei în vederea opririi cursei 
înarmărilor in Europa și pentru a 
facilita reluarea negocierilor dintre 
Est și Vest, președintele Nicolae 
Ceaușescu și primul ministru 
Andreas Papandreu „cer S.U.A. să 
amine amplasarea rachetelor -Per
shing- și -Cruise-, Uniunii Sovie
tice să nu procedeze la aplicarea 
de contramăsuri și tuturor națiuni
lor europene să sprijine inițiativa 
lor".

Proiectul româno-grcc este inte
resant și pentru că aparține unor 
țări cu „caracteristici specifice" din 
alianțe diferite și pentru că eviden
țiază dorința de dialog care trebuie 
privită cu

România 
continuare 
au hotărit
viitoarea conferință de la Stock
holm pentru măsuri de încredere șl 
securitate și pentru dezarmare in 
Europa și au propus din nou crea
rea unei zone denuclearlzate in 
Balcani, ca expresie concretă a 
unei angajări comune în lupta 
pentru pace.

PRESA, RADIODIFUZIUNEA ȘI 
TELEVIZIUNEA DIN CIPRU, au 
subliniat că in centrul atenției nou
lui dialog la nivel înalt româno- 
elen de la București s-au situat de- 
nuclearizarea Balcanilor, oprirea 
amplasării de noi rachete cu rază 
medie in Europa, precum și proble
ma cipriotă și aspecte ale relațiilor 
bilaterale dintre România și Grecia.

Relatînd despre Declarația comună 
româno-elenă, AGENȚIA LIBIANA 
DE PRESĂ J.A.N.Ă. evidențiază 
faptul că președintele Nicolae 
Ceaușescu și premierul Andreas 
Papandreu și-au exprimat îngrijo
rarea profundă în legătură cu si
tuația care s-a creat in Europa și 
în lume ca urmare a trecerii la 
amplasarea noilor rachete cu rază 
medie de acțiune în Europa, ceea 
ce a dus la întreruperea negocieri
lor sovieto-americane de la Gene
va. Sa subliniază că ambele părți 
au exprimat hotărirea fermă de a 
se face totul pentru a se opri agra
varea situației internaționale.

„România și Grecia cer reluarea 
negocierilor", este titlul sub care 
ziarul brazilian „O ESTADO DE 
SAO PAULO" publică o relatare 
de la București, subliniind că „pre
ședintele Ceaușescu și primul mi
nistru Andreas Papandreu au adre
sat un apel Uniunii Sovietice și 
Statelor Unite să reia negocierile 
de la Geneva și să renunțe la in
stalarea de noi rachete în« Europa", 
în continuare, sînt inserate pasaje 
largi din Declarația comună ro- 

' mâno-elenă.
Aceeași idee este prezentată pe 

larg și de cotidianul american „IN
TERNATIONAL HERALD TRI
BUNE", care insistă asupra cerin
ței reluării negocierilor sovieto-a
mericane privind oprirea ampla
sării de noi rachete nucleare și re
tragerea și distrugerea celor exis
tente.

Cotidianele grecești „ELEFTIIERI 
GNOMI" — sub titlul „Ceaușescu : 
Conferință pentru Balcani fără 
arme nucleare" — „KATHIME- 
RINI" — sub titlul „România va 
participa la întîlnirea expertilor 
din țările balcanice" — șl „ETH
NOS" sub titlul „Românii Ia întîl
nirea balcanică" — subliniază că 
România dorește ca la reuniunea 
de la Atena a expertilor din țările 
balcanice să se realizeze înțelegeri 
'corespunzătoare care să 
organizarea unei reuniuni 
nice la nivel înalt. în 
transformării Balcanilor 
zonă fără arme nucleare. Președin
tele Nicolae Ceaușescu a arătat, în 
interviul acordat ziarului iugoslav 
„Borba", că România acționează eu 
toată hotărirea în direcția întăririi 
relațiilor cu toate țările din Bal
cani, menționînd că s-au obtinut o 
serie de rezultate pozitive în di
recția dezvoltării colaborării mul
tilaterale intre țările din 
zonă.

