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LA INVITAȚIA TOVARĂȘULUI NICULAE CEAUSESCU
Miine sosește în țara noastră, într-o vizită
de prietenie, tovarășul Veselin Giuranovici
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In spiritul sartinitor sublimate de tovarășul Nitolae Ceaușeseu

REDUCEREA CONSUMURILOR
MATERIALE SI ENERGETICE
A trecut o lună din acest an —
perioadă în care comuniștii, toți oa
menii muncii au acționat cu abnega
ție, dăruire și. răspundere pentru
înfăptuirea neabătută a indicațiilor
și orientărilor tovarășului Nicolae
Ceaușeseu și a programului adoptat
de conducerea partidului pentru depă
șirea dificultăților acestei ierni și în
deplinirea integrală, la toți indica
torii, cantitativi și calitativi, a pla
nului. Desigur, nu a fost ușor, dar.
mobilizîndu-și exemplar energiile
creatoare și asigurind organizarea
riguroasă a producției și a muncii,
numeroase colective de întreprinderi
și-au făcut un titlu de cinste din în
deplinirea și depășirea prevederilor
de plan din prima lună a anului, în
condițiile unei eficiente economice
superioare.
Sarcinile economice ce revin in
continuare colectivelor de oameni ai
muncii sînt deosebit de complexe și
mobilizatoare. Iar unul dintre cele
mai importante obiective ale acestei
perioade, ce trebuie să se afle per
manent, zi de zi, ceas de ceas, pe
primul plan al preocupărilor fiecă
rui colectiv de întreprindere, al tu
turor organelor și organizațiilor de
partid il constituie reducerea conti
nuă, cit mai substanțială, a consumu
rilor de materii prime, materiale,
energie și combustibil pe unitatea
de produs — imperativ subliniat cu
toată claritatea de tovarășul Nicolae
Ceaușeseu și la recenta ședință a
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R.

ximă răspundere a tuturor resurse
lor energetice ale țării.
Ce rațiuni de ordin economic și so
cial impun instaurarea unui profund
spirit gospodăresc în utilizarea re
surselor materiale și energetice, re
ducerea drastică a consumurilor spe
cifice de materii prime, materiale,
combustibil și energie ? înainte de
toate trebuie precizat că, asemeni tu
turor sarcinilor de plan, prevederile
de economisire a resurselor mate
riale și energetice sînt obligatorii,
deoarece normele de consum au ser
vit la fundamentarea bazei tehnicomateriale a planului național de dez
voltare economico-socială pe acest
an. Respectarea consumurilor stabi
lite constituie, prin urmare, una din
condițiile fundamentale pentru reali
zarea unui ritm susținut de creștere
a producției industriale în anul 1985.
în aceste condiții, este limpede că
orice depășire a consumurilor stabi
lite se repercutează asupra echilibru
lui material al planului, ceea ce in
fluențează negativ activitatea dintr-un șir întreg de întreprinderi, ni
velul celorlalți indicatori, îndeosebi
al celor de eficiență economică. In
același timp, așa cum se știe, țara
noastră este nevoită să importe o
bună parte din materiile prime nece
sare, iar o altă parte, care și-o asi
gură din resurse proprii, se obține cu
mari cheltuieli, cu mari eforturi,

Este o cerință cu atît mai strin
gentă cu cît, așa cum sublinia
secretarul general al partidului, cu
toate rezultatele pozitive obținute
anul trecut, în unele sectoare au
continuat să se manifeste o serie de
lipsuri ce au dus la valorificarea
insuficientă a resurselor materiale și
energetice, a rezervelor de reducere
a cheltuielilor de producție, ceea ce
a influențat negativ nivelul unor in
dicatori de plan, desfășurarea nor
mală a activității economice si so
ciale. Aceasta impune ca, în fiecare
ramură de producție, în fiecare mi
nister, centrală și unitate economică
să se tragă toate învățămintele ne
cesare atit din ceea ce a fost pozi
tiv, cît mai ales din neajunsurile ce
s-au făcut simțite în anul trecut și
în prima lună din acest an, pentru
a se asigura în toate sectoarele, în
toate unitățile economice un regim
sever de economisire a resurselor
materiale și energetice. In acest con
text. dobîndește o importanță deo
sebită indicația tovarășului Nicolae
Ceaușeseu la recenta ședință a Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R. ca, pornind de la experiența
din perioada de iarnă, să se elabo
reze din timp și să se prezinte con
ducerii partidului spre aprobare un
program de măsuri privind regimul
de lucru al unităților economice și
sociale în perioada de vară, care să
asigure utilizarea cît mai rațională a
energiei electrice, termice și a ga
zelor naturale, gospodărirea cu ma

Iile ȘTEFAN
(Continuare în pag. a IH-a)

Producție-record
în Valea Jiului
Minerii din marele bazin carbo
nifer al Văii Jiului au început
acest an cu hotărîrea fermă de a
înfăptui exemplar mărețele obiecti
ve stabilite de Congresul al XIIIlea ai partidului. în acest scop, ei
aplică noi măsuri de perfecționare
a organizării muncii în formațiile
de lucru, de echipare și intrare în
funcțiune a noi abataje mecaniza
te, de creștere mai accentuată a
productivității muncii-în subteran.
Astfel; în ziua de 31 ianuarie, mi
nerii Văii Jiului au extras cea mai
mare producție de cărbune brut
realizată în acest bazin; 36 561 tone,
cu 2 565 tone peste prevederi. în
același timp, minerii Văii Jiului au
produs peste plan 6 352 tone huilă
netă. (Sabin Cerbu, corespondentul
„Sein teii").

Cantități sporite
de energie electrică
și gaze naturale
Prin asigurarea funcționării; ire
proșabile a instalațiilor și agrega
telor din dotare, colectivele de
energeticieni de pe cele trei plat
forme ale întreprinderii „Electrocentrale" Mureș — Iernut, Fîntînele și Tîrnăveni — raportează că,
in perioada care a trecut din acest
an, au livrat peste sarcinile de
plan sistemului energetic național
20 milioane kWh energie electrică.
De remarcat că succesele energeticienilor mureșeni sînt întregite
și de cele ale sondorilor din cadrul
schelei de producție gaze naturale
din Tîrgu Mureș, care au realizat,
în perioada menționată, un plus de
producție de aproape 25 milioane
metri cubi gaze naturale. (Gheorghe Giurgiu, corespondentul „Scînteii“).

REPERE ALE DEZVOLTĂRII NOASTRE ECONOMICE
Venitul national (în procente)
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BM VENII PE PMim ROMÂNIEI!
Născut în anul 1925, la Martinici,
lîngă Danilovgrad, în R.S. Muntenegru, tovarășul Veselin Giuranovici
a urmat cursurile liceului și ale șco
lii normale.
Ca membru al Uniunii Tineretului
Comunist din Iugoslavia, în rîndurile căreia' a fost primit în 1941, ia
parte la insurecția poporului muntenegrean împotriva ocupației fasciste
italiene, la boicotarea șco
lilor organizate de ocu
pant, iar din aprilie 1943,
ia activitatea desfășurată
de U.T.C.I. pe teritoriul
ocupat. In același an este
arestat de autoritățile ita
liene de ocupație și închis
în lagărul de concentrare
Zabielo, de lingă Podgorița (astăzi Titograd). Odată
cu capitularea Italiei, eli
berat din lagăr, Veselin
Giuranovici participă activ
la lupta de eliberare na
țională, îndeplinind sarcini
de răspundere pe linia or
ganizației de tineret. în
cadrul căreia deține func
ții importante.
In ianuarie 1944 devine
membru al Partidului Co
munist din Iugoslavia. Ab
solvă ulterior școala poli
tică de partid.
După eliberare, tovarășul
Veselin Giuranovici deține
o serie de funcții de răspundere în Muntenegru :
președinte al C.C. al Tine
retului Popular, redactorșef al ziarului „Pobieda",
președinte al Comitetului
de conducere al Uniunii
Poporului
Socialiste
a
Muncitor. președinte al
Consiliului Executiv al
R.S. Muntenegru si secre
tar al Comitetului Executiv
al Comitetului Central al Uniunii
Comuniștilor din Muntenegru. Din
1969 pînă în 1977 este președinte al
C.C. al U.C. din Muntenegru, iar în
perioada 1977—1982, președinte al
Consiliului Executiv Federal al R.S.F.
Iugoslavia. în 1982 devine președin
te al Prezidiului R.S. Muntenegru.
Este ales membru al C.C. al Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia la
congresele al VIII-lea, al IX-lea și
al X-lea ale U.C.I.
La 15 mai 1984, Veselin Giuranovici
a fost ales — pentru un an — pre
ședinte al Prezidiului R.S.F.I.
Pentru bogata sa activitate a fost
distins cu înalte ordine iugoslave și
străine.
Relațiile dintre Republica Socialis
tă România și Republica Socialistă
Federativă Iugoslavia, dintre Parti
dul Comunist Român și Uniunea Co
muniștilor din Iugoslavia .se dezvoltă

pe linia tradiției statornicite
întilnirile frecvente ce au avut loc
între tovarășii Nicolae Ceaușeseu și
Iosip Broz Tito.
Dialogul româno-iugoslav Ia nivel
înalt a prilejuit, de fiecare dată,
reafirmarea voinței ambelor părți de
a amplifica și intensifica conlucra
rea pe cele mai diferite planuri, în
acest spirit fiind convenite măsuri
practice privind impulsionarea dez
voltării relațiilor și schimburilor
dintre țările noastre, traducerea în
fapt a obiectivelor stabilite. De ase
menea, în sfera vieții internaționale,
țările noastre depun consecvent efor
turi pentru afirmarea și generaliza
rea principiilor noi de relații între
state, pentru statornicirea unui cli
mat de înțelegere, securitate și în
credere în Balcani, Europa și în
treaga lume, acționînd pentru opri
rea cursei înarmărilor și trecerea la

dezarmare, în primul rînd nucleară,
pentru reluarea și continuarea poli
ticii de destindere, pentru soluționa
rea prin mijloace pașnice, prin tra
tative a tuturor situațiilor de criză
și conflict.
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU
declara, cu prilejul vizitei de prie
tenie efectuate- împreună cu tovarășa
Elena Ceaușeseu în aprilie 1984 la
Belgrad : „Aș dori să men
ționez faptul că întilnirile
dese, din ultimii aproape
20 de ani, dintre conduce
rile noastre de partid și de
stat au avut o mare însem
nătate în ridicarea nivelu
lui relațiilor dintre parti
dele și popoarele noastre.
Popoarele noastre sint an
gajate ferm pe calea con
strucției socialiste, sint
vecine și — așa cum am
menționat nu o dată — pu
tem să facem ca relațiile
dintre noi să constituie
totdeauna un model de
colaborare între două popoare care construiesc socialismul".
Tovarășul VESELIN GIU
RANOVICI, în mesajul adresat șefului statului nos
tru eu prilejul celei de-a
40-a aniversări a revoluției
de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperialistă, arăta: „Aș
dori să folosesc și acest pri
lej pentru a sublinia impor
tanta pe care o acordăm
promovării relațiilor tradi
ționale de prietenie șl
bună vecinătate românoiugoslave și colaborării tot
mai largi dintre țările
noastre, văzînd în aceasta
interesul trainic reciproc
al popoarelor noastre și o
contribuție Ia o cooperare egală în
drepturi, la socialism și pace in lume".
Poporul nostru își exprimă con
vingerea că noua întîlnire românoiugoslavă la nivel înalt va da un
puternic impuls dezvoltării tot mai
intense a raporturilor de prietenie,
solidaritate și colaborare statornicite
între Partidul Comunist Român și
Uniunea Comuniștilor din Iugosla
via, între Republica Socialistă Româ
nia și Republica Socialistă Federa
tivă Iugoslavia, în interesul popoare
lor celor două țări, al cauzei socia
lismului, independenței, colaborării
internaționale și păcii.
Cu această convingere, poporul
român, animat de sentimente de
profundă stimă și prețuire fată de
popoarele iugoslave, întîmpină pe
înaltul oaspete din țara vecină și
prietenă cu călduroasa și tradiționala
urare : „BUN VENIT PE PAMINTUL ROMANESC !“.
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Imagine din municipiul Tirgoviște

Colocviile „Scînteii

Neîntrerupta noas
tră dăinuire în va
tra strămoșească,
!N
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„TRIBUNA DEMOCRAȚIEI" cadru fertil de participare
a cetățenilor la conducerea treburilor obștești
• Participare numeroasă, dezbatere concretă, acțiune operativă • Un neîntrerupt
și eficient flux de informații și de idei între autorități și cetățeni • Desfășurarea
lucrărilor sub deviza „Nici o întrebare, nici o problemă, nici o sesizare fără răspuns"
Perfecționarea continuă a cadrului democratic al societății noastre
reprezintă o trăsătură importantă a procesului revoluționar de construire
a socialismului multilateral dezvoltat. Sub semnul acestei concepții,
partidul și statul au adoptat un șir de măsuri menite să asigure, în toate
domeniile vieții economice și sociale, structuri organizatorice de natură să
antreneze și să impulsioneze afirmarea plenară a inițiativei creatoare a
oamenilor muncii, a tuturor cetățenilor. Intre acestea s-a înscris și „Tribuna
democrației" - formă nouă, originală de dezbatere publică a diferitelor
probleme ale vieții noastre economice, sociale și politice, inițiată de
tovarășul Nicolae Ceaușeseu și instituită la cel de-al ll-lea Congres al
F.D.U.S. Adunările publice ale „Tribunei democrației" oferă un cadru din
cele mai propice pentru exercitarea tot mai activă a libertăților și dreptu
rilor cetățenilor, pentru participarea lor directă la discutarea problemelor
de interes general și la rezolvarea treburilor obștii, la dezvoltarea conști
inței lor politice și civice.
Ce experiență s-a cîștigat în organizarea și desfășurarea „Tribunei
democrației" în cei patru ani de existență a acesteia, ce apare mai
semnificativ în dialogul purtat între instituțiile de stat și cetățeni'? - iată
tema convorbirii noastre cu tovarășul ION POPA, președinte al Con^^siliulul municipal București al F.D.U.S.

cu succes, în toate domeniile, pe
baza trainică a principiilor deplinei
egalități în drepturi, respectării in
dependenței și suveranității națio
nale, neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc, a în
crederii și înțelegerii între statele
noastre. Ridicate continuu pe trepte
tot mai înalte și căpătind mereu noi
dimensiuni, aceste relații se înscriu

— Semnificativă pentru ceea ce
reprezintă „Tribuna democrației" in
peisajul politic actual al societății
noastre — ne-a spus interlocutorul —
ni se pare a fi, înainte de toate,
larga participare a cetățenilor la
aceste adunări, căre se bucură in
tr-adevăr de o .deosebită audiență.
De la un an la altul, prezența este
tot mai numeroasă, în 1984 aproape
26 000 de bucureșteni — cu circa 3 000
mai mulți decît în anul 1983 — luînd
parte la adunările publice de acest
gen. Publicitatea acestor adunări se
face, potrivit practicii statornicite,
prin mijloacele de informare. Dar
oamenii nu mai au, în general, ne
voie de invitații speciale : mai ales
în ultimii doi-trei ani, cînd lucru
rile au intrat pe un făgaș sigur,
firesc, consiliile F.D.U.S. din toate
cele șase sectoare ale Capitalei au
respectat cu strictețe, lună de lună,
ziua, ora și locul de organizare a
„Tribunei", in orașul Buftea și în
comunele din sectorul agricol Ilfov
asigurîndu-se, de asemeni, o rotație
bine stabilită. Această notă de serio
zitate, de respect față de cetățeni

este o condiție importantă — dar
desigur nu principala — care ne-a
adus și aduce mereu la „Tribuna de
mocrației" un auditoriu larg și o
participare activă.
Semnificativă este și creșterea in
conținut a dezbaterilor, ridicarea pe
o treaptă mai inaltă a dialogului
purtat intre reprezentanții autorități
lor și cetățeni. Iar aceasta derivă, in
primul rind, din nivelul superior de
participare a respectivelor foruri :
prezența primarilor a devenit o con
stantă — considerată, dealtfel, ca o
obligație — și, ca atare, instituțiile
de interes public, unitățile economice
și de servire etc. sînt, la rîndul lor,
reprezentate de cadre cu autoritate,
care pot să ia chiar pe loc măsuri
pentru îndreptarea unui neajuns ori
a unei anomalii semnalate de participanți, să dea explicații și răspun
suri autorizate. Aduce un plus de
autoritate prezența unor specialiști
competent! — juriști, economiști,
medici, oameni de știință și cultură,
activiști de partid și de stat — care
pot să clarifice auditoriului un evan
tai din cele mai variate de probleme

— politice, economice, sociale ori de
strictă specialitate dintr-un domeniu
sau altul, ceea ce face să sporească
și rolul educativ al „Tribunei de
mocrației".
— V-afi referit la faptul că se dez
bate un cerc larg de probleme. Cit
de larg poate fi acesta ?
— Cît de larg îl doresc participanții. Nu există nici un fel de opreliște
în a pune intrebări sau a solicita
răspunsuri, după cum nici numărul
participanților nu este limitat ; se
asigură astfel climatul propice unei
participări active a tuturor celor
prezenți. In acest spirit s-a consacrat
„Tribuna democrației" în Capitală și,
prin această optică, nu s-a fixat
niciodată vreuneia din aceste adu
nări o tematică prestabilită, care
să fi îngrădit discuțiile și restrins
aria de interes. Tocmai absența oriConvorbire

realizata

Maria BABOIAN
(Continuare în pag. a ii-a)
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ACTUALITATEA,
izvorul veșnic tînăr
Relațiile dintre ge
nerații in lumea lite
raturii și a artelor se
aseamănă cu aspectul
mărilor sau al oceane
lor, cînd nu le agită
vîntul : la suprafață,
liniște, în străfunduri,
furtună. Cind se întîlnesc însă un ve
teran al scrisului cu
un recrut, cînd cel
dinții nu afectează
condescendență, iar cel
de-al doilea se arată
deferent, se poate isca
un fructuos dialog pe
tema proiectelor aces
tuia. Nu de mult m-am
întîlnit cu un tînăr
prozator, al cărui de
but mi s-a părut noro
cos. Publicase un ro
man istoric. L-am în
trebat ce mai scrie. Nu
cumva a venit mo
mentul să se încerce
în problemele actuali
tății? Nu e oare mai
firesc să scrii despre
cele ce se petrec sub
ochii tăi
decît să-ți
torturezi imaginația,
ca să învii timpuri
trecute? Mi-a răspuns
că operele mari nu se
pot inspira din stricta
ambianță, că marii
noștri clasici îmi dez
mint punctul meu de
vedere. Eminescu, de
pildă, a cultivat nuve
la fantastică si drama
cu subiecte din trecu
tul nostiu, condamnînd cu asprime în
cercările de a exhiba
pe scena Teatrului
Național din București
pe dorobanții ce se
ilustraseră la Plevna.
Așa este, i-am răs
puns, dar de-a lungul
celor mai puțin de
douăzeci de ani ai ca
rierei sale lirice a în
fierat pe junii corupți.
lipsa de ideal a epigo
nilor și politicianismul
yzilelor lui, iar con-

damnarea dramatur
giei ocazionale era
justificată prin nivelul
ei scăzut, nu princi
pial, sau, altminteri
zis, teoretic.
Acum, cînd au trecut
atîția ani după „dezghețul" în urma Congreșului al IX-lea al
P.C.R., cînd tovarășul
Nicolae Ceaușeseu a
stimulat liberul avînt

de Șerban
CIOCULESCU
al tuturor stilurilor,
cînd, cu alte cuvinte,
s-a pus capăt șablonismului literar și ar
tistic, ochii scriitorilor,
larg deschiși, pot privi
scrutător actualitatea
cu varietatea frămîntărilor și năzuințelor
celor ce făuresc viito
rul. Dealtfel; această
privire spre actualitate
e, azi, pentru scriitori
un adevărat comanda
ment estetic și civic,
în Raportul prezentat
la cel de-al XIII-lea
Congres al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușeseu sublinia că
„sursa de inspirație a
tuturor operelor, eroii
romanelor, ai ințregii
creații trebuie să fie
oamenii muncii. Sursa
de inspirație să fie iz
vorul viu al muncii, al
vieții poporului nostru,
nu ulcioarele, chiar
aurite, care pot defor
ma realitățile". Actua
litatea a fost și tema
eternă a marilor noștri
clasici.
De la Eminescu, pe
care mi-1 opusese fără
temei tînărul meu
confrate, am trecut la
Caragiale, întrebîndu-1