într-o amplă relatare. 
„CHINA NOUA" relevă că 
nia a hotărit să participe la reu
niunea de la Atena Ia nivelul ex
pertilor pe problemele dezvoltării 
colaborării si 
transformarea 
zonă fără arme 
militare străine, 
viul acordat de președintele Nicolae 
Ceaușescu ziarului iugoslav ..Bor
ba". agenția China Nouă precizea
ză că România a ajuns Ia conclu
zia că există posibilități pentru 

unei asemenea zone în

pă re rea președintelui 
Ceaușescu — subliniază 
— toate țările europene 

să depună eforturi pentru

pe rmită 
balca- 

vederea 
într-o

această

agenția 
Româ-

activității pentru 
Balcanilor într-o 

nucleare si baze 
Citind din inter-

atenție.
și Grecia — se arată 
în articolul publicat 
să colaboreze strins

în

la

cane în 
odată, să 
hotăririi 
tarea de 
nea, se
război nuclear trebuie să consti
tuie o obligație primordială a tu
turor popoarelor.

Sub titlul „Apelul adresat de 
România și Grecia marilor puteri" 
ziarul iugoslav „POLITIKA" infor-

crearca 
Balcani.

După 
Nicolae 
agenția 
trebuie 
reluarea tratativelor de la Geneva 
dintre S.U.A. și U.R.S.S. „Țările 
europene — a arătat președintele 
Nicolae Ceaușescu — nu pot sta 
de o parte și nu pot lăsa numai cele 
două mari puteri nucleare să hotă
rască soarta Europei".

Șeful statului român a subliniat 
că țările europene pot avea un rol 
hotărîtor pentru că, renuntind să 
primească rachetele cu rază medie 
de acțiune pe teritoriul lor. vor de
termina, pină la urmă, să se în
cheie un acord.

Aceeași idee este pusă în relief 
și de AGENȚIA VEST-GERMANĂ 
D.P.A. care subliniază și ea apelul 
conducătorului partidului si statu
lui român. Nicolae Ceaușescu, 
adresat țărilor europene, indiferent 
dacă sint din Est sau din Vest, de 
a renunța să primească rachetele 
cu rază medie de acțiune pe teri
toriul lor. Intr-un interviu acordat 
ziarului iugoslav „Borba" — arată 
in continuare D.P.A. — președin
tele României a cerut europeni
lor să participe activ la realizarea 
unui acord intre cele două puteri.

(Agerpres)
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SMGENȚIELE DE PRESAtfW - scurt

gia. Italia și R.F.G.Observatorii a- 
preeiază că decizia va determina 
reducerea drastică a locurilor de 
muncă in industria siderurgică a 
Pieței comune, contribuind, astfel 
la agravarea șomajului.

PRIMUL MINISTRU ELEN. An
dreas Papandreu. președintele Miș
cării Socialiste Panelene (PASOK) 
l-a primiit pe Harilaos Florakis, 
secretar general al' C.C. al P.C. din 
Grecia. în cadrul întilnirii a avut 
Ioc un schimb de opinii cu pri
vire la situația politică din țară. 
Ziarul „Akropolis" relevă că au 
fost abordate probleme privind 
crearea unui front comun PASOK— 
P.C.G., in legătură cu viitoarele a- 
legeri in Parlamentul (vest)euro- 
pean — organism consultativ al 
Pieței comune.

ȘOMAJUL ÎN AUSTRIA. Tota
lul șomerilor inregistrați oficial in

Austria echivala în decembrie anul 
trecut cu 5,6 la sută din populația 
activă a țării. In cursul ultimei 
luni a anului trecut, rata șomaju
lui a crescut cu 0,9 la sută. Potrivit 
prognozelor Institutului austriac de. 
cercetări economice, in prima parte 
a acestui an nu se vor semnala nici 
un fel de îmbunătățiri in ce pri
vește utilizarea forței de muncă.

cu moartea pronunțată împotriva 
militantului de culoare Benjamin 
Maloiz Malesela. membru al Con
gresului Național African (C.N.A.). 
organizație ce activează în ilega
litate in R.S.A. Documentul a fost 
aprobat în urma unei reuniuni de 
urgentă a consiliului, convocată la 
cererea grupului țărilor africane la 
O.N.U,

APEL. Comitetul Central al P.C. 
din Columbia a lansat un apel oa
menilor muncii columbieni la uni
tate. de acțiune în lupta împotriva 
uneltirilor forțelor de extremă 
dreaptă vizînd destabilizarea țării. 
Organizațiile sindicale și obștești, 
toate forțele progresiste sînt che
mate să dea o ripostă hotărîtă ac
țiunilor elementelor reacționare, 
care urmăresc întreruperea proce
sului democratic inițiat în Colum
bia.