(

pe competitor dacă
marele clasic poate fi
socotit exemplar în
sprijinul chemării la
actualitate. La răspun
sul său negativ, (jar,
ce e drept, și cam prea
iuțiț, i-am amintit des
fășurarea
genialului
prozator în interval de
trei decenii. N-a fost
oare fluierată O noap
te furtunoasă — intrată apoi in reperto
riul nostru clasic —,
pentru că surprinsese
caracterul abuziv al
Gărzii civice, instituție
anacronică după cu
cerirea Independenței
prin jertfa sîngelui ?
O scrisoare pierdută,
capodopera literaturii
noastre dramatice, ce
alta a înfățișat decît
farsa', în însuși germe
nul ei, a regimului
parlamentar de acum
o sută de ani? Nu era
ea o piesă de actuali
tate? Dar acele unice
si inegalabile Momen
te ? Autorul lor nu
le-ar fi putut imagina,
oricît de real era ca
racterul său de vizio
nar, subliniat, mai ales,
de N. Iorga, dacă n-ar
fi frecventat locurile
unde se adunau, une
ori de-a valma, oa
meni din popor, mici
funcționari. ceferiști,
gazetari, avocați, pro
fesori și alții, ca să-i
privească și mai ales
să-i audă, să le prindă
păsurile, gîndurile și
aspirațiile. G. Ibrăileanu are, printre alte
le, meritul de a fi re
levat primul că autorul
reporterului Caracudi
a fost cel mai mare
creator de tipuri
întreaga noastră
ratură.
(Continuare
în pag. a IV-a)
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economisirea energiei
1
Din inițiativa și sub directa coordonare a Consiliului munii cipal Craiova al Frontului Democrației și Unității Socialiste, in
municipiul Craiova se desfășoară o susținută activitate de eco
nomisire a energiei. Astfel, membrii biroului executiv al Con
siliului municipal al F.D.U.S., împreună cu președinții comite
telor O.D.U.S. din întreprinderi și cartiere, s-au constituit in
colective care urmăresc, zi de zi, în întreprinderi și instituții,
în unități comerciale și in general în consumul public și cas
nic modul concret în care se aplică măsurile de economisire a
energiei electrice. Drept urmare, in municipiul Craiova s-au
economisit numai prin reducerea consumului casnic in ultime
le trei săptămîni peste 2 400 MWh — cantitate de energie
electrică suficientă pentru funcționarea timp de două săptămîni
a marii întreprinderi craiovene „Electroputere". (Nicolae Băbălău, corespondentul „Scînteii").

î

OLT ; Se înfăptuiesc propunerile
din adunările generale și conferințele O.D.U.S.
Propunerile formulate în cadrul adunărilor generale și con
ferințelor organizațiilor democrației și unității socialiste din
întreprinderi și instituții, din localitățile rurale ale județului
Olt sint înfăptuite pretutindeni prin activitatea plină de dărui
re a cetățenilor în cinstea Congresului F.D.U.S. Iată cîteva
acțiuni care se desfășoară în această perioadă : „Să lucrăm o
zi pe lună cu economia de curent realizată" ; „Să acționăm
încă de pe acum pentru producerea de răsaduri timpurii și
extratimpurii in cantități sporite", „Să facem din luna februa
rie o lună de vîrf in primirea de noi membri O.D.U.S." : „Să
recuperăm și să refolosim cantități tot mai mari de materii
prime și materiale" ; „Să extragem cea mai mare cantitate de
petrol in intimpinarea Congresului" ; „Sarcinile la export —.
onorate exemplar". (Mihai Grigoroșcută, corespondentul
„Scînteii").

BISTRIȚA-NĂSĂUD : Acțiuni pentru sporirea
livrărilor de produse agricole la fondul de stat

J
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Membrii organizațiilor democrației șl unității socialiste din
comunele județului Bistrița-Năsăud sînt preocupați în această
perioadă de început de an de pregătirea în bune condiții a ba
zei materiale a producției agricole, care să asigure onorarea
ritmică a contractelor de livrare de la gospodăriile populației
la fondul de stat. Sînt transportate pe terenurile agricole îngrășămintele naturale, sini fertilizate pășunile, se verifică în permanență starea grajdurilor de animale, aprovizionarea lor cu
furaje. Concomitent, se urmărește derularea livrărilor la fondul de stat pentru produsele specifice acestei perioade,
Printre fruntașii acestor acțiuni se află și membrii O.D.U.S.
din cele 5 sate ale comunei Zagra — renumiți crescători de animale — care au reușit să livreze în cursul lunii ianuarie la
fondul de stat peste 500 hl lapte de vacă, cu 70 hl mai mult decît cei mai ridicat nivel al livrărilor realizat în 1984. în pofida
greutăților iernii — comuna este amplasată pe versantul mun
ților Țibleș, acoperit cu un strat gros de. zăpadă — gospodarii
străbat cu săniile zilnic circa 8 km de drum pentru a duce
laptele la centrele de colectare. La Conferința O.D.U.S. din
comună, membrii organizației s-au angajat să depășească lună
de lună obligațiile contractuale la fondul de stat — la toate
produsele agroalimentare — contribuind astfel la buna aprovizio
nare a populației de la orașe, la satisfacerea necesarului de pro
duse al economiei naționale (Gh. Crișan, corespondentul
„Scînteii").

VlLCEA : Un convingător schimb de experiență

*
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In organizarea consiliului orășenesc al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, la Horezu a avut loc un schimb de
experiență pe tema „In fiecare gospodărie — un număr sporit
de animale și păsări". Dezbaterile, la care au luat parte nume
roși crescători de animale din localitate și din satele apropiate,
au oferit posibilitatea prezentării celor mai valoroase inițiative
gospodărești privind sporirea producției de furaje, organizarea
pășunatului etc. S-au prezentat cu acest prilej avantajele con
tractării de animale și ale respectării normelor de greutate in
onorarea livrărilor la fondul de stat. Schimbul de experiență s-a
încheiat prin organizarea de vizite in gospodării personale ale
mai multor țărani fruntași din satul Urșani, care cresc bovine,
ovine și păsări. (Ion Stanciu, corespondentul „Scînteii").

„TRIBUNA DEMOCRAȚIEI
-cadru fertil de participare
a cetățenilor la conducerea
treburilor obștești
(Urmare din pag. I)

cărei asemenea îngrădiri a consacrat
desfășurarea dialogului în cel mai
autentic spirit democratic — fapt
subliniat, dealtfel, cu satisfacție la
recentele adunări și conferințe ale
consiliilor F.D.U.S. și comitetelor
O.D.U.S. din întreprinderi și cartiere,
din sectoarele Capitalei.
— Experiența demonstrează că, în
cadrul „Tribunei democrației", un
bogat flux de informații se îndreap
tă sistematic dinspre factorii de răs
pundere spre cetățeni....
— Firesc, ca să stimulăm dialogul
trebuie să-i informăm pe oameni.
De pildă, periodic, primarii sectoare
lor prezintă schițele de sistematiza
re, proiectele de dezvoltare a cartie
relor, ale noilor construcții de locu
ințe și social-culturale, ale lucrări
lor edilitar-gospodărești, folosindu-se
deseori de diapozitive, de hărți, de
sene și chiar machete ; după cum se
dau informări despre modul de fo
losire a fondurilor din contribuția
cetățenilor. Mai mult decît atît, în
unele sectoare, primarii prezintă, se
mestrial, cu prilejul „Tribunei", și
scurte informări privind activitatea
consiliului popular pe linia realizării
obiectivelor edilitar-gospodărești și,
desigur, și măsurile ce se impun pen
tru dezvoltarea, gospodărirea și în
frumusețarea în continuare a cartie
relor. Pentru ca ceea ce-și propun
cetățenii să fie în concordanță cu
obiectivele stabilite prin plan.
In același timp, la „Tribune" pri
marul sau, în unele cazuri, președin
tele consiliului F.D.U.S. ori al co
mitetului O.D.U.S. prezintă situații
cu privire la soluționarea probleme
lor ridicate în precedenta „Tribună"
și cărora nu li s-a putut da răspun
sul pe loc. Dînd socoteală cetățeni
lor despre toate acestea, le asigu
răm, de fapt, posibilitatea concretă
de a-și exercita dreptul de control
asupra muncii noastre.
Obligatorie este și prezentarea hotărîrilor adoptate în răstimpul unei
luni de consiliile populare municipal
sau de sector, de eventualele sesiuni
care au avut loc. Se mai prezintă in
formări și despre aplicarea unor
acte normative de actualitate — le
gate, bunăoară, de gospodărirea ora
șului, de respectarea legii sistema
tizării, de ordinea publică și com
portamentul locuitorilor municipiu
lui. Interesant este că toate acestea
se transmit mai departe cu ajutorul
deputaților, al membrilor comitetelor
de cetățeni, ai comitetelor O.D.U.S.,
care își trimit in mod constant re
prezentanți la fiecare „Tribună".
— Rezultă, deci, că există o efi
ciență economico-socială concretă a
„Tribunei democrației".

— Intr-adevăr, o asemenea eficien
ță este reală. Mă voi referi la exem
ple din unele sectoare, dar, in ge
nera] vorbind, ele sint tot atit de
valabile în întreaga Capitală. Dacă,
bunăoară, în urma unei simple în
trebări puse la o „Tribună" din sec
torul 2 s-a ajuns la repararea unui
grup întreg ds imobile ; dacă în
urma propunerilor făcute la o adu
nare similară din sectorul 3, de a
se schimba profilul unor unități co
merciale, s-a ajuns la elaborarea
unui studiu amplu vizînd mai buna
adaptare la cerințe a întregii rețele
de servire din sector ; dacă pe te
meiul unor sesizări făcute la „Tribu
nă" în sectorul 6 a fost declanșată
o adevărată campania de amenajare
a locurilor de joacă pentru copii
(realizîndu-se numai anul trecut 40
de astfel de terenuri, în suprafață
de peste 30 000 mp) și a locurilor de
parcare (realizindu-se 7 platforme,
plus alte spații între blocuri) sau
dacă, în același sector, prin interme
diul „Tribunei" se realizează un ne
întrerupt schimb de experiență pe
linia cultivării cit mai eficiente a
terenurilor din intravilan pentru în
deplinirea programului de autoaprovizionare — sînt clar demonstrate
spiritul de receptivitate caracteristic
acestor adunări, impulsul pe care-1
dau aparatului de stat de a cunoaș
te mai bine realitățile de pe teren,
contribuția efectivă pe care o aduc
la îmbunătățirea vieții oamenilor, la
ridicarea gradului de confort și civi
lizație.
Așadar, „Tribuna democrației* a
devenit o instituție democratică efi
cientă. Tocmai această eficiență, ex
primată în spiritul de exigență față
de propunerile și inițiativele cetă
țenilor, în rezultatele concrete, vi
zibile ale acestor adunări — desfă
șurate, toate, sub deviza „Nici o în
trebare, nici o problemă, nici o sesi
zare fără răspuns" — stimulează im
plicarea intr-o măsură tot mai mare
a cetățenilor în viața obștii, a cetății.
Și ce poate fi mai concludent pentru
cîmpul larg de afirmare oferit an
gajării civice, patriotice, decît reali
zarea — cu sprijinul efectiv al celor
care le-au formulat — a peste 95 la
sută din propunerile aduse pe „masa
de lucru" a „Tribunei" 1 Ceea ce a
însemnat prestarea a sute de mii de
ore de muncă patriotică pentru între
țineri de străzi și spații verzi, plan
tarea a milioane de flori și a zeci de
mii de arbori și arbuști, colectarea
de materiale refolosibile in valoare
de milioane de lei, întreținerea gos
podărească a fondului locativ și cite
altele. De fapt, răspunsuri nemijlo
cite Ia efortul constant, sistematic
pentru stimularea fluxului de idei
dinspre cetățeni și traducerea cit mai
operativă în viață a propunerilor va
loroase, interesante.

------------------------------------ VA INFORMAM DESPRE:------------------------------------

Primele centre comerciale multifuncționale
Este o realitate bine cunoscută:
programul atit de vast al construc
țiilor de locuințe înfăptuit în anii
socialismului a transformat din
temelii înfățișarea Capitalei, ca
dealtfel a tuturor localităților țării.
Au apărut noi cartiere, s-au mo
dernizat cele existente.
Odată cu realizarea noilor blocuri
de locuințe s-a extins rețeaua uni
tăților comerciale și de prestări de
servicii — în complexe, in unități
amplasate, îndeosebi, la parterul
blocurilor.
Pe măsura dezvoltării noilor car
tiere ale Capitalei, multe din ele
adevărate „orașe în oraș" — au
început să se contureze și centrele
lor civice, care concentrează prin
cipalele unități de interes public,
centre de natură să confere per
sonalitate fiecărei zone și să asi
gure economisirea timpului cetă
țenilor.
Pornind de la aceste consideren
te, edilii Capitalei au stabilit ca,
din acest an, să sc treacă la rea
lizarea primelor centre comerciale
multifuncționale de cartier. Un
asemenea centru comercial urmea
ză să se construiască, mai întii, în
cel mai mare cartier al Capitalei
— Balta Albă. Centrul comercial
de aici — amplasat la intersecția
bulevardelor „L. Sălăjan" cu „Liviu
Rebreanu" — se va compune din_______________________________

tr-un magazin universal cu patru
etaje (a cărui construcție a și
început) și o mare piață agroalimentară. După cum ne-a infor
mat Neculache Vasiliu, șef de bi
rou in cadrul Direcției generale
comerciale a municipiului Bucu
rești, magazinul universal va dis

tourile de desfacere a mărfurilor
de către producătorii individuali.
Noile construcții comerciale vor
completa zona centrală a cartieru
lui, în care există deja mai multe
obiective de interes public : ofi
ciul poștal, centrala telefonică, po
liclinica universitară „Titan", ci

• In acest an vor apărea în Capitală primele centre comer
ciale multifuncționale de cartier O Alături de noile construcții
se va extinde rețeaua de magazine amplasate la parterul
blocurilor de locuințe ® La sfirșitul actualului cincinal,
suprafața comercială a Capitalei va depăși 1,1 milioane
metri pătrați
pune de mai multe zeci de raioa
ne de toate categoriile, pe o supra
față de circa 10 000 mp (aproape
dublă decît a magazinului univer
sal „Victoria"), și urmează să fie
dat in folosință pînă la sfirșitul
acestui an. în imediata vecinătate
a acestui magazin va fi amplasată
piața agroalimentară (a cărei con
strucție va incepe in partea a doua
a acestui an), compusă dintr-o hală,
mai multe magazine de legumefructe, puncte de desfacere a
mărfurilor nealimentare specifice
pieței, la care se vor adăuga pla

nematograful „Gloria", lacul și
parcul de agrement „Titan", agen
ția C.F.R., unitatea „Nufărul", sta
ția de metrou „Titan" ș.a.
Un alt centru comercial de car
tier — de proporții mai mici —
urmează să se realizeze in acest an
în apropierea întreprinderii „23
August". Noua construcție se va
compune dintr-un complex comer
cial și o piață agroalimentară, am
plasate pe terenul din fața porții
principale a întreprinderii „23 Au
gust".

Intr-un alt cartier bucureștean
— Pantelimon — in care rețeaua
comercială este deja închegată și
suficient de extinsă, centrul co
mercial multifuncțional se va rea
liza prin alăturarea la marile ma
gazine existente in zona „Delfi
nului — Socului" (Galeria Modei,
Materna, I.D.M.S., Mobila, Electrotehnochim ș.a.) a unei mari piețe,
asemănătoare celei din cartierul
Balta Albă.
Alături de aceste unități comer
ciale realizate în construcții inde
pendente, în acest an va continua
amplasarea de magazine ia parte
rul noilor blocuri ce se vor ridica
în cartierele Drumul Taberei, Berceni-Olteniței, Militari, Aviației,
Rahova, Balta Albă, Ghencea-Compozitorilor, pe bulevardele 1 Mai,
Mihai Bravu ș.a. Vor fi, de regulă,
magazine cu mărfuri de cerere cu
rentă — de pîine, lapte, legumefructe, produse de băcănie ș.a. —
care vor permite aprovizionarea
fluentă a populației.
Prin realizarea noilor construc
ții, suprafața comercială a Capita
lei va depăși la sfirșitul acestui
an 1,1 milioane mp. în acest fel
suprafața comercială medie ce re
vine la mia de locuitori se va
apropia de baremul optim stabilit.