REZOLUȚIE.
ritate al O.N.U. 
nimitate. o rezoluție prin care se 
cere autorităților din Republica 
Sud-Africană comutarea pedepsei

Consiliul de Secu- 
a adoptat, în una-

HOTARÎRE. Comisia 
adoptat o 
rea cu 20 
ducției de 
ale Pieței
tate de această hotărire sint Bel-

hotărire 
milioane 
oțel în 
comune.

C.E.E.. a 
privind reduce- 
de tone a pro- 
tările membre 
Cele mai afec-

GAZODUCT. într-o localitate din 
departamentul Moselle a avut loc 
inaugurarea solemnă a conductei 
de gaze U.R.S.S. (Urengoi — Sibe
ria) — Franța, cu o lungime de 
5 000 km. De la terminalul din zona 
Moselle, gazele vor fi distribuite, 
prin rețeaua națională de conduc
te. in întreaga Franță.

Convorbiri româno-nepalaze
KATMANDU 14 (Agerpres). — în 

timpul vizitei oficiale în Nepal, to
varășul Vasile Pungan, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, a avut con
vorbiri cu primul ministru nepalez 
L. B. Chand, cu miniștrii comerțu
lui, agriculturii, resurselor naturale 
și energiei, cu alte persoane oficiale 
și oameni de afaceri. Cu acest prilej 
au fost identificate posibilități de 
creștere a schimburilor comerciale și 
de inițiere a unor acțiuni de coope
rare in domeniile construcțiilor de 
mașini, energiei electrice, industriei 
petroliere, industriei ușoare și agri
culturii.

Totodată, tovarășul Vasile Pungan 
și N. D. Bhatta. ministrul comerțului 
al Nepalului, au semnat acordul co
mercial și de plăți dintre Guvernul 
Republicii Socialiste România și gu
vernul Regatului Nepal.
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VIENA

Deschiderea Congresului
P. C. din Austria

VIENA 14 (Agerpres). — La 
s-au deschis lucrările celui 
25-lea Congres al Partidului Comu
nist din Austria, la care participă 250 
de delegați, precum și un număr în
semnat de delegații ale unor partide 
comuniste și muncitorești de peste 
hotare.

Partidul Comunist Român este re
prezentat de tovarășul Ilie Verdeț, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Președintele Partidului Comunist 
din Austria, Franz Muhri, a prezentat 
raportul de activitate intitulat „Si
tuația politică și sarcinile partidu
lui". în document a fost subliniată

Viena 
de-al

necesitatea intensificării luptei pen
tru apărarea dreoturilor șl cuceriri
lor sociale ale clasei muncitoare, a 
intereselor generale ale oamenilor 
muncii, pentru înfăptuirea aspirații
lor lor de progres și bunăstare. C 
parte importantă a raportului a fosl 
consacrată analizei securității pe con
tinentul european, luptei împotriva 
amplasării de noi rachete cu rază 
medie de acțiune în Europa. S-a re
liefat, de asemenea, necesitatea mo
bilizării tuturor forțelor democratice 
și progresiste pe plan național la 
lupta pentru pace, destindere, dezar
mare, înțelegere și cooperare între 
popoarele din Europa și din lume.

VOINȚA FERMĂ A POPOARELOR

TRIUMFE RAȚIUNEA, SĂ PREVALEZE
INTERESELE PĂCII!

IUGOSLAVIA :
Se impune intensificarea 

cursei înarmărilor și
BELGRAD 14 (Agerpres). — Șe

dința lărgită a Prezidiului R.S.F. 
Iugoslavia, desfășurată la Belgrad, 
sub președinția lui Mika Șpiliak, 
președintele Prezidiului R.S.F.I., a 
apreciat — după cum transmite a- 
genția Taniug — că evoluția ge
nerală a situației internaționale, 
criza din relațiile economice din
tre state, tensiunea dintre blocuri 
și sporirea cursei înarmărilor au 
creat o situație in Care orice nouă 
încordare a relațiilor pune în pe
ricol ceea ce a creat omenirea pină 
in prezent.