Mihai IONESCU

UN NOU AN DE PREGĂTIRE A GĂRZILOR PATRIOTICE

Mereu la datorie — pe frontul muncii
și al apărării cuceririlor poporului
Gărzile patriotice — unități revo
reducerii cheltuielilor Ja 1 000 lei
luționare înarmate ale oamenilor
producție-marfă. Pentru obținerea
muncii de la orașe și sate, compo
unor recolte bogate și stabile, agri
nentă importantă a sistemului apă
cultura județului Suceava va cunoaș
rării naționale — au început de la
te în 1985 și în cincinalul următor o
1 februarie un nou an de instrucție
dezvoltare substanțială, sporindu-și
și educație. Acest moment cu pro
contribuția la realizarea fondului de
funde semnificații pentru dorința
stat.
arzătoare și hotărîrea fermă a po
Avem, așadar, în față, conturată
porului român de a-și edifica desti
cu claritate de Congresul al XIII-lea
nele noi, socialiste, intr-un climat
al partidului, imaginea viitorului
de pace, libertate, independență și
luminos, al obiectivelor și aliniamen
securitate, se desfășoară în atmosfe
telor de atins și cucerit în industrie,
ra de înaltă vibrație patriotică în
agricultură, știință și cultură, în
care întreaga țară a omagiat cu sen
toate domeniile de activitate.
timente de dragoste fierbinte și
Potrivit concepției revoluționare a
aleasă prețuire pe cel mai iubit fiu
partidului nostru, a secretarului său
al națiunii noastre, tovarășul Nicolae
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
Ceaușescu, la aniversarea zilei sale
apărarea patriei reprezintă datoria
de naștere și a peste cinci decenii de
sacră a tuturor fiilor ei, cauza și
intensă și eroică activitate revolu
opera întregului popor, o latură in
ționară.
separabilă a procesului de făurire
Totodată, începerea noului an de
a societății socialiste multilateral
pregătire a luptătorilor cu ecusonul
dezvoltate.
tricolor pe braț are loc în climatul
„Gărzile patriotice și detașamentele
militare ale tineretului — sublinia
de puternică efervescență politică,
creatoare declanșat de istoricele hotovarășul Nicolae Ceaușescu, fonda
tărîri ale Congresului al XIII-lea al
torul strălucit al doctrinei militare
Partidului Comunist Român. Reînvestirea în înalta funcție de secretar
general al partidului nostru a ctito
Traian GÎRBA,
rului, strategului și stegarului epocii
prim-secretar al Comitetului
ce-i poartă numele de glorios erou,
conducătorul înțelept și temerar, to
județean Suceava al P.C.R.,
varășul Nicolae Ceaușescu, care de
comandant al gărzilor patriotice
20 de ani slujește cu dăruire revo
luționară exemplară opera grandioa
să do propășire a țării, constituie
naționale de apărare a patriei —
chezășia înfăptuirii programelor cu
îmbină în mod minunat munca paș
tezătoare de cucerire a unor noi și
nică de construcție a socialismului,
luminoase orizonturi de civilizație
de dezvoltare economico-socială a
materială și spirituală, asigurării
țării cu misiunea nobilă de apărare
climatului de libertate, independen
a patriei, de asigurare a muncii și
ță și pace națiunii române.
vieții poporului nostru. Ele sint o
Asemenea întregului popor, miile
formă prin care sc asigură pregăti
de oameni ai muncii suceveni, băr
rea largă, de fapt a întregului po
bați și femei, muncitori, țărani și in
por, pentru a putea da o ripostă hotelectuali — dintre care mai mult
tărită oricui ar încerca să încalce
de jumătate sînt înrolați în gărzile
frontierele patriei, să pună in pe
patriotice — acționează fără preget,
ricol sau să atenteze la cuceririle
in frunte cu comuniștii, pentru în
noastre revoluționare, Ia independen
făptuirea in toate domeniile de ac
ța patriei".
tivitate a prevederilor actualului cin
Sub conducerea nemijlocită a or
cinal, punînd temelii trainice pentru
ganelor și organizațiilor de partid,
îndeplinirea sarcinilor ce ne revin
gărzile patriotice din județul Sucea
în perioada 1986—1990.
va au depus și depun eforturi susți
nute pentru a da viață cerințelor
îndeplinindu-și cu înaltă respon
doctrinei militare naționale, obiecti
sabilitate îndatoririle pe care le au ca
velor și sarcinilor cuprinse în Di
proprietari, producători, beneficiari
rectiva comandantului suprem pri
și apărători ai valorilor materiale și
vind pregătirea de luptă, politicospirituale, luptătorii gărzilor patrio
educativă și pentru acțiune în pe
tice din județul nostru au inclus în
rioada 1981—1985. Centrul de greuta
bilanțul rodnic al anului 1984 și ca
te al întregii activități a tuturor
lificativul foarte bine dobîndit la
factorilor de răspundere este pus pe
controlul de fond efectuat de Statul
efortul de a asigura realizarea unei
Major al Gărzilor Patriotice de la
calități noi, superioare în pregătirea
C.C. al P.C.R., calificativ ce atestă
înaltele calități moral-politice, pa
de luptă și politico-educativă. în
anul 1984 a crescut gradul de cu
triotismul revoluționar ardent ce-i
prindere a populației apte de efort
caracterizează în eforturile pe care
le consacră dezvoltării economico-somilitar într-o formă organizată de
pregătire pentru apărarea patriei cu
ciale a patriei și întăririi capacității
preponderență
în gărzile patriotice ;
sale de apărare.
s-a îmbunătățit încadrarea statelor
Sarcini importante revin oameni
majore, cît și încadrarea funcțiilor de
lor muncii suceveni din planul na
comandă la toate categoriile de sub
țional de dezvoltare economică și
unități ; s-a acordat mai multă asocială pe anul 1985 și din cel al
tenție selecționării și pregătirii loc
viitorului cincinal 1986—1990 ; pentru
țiitorilor politici ; s-a dezvoltat și
îndeplinirea lor se impune o mobi
modernizat baza materială, avind în
lizare exemplară a tuturor forțelor
prezent în județ poligoane multi
umane și materiale, răspunzînd în
funcționale, cum sînt cele din mu
acest mod chemărilor și îndemnuri
nicipiul Suceava, din orașele Rădăuți
lor profund patriotice adresate de
și Fălticeni, săli de specialitate pen
tovarășul Nicolae Ceaușescu de Ia
înalta tribună a Congresului al XIII- , tru toate categoriile de subunități, o
tot mai bogată bază documentară în
lea al partidului. Astfel, în indus
localități, întreprinderi și instituții.
tria județului, față de anul trecut,
planul pe 1985 prevede creșteri de
Pentru rezultatele foarte bune
13,9 la sută la producția-marfă in
obținute constant în activitatea de
dustrială, 17,7 la sută la productivi
pregătire pentru apărarea patriei,
tatea muncii, 5,8 la sută la export și
alături de drapelele de luptă ale
21,6 la sută la investiții, în condițiile
gărzilor patriotice ale județului și

municipiului Suceava, pe mătasea
cărora strălucesc ordinele „Apăra
rea patriei" clasa I și, . respectiv,
clasa a Il-a, acordate în anii ante
riori, cu prilejul celei de-a 40-a ani
versări a victoriei revoluției de eli
berare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă, a fost de
corat și. Drapelul de luptă al gărzilor
patriotice din orașul Fălticeni, căruia
i s-a conferit, prin decret preziden
țial, Ordinul „Apărarea patriei"
clasa a Il-a.
Succesele obținute pină acum vor
constitui in anul 1985 o temelie trai
nică pentru ridicarea capacității
combative a gărzilor patriotice, iar
înaltele distincții un puternic imbold
pentru toți luptătorii în perfecționa
rea măiestriei militare. In Rezoluția
Congresului al XIII-lea se sub
liniază că „se va acorda în continua
re o atenție deosebită perfecționării
pregătirii gărzilor patriotice — uni
tăți revoluționare înarmate ale oa
menilor muncii de la orașe și sate
— și detașamentelor militare ale ti
neretului". Pornind de la această
cerință, în noul an de pregătire care
a început la 1 februarie, sub condu
cerea organelor și organizațiilor de
partid, statele majore, comandanții de
subunități, locțiitorii politici și zecile
de mii de luptători care poartă ecu
sonul tricolor al gărzilor patriotice,
îmbinind armonios procesul creării
de bunuri materiale și valori spiri
tuale cu pregătirea pentru apărarea
patriei, nu vor precupeți nici un
efort pentru a înfăptui în totalitate
prevederile Directivei comandantului
suprem. O atenție deosebită va fl
acordată accentuării laturilor calita
tive ale procesului de instrucție și
educație, perfecționării înaltelor vir
tuți moral-politice și de luptă, a de
prinderilor în minuirea și folosirea
cu măiestrie a armamentului și teh
nicii din dotare.
în acest an vom acționa pentru
consolidarea organizatorică a state
lor majore de la toate eșaloanele,
condiție de bază pentru creșterea ca
lității și eficienței procesului instructiv-educativ ; vom perfecționa și di
versifica formele muncii politicoeducative, îi vom imprima un pro
nunțat caracter combativ în vederea
creșterii conștiinței revoluționare a
luptătorilor și tinerilor, sporirii res
ponsabilității, întăririi ordinii și dis
ciplinei. Organele și organizațiile de
partid, statele majore vor acționa,
totodată, pentru sprijinirea mai efi
cientă a pregătirii militare a tine
retului, amplificarea și adîncirea
conlucrării cu unitățile forțelor ar
mate și cu celelalte formațiuni popu
lare, pentru modernizarea și perfec
ționarea bazei materiale necesare
procesului instructiv-educativ.
Dispunem de toate condițiile ca,
în noul an de instrucție și educație,
rezultatele să se situeze la cote ca
litativ superioare, astfel îneît gărzile
patriotice să se caracterizeze printr-o
tot mai înaltă pregătire de luptă,
politico-educativă și pentru acțiune,
să îmbogățească cu noi realizări
cronica tradițiilor. Printr-o muncă
intensă, plină de dăruire patriotică,
revoluționară, purtătorii ecusonului
tricolor al gărzilor patriotice de pe
meleagurile sucevene își vor inten
sifica eforturile, contribuind la în
făptuirea exemplară a sarcinilor de
producție și a îndatoririlor ce Ie
revin în pregătirea militară, confe
rind localităților, întreprinderilor și
tuturor unităților economico-sociale
atributele unor cetăți puternice de
muncă, luptă și apărare, așa cum ne
cere comandantul nostru suprem.
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Prevenirea bolilor cardiovasculare depinde nu numai de medic
Sezonul rece, adevărată sărbătoare a zăpezii, a jocurilor și sporturilor
comodă, mai largă și călduroasă,
de iarnă, a excursiilor la munte, contribuie la refacerea capacităților fi
precum și prin evitarea temperatu
zice și psihice ale organismului. Se știe că frigul are asupra organismu
rilor extrem de scăzute. Este ne
lui efecte stimulative și de adaptare ; debitul cardiac, presiunea arterială
cesar, de asemenea, să se știe că, în
și consumul de oxigen cresc, iar producerea de căldură de către organism
absența unor măsuri de precauție
se intensifică. In aceste condiții, cititorii noștri doresc să afle dacă per
luate în excursii, în timpul unor as
soane cu afecțiuni cardiovasculare trebuie să ia anumite măsuri în se
censiuni sau deplasări in condiții de
zonul rece. Prof. dr. COSTIN' CARP, șeful clinicii de cardiologie de la
iarnă, frigul poate produce afecțiuni
Spitalul Fundeni, a avut amabilitatea de a răspunde solicitării noastre.
arteriospastice (la nivelul vaselor de
singe), în special la extremitățile
— în sezonul rece, odată cu va
riția unor complicații. Nu abuzul de
corpului, Ia miini și picioare. Mo
riațiile termice — din interiorul lo
medicamente este soluția în aceste
dificările locale ce apar din cauza
cuinței, in atmosfera de afară și
situații, ci dozarea lor pe baze ști
frigului în funcție de intensitatea
datorită influenței celorlalți fac
ințifice. Se recomandă ca, înaintea
acestuia pot fi de două feluri : cu
tori ai mediului extern — umezeală,
deplasării în stațiunile de iarnă, si
sau fără înghețare. Leziunile fără
vint, temperaturi scăzute etc., unele
tuate în general la altitudine, per
înghețare se produc mai ales la per
suferințe ale aparatului respirator și
soanele cu hipertensiune să facă un
soanele mai sensibile la frig, datorită
cardiovascular pot fi reactivate. Fac
control medical sau cel puțin al ten
unor spasme și modificări ale vase
torii mediului extern acționează însă
siunii arteriale pentru a beneficia de
lor, cu tumefiere, înroșire și uneori
asupra aparatului respirator și car
recomandări utile.
mici leziuni. în aceste cazuri sînt
diovascular în mod diferit. Astfel,
Influența frigului este mai puter
utile aplicațiile locale de acid boric
aparatul respirator este primul care
nică asupra persoanelor vîrstnice,
și administrarea, la indicația medicu
vine în contact cu aerul rece, de
dar și a celor care au consumat canlui, a unor medicamente vasodilataunde și frecvența crescută a bronși
toare. Dacă însă tulburările locale
telor, a pneumoniilor virale. Orga
persistă, ele pot fi reduse prin evi
nismul sănătos răspunde în mod
tarea frigului, renunțarea la fumat,
adecvat față de variațiile termice, pe
igienă locală și masaj blind pe locu
OMUL Șl
cind la bolnavii cronici poate să re
rile afectate. în cazurile mai grave
vină (recidiveze) boala de care su
în general mai puțin frecvente ale
feră. Se știe, de asemenea, că febra
VIAȚA RAȚIONALA șileziunilor
cu înghețare la frig a ex
influențează în mod direct aparatul
tremităților care variază de la forme
cardiovascular : fiecare grad de tem
simple pină la gangrena sînt ne
peratură, peste limitele fiziologice
cesare măsuri medicale prompte și
tități mai mari de băuturi alcoolice,
normale, duce Ia creșterea pulsului
atente.
au luat somnifere ori sedative, sau
cu 10 bătăi pe minut, ceea ce, evi
— Ce recomandări cu caracter
cei accidentați. In astfel de cazuri
dent, înseamnă și solicitarea inimii.
general doriți să faceți în încheiere ?
se va proceda în așa fel incit să se
— De aici rezultă cit de important
— Bolnavii bronhopulmonari, cu
facă o încălzire treptată a organis
este ca persoanele suferinde să pre
bronșite și astm cronic care se agra
mului prin consumarea de lichide
vină pe cit este posibil gripa sau
vează iarna, cu emfizem și cord
calde (ceaiuri, supe), asociate cu tra
diferitele afecțiuni respiratorii frec
pulmonar cronic, trebuie să învețe
tament medical pentru menținerea
vente in sezonul de iarnă.
să își dozeze efortul, in mod gradat.
tensiunii arteriale în limitele ei nor
— Cardiacii reacționează însă și la
De asemenea, să evite aglomerațiile
male și pentru prevenirea complica
simpla expunere la frig, adică la
pentru
a preveni contaminarea cu
țiilor.
ieșirea bruscă în aerul foarte rece,
virozele atît de frecvente iarna. în
— Pentru că în acest sezon foarte
în aceste situații pot apărea crize de
ce privește respirația, bolnavul tre
mulți oameni ai muncii își petrec
angină, insuficiență cardiacă, iar cei
buie să se obișnuiască să respire
zilele de odihnă în stațiuni montane,
cu hipertensiune arterială reacțio
numai pe nas, pentru ca aerul rece
vă rugăm să amintiți și unele măsuri
nează in mod negativ la variațiile
să
nu vină în contact direct cu arbo
de care este bine să se țină seama
de aer rece. Persoanele cu angină
rele traheo-pulmonar. Este util ca
încă de la plecare.
pectorală pot prezenta, la frig, o
atît persoanele suferinde, cît și cele
agravare, o apariție mai frecventă a
— Să nu uităm că frigul poate
sănătoase să practice gimnastica res
durerilor (in comparație cu sezonul
agrava, pe lingă afecțiunile la care
piratorie care are calitatea de a for
cald), la efort, după mese și la vînt
ne-am referit pînă acum, și unele
tifica aparatul pulmonar și cardio
puternic, deoarece frigul produce o
suferințe arteriale cronice ale extre
vascular.
creștere a tensiunii arteriale, o in
mităților (arterite, sindrom Raynaud
tensificare a cererii de oxigen de
etc.). Sînt tulburări care pot fi evi
Convorbire realizată de
către mușchiul inimii și chiar o fa
tate prin purtarea unei încălțăminte
Elena MANTU
vorizare a spasmului vaselor coro
nare ce hrănesc inima. Această stare
neplăcută poate fi combătută atît
prin mijloace simple, cum ar fi aco
Plățile efectuate de C.E.C.
perirea nasului și a gurii cu un fular,
cît și prin măsuri mai speciale, ca
pentru titularii de conturi curente personale
luarea unei tablete de nitroglicerină
înainte de a ieși în aerul rece de
Titularii de conturi curente per
periodice către unitățile prestatoare
afară ; cu indicația medicului, dozele
sonale beneficiază de avantajele
de servicii, ca : plata abonamentu
vor fi adaptate în funcție de sezon și
generale ale economisirii la C.E.C.
lui de telefon, radio, televizor,
starea vremii.
și anume : garanția statului asupra
costul consumului de energie elec
— Dintre bolnavii cardiovasculari,
sumelor depuse, păstrarea secretu
trică și de gaze, chiria, costul unor
hipertensivii sînt cei mai numeroși.
lui depunerilor și al operațiilor
prestații etc.
Ce recomandați acestor persoane, ce
efectuate, imprescriptibilitatea de
în acest scop titularii trebuie să
măsuri trebuie să ia in sezonul rece
punerilor etc. Pentru sumele de
adreseze in scris organizațiilor
pentru a-și menține tensiunea arte
puse in conturile curente personale, se.
socialiste beneficiare, cărora le so
rială in limitele ei normale ?
titularii beneficiază și de o dobindă
licită să remită documentele de
— Bolnavii cu hipertensiune arte
anuală.
plată unității C.E.C. la care au con
rială au în general în condiții de
Din
dispoziția
titularilor
de
con

turile
personale deschise. Cererile
frig o tendință de creștere a valori
turi curente personale. Casa de
adresate organizațiilor socialiste se
lor tensiunii, de aceea pacientul este
Economii și Consemnațiuni efec
vizează în prealabil de unitățile
bine să apeleze la medic pentru ca
tuează în mod gratuit, in limita
C.E.C. la care se află deschise
acesta să poată indica, în funcție de
sumelor
din
cont,
diferite
plăți
conturile curente personale.
situația reală, concretă, dozele de
medicamente pentru a preveni apa
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— Alo, Combinatul minier Rovinari ? Cu tovarășul inginer Con
stantin Dijmărescu, directorul cu
probleme de mecanizare.
— La telefon.
— Sint inginerul Ovidiu Udor. di
rectorul tehnic de la întreprinderea
de utilaj greu „Progresul" din Brăi
la. Ne interesează cum s-au mai
comportat in ultimele două zile ex
cavatoarele care deservesc combi
natul minier. Piesele de schimb și
subansamblele v-au fost de folos ?
Noi am tinut permanent legătura cu
service-ul pe care-1 avem acolo,
dar vrem să cunoaștem și părerea
dumneavoastră.
— La seria aceasta de între
bări avem un sin
gur răspuns : pe
toată linia e bine.
Și vă mulțumim
pentru sprijinul
prompt și eficient.
Spuneți-mi însă
în ce stadiu se
află cele trei ex
cavatoare
n o i,
pentru care avem
contract cu „Pro
gresul" ?
— Tocmai voiam
să vă spun că
cele trei excava
toare S-3 602, cu
cupa de 2,5 metri
cubi, vor fi gata
peste două zile.
Puteți trimite să fie ridicate. Aveți, cred, nevoie de ele.
— Mai e vorbă 7 Vă mulțumim
din toată inima !
Convorbirea aceasta am surprins-o
in biroul directorului tehnic al
I.U.G. „Progresul" — Brăila. în sea
ra zilei de 29 ianuarie. De fapt, ve
nisem aici tocmai pentru a vedea
cum sprijină întreprinderea în aoeste zile eforturile minerilor dc a
da țării cit mai mult cărbune. Răs
punsuri concrete la investigația pe
care am făcut-o mai apoi în sec
țiile de turnătorie și forjă, la fa
bricile de hidraulică, de excava
toare si de utilaj industrial, confir
mă faptul că și aici, pe malul Du
nării. s-a constituit un important
front al bătăliei pentru sporirea
producției de cărbune.
Iarna aceasta parcă a vrut să în
cerce tăria oamenilor. în prima de
cadă a lunii ianuarie, de la com
binatele miniere din țară au Început
să pornească apeluri către Brăila :
„Trimiteți-ne urgent piese de
achimb și subansamble pentru ex
cavatoarele aflate în exploatările
miniere. De buna lor funcționare
depinde in măsură hotărâtoare pro
ducția de cărbune !“. Detașamentul
celor 13 000 oameni ai muncii din
citadela excavatorului românesc n-a
ezitat nici o clipă, răspunsul dat
fiind unul singur : „în cel mai
scurt timp veți primi piesele ne
cesare menținerii în stare de func
ționare a utilajelor !“.
îndeplinirea acestui angajament
muncitoresc a devenit obiectivul
nr. 1 al întregului colectiv. De
remarcat, totodată, că în această
perioadă s-au luat măsuri și
pentru reorganizarea programului
de luerti, potrivit prevederilor pro
gramului adoptat de Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., pre
cum și pentru încadrarea în cote
le mai reduse de energie, combus
tibil și gaze naturale. Ca atare, s-a
reorganizat programul de lucru
după criterii mai raționale, pe
fabrici, secții și schimburi, asigurînd astfel un consum cît mai uni
form de energie electrică în cele 24
de ore ale zilei. Practic, schimbu
rile au fost reorganizate din mers.
«Nici o „picătură" de energie nu
trebuie risipită 1» a devenit o de
viză a muncitorilor și specialiștilor
din întreprindere. Așa, bunăoară, s-a
dispus pornirea cuptoarelor de în
călzire și tratament numai după ce
s-a asigurat încărcarea lor continuă,
la întreaga capacitate, pentru mini
mum o săptămînă, iar a cuptoare
lor electrice numai după ce au fost
pregătite în totalitate formele in
care se toarnă oțelul și calele de

vehiculare în vederea turnării. Toa
te utilajele neeconomicoase au fost
oprite și introduse în reparații. în
aceste condiții s-a reușit respecta
rea fluxului tehnologic continuu și
desfășurarea unei activități de pro
ducție echilibrate între sectoarele
calde și cele de prelucrare. Este
semnificativ că. in această perioa
dă. s-au produs între altele 1 441
tone oțel lichid, care au luat for
ma pieselor, subansamblelor, meca
nismelor necesare pentru buna
funcționare a utilajelor miniere.
Apelurilor primite din partea ba
zinelor carbonifere li s-a acordat,
evident, prioritate, piesele solicita

muncitori brăileni. de diferite spe
cialități.
Pot fi date numeroase exemple
care să ilustreze dăruirea, opera
tivitatea cu care au acționat mun
citorii și specialiștii de la „Pro
gresul" pentru a-și aduce și ei o
contribuție cît mai importantă Ia
depășirea greutăților provocate de
evoluția condițiilor atmosferice și.
în final, la sporirea producției de
cărbune și energie electrică. Așa, de
pildă, pentru mașinile da șarjare
utilizate in bazinele carbonifere au
fost livrate operativ 6 reductoare
de mare capacitate de 5—8 tone
fiecare, iar la termocentrala Doicești o echipă de
la „Progresul" a
revizuit și asigu
rat buna funcțio
nare a reductoarelor mașinii de
șarjare a cărbu
nilor.
în una din ul
timele operative
privind stadiul de
execuție a repe
relor destinate u- .
tilajelor din bazi
nele carbonifere
se notează lapi
dar : „Sint pregă
tite pentru expe
diere piese și sub
ansamble în va
loare de peste un
milion Iei". între
acestea, distribuitoare, cupe de încăr
care, reductoare, dinți de cupă ne
cesari excavatoarelor S-l 202 și
S-3 602.
Ne aflăm în plină noapte. Peste
mai puțin de două ore va începe
o nouă zi. Inginerul Alexandru
Gagu. directorul general al între
prinderii, pleacă spre alte puncte de
lucru, pentru a urmări cum se des
fășoară procesul de producție. îna
inte de a ne despărți ne spune :
„Ne-am convins încă o dată că avem oameni harnici, devotați. Mă
gindesc atât la cei ce lucrează în
uzină, ca și Ta cei din echipele ser
vice din bazinele carbonifere. Vom
face totul pentru a învinge greu
tățile acestei ierni potrivnice".
...Iarna parcă a vrut să încerce
tăria oamenilor. Dar iată, oamenii
înving. între ei se află și cei care
au înnobilat prin muncă emblema
„PROMEX" a întreprinderii care dă
țării întreaga producție de excava
toare.

Excavatoarele și piesele
de schimb au ajuns operativ
la unitățile miniere
insemnări "ds la întreprinderea de utilaj greu
„Progresul14 din Brăila
te fiind executate cu maximă ope
rativitate. în două săptămini au
fost livrate 461 distribuitoare, cilin
dri. blocuri comandă, reductoare,
pîrghii, role și alte piese, suban
samble. instalații hidraulice, meca
nisme, in valoare totală de 2,2 mi
lioane lei. Adică cu circa 25 la sută
mai mult decât era prevăzut să se
livreze respectivilor beneficiari in
această perioadă.
Un adevărat dialog al muncii a
început între secția service a Între
prinderii „Progresul" și bazinele
miniere. Dificultățile au fost depă
șite rînd pe rind. La Brăila se pro
duceau organe de excavatoare, iar
acolo, la combinatele miniere Rovinari. Metru și Valea Jiului, la în
treprinderile miniere Horezu. Mol
dova Nouă. Barza-Brad, le puneau
în operă maistrul Nicolae Ghinea,
lăcătușii Bănică Alcxe și Marian
Dănilă. mecanicul. Eugen Ilie și
multi, multi alții. La servioe-ul de
bază, adică la întreprinderea „Pro
gresul", inginerul Tudorache Zaharia recepționa toate apelurile, luînd
măsuri operative pentru executarea
comenzilor primite. Apoi, cind de
venea necesar, service-urile din ba
zinele miniere erau întărite cu alți

CorneHu IFRIM
corespondentul „Scinteii”

Reducerea consumului de energie
constituie și pentru oamenii muncii
de la întreprinderea de construcții
de nave și utilaj tehnologic Tulcea o
preocupare majoră, stăruitoare. în
spiritul măsurilor adoptate de Comi
tetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
consiliul oamenilor muncii din între
prindere a analizat amănunțit posi
bilitățile de diminuare a consumu
lui de energie electrică. în acest
scop, au fost stabilite măsuri tehnice
concrete, s-a trecut cu operativitate
la reorganizarea programului de
lucru pe zile și schimburi. Acțiunile
întreprinse au ca obiectiv principal
realizarea integrală a producției
fizice, în con
dițiile încadrării
stricte în cotele
de energie elec
trică.
— Practic, prin
mobilizarea în
tregului colectiv
au fost eviden
țiate toate sur
sele de reducere
a consumului energetic — ne
spunea inginerul
Nicolae Pestrea,
directorul tehnic
al întreprinderii,
în prezent sint
menținute în
funcțiune, pe baza
unui
program
special, numai utilajele și instala
țiile strict necesare. Activitatea ce
lor două fabrici nu se mai des
fășoară simultan ca înainte, ci în
schimburi diferite, astfel consumul
de energie pe întreprindere s-a re
dus cu peste 20 la sută. La instala
ția de producere a oxigenului, cu
toate că se lucrează în trei schimburi,
consumul energetic a fost redus la
jumătate prin oprirea unei linii
tehnologice. Astfel se asigură, cu un
consum minim de energie, necesarul
de oxigen, atît pentru nevoile pro
prii ale Întreprinderii, cît și pentru
celelalte unități economice tulcene.
Măsuri severe de economisire a
energiei electrice au fast aplicate și
la instalațiile de producere a acetilenei și aerului comprimat. Instala
ția de producere a aerului compri
mat, bunăoară, asigură in prezent
necesarul de producție cu un singur
compresor de mare capacitate. '„în
aplicarea acestor măsuri — ne spu
nea inginerul Constantin Mocanu —
am pornit de la consumator la sursă,
urmărind pe fluxul tehnologic po
sibilitățile de reducere a consumuri
lor. Instalațiile cu un consum peste
normele stabilite în proiecte au 'fost
operativ scoase din funcțiune și in
troduse in reparații, în vederea creș
terii randamentului instalațiilor res

sută. S-a trecut pe scară largă la
aplicarea unor tehnologii moderne
de montaj. Este vorba. în primul
rind, de mecanizarea și automatiza
rea lucrărilor de sudură. „Aproape
30 la sută din operațiile de sudură
le efectuăm cu instalații automate —
ne spunea inginerul Andrei Suhov,
șeful secției construcții corp-nave.
Numai pe această cale, productivita
tea muncii, la nivelul întreprinderii,
a sporit cu aproape 15 la sută. Tot
odată, folosirea pe scară largă a in
stalațiilor respective asigură con
sumuri reduse de energie. Toate lu
crările sînt efectuate după album,
în care toate operațiile sînt pro
iectate pe calcu
lator, deci sînt
eliminate suduri
le inutile, alegîndu-se
varianta
optimă. în plus,
dispar pierderile
de energie de la
sudura manuală.
La montajul cor
pului de navă
s-au găsit, de asemenea, soluții
de
s c u r ta r e
a timpului afec
tat
montajului.
Schimbînd tehno
logia de lucru,
montajul corpului
unui cargou de
7 500 tdw a fost
redus cu aproape
60 la sută".
Sînt, desigur, doar cîteva exemple
care ilustrează preocuparea acestui
puternic colectiv pentru ’reducerea
consumului de energie electrică, în
condițiile creșterii ritmului de lucru.
Iar toate aceste acțiuni continuă. în
prezent, trei utilaje și instalații de
bază ale întreprinderii se află in re
parație capitală. Este vorba de una
din liniile tehnologice de producere
a oxigenului, mașina de alezat și
frezat A.F.D. 100 și strungul portal
F.M.D. 400 X 2 000, cărora specia
liștii le aduc, cu acest prilej, îmbu
nătățiri constructive, in vederea
măririi randamentului de lucru. Este,
de asemenea. în curs de aplicare un
amplu program de reorganizare a
activității în docul întreprinderii, ce
are ca obiectiv major eliminarea
suprapunerii lucrărilor care presupun
consumuri ridicate de energie. Toate
aceste măsuri au ca obiectiv principal
consolidarea rezultatelor pozitive din
prima lună a anului, cind printr-o
bună organizare a producției și a
muncii colectivul întreprinderii a do
vedit că este pe deplin posibil să se
realizeze integral prevederile de plan,
în condițiile unor consumuri ener
getice și materiale reduse.

Economii de energie
prin creșterea susținută
a productivității muncii

Din experiența întreprinderii de construcții de nave
și utilaj tehnologic Tulcea

*

Colectivul întreprinderii miniere Comănești, de două ori decorat cu
„Ordinul Muncii" clasa a ll-a, a realizat peste plan, de la începutul
anuluij circa 2 000 tone cărbune

pective. Totodată, toate rețelele de
transport a aerului comprimat, oxi
genului și acetilenei au fost revizui
te. eliminîndu-se în felul acesta pier
derile care mai existau".
Remarcăm faptul că programul de
măsuri nu prevede oprirea activită
ții unor sectoare de fabricație. Ac
centul este pus pe eliminarea supra
punerii funcționării unor mari con
sumatori energetici în orele de virf,
eșalonarea acestora pe întreaga zi,
asigurîndu-se astfel o activitate pro
ductivă continuă și economii sub
stanțiale de energie electrică. Iar ca
dovadă, normele zilnice de consum
au fost reduse cu 15—20 la sută. în

i-

prima lună a anului, întreprinderea
a obținut o economie care însumea
ză aproape 600 MWh, în condițiile
desfășurării normale a procesului de
producție. Ca atare, cel de-al treilea
cargou de 7 500 tdw se află în pragul
lansării în docul de armare, iar lu
crările planificate pentru această
lună la cele două nave de pescuit
costier, la Marea Neagră, aflate în
execuție, se încadrează în grafic. De
asemenea, • au fost devansate opera
țiile de montaj la cele patru barje
de 1 600 tone destinate exportului.
Totodată, se cuvine remarcat faptul
că măsurile de reducere a consumu
lui de energie electrică au fost du
blate de acțiuni susținute privind
creșterea productivității muncii. în
hala de construcții corp nave s-a re
organizat în întregime fluxul de fa
bricație. Acum, spațiile de produc
ție sînt specializate strict pe exe
cuția corpului navelor de 7 500 șl
15 000 tdw, lucrările de montaj pen
tru celelalte tipuri de nave fiind
preluate de alte formații specializate
din cadrul fabricii de utilaj tehnolo
gic, care își desfășoară activitatea,
în timp ce instalațiile de producție
din hala respectivă sint oprite. Ca
urmare, consumnl energetic s-a re
dus cu 50 Ia sută, iar productivita
tea muncii a sporit cu aproape 20 la

• Prin punerea în aplicare a unui amplu program
de măsuri privind folosirea cu maximum de răspundere a energiei electrice, acționînd stăruitor in spiritul
sarcinilor stabilite de Comitetul Politic Executiv al
C.C. al P.C.R., oamenii muncii din județul Sibiu au
obținut de la începutul anului o economie de circa
5 800 MWh. In luna ianuarie, consumatorii industriali
cu cele mai mari economii de energie electrică sînt
întreprinderea mecanică Mîrșa, „Independența", „Li
bertatea" și întreprinderea de. piese auto din Sibiu,
întreprinderea de geamuri și „Tirnava" din Mediaș,
„Firul Roșu“-Tălmaciu ș.a.
® Colectivul de oameni ai muncii de la întreprin
derea de confecții din Baia Mare a reușit să încheie
prima lună a anului cu o depășire de 30 la sută a
sarcinilor de plan la export, devansînd, așa cum s-a
angajat, executarea unor comenzi pentru partenerii
externi. Arest rezultat a fost obținut printr-un efort
susținut, în. condițiile reorganizării programului de
lucru pe zile și schimburi, pentru a se putea reduce
consumul energetic cu cel puțin 20 la sută.
• La întreprinderea de materiale refractare din
Aleșd, județul Bihor, se acordă o mare atenție utili
zării cît mai judicioase a energiei electrice, în acest
scop s-a procedat la înlocuirea motoarelor supradi
mensionate ale morilor de ciment, la stabilirea unor
programe precise de funcționare a utilajelor mari con-

Neculai AM1HUEESE1
corespondentul „Scinteii"

sumatoare de energie și la contorizarea consumului pe
secții și schimburi. Datorită măsurilor luate, colecti
vul unității a economisit, de la începutul anului și
pînă acum, aproape 5 000 kWh energie electrică, în
condițiile îndeplinirii ritmice a sarcinilor de plan.
• în vederea încadrării în cotele stabilite de energie
electrică, termică și gaze naturale, colectivul de mun
că al întreprinderii de produse electrice din Bistrița
a aplicat o seric de masuri eficiente. S-a trecut,
astfel, la reorganizarea schimburilor în subunitățile cu
„foc continuu", au fost stabilite utilajele care lucrează
24 de ore pe zi, s-au luat măsuri ferme de reducere
cu 50 la sută a consumurilor energetice netehnologice,
în sectoarele electrodistribloc, sculărie-prototipuri și
mecano-energetic, lucrul a fost organizat în afara
orelor de virf de consum de energie electrică. Ca
urmare a măsurilor întreprinse, oamenii muncii din
cadrul acestei unități mare consumatoare • de energie
au reușit să reducă in luna ianuarie consumul cu
966 kWh la un milion lei producție-marfă.
© La rîndul lor, specialiștii de Ia întreprinderea de
mașini grele din București și cei de la Combinatul
de utilaj greu din Cluj-Napoca aplică cu bune rezul
tate o nouă tehnologie de formare cu amestecuri autointăritoare Ia rece pe bază de silicat de sodiu. Efi
ciența economică a acestei tehnologii : o economie de
peste 230 MWh energie electrică.

în întreaga țara se desfășoară
1

— acțiune de mare importanță pentru dezvoltarea zootehniei
In toate localitățile țării se află în plină desfășurare reccnsămîntul
animalelor domestice. Numeroase știri și informații transmise redacției
de corespondenții „Scinteii" ilustrează înalta răspundere cetățenească de
hare dau dovadă locuitorii din sate și comune pentru sprijinirea efec
tuării recensămîntului in cele mai bune condiții. Este expresia înțelegerii
temeinice a acestei acțiuni dc mare importanță pentru fundamentarea
științifică a măsurilor de dezvoltare și mai puternică a zootehniei, in
interesul unităților agricole, al gospodăriilor populației, al nostru al
tuturor. Publicăm, astăzi, in continuare, secvențe de Ia efectuarea recen
sămîntului, consemnate de corespondenți ai „Scinteii".

Cei peste 5 000 de locuitori ai co
munei Amărăștii de Sus, județul
DOLJ, care au chemat în acest an
la întrecere toate consiliile populare
din comunele cooperativizate ale
țării, dau dovada înaltei lor răspun
deri cetățenești privind înlesnirea
efectuării recensămîntului animale
lor domestice. Așa se explică faptul
că, in primele două zile de la înce
perea acestei importante acțiuni, cele
6 echipe de recenzori au înregistrat
animalele dir.tr-un mare număr de
gospodării. „Am luat toate măsu
rile, astfel îneît pe data de 6 fe
bruarie, deci cu două zile mai de
vreme, în toate cele 1 382 de gospo
dării să fie încheiat recensămîntul
animalelor", ne spunea Dumitru Diaconu, primarul comunei.
Conform programului, echipa de
recensămînt nr. 2, condusă de Ion
Șerbin, la orele 8 bate la poarta
gospodăriei soților Ion și Eleonora
Mitrache. Amindoi lucrează, ca în
grijitori, la sectorul zootehnic al
cooperativei agricole. Aici, în deco
rul pitoresc al iernii. în gospodăria
lor primeau hrană 29 de oi, 3 porci.
79 de păsări și un cal. „Dispunem
de toate condițiile pentru a creste
animale — ne spune gospodarul. Cu
sprijinul primăriei avem asigurat
pășunatul, iar în funcție de numărul
de animale contractate ni se asigură
pînă la 15 ari de cultură dublă cu
porumb furajer, precum și însem
nate cantități de coceni șl paie. Fa

milia noastră a contractat pentru
acest an un porc, 259 ouă, 40 kg de
lină, 159 litri lapte de oaie și alte
produse. Gospodării frumoase, cu
efective bogate de animale și pă
sări, s-au dovedit a fi toate cele re
cenzate.
Ne abatem și pe la sectorul zoo
tehnic al C.A.P. Amărăștii de Sus,
Marcel Nițu, președintele cooperati
vei agricole de producție, ne primește
cu zîmbetul pe buze. Are și de ce.
Efectivele de animale au sporit nu
mai în luna ianuarie cu 51 de viței
și aproape 100 de miei. „Angaja
mentul nostru pe acest an, pe care-1
vom onora negreșit — ne spune
acesta — este de a da peste plan 500
hl lapte, 25 tone carne de pasăre, 40
tone carne porc".
Aseară, Dumitru Diaconu. prima
rul comunei, ne spunea cu satisfac
ție : „în primele două zile au fost
recenzate aproape 500 de gospodării,
ceea ce înseamnă că acțiunea se va
încheia mai devreme, așa cum
ne-am propus. Sînt convins că vom
depăși numărul de contracte plani
ficat și deci si angajamentele asu
mate în chemarea la întrecere".
(Nicolae Băbălău, corespondentul
„Scinteii").
în localitățile din județul TULCEA,
recensămîntul animalelor se află în
plină desfășurare. Numai în prima
zi au fost recenzate 11 700 gospodă

rii. ceea ce reprezintă aproape 20 la
sută din totalul acestora. Măsuri
speciale au fost luate în localitățile
din Delta Dunării. Spre deosebire de
alți ani. acum, circulația pe Dunăre
se desfășoară cu dificultate dato
rită sloiurilor de gheață. Formula
rele de recensămînt au sosit insă
din vreme în fiecare sat din Deltă,
iar recenzorii au fost instruit! te
meinic de către membrii comisiei
județene de recensămînt. Consiliile
populare și unitățile economice din
Deltă au luat măsuri ca animalele

mună sînt peste 100, iar efectivul
de oi din gospodăriile populației de
pășește 12 090“. (Neculai Amihulesei,
corespondentul „Scinteii").
în județul HARGHITA, creșterea
animalelor are bogate și frumoase
tradiții. Recensămîntul animalelor
domestice — acțiune de mare im
portanță pentru dezvoltarea zooteh
niei, pregătită temeinic, cu întreaga
responsabilitate — «se află în plină
desfășurare. De la un capăt la altul
al județului, în cele 382 de sectoare,