Prezidiul R.S.F.I. consideră că 
trebuie depuse eforturi in acest an

eforturilor pentru oprirea 
reducerea încordării
pentru oprirea actualului curs ne
favorabil și periculos al evenimen
telor și deschiderea de perspecti
ve în direcția întăririi păcii și co
operării pe plan mondial, prin re
luarea dialogului și negocierilor. 
Ca și pînă acum. Iugoslavia 
depune eforturi în acest sens.

S-a subliniat, de asemenea.
Iugoslavia va continua să ducă o 
politică de menținere a bunelor 
relații cu țările vecine și cu alte 
state din Europa și din lume, fiind 
încredințată că. în acest fel. con
tribuie la consolidarea păcii mon
diale.

va
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R. D. GERMANĂ :
Festiva! internațional 

„Muzica pentru pace"
BERLIN 14 (Agerpres). — La 

Berlin s-a inaugurat tradiționalul 
Festival internațional „Muzica pen
tru pace", la care participi peste 
40 de ansambluri din R.D.G. și din 
țările vecine cu ea. Prestigioasa 
manifestare artistică și-a ales cin- 
tecul ca mijloc de exprimare a 
idealurilor de pace, avind, astfel, o 
semnificație deosebită in această 
perioadă de creștere a pericolului 
de război prin accelerarea cursei 
înarmărilor.

FINLANDA ;
Pentru eliberarea Europei de armele nucleare
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HELSINKI 14 (Agerpres). — în
tr-o declarație adoptată de cea de-a 
10-a conferință a Uniunii finlan
deze a comitetelor pentru pace din 
întreprinderi se relevă necesitatea 
unor măsuri eficiente pentru în
sănătoșirea situației internaționa
le și dezvoltarea relațiilor din
tre statele europene, pe calea 
deschisă de Conferința pentru

și cooperare în Europasecuritate
Rezoluția cere eliberarea Europei 
de armele
negocierilor pentru reducerea nu
mărului lor pe continentul european, 
ca un prim pas pe calea denudea- 
rizării continentului.

în acest sens este 
pentru înghețarea 
nucleare, urmînd a 
la distrugerea lor totală.

nucleare și începerea

lansat un acel 
armamentelor 
se trece apoi

R. F. GERMANIA :
Referendum împotriva instalării rachetelor atomice
BONN 14 (Agerpres). — Un refe

rendum cu tema „Da păcii — nu 
rachetelor !“ urmează să fie organi
zat în R.F.G. la 17 iunie de către 
mișcarea vest-germană de luptă 
pentru pace.

Peste 200 000 de militanți pentru 
dezarmare și pace vor participa la 
această acțiune de consultare a 
populației în special asupra stațio
nării rachetelor nucleare ameri
cane pe teritoriul tării.

JAPONIA : Reafirmare 
a atașamentului 

la principiile nenucleare
TOKIO 14 (Agerpres). — Răs- 

punzînd. în scris, unei interpelări 
în parlament, guvernul premieru
lui Yasuhiro Nakasone a reafirmat 
atașamentul său față de cele trei 
principii nenucleare ale Japoniei 
— de a nu poseda, de a nu pro
duce și de a nu permite arme nu
cleare pe teritoriul tării — rela
tează agenția KYODO. Se preci
zează că acest răsnuns a fost a- 
probat. in cadrul ședinței de vineri 
a cabinetului ca urmare a întrebă
rii puse de un denutat socialist în 
legătură cu anularea vizitei in por
turi japoneze a portavionului bri
tanic „Invincibile".

Potrivit agenției KYODO, au e- 
xistat suspiciuni că Tokio s-a opus 
vizitei portavionului, dar guvernul 
japonez afirmă că decizia de con
tramandare a acesteia a fost 
luată unilateral de Marea Brita
nic.
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încheierea Conferinței economice

iafino-americane Ia nivei înalt
Apel la grevă generală 

lansat de P. C. din Chile
QUITO 14 (Agerpres). — în capi

tala Ecuadorului au luat sfirșit lu
crările Conferinței economice latino- 
americane la nivel înalt, la care au 
luat parte șefi de stat, de guvern 
sau reprezentanți al acestora din 
peste 30 de țări ale regiunii. Partici- 
panții au adoptat „Declarația de la 
Quito", care cere țărilor industriali
zate să contribuie urgent la soluțio
narea gravei crize economice din 
America Latină și Caraibi. Documen
tul exprimă solidaritatea țărilor la
tino-americane și caraibiene și hotă
rî rea lor nestrămutată de a depune 
eforturi comune pentru depășirea 
actualelor dificultăți din economiile 
lor naționale.