Relatări ale corespondenților „Scinteii"
să fie aduse în saivanele amena
jate.
Și în celelalte localități tulcene
recensămîntul animalelor se desfă
șoară în bune condiții. Ne-am oprit
în comuna Cerna. Iată cîteva im
presii pe care le-am notat însoțind
comisia condusă de Traian Brînză.
în gospodăria lui Nicolae Ceolache,
după numărătoare, recenzorii înre
gistrează în formulare : o vacă. 80
de oi, 2 purcei. 50 de păsări. Gos
podarul ne spune : „Față de anul
trecut, am cu aproape 20 de oi mai
mult. Și asta în condițiile în care
am contractat și livrat la fondul de
stat. 35 de oi și miei, un porc și 85
hl lapte. Nu poate fi numit gospo
dar cel ce tine bătătura goală".
„Așa gîndesc toți locuitorii comu
nei noastre — ne spunea Hristu Tanur. vicepreședintele comitetului
executiv al consiliului popular co
munal. Pentru noi este un motiv de
justificată mîndrie că numărul ani
malelor este în continuă creștere.
Dacă in urmă cu cîțiva ani abia
aveam 10 vaci cu lapte, acum în co-

comisiile de recensămînt acționează
cu stăruință, în consens cu exigen
tele formulate în acest sens de con
ducerea partidului, cu prevederile
legale.
Comuna Sîncrăieni, unde am ur
mărit modul de desfășurare a re
censămîntului, și-a cîștigat un bine
meritat renume datorită hărniciei și
priceperii locuitorilor săi în crește
rea animalelor. „Locuitorii comunei
noastre — ne-a spus primarul loca
lității, tovarășul Ștefan Boroș —
conlucrează strîns cu comisiile de
recensămînt. înțelegînd importanta
deosebită a acestei importante ac
țiuni, ei declară corect, cu deplină
răspundere cetățenească, toate ani
malele pe care ie dețin în gospodă
riile lor".
Un prim argument ni-I oferă gos
podăria lui Vitos Peter, unde comi
sia înregistrează 4 bovine. 3 porci,
28 de păsări și 2 iepuri. „Măsurile
inițiate de conducerea partidului,
substanțialul sprijin primit din par
tea consiliului popular au întărit
hotărîrea familiei mele — ne spune

gospodarul — de a crește animale
mai multe, de a livra în acest an
cantități mult mai mari de produse
animaliere la fondul de stat. Am și
contractat 2 tăurași, pe care vreau
să-i îngraș la cel puțin 500 kg fie
care, precum și 4 009 litri lapte,
porcine și păsări".
O zi la Sîncrăieni ne-a convins că
locuitorii acestei frumoase așezări
au ambiția să se situeze pe un loc
de frunte în județ, atît în ce pri
vește sporirea numărului de ani
male, cît și cantitățile de produse
livrate la fondul de stat, motiv pen
tru care ei acordă tot sprijinul co
misiilor de recensămînt. (I.D. Kiss,
corespondentul „Scinteii").
Cum se desfășoară recensămîntul
animalelor domestice în județul
SIBIU ? Am însoțit una din cele 5
echipe de recenzare din comuna
Alțina, în satul Ghijasa de Sus, sat
cu renumiți crescători de animale.
Gospodăria lui Vaier Raicu, unul
din fruntașii la predările la fondul
de stat din anul trecut — cu 10 000
litri lapte, un porc, 6 miei, 4 oi și
un tăuraș — e printre primele vizi
tate. Cu declarația lui Vaier Raicu
în mînă, Manole Chitea și Viorica
Bucșe, din comisie, trec pe la graj
duri pentru verificarea numărului de
animale. Totul este exact, ca în
declarație : 5 bovine, 40 de oi, 3
porci și 2 cai. Cu aceeași minuțio
zitate se face apoi recenzarea și ve
rificarea animalelor din gospodăria
altui crescător de animale fruntaș,
loan Pîrvu. După recenzarea ani
malelor din ogradă, gospodarul ține
să precizeze și noile cifre pe care
le înscrie în contractul pentru acest
an cu statul : 8 000 litri lapte, un
porc, un tăuraș, 2 miei și o oaie.
Pînă spre seară, echipa reușește să
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viziteze toate cele 38 de gospodării
planificate pentru ziua respectivă.
„Sprijinite de cetățeni și deputați,
de unitățile agricole de stat și co
operatiste — ne spune Olimpiu
Achim, primarul comunei — toate
cele 5 echipe vor acorda și în conti
nuare atenție maximă obținerii unor
informații detaliate și exacte referi
toare la numărul, structura și poten
țialul productiv al animalelor"» (Ni
colae Brujan, corespondentul „Scînteii").
Situată la poalele Meseșulul, co
muna Buciumi, din județul SALAJ,
este recunoscută și prin numărul
mare de animale pe care le cresc
cetățenii în gospodăriile proprii.
Cele 7 echipe de recenzori, precum
și comisia comunală pentru recen
sămînt au plecat în acțiune dis-dedimineață. Gavril Bănuț, fermier la
C.A.P. Buciumi, este șeful echipei
de recenzori pentru satul Huța.
Scurt dialog cu gospodarul Casiu
Bănuț, unul dintre vestiții crescători
de animale din zonă.
— Din cele 20 de bovine pe care
le aveți, cîte ați contractat cu sta
tul ?
— Toți vițeii, adică 16.
— înseamnă că veți lua bani fru
moși pe ei...
— Eu mă gîndesc că fac de-o
„Dacie".
— Dar cum reușiți să le creșteți ?
— Mie mi-a plăcut întotdeauna să
țin animale. E adevărat că trebuie
să alergi mult după furaje, dar me
rită osteneala. Numai cine-i comod
zice că-i prea greu să crești ani
male.
Răspuns fără replică. Dealtfel, în
comuna Buciumi, echipele de recen
zori se întîlnesc frecvent cu situații
asemănătoare. (Eugen Teglaș, co
respondentul „Scinteii").

(Urmare din pag. I)

prin exploatarea unor zăcăminte cu
un conținut mai sărac de substanțe
minerale utile sau aflate în condiții
geologice mai dificile.
Iată și un alt argument care ple
dează pentru un regim sever de
economisire a resurselor materiale șl
energetice. Adeseori, în competiția
internațională, pe piețele externe,
produsele românești sînt puse față în
față cu cele mai bune produse simi
lare realizate în lume, unde trebuie
să treacă un exigent examen atît din
punct de vedere al performanțelor
tehnice și calitative, cît și din cel al
eficienței economice. Numai și nu
mai în măsura în care produsele
noastre vor întruni o armonioasă în
gemănare a performanțelor tehnice,
calitative și economice la nivelul
celor mai bune realizări pe plan
mondial, vom putea vorbi de o înaltă
competitivitate a produselor româ
nești pe piețele externe. Nimeni nu
va plăti mai mult, pe piețele externe,
metalul, energia, alte materiale în
corporate în plus în produsele noas
tre. A produce și a livra la export
mașini, instalații, confecții și alte
produse realizate cu consumuri ma
teriale mai mari decît cele existente
pe plan internațional înseamnă, în
ultimă instanță, a pierde, a încasa
mai puțină valută pe tona de materie
primă încorporată în produsele ex
portate ; în fond, înseamnă a dimi
nua venitul național, mijloacele de
creștere a nivelului de trai al po
porului.
Așadar, este în interesul general al
economiei naționale, al tuturor oa
menilor muncii ca, în fiecare între
prindere, să se asigure gospodărirea
rațională a resurselor dc materii pri
me și energetice, să se respecte cu
strictețe normele de consum, să se
acționeze stăruitor pentru reducerea
lor cit mai substanțială ; orice pro
cent de reducere a consumurilor,
respectiv a cheltuielilor materiale se
reflectă nemijlocit și in mod pozitiv
în creșterea venitului național —
sursa sigură și trainică a dezvoltării
și modernizării continue a economiei
naționale, a ridicării bunăstării ma
teriale și spirituale a tuturor oame
nilor muncii.
Sarcinile stabilite în acest domeniu
pentru anul 1985 se înscriu, cum se
știe, în șirul unui ansamblu de mă
suri inițiate în ultimii ani de parti
dul nostru, sub directa conducere și
îndrumare a tovarășului Nicolae
Ceaușescu, pentru folosirea rațională,
cu maximă răspundere, a bazei de
materii prime și resurse energetice
și creșterea mai accentuată a efi
cienței economice, corespunzător
exigențelor actualei etape de dezvol
tare intensivă a economiei naționale,
în acest scop, din inițiativa secreta
rului general al partidului a fost
elaborat un program special de largă
perspectivă, privind îmbunătățirea
nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor, reducerea consumurilor de
materii prime, de combustibil și
energie și Valorificarea superioară a
acestor resurse, program ce cuprinde
o seamă de obiective concrete, pre
cum și măsurile ce trebuie aplicate
pentru înfăptuirea lor.
Cum trebuie acționat pentru di
minuarea mai accentuată a consu
murilor materiale și energetice in
fiecare întreprindere, la fiecare loc
de muncă ?
Direcțiile concrete de acțiune, fi
rește. sînt multiple și de aceea nu
pot fi date rețete general-valabile.
Totuși, cîteva dintre ele se detașea
ză prin actualitate și importanță :
înnoirea și modernizarea produc
ției, prin extinderea fabricației de
sortimente cu tehnicitate ridicată și
asimilarea unor produse cu parame
trii tehnici și economici la nivel
mondial, reproiectarea constructivă
și reducerea greutății produselor,
îmbunătățirea tehnologiilor de fa
bricație și introducerea de tehno
logii noi, moderne, care să asigure
economisirea resurselor materiale și
energetice, înlocuirea materialelor
scumpe sau deficitare ori care se
aduc din import, cu materiale mai
ieftine, care se produc în țară, re
cuperarea și valorificarea mai intensă
a resurselor materiale și energetice
refolosibile, a pieselor de schimb și
subansamblelor.
O maximă atenție trebuie acordată
în aceste zile înfăptuirii neabătute
a indicațiilor și orientărilor tova
rășului Nicolae Ceaușescu, a progra
mului privind asigurarea producției
de energie și folosirea rațională a energiei electrice, termice, a gazelor
naturale, precum și regimul de lucru
al unităților economice și sociale în
perioada de iarnă. în acest scop,
ministerele și centralele, împreună cu
comitetele județene de partid, trebuie
să urmărească în continuare, cu toată
stăruința, eșalonarea judicioasă a
schimburilor de producție în fiecare
unitate economică, corelarea activi'
tații acestora astfel îneît să se asigu
re un consum energetic uniform îi
cele 24 de ore ale fiecărei zile, evi
tîndu-se consumurile mari de energl
în perioadele de vîrf.
De bună seamă, un rol hotărîtc
în economisirea resurselor materia
și energetice îl are afirmarea pute:
nică și permanentă a spiritului go
podăresc al fiecărui colectiv de i:
treprindere, al fiecărui om al mu
oii, prin desfășurarea unei inten
activități politico-educative de căt
organele și organizațiile de part
Fiecare om al muncii trebt
să fie conștient și pe dep
convins că de modul în ei
gospodărește materiile prime, ma
rialele, energia și combustibilul,
fermitatea cu care acționează îm;
triva oricăror forme de risipă,
ingeniozitatea de care dă dov
pentru valorificarea resurselor m;
riale depind in mare măsură in
plinirea integrală, la toți indic;
rii, a planului pe acest an hotăr
al cincinalului, realizarea la niv
rile stabilite a produselor de care
are nevoie și, implicit, veniti
tuturor oamenilor muncii. Ad'
rile generale ale oamenilor n
cii în curs de desfășurare
aceste zile constituie un bun
lej de afirmare puternică a
pacității creatoare, a spiritulu
bun gospodar al fiecărui muncii
specialist, al fiecărui colectiv p
elaborarea unor programe amp
măsuri, prin a căror aplicare
asigure realizarea integrală, la
sortimentele, a planului la pr
ția fizică, în condițiile reducer
mai substanțiale a consumurilo
teriale și energetice.
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NEÎNTRERUPTA noastră dăinuire
IN VATRA STRĂMOȘEASCĂ, STRĂLUCIT
ATESTATĂ DE DESCOPERIRILE ARHEOLOGICE
Cu cîtva timp in urmă, arheologia românească
a aniversat trei momente de seamă din dru
mul spre constituirea sa ca disciplină știin
țifică, avînd astăzi un aport hotărîtor la cu
noașterea unor îndelungate epoci ale istoriei
patriei, la luminarea unor procese fundamentale
ale trecutului nostru național. Este vorba despre
împlinirea a 150 de ani de la înființarea Muzeu
lui de istorie naturală și antichități, prin care
se așeza piatra de temelie a viitoarei arheolo
gii românești, a 100 de ani de la începerea cer
cetărilor arheologice în stațiunea neolitică de la
Cucuteni-lași, prin care s-a pus în valoare una
din cele mai înalte civilizații preistorice din
România și de pe întregul continent, și a 50
de ani de la descoperirea celebrei statuete aparținînd culturii neolitice Boian, cunoscută în liteI

„VENUS DE LA

ratura de specialitate, pentru desăvîrșita sa fru
musețe, sub numele de „Venus de la Vidra".
Manifestările omagiale consacrate celor trei
aniversări ni se par semnificative pentru înalta
prețuire care se acordă în anii noștri cunoașterii
istoriei patriei, dezvoltării cercetării de speciali
tate înțeleasă ca o componentă esențială a
frontului politico-ideologic și educativ. Sub im
pulsul gîndirii cutezătoare, dialectice, larg des
chisă noului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, și
sprijinindu-se pe profunda analiză a proceselor
și fenomenelor devenirii noastre, cuprinsă în
ampla operă teoretică a secretarului general al
partidului, știința arheologică românească • a
străbătut în ultimele două decenii cel mai fertil
segment de timp din întreaga sa existență,
aducînd contribuții de mare preț la cunoașterea

VIDRA" -

5000 de ani de înaltă simțire
artistică
PANAIT I. PANAIT : Cu pri
lejul unor săpături arheologice
efectuate în anul 1934 pe un tell (o
movilă — n.n.) din raza comunei
Vidra, localitate aflată la circa 20
km sud de București, a fost desco
perită o piesă aparte, intrată în
literatura de specialitate sub nu
mele de „Zeița de la Vidra" sau
„Venus de la Vidra". Deși acest
vas. fiindcă este vorba de un vas
ce redă corpul femeii mame, se
detașa prin proporțiile și frumu
sețea lui, de tot ceea ce arta plas
tică străveche a tezaurizat în pămintul patriei. „Zeița" nu a trezit
atunci prea mare interes, descope
ritorul înscriind-o succint în obișnuitul raport de săpături. Este
drept că reproducerile fotografice
foarte bune au favorizat în scurtă
veme catalogarea ei ca un uniJt în neoliticul dunărean. La îmjnirea a cincizeci de ani de la
:oaterea la iveală a celebrei piej, interesul specialiștilor pentru
l crește. întrucît în condițiile
jmeroaselor descoperiri făcute
iît la București, cit și în împrejrimi „Venus de la Vidra" răîne un unicat. ' Asupra vechi- •
iii de circa 5 000 de ani apreciele sînt unanime, după cum înidrarea piesei în cultura Boian
Ste susținută de numeroase alte
lateriale recuperate prin cerceirile movilei respective. Nici pairnitatea ei locală nu pare a fi
■contestată, căci ideea de a reda
corpul uman sub forma unui re
cipient. ca și unele tehnici de
pregătire a pastei, de ardere, de
ornamentare se regăsesc și în alte
locuri sau chiar la alte vase ce
ramice de la Vidra. Proprii lui
„Venus de la Vidra" îi rămin di
mensiunea neobișnuită în arta
plastică neolitică — înălțimea ei
fiind de 480 mm — preocuparea
artistului străvechi de a reda cu
fidelitate corpul uman, de a su
gera femeia mamă, de a înfrumu
seța pereții vasului cu un motiv,
azi greu de descifrat, dar extrem
de armonios. Din loc în loc erau
așternute pete roșiatice și umpleri
ale șanțurilor decorative cu pas
tă albă, contrastul dintre fondul
negru al pereților și culorile de

roșu stins și alb curat subliniind
motivul decorativ. Este clar că
„Venus de la Vidra" a fost un
obiect sacru al colectivității loca
le. tot așa cum este și vasul des
coperit. mai recent, la Sultana
(județul Călărași), dar care su
gerează corpul uman printr-un re
cipient bitronconic. pe care sint
însorise anumite părți anatomice :
mîinile, urechile, ochii, nasul,
gura. „Venus de la Vidra" redă
insă cu fidelitate corpul omului
văzut atît din față, cit și dorsal.
Ornamentul împodobește întreaga
suprafață, lăsînd să se înțeleagă
că vasul trebuia văzut din toate
părțile.
Intensele cercetări arheologice
efectuate de specialiștii Institutu
lui de arheologie din București și
de cei de la Muzeul de istorie și
artă din Capitală, pe teritoriul și
în împrejurimile Bucureștilor. în
ultimele decenii, au permis îmbo
gățirea cunoștințelor privitoare la
populația autohtonă de acum 5 000
de ani trăitoare în acest spațiu al
Cîmpiei Române. Descoperirile din
cartierele Dudești. Bucureștii Noi,
Mihai Vodă, urmate de amplele
săpături de la Cernica-Căldăraru,
continuate prin valoroasele inter
venții de la Chitila, dau dimen
siunile unei societăți stabile, care
practica ocupații esențiale progre
sului, precum agricultura, crește
rea vitelor, meșteșugurile. Erau
colectivități puternice alcătuite din
numeroase familii. Astfel, necro
pola de pe malul actualului lac
Cernica era alcătuită din peste 370
de morminte aparținînd unor băr
bați. femei, copii. In viața oame
nilor acestora noțiunea de frumos
era la ea acasă, așternîndu-se pe
pereții vaselor de lut ars. în sta
tuete din pămînt sau os care re
produc sau schițează corpul uman,
înfățișarea unor animale sau pă
sări. Ca atare, societatea respec
tivă avea suficiente resurse pentru
a crea o operă de genul Iui ..Ve
nus de la Vidra" — un unicat de
importanță internațională, care re
flectă capacitatea artistică și gindirea oamenilor străvechi din cen
trul Cîmpiei Române de acum
cinci milenii.

CUCUTENI — atestat prin veacuri
al strălucirii civilizației neolitice
carpato - dunărene
ȘTEFAN CUCOȘ : Un loc deose
bit între civilizațiile preistoriei
României l-a ocupat, și continuă
să-1 ocupe, cultura Cucuteni, cea
mai strălucită din Europa preisto
rică, neegalată în epocă în arta
ceramicii pictate, dar și în stabili
tatea așezărilor, în viața economică
și spirituală.
Ocupînd în timp aproape un mi
leniu (3600—2600 î.e.n.), cultura Cu
cuteni și-a luat numele de la loca
litatea Cucuteni-Bâiceni, din jude
țul Iași. Cu un secol în urmă, fol
cloristul ieșean Teodor Burada
descoperea pe dealul Cetățuia de la
Cucuteni resturile unei civilizații cu
ceramică pictată, cu unelte din pia
tră și statuete din lut ars, necu
noscută pentru preistoria Româ
niei. Se releva astfel una din cele
mai înalte civilizații preistorice nu
numai din România, ci din Europa,
comparabilă cu civilizațiile din
Orientul antic. Dacă ar fi să ne
oprim asupra unui istoric al cerce
tărilor, constatăm că, deși ritmul acestora a fost lent, admirabila civi
lizație a ceramicii pictate a fost cu
noscută pe plan european și s-a
bucurat de recunoașterea interna
țională chiar de la începuturile
descoperirii sale. Comunicată pen
tru prima dată, în anul 1889, de
către Grigore Buțureanu, cu spri
jinul lui Al. Odobescu și al savan
tului francez Armand de Quatrefages. la al X-Iea Congres interna
țional de antropologie și arheolo
gie preistorică de la Paris, cultu
ra Cucuteni a fost primită cu viu
interes de elita arheologiei euro
pene, găsindu-și de atunci loc în
toate tratatele de preistorie euro
peană. An de an. cercetările au
adus noi date. Fiecare nouă desco
perire a dus nu la simpla comple
tare a ariei de răspîndire, ci la în
tregirea și Înțelegerea mai amplă a
întregului civilizației Cucuteni, la
elucidarea originii unei uimitoare
arte simbolice, precum și la rolul
acesteia în ansamblul eneoliticului
european.
Intr-un secol de cercetări, dar cu
precădere în anii socialismului, și
mai ales după Congresul al IX-lea

al partidului, datorită noii concep
ții despre istoria unică și unitară a
poporului român, proprie gîndirii
secretarului general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cerce
tarea arheologică asupra civiliza
ției Cucuteni a dus la depistarea
unui impresionant număr de așe
zări aparținînd acestei culturi, ală
turi de dovezi incontestabile asupra
continuității și unității istorice
multimilenare din spațiul carpatodunărean, în cadrul căreia civili
zația Cucuteni constituie, desigpr,
doar o verigă a acestui lanț istoric.
Dacă putem vorbi azi de acest fapt,
de moștenirea transmisă peste mi
lenii, recunoscînd unele ecouri ale
acesteia în fondul nostru cultural,
asta se datorează grijii acordate de
partid, de secretarul său general,
cercetării istorice și rolului ei in
instrucția și educația socialistă.
La un secol după descoperirea ci
vilizației Cucuteni, sărbătorirea acestui moment a constituit nu nu
mai un act de natură strict știin
țifică, ci și un act de patriotism,
de cinstire a îndepărtaților stră
moși, de valorificare a moștenirii
lăsate de aceștia. Căci s-au pus în
relief cu acest prilej multitudinea
descoperirilor aparținînd culturii
Cucuteni, delimitările și interferen
țele acesteia, arta cucuteniană sub
aspectul de stil, simbol, imagine,
idee, semnificație și universalitate,
moștenirea transmisă peste milenii.
Totodată, s-a relevat înaltul stadiu
de dezvoltare economico-socială,
relațiile civilizației Cucuteni cu ci
vilizațiile eneolitice europene, ră
dăcinile din fondul neolitic local,
precum și continuitatea elementelor
cucuteniene în perioada de tranzi
ție la epoca bronzului tracic.
Muzeul județean din Piatra
Neamț, creat in urmă cu o jumă
tate de veac cu obiecte aparținînd
artei cucuteniene, deține cea mai
importantă colecție de vestigii aparținînd acestei strălucite civiliza
ții. Lucrătorii săi tși fac o datorie
de cinste ca, pe lingă cercetarea
celorlalte perioade istorice, să con
tinue cercetarea civilizației Cucu

și înțelegerea timpurilor care ne-au premers.
Orientată cu prioritate spre marile probleme ale
trecutului național, arheologia românească a în
vederat astfel cu strălucire vechimea de multe
milenii și originalitatea civilizației făurite de-a
lungul vremii pe pămîntul românesc, adincile
rădăcini ce ne leagă de această vatră, aportul
remarcabil al oamenilor acestor locuri la îmbo
gățirea patrimoniului material , și spiritual al
umanității.
Participă la dezbaterea de față dr. Constantin
PREDA și dr. Mirceo D. MATEI, director și, respec
tiv, șef de secție la Institutul de arheologie din
București, dr. Panait I. PANAIT, director al Mu
zeului de istorie și artă al municipiului Bucu
rești, și dr. Ștefan CUCOȘ, directorul Complexu
lui muzeal județean Neamț.

teni cu convingerea că aceasta are
nu numai o certă finalitate științi
fică, contribuind la cunoașterea unei perioade de vîrf din creația

materială și spirituală a Înaintași
lor, ci și un aport efectiv, substan
țial, la educarea patriotică a mase
lor, in special a tineretului.

împliniri contemporane
pe făgașul unei vechi tradiții
MIRCEA D. MATEI: Cînd, în 1834,
banul M. Ghica întocmea proiec
tul de înființare a unui muzeu cu
exponate de istorie naturală și de
antichități, oferind, în acest scop,
întreaga sa colecție, iar, la 3 no
iembrie 1834, domnitorul Alexan
dru Ghica accepta propunerea și
hotăra înființarea „Muzeului de is
torie naturală și antichități", pia
tra de temelie a viitoarei arheo
logii românești se poate considera
că era așezată.
Deși începuturile modeste și ca
racterul mixt al noului așezămînt
lăsau cu greu să se întrevadă lo
cul important pe care acesta îl va
juca în cultura românească, trece
rea de la exprimarea unui dezide
rat cu adînc conținut patriotic la
acțiunile concrete, care trebuiau să
furnizeze datele atît de necesare
pentru materializarea lui. s-a fă
cut foarte repede. Intr-adevăr,
dacă în săptăminalul „Muzeul
Național" (nr. 2/1837) se exprima
opinia, justă din toate punctele de
vedere, că „a venit vremea să
întoarcem privirea noastră și îna
poi și să ne întrebăm mai cu
dinadinsul cine Sîntem, de unde
ne tragem, cu ce s-au însemnat
veacurile trecute, cine a întemeiat
acest stat, la ce prefaceri a fost
supus", la scurt timp după aceasta
se vor întreprinde primele săpă
turi arheologice, descoperirile pri
lejuite de acestea venind să îm
bogățească patrimoniul muzeului.
După aprobarea de către domni
torul Alexandru Ioan Cuza (1864)
a „Regulamentului pentru admi
nistrarea și organizarea Muzeului
Național de Antichități", prin care
acesta își definea și mai bine pro
filul, prin separarea de științele
naturii, prin prezența în fruntea
acestei instituții a unor personali
tăți ca N. Mavros, Al. Odobescu,
V. A. Urechia, A. Treboniu Laurian, Cezar Bolliac, Grigore Tocilescu, in existența Muzeului Na
țional de Antichități începea o
etapă calitativ nouă, superioară,
acesta dobindind tot mai mult și
rolul unui for de cercetare știin
țifică — firește, în condițiile ex
perienței generale a vremii in do
meniul cercetării arheologice.
Cel care va da insă strălucire
Muzeului național de antichități
va fi marele arheolog și istoric al
antichității Vasile Pârvan. Inițiator
al unor ample și numeroase cerce
tări arheologice (Histria, Callatis,
Capidava, Sultana, Gumelnița, Bo
ian, Căscioarele, Glina, SărataMonteoru, Vădastra, Poiana, Zimnicea, Piscul Crăsani etc.), pe care
le va efectua personal sau le va în
credința elevilor săi (a căror ac
tivitate o îndruma îndeaproape),
V. Pârvan va avea, concomitent,
atît grija, cit și meritul de a face
știința arheologică românească cu
noscută și peste hotare.
Făgașul pe care a intrat cerce
tarea arheologică românească in
anii de după 1944, făgaș determi
nat, in primul rind, de evaluarea
obiectivă a nevoilor stringente ale
cunoașterii adîncite a probleme
lor de certă prioritate ale istoriei
poporului nostru, a presupus, cu
necesitate, o schimbare și a direc
țiilor pe care trebuiau să se în
drepte eforturile principale ale
arheologiei românești. Iar dacă cu
prinderea tuturor problemelor prio
ritare nu a fost posibil să se pro
ducă concomitent, în anii din urmă
aceste probleme și-au căpătat locul
pe care îl merită, o contribuție
importantă la rezolvarea lor aducîndu-și și cercetătorii Institutului
de arheologie din București, insti
tut care își are rădăcinile. mai
mult decît seculare, în modestul,
pe atunci, muzeu creat în anul 1834.
CONSTANTIN PREDA : Pentru
istoriografia noastră, problema con
tinuității a constituit una din sar
cinile de căpetenie, ea rămînînd,
în permanență, o preocupare de
importanță deosebită și pentru
cercetarea arheologică românească
actuală. Credem insă că, spre deo
sebire de cadrul general și de sar
cinile imediate ce reveneau arheo
logiei în studierea problemei res
pective în urmă cu 10—15 ani, in
momentul de față sarcinile cerce
tării sint calitativ noi. Intr-adevăr,
dacă pînă prin anii '60 acumularea
de materiale care să se constituie
In dovezi certe ale continuității de
locuire la nordul Dunării după „re
tragerea aureliană"
reprezenta.
Încă, o sarcină primordială a cer
cetării arheologice românești, în
etapa actuală a cercetării aceeași
problemă se pune în alți termeni.
Desigur, nu mai poate face obiect
de discuție pentru orice om de
bună credință locuirea neîntrerup
tă, de către autohtoni, a teritoriului

nord-dunărean în decursul întregii
perioade care a urmat retragerii
administrației și trupelor romane
din Dacia, petrecută spre finele se
colului al Hl-lea e. n. Problema,
calitativ nouă, care se pune, în
etapa actuală a dezvoltării arheo
logiei românești, este aceea a stabi
lirii capacității populației româ
nești de a-și păstra, in continuare
și in noile condiții create de suc
cesiunea neîntreruptă a migratori
lor prin teritoriul locuit de ea, pro
pria sa cultură, rezultată din îm
pletirea celor făurite de daci și ro
mani. Foarte importantă ca proble
mă a cercetării actuale, aceasta nu
constituie, totuși, decît o parte a
sarcinilor de perspectivă ale arheo
logiei românești, deoarece nu este
suficient să se stabilească realitatea
istorică a păstrării de către români
a propriei lor culturi materiale și
spirituale, ci la aceasta este obli
gatoriu să ,se adauge cunoașterea
modului în care superioritatea
acestei culturi a acționat ca un fac
tor decisiv in procesul asimilării de
către români a acelor populații cu
care ei s-au aflat intr-un contact
mai îndelungat.
Cercetările mai vechi sau mai
noi, pe lingă dovezile pe care
le-au adus in sprijinul dovedi
rii continuității de locuire româ
nească în perioada amintită mai
sus, au făcut posibilă însăși cu
noașterea limitelor cronologice in
care s-a petrecut procesul formării
poporului român și a limbii sale —
inclusiv a componentelor etno-culturale majore ale acestui proces. In
esență, este vorba despre faptul că
poporul român s-a format și s-a
particularizat, în această parte a
lumii europene, pe temeiul struc
turii sale etnice daco-’romane, in
calitate de creator al propriei sale
culturi materiale, de sorginte ro
manică.
In aceeași categorie a probleme
lor care s-au bucurat, în anii din
urmă, de o atenție particulară din
partea specialiștilor se numără și
complexa problemă a cadrului general-românesc în care s-au for
mat statele feudale românești de
sine stâtătoalfe. împrejurarea că
cercetarea acestei probleme era
ajutată in măsură inegală de con
ținutul izvoarelor scrise a impus
cercetării arheologice românești o
abordare complexă a ei, în sensul
că numai cunoașterea nivelului
culturii materiale a secolelor
XII—XIV din teritoriile amintite
era cu totul, nesatisfăcătoare, fiind
absolut necesară alcătuirea unei
imagini cît mai complete a reparti
zării teritoriale a locuirii omenești,
în regiunile de care se legau pri
mele constituiri statale românești.
Cum însă complexitatea de con
ținut a problemei depășea cadrul
activității specifice de cercetare ar
heologică, s-a impus — și s-a rea
lizat in mare măsură — o abordare
interdisciplinară a ei, geografia is
torică și paleodemografia fiind che
mate să colaboreze strîns cu arheo
logia. Rind pe rind, această cerce
tare s-a extins, cuprinzînd aproape
întregul teritoriu al tării, începînd
din Țara Maramureșului și nordul
Moldovei pînă în împrejurimile
Bucureștilor, astfel incit s-a putut
contura cadrul istoric general-românesc în care s-a desfășurat pro
cesul constituirii statelor feudale
românești de sine stătătoare.
Firește, problema este încă de
parte de a fi rezolvată în întregul
ei. Cercetările care se desfășoară
insă la Alba Iulia, in Bihor, in
nordul Moldovei (Suceava, Rădăuți,
Șiret). în împrejurimile București
lor sau în zonele nordice ale Olte
niei și în Banat nu’lasă nici un
dubiu în legătură cu faptul că, în
scurt timp, se vor obține nu numai
date foarte concludente pentru în
țelegerea cît mai completă a con
ținutului și specificului procesului
trecerii de la organizarea cnezială
Ia cea statală, în întregul teritoriu
de la nordul Dunării, dar va putea
fi evidențiată și unitatea procesului
amintit, în dezvoltarea societății
feudale românești. In acest fel, se
va pune capăt binecunoscutelor
teorii, străine de realitatea istorică
a vremii, care ii fac pe români tri
butari „importurilor" din zonele în
conjurătoare, chiar în domeniul or
ganizării lor politice statale. Sem
nificația deosebită mai ales a aces
tui ultim aspect subliniat mai sus,
acela al unității procesului istoric
al organizării politice statale la ro
mâni, nu poate scăpa nimănui, pro
cesul respectiv înscriindu-se, îm
preună cu altele, într-un lung șir
de dovezi și argumente istorice,
care ilustrează cu fapte concrete
caracterul unitar pe care l-a avut
evoluția istorică a românilor.
Dezbatere realizată de

Silviu ACHIM

Casa de cultură a sindicatelor din Tîrgu Jiu

ACTUALITATEA,
izvorul veșnic tînăr
(Urmare din pag. I)

Or, conspectarea tre
cutului nu poate duce
la aceleași rezultate,
pentru că nici un isto
ric, necum un roman
cier, n-ar putea recon
stitui veridic tipologia
omenească a veacuri
lor trecute.
Nu același lucru se
poate spune despre li
teratura care n-ar tre
ce pe lîngă actualita
tea cu aspectele ei vii
și bătătoare la ochi.
Astăzi, de pildă, uzina
și fabrica sint ade
vărate centre uma
ne, în care o pri
vire ageră are ce des
coperi, numai dacă se
hotărăște să pătrundă
în ritmicitatea și inti
mitatea unui univers
ce i-a fost, pînă în
ajun, mai puțin cu
noscut. Cunosc cazul
extrem al unui proza
tor care s-a făcut ma
caragiu și a lucrat un
timp nu tocmai scurt
în noua profesiune,
dună ce activase la un
muzeu, nu atît pen
tru a-și însuși punc

tul de vedere al omu
lui nou, care îi era fa
miliar de acasă, cit
pentru a cunoaște în
amănunțime
tainele
sufletești ale unei în
tregi lumi care nu se
mărturisește oricui și
oricînd. Dar, desigur,
acesta este un caz ex
trem, nu o recoman
dare.
La toate acestea, tinărul meu preopinent
mi-a replicat că aceasta-i treaba reporteru
lui, nu a scriitorului.
Mi-a fost lesne să-i
răspund că nici Caragiale, la noi. nici
Proust, în Franța, n-au
fost reporteri, nici aventurosul american
Jack London, deși ar
fi putut concura cu
profesioniștii acestei
atotvăzătoare
specii
gazetărești. Nu este
curios fenomenul aces
ta, pe care i l-am sub
liniat tînărului meu
tovarăș, al proliferării
unui număr impresio
nant in publicistica
noastră actuală de re
porteri talentați? De
la ei, mai mult decît

din scrisul literar propriu-zis, mi-am făurit,
acolo unde propriii
mei pași nu m-au con
dus, imaginea actuală
a rotundului patriei,
cu toate reliefurile lui
umane.
Profesia nu mi-a
permis, iar acum vîrsta
și mai puțin, să
schimb trusa de că
lătorie cu aceea a dru
mețului, in căutarea
avidă de viața cea
nouă, cu varietatea ei
de aspecte și de pro
bleme. Acesta rămine
unul din privilegiile
virstei tinere și matu
re. poate cel mai invidiabil ! Societățile se
sprijină pe umerii co
lor ce muncesc. Să Ie
cunoaștem procesele
de conștiință, tot atît
de bine ca și pe ace
lea de muncă! Acesta
este semnul chemării
energice pe care în re
petate rinduri a adre
sat-o secretarul gene
ral al partidului în
numeroasele
dialo
guri cu țara, cu oame
nii muncii, cu scrii
torii.