Măsurile concrete in acest sens sint 
cuprinse , intr-un „Plan de acțiune", 
elaborat și adoptat de participanți, 
program care detaliază căile și mij
loacele de atingere a obiectivelor sta
bilite in domeniul comercial, finan
ciar, al datoriei externe și al asigu
rării piețelor interne cu produse de 
primă necesitate.

Documentele cuprind, totodată, po
ziția țărilor latino-americane și ca
raibiene in favoarea instaurării unei 
noi ordini economice internaționale 
și pentru restructurarea sistemului 
financiar mondial.

Nivelul ridicat al dobînzilor, care 
nu fac decît să sporească datoria ex
ternă a țărilor de pe continent, mă
surile protecționiste practicate de 
statele occidentale în comerțul inter
național, reducerea bruscă a fluxului 
de capital, deteriorarea termenilor de 
schimb, precum și o serie de factori 
interni au generat, in America La
tină, „cea mal gravă și profundă 
criză economică și socială din acest 
secol" — se arată în declarație. Pro- 
nunțindu-se pentru inițierea unor ac
țiuni comune, bazate pe cooperare, 
mobilizarea resurselor umane și ma
teriale de care dispun țările conti
nentului, documentul menționează, 
de asemenea, necesitatea ca statele 
creditoare să-și asume responsabili
tățile ce le revin și să adopte o

tudine corespunzătoare în rezolvarea 
problemei datoriei externe globale a 
țărilor latino-americane, ce depă
șește 300 miliarde de dolari, redueîn- 
du-se îndeosebi rata dobînzilor la 
împrumuturile acordate.

Pe de altă parte, participant!! la 
Conferința economică latino-america- 
nă reafirmă necesitatea respectării 
dreptului popoarelor de a-și alege 
propria Cale de dezvoltare, de a trăi 
în pace și libertate. în afara orică
ror intervenții străine sau măsuri 
economice cu caracter coercitiv și 
discriminatoriu — se arată în decla
rație.

Reafirmind imperativul eliminării 
definitive a folosirii forței sau a 
amenințării cu forța, principiul so
luționării pe cale politică a tuturor 
problemelor conflictuale, inclusiv a 
celor din regiune, documentul lan
sează un apel la încetarea cursei 
înarmărilor, pentru realizarea dezar
mării și salvgardarea păcii.

SANTIAGO DE CHILE 14 (Ager
pres). — Partidul Comunist din Chile 
a adresat tuturor chilienilor apelul 
de a participa, în luna martie, la o 
grevă generală pentru „a pune capăt 
dictaturii militare", pentru revenire, 
țării la un regim civil democratic și 
restabilirea instituțiilor constituți 
nale.

„Anul 1984 să fie anul grevei ge
nerale ce trebuie organizate^ fără 
intirziere și fără ezitare, pregătită 
în fiecare uzină. în mediu rural, in 
școli, în toate sectoarele de activi
tate", se arată intr-un comunicat al 
P.C. din Chile.

Apelul la grevă a primit sprijinul 
„Mișcării Democratice Populare" 
(M.D.P.) — gruoare de opoziție din 
care fac parte comuniști, socialiști 
și Mișcarea Stingi! Revoluționare — 
precum și al Coordonării Naționale 
Sindicale, — regrupind 120 000 de 
muncitori și țărani.

ORIENTUL MIJLOCIU
Iordania va continua dialogul cu O.E.P.

mordiale de a fl restabilite drep
turile legitime ale poporului pales
tinian. După cum transmite agenția 
iordaniană de presă Petra, regele 
Hussein a evidențiat importanța pe 
care o are problema palestiniană 
pentru Iordania.

AMMAN 14 (Agerpres). — Regele 
Hussein al Iordaniei a declarat că 
este hotărit să continue dialogul res
ponsabil cu Organizația pentru Eli
berarea Palestinei — singurul repre
zentant legitim al poporului palesti
nian — în cadrul preocupării pri-

TUNIS : Declarația Consiliului Revoluționar 
al „Al Fatah“

ati-

ALEGERI PREZIDENȚIALE IN 
CAMERUN. Electoratul a fost che
mat simbătă să se pronunțe asupra 
reinvestirii in funcția supremă in 
stat a actualului președinte. Paul 
Biya, unicul candidat înscris pe 
listele de vot Primele rezultate ale 
consultării electorale vor fi cunos
cute duminică, cele definitive ur- 
mind să fie anunțate luni.

RIGORILE IERNII. Intr-o serie 
de țări vest-europene ți in S.U.A. 
serviciile meteorologice au semna
lat in ultimele zile o considerabilă 
înrăutățire a vremii, care a provo
cat victime și considerabile pagube 
materiale. La Londra, 8 persoane 
și-au pierdut viața, iar alte zeci an 
fost rănite. Daunele provocate de 
vremea nefavorabilă se ridică la 
citeva zeci de milioane de lire ster
line. In R.F.G., furtunile de zăpadă 
au provocat moartea a cel puțin trei 
persoane și rănirea altor opt. Sue
dia a fost și ea afectată de un 
uragan care a provocat victime in 
rindurile populației și mari daune 
materiale. In S.U.A., in zonele de 
sud-est, temperatura a coborît la 
minus 31 grade Celsius.
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TUNIS 14 (Agerpres). — Declara
ția politică a Consiliului Revoluțio
nar al „Al Fatah" dată publicității 
la incheietea sesiunii sale ordinare, 
relevă că au fost discutate și exami
nate situația de după evenimentele 
de la Tripoli, un raport prezentat de 
Comitetul Central al „Al Fatah" cu 
privire la situația politică generală 
și vizita președintelui Comitetului 
Executiv al O.E.P. la Cairo, precum 
și probleme interne din cadrul „Al 
Fatah", fiind luate hotăririle cores
punzătoare.

Consiliul Revoluționar a aprobat 
hotărirea Comitetului Central în le
gătură cu expulzarea a zece foști 
membri ai Consiliului Revoluționar 
din „Al Fatah" și a condamnat pe 
cei ce au participat la luptele împo
triva poporului palestinian și au 
bombardat taberele de refugiați. Con
siliul Revoluționar a relevat impor
tanța unității naționale palestiniene, a 
aprobat rezoluțiile adoptate de C.C. al

„AI Fatah" cu privire la baza acțiu
nilor politice pe care organizația le 
va iniția in lumea arabă și pe scena 
internațională, și-a reafirmat atașa
mentul față de dobindirea drepturi
lor inalienabile ale palestinienilor, 
inclusiv a dreptuiui de a-și edifica 
propriul stat independent, sub con
ducerea O.E.P.

A fost, totodată, aprobată decla
rația Comitetului Central al „AI Fa
tah" dată publicității la 4 ianuarie 
referitoare la vizita președintelui 
Comitetului Executiv al 
Yasser Arafat la Cairo. în 
vește dialogul referitor la 
palestiniano-iordaniene. s-a 
decizia Comitetului Central 
crearea, în coordonare cu Comitetul 
Executiv al O.E.P., a unui Comitet 
In scopul abordării, acestei probleme.

S-a hotărit să se creeze un comitet 
pregătitor in vederea convocării ce
lei de-a V-a Conferințe Generale a 
organizației „Al Fatah".

O.E.P., 
ce pri- 
relațiile 
adoptat 
privind

Reuniunea ministerială
a Organizației Conferinței Islamice

tate numeroase țări membre ale or
ganizației. șublinilndu-se. necesita
tea extinderii și diversificări? colabo
rării lor reciproc avantajoase'.

Pe de altă parte, potrivit agenției, 
particlpantii au adoptat un proiect 
de rezoluție privind încetarea con
flictului dintre Iran si Irak și re
glementarea diferendului dintre cele 
două țări prin mijloace pașnice, pe 
calea tratativelor.

** •
RABAT 14 (Agerpres). — La Rabat 

au continuat, simbătă. lucrările reu
niunii miniștrilor de externe din ță
rile membre ale Organizației Con
ferinței Islamice (O.C.I.) consacrate 
pregătirii reuniunii la nivel înalt a 
O.C I„ care urmează să înceapă luni, 
informează agenția Reuter.

Au fost abordate. între altele, o 
serie de probleme privind dificultă
țile economice cu care sînt confrun-
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