Personaje contemporane
în filmul românesc
O tînără își găsește
— după cîteva eșecuri
— vocația : pilot de
încercare pe automo
bile de mare viteză
(„Raliul"). Un alt tî
năr salvează doi copii
dintr-un incendiu și
dispare fără urmă, ca
și cind a comis un act
infracțional
(„Fapt
divers"). După lungi
ezitări, un inginer se
hotărăște să-și asume
fapta — o neglijentă
în verificarea instala
ției, ce a provocat
moartea unui munci
tor („Acordați cir
cumstanțe
atenuan
te ?“). Sint teme ale
unor filme românești
recente
care
par
dispuse să trateze
ceva mai problema
tic, mai conflictual
realități curente, să le
interpreteze dinamic,
in numele unei mora
le in acțiune, nu rigiddeclarative.
Demer
sul ar putea favoriza
și saltul artistic pe
care-1 așteptăm, pe
lingă acest cîștig de
concepție. Deocamda
tă, povestirile sînt
încă modeste, dileme
le timide, de genul :
trebuie ori nu să ai
curajul de-a înfrunta
în cimp deschis ad
versarul sau să-ți re
cunoști greșeala, chiar
atunci cînd riscurile
sînt serioase ? Răs
punsurile sînt imedia
te, fără echivoc, desi
gur. In jurul lor se
construiesc cîteva mo
mente de bun suspens
psihologic, pentru că
una e să știi că tre
buie să-ți asumi vina,
ori să nu abandonezi
cursa oricît de dificilă
— și alta e să recu
noști cînd trebuie, să
reziști cît și cum tre
buie la proba de foc.
Exact acest cînd sau
cum dă greutate fap
telor, precipită obser
vațiile asupra unui
caracter, adincește in
teresul fabulei. Fata
din „Raliul" n-a reu
șit la facultate și

atunci se îndreaptă
spre meseria grea,
care o pasionează :
mecanic auto. Dar nici
aici mult pregătita
cursă nu-i aduce vic
toria, așa cum prima
dragoste nu i-a adus
decît decepție.
într-un peisaj cinema
tografic tentat uneori
de idilism, cu tineri
cîștigători din prima
manșă, această probă
de tenacitate. forță
de-a rezista obstaco
lelor (scenariu : Me
lania Chiriacescu, re
gia : Mircea Drăgan)

impune un caracter
real, viabil, care-și
croiește greu, dar si
gur drumul. O tînără
interpretă
Diana
Gheorghian,
biruindu-și emoțiile începu
tului, tace simpatic
personajul. Cam în
același gen de băiețoasă care nu se dă
bătută evoluase de
butanta, sub bagheta
regizorală a lui Lucian
Bratu, în rolul de mai
mică întindere.
dar
precis conturat, din
„Acordați circumstan
țe atenuante
Con
struit pe un pretext
de anchetă judiciară
(stabilirea răspunderi
lor în accidentul sfîrșit dramatic), filmul se
desfășoară mai efica
ce in planul său psi
hologic. al relațiilor
noi
survenite
in
timpul
procesului
(vechi prietenii trans
formate in suspiciuni
ori, dimpotrivă. încre
derea stimulatoare a
unei femei în onesti
tatea iubitului ei. ca
pabil
finalmente
să-și depășească lași
tatea și să-și asume
consecințele). O parti
tură scenaristică pe

care regizorul cu ex
periența lui Lucian
Bratu o îmbogățește
cu acel „har al vieții"
care ii e propriu. Dar
filmul nu se ridică la
înălțimea efortului.
Scenariul lui Ioan
Grigorescu
pentru
„Fapt divers", film
regizat de Andrei
Blaier, urmează și el
calea descoperirii unei
enigme : de ce se teme
de publicitate tinărul
erou-salvator ?
Din
modestie ? Pe parcurs
lucrurile se lămuresc
cu concursul unui de
tectiv amator in per
soana bonomului tipo
graf care... Evident,
faptele nu trebuie
dezvăluite, deși nu ele
asigură
interesul,
puntea de comunicare
sentimentală cu spec
tatorul, ci portretul
unui simpatic, hazos
„nea Barbu", conturat
cu căldura și vitalita
tea artistică a lui
Ilarion Ciobanu. For
mula „omului care ne
trebuie", generos, bun
psiholog, înțelegător
cu toate generațiile și
tandru-solidar cu ge
nerația sa (frumoasă
prietenia sa de o via
ță cu Iancsi Baci), se
încarcă de adevăr,
cind încape pe mina
unui interpret de sin
ceritatea, firescul, vi
brația lui Ilarion Cio
banu. Toate aceste
trei filme, care au ca
trăsătură comună o
anume directețe, căl
dură a interpretării
vieții, se bucură de
concursul unor opera
tori talentați : Ion
Marinescu („Raliul"),
Liviu Pojoni („Acor
dați circumstanțe ate
nuante ?“),
Dumitru
Costache-Fony („Fapt
divers"), care imprimă
un stil cinematografic
alert, atrăgător, unor
întimplări din zilele
noastre.

Alice MANOIU

PREMIERE TEATRALE
Repertoriul stagiunii teatrale a
lunii februarie este marcat de cî
teva premiere, piese din drama
turgia românească și universală,
clasică și contemporană. Teatrul
„C. I. Nottara" din București pre
zintă spectacolul „Olelie — Vînătorii", realizat in regia lui Ion
Cojar după lucrări ale scriitorilor
Fânuș Neagu și Ion Bâieșu. Satiră
la adresa lumii satului, ce aduce în
prim plan conflictul intre generații,
„Olelie", nuvelă din volumul „Nin
gea in Bărăgan" de Fănuș Neagu,
stă in acest spectacol alături de o
metaforă literară ce înfierează fa
natismul și duritatea, creație a ge
nului scurt purtind semnătura Iui
Ion Băieșu. Protagoniștii rolurilor
principale sînt actorii George Constatin și Horațiu Mălăele.
La prima confruntare cu publi
cul s-a aflat, zilele trecute, piesa

„Intre 5 și 7“ a scriitoarei ceho
slovace Natașa Tanska, pusă in
scenă de Teatrul Național „I. L.
Caragiale" (regia Mihai Berechet),
între premierele lunii februarie
figurează, de asemenea, spectaco
lele „Veghea" de Ștefan Berciu și
„Audiență la consul" de Ion Brad
(Teatrul „Maria Filotti" — Brăila).
„Un suflet romantic" de Tudor Po
pescu (Teatrul de stat — Turda),
„Eminescu și Veronica" de Euge
nia Busuioceanu (Teatrul dramatic
— Baia Mare).
O reîntilnire cu monumentala
dramaturgie a lui Caragiale, în vi
ziuni regizorale și montări noi, va
avea loc, la sfirșitul acestei luni.
Ia Craiova. Este vorba de „Zilele
Ion Luca Caragiale", realizate cu
participarea a numeroase colective
dramatice din Capitală și din țară.
(Agerpres)

Foto : Agerpres

cinema
• Mitică Popescu: BUZEȘTI (50 43 58)
— 15; 17; 19. PACEA (60 30 85) — 15;
17; 19
• Raliul:
FERENTARI (80 49 85) —
15; 17; 19. MUNCA (21 50 97) — 15;
17; 19
• Cireșarii: COTROCENI (49 48 48)
— 15; 17; 19. TOMIS (21 49 46) — 9;
11; 13; 15; 17; 19
• Fapt divers: MELODIA (11 13 49)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19,
FLAMURA
(85 77 12 ) — 12; 14,15; 16,30; 19
• Acordați circumstanțe atenuante?:
PROGRESUL (23 94 10) — 15; 17; 19
• Aventurile lui Tom Sawyer: Moar
tea lui Joe Indianul : AURORA
(35 04 66) — 8,45; 12; 15,15; 18,30
• O lumină Ia etajul zece •— 17; 19,
Lovitură fulgerătoare — 11; 13; 15 :
VIITORUL (10 67 40)
0 Romeo și Juiieta la sat: TIMPURI
NOI (156110) — 9: 11; 13; 15; 17; 19
• Vraciul: PATRIA (11 86 25) — 9;
11,30: 14: 16,30; 19 GRIVIȚA (17 08 58)
— 9; 11,30; 14; 16.30; 19
O Cursa infernală, Bambi : SALA
MICA A PALATULUI — 11; 16; 19,30
• Pe urmele șoimului: BUCUREȘTI
(15 6154) — 8.15;
10.15: 12.30; 14.45;
17; 19.15, FAVORIT (45 31 70) — 8: 10:
15; 17: 19.15 FEROVIAR (50 51 40) —
9; 11; 13; 15; 17; 19
0 Incredibilele
aventuri ale unor
italieni in Rusia: VICTORIA (16 28 79)
9,15; 11,30; 13,45: 16,15; 19
• Secretul lui Bachus : CENTRAL
(14 12 24) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Dragele noastre bunicuțe : DRU
MUL SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19
• Amintirea unei mari iubiri: STU
DIO (59 53 15) — 10; 12,15; 15; 17; 19,
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Chemarea mării înghețate: POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17; 19
• Domn pentru o zi: FLACARA
(20 33 40) — 15; 17; 19
• Afacerea Pigot: SCALA (11 03 72)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19
• Mai ele premiu :
LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 8,45; 11,45; 15; 18,15
• Scufundarea Japoniei : CAPITOL
(16 29 17) — 9; 12; 15; 18
•
Jandarmul
șl
extratereștrii:
FESTIVAL (15 63 84) — 9; 11; 13; 15;
17; 19. EXCELSIOR (65 49 45) — 9; II;
13; 15; 17; 19. CULTURAL (83 50 13) —
9; 11; 13; 15; 17; 19
• Avertismentul: LUMINA (14 74 16)
— 9; 12; 15; 18
• Mama — 9; 11, Povestea micului
cocoșat — 13; 15; 17; 19:
DOINA
(16 35 38)
• Iubirea are multe fețe: DACIA
(50 35 94) — 9; 12; 15,30; 18,30, GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 12; 15; 18, VOL
GA (79 71 26) — 9; 12; 15,30; 18,30
• Salamandra: UNION (13 49 04) —
9; 11,30; 14; 16,30; 19
• Rocky II: LIRA (31 71 71) — 15; 17;
19, COSMOS (27 54 95) — 9; 11; 13;
15; 17; 19 ARTA (21 31 86) — 9; 11;
13; 15; 17; 19
• Ghețuri pe înălțimi: FLOREASCA
(33 29 71) — 11 ; 13; 15; 17; 19, MO
DERN (23 71 01) — 9; 11; 13; 15; 17,15;
19,30

teatre
• Teatrul Național
(14 71 71, sala
mică) : O scrisoare pierdută — 10;
Poveste din Hollywood — 15;
18;
(sala Atelier) : între cinci și șapte
— 11; Farul și domnul Valentino —
18,30; (sala din Piața Cosmonauților,
11 07 57) : Gaițele — 14; Papa dolar
— 18,30.
•
Filarmonica ,.George Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român) : „Lumea
fascinantă a instrumentelor muzica
le" (ciclul de abonamente „E“). Cor
nul, trompeta, trombonul, tuba — 11;
Recital de pian Mihai Ungureanu —
19.
• Opera Română (13 18 57) : Motanul
încălțat — 11; Camerata coregrafică,
Francesca da Rimini (premieră)
—
18.
• Teatrul
de operetă
(14 80 11) :
Oklahoma — 10,30; Văduva veselă —
18.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu,
14 75 46) :
Ferma — 10,30; Romeo șl Juiieta la
sfîrșit de noiembrie — 18; (sala Gră
dina Icoanei, 11 95 44) : O zi de odih
nă — 10,30; Gustul parvenirii — 18.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Evul mediu
întîmplător — 11; Mitică Popescu —
18.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ro
manță tîrzie — 18,30.
• Teatrul de comedie
(16 64 60) ;
Cîrtițele — 10; Arma secretă a lui
Arhimede — 18; (la Sala mică a Pa
latului) ; Măseaua de minte — 15; 18.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03,
sala
Magheru) : Mizerie și noblețe
—
10,30; Mița In sac — 18; (sala Stu
dio) : Acești îngeri triști — 10: Pen
siunea doamnei Olimpia — 18,30.
• Teatrul Giulești (sala
Majestic,
14 72 34) : Opinia publică — 10; Ano
nimul venețian — 15; Cum s-a făcut
de-a rămas Catinca fată bătrînă —
18; (sala Giulești, 18 04 85) :
Arta
conversației — 18.
• I.A.T.C. (15 72 59) : Anchetă asupra
unui tînăr care nu a făcut nimic —
11; Dragostea pusă la încercare —
18.30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase“ (sala Savoy, 15 56 78) : Dragoste
la prima vedere — 11: Funcționarul
de la Domenii — 18; (sala Victoria,
50 58 65) : Frumosul din pădurea ză
păcită — 18,30; (la Palatul sporturi
lor și culturii) : Constelația Boema
— (amînat din 27 I.) — 15,30; 19.
• Ansamblul „Rapsodia română"
(13 13 00) : Fata moșului cea harnică
10,30; Pe sub cetini la izvoare —
18.30.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) :
înțelepții din Helem — 11.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Pinocchio — 10,30; Mary Poppins —
18.
• Teatrul „Țăndărică"
(15 23 77) :
Șoricelul și păpușa — II; (sala din
Piața Cosmonauților, 11 07 57) : Tigrișorul Petre — 11.
• Circul București (10 41 95) : Parada
circului — 10; 15,30; 19.
• Estrada Armatei (13 60 64.
sala
C.C.A.) : Veselia are cuvîntul
—
15.30, Estrada în emisie — 18.
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Socialistă Panelenă — PASOK

CACHET
ss La Combinatul de fire sintetice
din Vaslui au fost lansate în fabri
cație trei noi produse foarte nece
sare economiei naționale și solici
tate la export. Este vorba de firele
poliesterice de mare finețe și cu
contracție mâritâ, firele poliesterice
texturate și firele sintetice filamentare de o deosebită rezistență și
largă utilizare.

■ Specialiștii de la Întreprinde
rea metalurgică din Bacău au
conceput o nouă și eficientă teh
nologie de fabricare a sertarelor
pentru robineții cu corp plat și dia
metru normal de 1 000-1 400 mm.
Ea constă în placarea acestora cu
oțel inoxidabil asigurat din mate
riale refolosibile preluate de la
întreprinderea de utilaj
chimic
Borzești, înlocuindu-se astfel siste
mul de sudură folosit pînă acum.
Prin introducerea noii tehnologii
consumul de oțel inoxidabil a fost
redus de circa 7 ori în condițiile
creșterii productivității muncii de
3,5 ori.
■ La uzina de feroaliaje din ca
drul Combinatului metalurgic Tulcea
se află în curs de montare un
calculator destinat
urmăririi pro
cesului tehnologic. In acest fel, re
țetele de fabricație și procesele ter
mice vor fi urmărite și reglate de
creierul electronic, se vor optimiza
parametrii de funcționare ai cuptoa
relor, asigurîndu-se, totodată, o ca
litate superioară a feroaliajelor,
precum și reducerea consumului de
materii prime și energie electrică.
■ Pe valea lazului, în județul
Sălaj, a fost pusă în funcțiune pri
ma microhidrocentrală dintre cele
construite în această zonă de către
Oficiul județean de gospodărire a
apelor. în curînd va fi dată în ex
ploatare a doua microhidrocentra
lă, ambele urmînd să producă lunar
aproape 60 000 kWh energie elec
trică.
■ Locuitorii județului lași au
prestat anul trecut peste 150 mili
oane ore muncă patriotică, realizînd obiective și lucrări de bună
gospodărire și înfrumusețare în va
loare de 1,294 miliarde lei, cu aproape o jumătate de miliard de
lei mai mult decît angajamentul
anual. Au fost amenajate zone și
pății verzi, au fost redate în cir
cuitul agricol productiv 195 ha de
teren intravilan, s-au reparat străzi
și trotuare, poduri și podețe, s-au
amenajat baze sportive și terenuri
de joacă pentru copii.

■ A intrat în funcțiune la între
prinderea de in și cînepă din Cărei
un modern atelier de fabricare a
plăcilor aglomerate din puzderiile
rezultate din procesul tehnologic,
cu o capacitate anuală de 9 000
tone. Ele au caracteristici similare
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cu cele ale plăcilor aglomerate din
lemn, putînd fi utilizate la lucrările
de construcții și de izolații, la con
fecționarea de mobilier și în alte
domenii.

S3 Pe raza ocoalelor silvice Comănești, Cașin, Dărmănești și Fîntînele din județul Bacău vor fi îm
pădurite în acest an peste 1 500
hectare de teren. In acest scop, sil
vicultorii au pregătit în pepiniere
peste 9 milioane puieți de stejar,
paltin, cireș, nuc, precum și arbuști
fructiferi. întreaga suprafață va fi
plantată cu ajutorul tineretului și al
țăranilor cooperatori.

B Pentru realizarea de producții
agricole sporite în acest an, coope
ratorii și mecanizatorii din județul
Mureș au transportat în cursul acestei ierni, pe cîmp, peste 350 000
tone de îngrășăminte organice, cu
care au fost fertilizate terenurile
destinate, cu precădere, culturilor
intensive.
■ Rețelei de unități de mică in
dustrie aparținînd Uniunii județene
a cooperativelor meșteșugărești Te
leorman I s-au adăugat trei noi
secții de prelucrare a materialelor
refolosibile rezultate din procesul
de producție al unor întreprinderi.
■ întreprinderea „Electrometal"
din Timișoara a livrat primele rulote
de marfă - RMA-600, produse noi,
solicitate de unitățile socialiste pose
soare de autoturisme de teren ARO.
Acest tip de rulotă poate transporta
echipamente și materiale, în greu
tate de 600 kg, necesare unor acti
vități de întreținere și reparații cu
caracter urgent sau gen service, în
condițiile diminuării consumului de
carburanți cu 20 la sută.
■ Zestrea materială aflată la dis
poziția amatorilor de sport din
Brăila s-a îmbogățit
cu o nouă
bază. In imediata apropiere a gră
dinii publice s-a deschis un pati
noar artificial care dispune de o
pistă de gheață în suprafață de
1 800 mp, vestiare, un cabinet me
dical și alte Spații utile celor care
doresc să practice patinajul.

■ La cooperativa meșteșugăreas
că „Tehnica nouă" din Sibiu, bine
cunoscută și prin gama largă a ar
ticolelor sale de pescuit, a fost
conceput și realizat un nou produs
- lanseta din fibră de sticlă, deose
bit de solicitată de pescarii spor
tivi.
■ Pe platforma industrială a
municipiului Oradea s-a trecut la
executarea racordului pentru utili
zarea energiei termice reziduale de
la întreprinderea „Alumina" din lo
calitate.
Beneficiarul,
întreprin
derea de sere din Oradea, va rea
liza importante economii de com
bustibil convențional.

Noul hotel ieșean „Moldova44

în perioada 29 ianuarie — 2 fe
bruarie, o delegație a Partidului Miș
carea Socialistă Panelenă — PASOK,
condusă de Apostolos Athanasios
Tsohatzopoulos, membru al Birou
lui Executiv al Comitetului Cen
tral al PASOK, ministru pe lingă
primul ministru al Greciei, a efec
tuat, la invitația C.C. al P.C.R., o vi
zită în țara noastră.
în timpul șederii în România, de
legația a purtat convorbiri la C.C. al
P.C.R. cu tovarășul Ion Stoian, mem

t V
12,00 Telex
12,05 Lumea copiilor. întîmplărl de va
canță. Telefilmoteca de ghiozdan
(color). Misterul
lu! Herodot.
Producție a Casei de filme cinci
după romanul „Movila bătrînului"
de N. Ionescu-Dunăreanu. Scena
riul și regla : G. D. Tarnavski.
Episodul 1
12,40 Din cununa cînteculul românesc
(color). Muzică populară
13,00 Album duminical (parțial color),
în program : 0 Poezie și muzică
• Melodii populare • Pagini ci
nematografice vesele • Telesport
• Muzică ușoară • Secvența te
lespectatorului
15.00 închiderea programului
19.00 Telejurnal (parțial color)
19,20 în Intimplnarea celui de-al III-lea
Congres al Frontului Democrației

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 3 februarie, ora 20 — 6 fe
bruarie, ora 20. în țară : Vreme în ră
cire accentuată. Cerul va fi schimbă
tor, cu înnorări mai pronunțate în ju
mătatea estică a țării, unde vor cădea
ninsori locale viscolite. în celelalte re
giuni, ninsori izolate. Vîntul va sufla
moderat, cu intensificări din sectorul
nordic în zona de munte cu
viteze
pînă la 145 kilometri pe oră și în es

La poligonul „Dinamo" din Capi
tală au început întrecerile campio
natelor internaționale de tir pentru
arme cu aer comprimat pentru se
niori, în prima zi desfășurîndu-se
probele de pușcă.
In concursul feminin, o comporta
re meritorie a avut-o junioara orădeancă Olimpia Rus, care a termi
nat victorioasă cu un rezultat bun
— 385 puncte. De remarcat că Olim
pia Rus a cîștigat anul acesta și
campionatul republican.
Pe locul secund, sîmbătă, s-a si
tuat Sara Petro (Ungaria) — 383 p,
poziția a 3-a revenind recordmanei
României, Dumitra Matei — 382
puncte.
Iată clasamentul în continuare :
Kerstin Wilde (R.D.G.) — 381 p,
Kerstin Zinpins (R.D.G.) — 381 p și
Petra Friese (R.D.G.) — 380 p.
La masculin, sportivul român Ion
Joldea a obținut o victorie detașată,
cu 583 puricto, locurile următoare
fiind ocupate de compatrioții săi
Constantin Stan — 577 p și Mihai
Dumitrescu — 576 p.
Competiția se încheie astăzi cu
probele de pistol.
Presa portugheză a publicat nume
roase comentarii pe marginea me
ciului de fotbal disputat la Lisabo
na între formațiile Portugaliei și
României, meci cîștigat cu scorul
de 3—2 de sportivii români. Ziarele
„A Tarde" și „Diario de notitias"
evidențiază jocul excelent prestat de
Ștefănescu, Lăcătuș, Boloni și Ungureanu, evoluția bună a unui ansam
blu destul de închegat care este această echipă a României bine în
drumată tactic. Cotidianul sportiv
„A Boia" remarcă jocul precis al'
apărării echipei române, potențialul
în creștere al jucătorilor tineri care
aduc un plus de vigoare formației
antrenate de Mircea Lucescu.

Un obiectiv de mare
importanță,
îndeo
sebi pentru dezvolta
rea turismului pe aceste meleaguri, reali
zat în ultimul timp,
este hotelul „Moldo
va", situat în apropie
rea magazinului uni
versal
cu
același
nume. Clădirea sa, cu
subsol, mezanin și 12
etaje, conferă un plus
de modernitate arhi
tecturală acestei zone
orășenești. Complexul
hotelier se distinge
prin volumetrie și ele
mente decorative deo

sebite, precum și printr-un finisaj superior.
Noul hotel dispune
de 320 locuri de cazare
de categoria I, iar
complexul de alimen
tație publică aferent
se compune din res
taurant. braserie, cafebar și bar de zi. Com
plexul mai are un
salon multifuncțional
destinat
întîlnirilor
oficiale, conferințelor
și manifestărilor cultural-sociale. (Manole
Corcaci, coresponden
tul „Scînteii").

FOTjO : L. Stratulat

Dreptul de a introduce dispoziție testamentară asupra
sumelor depuse la C.E.C.
Drepturile și avantajele oferite de
Casa de Economii și Consemnațiuni
depunătorilor și variatele forme
și instrumente de economisire puse
la dispoziția lor au determinat
dezvoltarea procesului economisirii
în țara noastră. Astăzi, există asu
pra populației un număr de peste
21,5 milioane librete de economii,
conturi curente personale, precum
și obligațiuni C.E.C. cu ciștiguri și
instrumente de economisire pentru
elevi.
Titularii libretelor de economii,
ai depozitelor de obligațiuni C.E.C.
cu ciștiguri depuse spre păstrare,
precum și ai conturilor curente
personale pot dispune unităților
C.E.C. ca de sumele economisite să
poată beneficia, după decesul lor,
un număr nelimitat de persoane
fizice sau juridice stabilite prin
dispoziție testamentară.
Cu prilejul depunerii inițiale, ti
tularul completează rubrica „dispo
ziție testamentară" de pe verso
documentului de depunere, menționind numele și prenumele per
soanei (persoanelor) pe care le
împuternicește să dispună de su
mele economisite după decesul său,
piecum și anul nașterii fiecăreia.
Odată cu stabilirea persoanelor in
favoarea cărora se introduce dispo
ziție testamentară, titularii pot
menționa eventual și cota fiecărei
persoane în parte.
Dispoziția testamentară se poate
acorda și persoanelor juridice, specificndu-se în acest caz denumirea
acestora.

Dispoziția testamentară se poate
introduce și ulterior de titularul
libretului de economii sau contului
cureht personal, cu prilejul unei
operații de depunere de minimum
5 lei pentru titularii de librete de
economii sau prin depunerea unei
cereri scrise, în cazul titularilor
conturilor curente personale.
Modificarea sau anularea aces
teia se poate solicita în aceleași
condiții. în acest caz pe fața foii
de depunere, titularul libretului de
economii înscrie mențiunea „Mo
dificat dispoziția testamentară" sau
„Anulat dispoziția testamentară".
Introducerea ulterioară, modifi
carea sau anularea dispoziției tes
tamentare se
pot efectua la
oricare unitate C.E.C. din țară.
Numele persoanelor fizice sau
denumirea persoanelor juridice in
favoarea cărora s-a introdus dis
poziția testamentară nu se înscriu
în libretul de economii.
După decesul titularului, persoa
nele înscrise Ia dispoziția testa
mentară pot dispune de sumele
economisite cu condiția prezentării
libretului de economii (cecului) șl
a actului de deces în original al
titularului.
în cazul în care titularii unor
instrumente de economisire nu au
stabilit dispoziție testamentară în
favoarea unor persoane, sumele
economisite de ei se restituie de
unitățile C.E.C. moștenitorilor legali
sau testamentari pe baza și în
limitele stabilite prin certificatul
de moștenitor sau hotărire judecă
torească definitivă.

și Unității Socialiste. Noi hotărîm, noi înfăptuim 1 — reportaj
19.40 Clntarea României (color). De pe
marea scenă a țării pe
micul
ecran. Emisiune realizată în cola
borare cu . Consiliul
Culturii șl
Educației Socialiste și Comitetul
de cultură și educație socialistă al
județului Neamț
20.20 Film artistic. ,,S-a întîmplat
la
Sandakan". Ultima parte
21.10 La zi în 600 de secunde (color)
21.20 Romanțe
și melodii de neuitat
(color)
21,50 Telejurnal (parțial color)
22,00 închiderea programului -

în prima semifinală a turneului
internațional de fotbal „Cupa Jawa
harlal Nehru" de la Cochin (India),
echipa Iugoslaviei a învins cu scorul
de 3—1 (1—0) formația Coreei de
Sud. Au marcat Vokri, Gudelj, Vujo-

de la stabilirea relațiilor diplomatice român o-vietnameze

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST DIN VIETNAM
Cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a fondării Parti
dului Comunist din Vietnam, vă adresăm dumneavoastră,
tuturor comuniștilor, precum și întregului popor vietnamez
prieten, calde felicitări și salutul nostru tovărășesc.
De-a lungul celor cinci decenii și jumătate de existență,
Partidul Comunist din Vietnam a condus lupta eroică a
poporului vietnamez împotriva dominației coloniale și a
intervenției imperialiste, pentru triumful revoluției so
cialiste, reunificarea patriei și construirea noii orinduiri
pe teritoriul Vietnamului liber.
în toată această perioadă, între Partidul Comunist
Român și Partidul Comunist din Vietnam s-au statornicit
relații de prietenie și solidaritate militantă. Comuniștii,
întregul nostru popor au urmărit cu caldă simpatie și
au susținut pe multiple planuri cauza dreaptă și lupta
neobosită ale Partidului Comunist din Vietnam, ale între
gului popor vietnamez pentru eliberare națională și so
cială, pentru salvgardarea independenței sale naționale.

20,00
20.20
20.40
21,05

Telejurnal (parțial color)
Orizont tehnico-ștllnțifie
Tezaur folcloric (color)
Roman-foileton (color). „Drumul
Iul Jan Amos". Episodul 2
21,50 Telejurnal (parțial color)
22,00 închiderea programului
tul țării, cu viteze de 60—80 km pe oră.
Temperaturile minime vor fi cuprin
se intre minus 20 și minus 10 grade,
pe alocuri
mai ridicate în primele
nopți, dar mal scăzute in centrul
și
nord-estul
țării, cele maxime vor fi
cuprinse între minus 9 grade și plus
un grad,
mal ridicate în sud-vestul
țării. In București : Vreme în răcire.
Cerul va fi variabil, mai mult noros.
Vor cădea ninsori îndeosebi în prime
le zile. Vîntul va sufla moderat, cu
intensificări de scurtă durată. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între
minus 12 și minus 7 grade, iar cele
maxime între minus 4 grade și plus un
grad.

vici, respectiv, Kim See. în finală,
fotbaliștii iugoslavi vor întîlni echipa
învingătoare din partida U.R.S.S. —
Maroc.

TENIS
în sferturile de finală ale turneu
lui internațional de tenis de la
Memphis (Tennessee). Jimmy Co
nnors l-a eliminat cu 7—6, 6—4 pe
Kevin Curren, Yannick Noah 1-a
întrecut cu 6—3, 3—6, 6—3 pe Shahar Perkiss, Eliot Teltscher a dispus
cu 7—6, 6—4 de Greg Holmes, iar
Stefan Edberg a cîștigat cu 6—4, 6—2
partida cu Brad Gilbert.
Rezultate înregistrate în turneul
internațional feminin de tenis de la
Marco Island (Florida). : Kathy Jor
dan (S.U.A.) — Catherine Tanvier
(Franța) 6—1, 6—2 ; Sabrina Goles
(Iugoslavia) — Lilian Drescher (El
veția) 6—3, 3—6, 7—5 ; Carpille Ben
jamin (S.U.A.) — Virginia Wade
(Anglia) 6—2, .6—4: Lisa Bonder
(S.U.A.) — Katerina Maleeva (Bulga
ria) 6—1, 7—6 ; Bonnie Gadusek
(S.U.A.) — Gabriela Sabatini (Argen
tina) 6—3, 6—4.

RUGBI
Sîmbătă s-au disputat primele me
ciuri din noua ediție a comnetiției
internaționale de rugbi „Turneul
celor cinci națiuni". La Londra, în
prezența a 60 000 de spectatori, echi
pele Angliei și Franței au terminat
la egalitate. 9—9 (3—3), în timp ce
Scoția a fost învinsă pe teren pro
priu, la Edinburg, cu 18—15 (3—6), de
către formația Irlandei.

ȘAH
După șapte runde, în turneul zonal
de șah de la Kavala (Grecia), pe
primul loc al clasar^entului se află
Cebalo (Iugoslavia) cu 4,5 puncte (1),
urmat de Velimirovici, Nikolici (am
bii Iugoslavia) — cu cîte 4 puncte (1),
și Borg (Malta) — 4 puncte.
în runda a 7-a, Cebalo a cîștigat
la Onei, Nikolici l-a învins pe Skembris, iar în partidele Borg — Gavrilakis, Marianovici — Ilmaz și Mucco
— Velimirovici a fost consemnată
remiza.

Ne bucurăm sincer de succesele repurtate de oamenii
muncii vietnamezi, sub conducerea partidului, in edifica
rea bazei tehnico-materiale a socialismului și dezvoltarea
multilaterală a patriei, în creșterea nivelului de trai ai
poporului.
Exprimăm și cu acest prilej încrederea că relațiile de
prietenie și colaborare dintre Partidul Comunist Român
și Partidul Comunist din Vietnam vor continua să se
dezvolte și în viitor, în spiritul înțelegerilor convenite cu
ocazia întîlnirilor Ia nivel înalt, spre binele și în interesul
popoarelor român și vietnamez, al cauzei păcii și colabo
rării internaționale.
Cu ocazia acestui jubileu, adresăm comuniștilor, tuturor
oamenilor muncii din Vietnam urarea de a obține noi
succese în realizarea hotărîrilor celui de-al V-lea Con
gres al partidului, in activitatea de construcție socialistă,
în lupta pentru împlinirea aspirațiilor de pace, progres și
bunăstare ale poporului vietnamez.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
TELEGRAME

LUNI 4 FEBRUARIE

INFORMAȚII SPORTIVE
TIR

FOTBAL

Cu fiecare an ce
trece, zestrea edilita
ră și urbanistică a
municipiului Iași se
îmbogățește cu tot mai
multe locuințe, spa
ții comerciale și pen
tru prestări de servi
cii, cu noi hoteluri,
restaurante, cofetării
etc. Numai în 1984,
spre exemplu, au fost
construite în toate
cartierele
orașului,
precum și în centrul
civic încă aproape
4 000 apartamente și
s-au amenajat peste
10 000 mp spații co
merciale.

bru supleant al Comitetului Politic
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.,
la Ministerul Comerțului Exterior și
Cooperării Economice Internaționale,
Comitetul județean Brașov al P.C.R.
și Comitetul municipal de partid Plo
iești. Membrii delegației au avut intîlniri la Academia „Ștefan Gheor
ghiu", precum și la Uzinele „1 Mai“Ploiești, Ia întreprinderile de trac
toare și autocamioane din Brașov,
precum și la alte unități industriale.

• 55 de ani de la crearea Partidului Comunist din Vietnam @ 35 de ani

Cu prilejul aniversării a 35 de ani
de la stabilirea relațiilor diplomatice
dintre Republica Socialistă România
și Republica Socialistă Vietnam, în
tre ministrul afacerilor externe al

României, Ștefan Andrei, și minis
trul afacerilor externe al Vietnamu
lui, Nguyen Co Thach, a avut loc un
schimb de telegrame de felicitare.
în telegrame se exprimă satisfac
ția față de evoluția de pînă acum a

relațiilor de strinsă prietenie dintre
cele două partide, țări și popoare,
precum și dorința comună de extin
dere și intensificare a conlucrării
româno-vietnameze, atît pe plan bi
lateral, cit și în viața internațională.

In interesul cauzei socialismului, sub semnul
colaborării prietenești
Poporul vietnamez sărbătorește,
la 3 februarie, împlinirea a 55 de
ani de la crearea Partidului Comu
nist din Vietnam, eveniment care
a marcat o cotitură hotărîtoare în
lupta pentru înlăturarea asupririi
naționale și sociale, în vederea fău
ririi unei vieți noi in această țară.
Faptul că, în prezent, poporul viet
namez construiește socialismul pe
întreg cuprinsul țării constituie o
grăitoare mărturie a rolului istoric
al partidului comuniștilor, car.e,
afirmîndu-se de la început ca ste
gar al mișcării patriotice, de eli
berare, ca promotor al intereselor
fundamentale ale oamenilor mun
cii, ale întregii națiuni, a însuflețit,
organizat și condus bătăliile pentru
scuturarea jugului colonial și eradi
carea exploatării feudale și capita
liste, pentru dobîndirea indepen
denței și libertății, pentru făurirea
unei orinduiri sociale superioare.
întărindu-și continuu rîndurile.
Partidul Comunist din Vietnam a
condus cu eroism lupta împo
triva colonialismului, pentru cauza
dreaptă a libertății, care și-a găsit
o strălucită încununate prin vic
toria revoluției populare din august
1945 și proclamarea Republicii De
mocrate Vietnam, primul stat al
oamenilor muncii din Asia de
sud-est. O importanță deosebită
în perioada ce a urmat a avut cel
de-al III-lea Congres al partidului,
desfășurat in 1960, care, pornind de
Ia desăvîrșirea revoluției democratpopulare, a trasat, linia .generală a
înaintării spre construirea, în
partea, de nord a țării, a orînduirii
socialiste și a stabilit, în acest ca
dru, primul plan cincinal de dez
voltare economico-socială.
In toți acești ani, depunînd o
amplă activitate pentru consolida
rea puterii revoluționare, Partidul
Comunist din Vietnam a fost, tot
odată, sufletul luptei eroice, pline
de sacrificii pentru apărarea pa
triei, a independenței și suverani
tății, pentru dejucarea încercărilor
puterilor străine de a redobindi
vechile poziții prin instaurarea în
Vietnamul de Sud a unui regim
antipopular, sprijinit de forțele intervenționiste dtn afară — luptă care
s-a bucurat de simpatia și solidari
tatea tuturor țărilor socialiste, a
forțelor progresiste de pretutin
deni și care a dus, în cele din
urmă, la eliberarea întregului teri
toriu al țării.
Istoria Partidului Comunist din
Vietnam, întreaga sa activitate, vic
toriile pe care le-a dobîndit, așe
zarea temeliilor noii orinduiri, eli
berarea și unificarea Vietnamului
sint indisolubil legate de activita
tea președintelui Ho Și Min, pa
triot și revoluționar înflăcărat, care

a întruchipat aspirațiile cele mai
scumpe de libertate, de pace și
progres ale poporului vietnamez.
In prezent, Partidul Comunist din
Vietnam depune eforturi pentru în
făptuirea hotăririlor Congresului al
V-Iea, desfășurat în 1982, îndrep
tate spre dezvoltarea agriculturii,
energeticii și altor ramuri indus
triale, valorificarea resurselor na
ționale, a capacității creatoare a
poporului, în vederea sporirii avu
ției țârii, a făuririi bazei tehnicomateriale a socialismului.
Printr-o fericită coincidentă, se
împlinesc tot in această zi 35 de
ani de la stabilirea relațiilor diplo
matice dintre România și R.D. Viet
nam (astăzi R.S. Vietnam), eveni
ment de deosebită însemnătate în
istoria relațiilor dintre cele două
țări, în dezvoltarea colaborării din
tre ele. Acest act a dat expresie
sentimentelor de prietenie și soli
daritate ale poporului român față
de lupta poporului vietnamez pen
tru înlăturarea dominației străine,
pentru făurirea unui stat de sine
stătător, pașnic, socialist.
în anii ce au trecut de Ia stabi
lirea relațiilor diplomatice, atît în
perioada consolidării regimului de
mocrat-popular vietnamez și a tre
cerii la făurirea noii orinduiri, cit
și în perioada agresiunii imperia
liste, solidaritatea militantă a po
porului român cu cauza dreaptă a
poporului vietnamez s-a manifes
tat sub multiple forme. Sint bine
cunoscute fermitatea și consecvența
cu care partidul și statul nostru au
acționat pentru încetarea agresiunii
imperialiste, pentru stingerea foca
rului de război din Indochina, pen
tru soluționarea justă a problemei
vietnameze, acordînd poporului
vietnamez ajutor multilateral. Odată cu victoria deplină a poporu
lui vietnamez. România socialistă
a salutat cu satisfacție eliberarea
totală a țării, realizarea unității
naționale, proclamarea Republicii
Socialiste Vietnam.
Evocînd tradiționalele relații din
tre cele două țări și popoare, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU ară
ta : „Prietenia româno-vietnameză
are tradiții îndelungate ; ea s-a
dezvoltat și s-a ridicat pc o treaptă
nouă în condițiile înfăptuirii revo
luției și construcției socialiste din
țările noastre. Solidaritatea româ
no-vietnameză a căpătat un carac
ter și mai activ, s-a manifestat și
mai puternic atunci cînd Vietnamul
a devenit obiectul intervenției im
perialiste. România socialistă a
acordat poporului vietnamez, în tot
decursul războiului, întregul său
sprijin material, politic, militar, di
plomatic și moral, miliiind cu toată
fermitatea și energia pentru înce
tarea intervenției străine, pen

tru respectarea dreptului poporului
vietnamez de a se dezvolta liber și
independent, potrivit propriei sale
voințe".
Poporul vietnamez a acordat o
înaltă apreciere solidarității de care
s-a bucurat din partea poporului
român. în acest sens, tovarășul LE
DUAN sublinia : „în decursul ani
lor, poporul român a sprijinit activ
cauza revoluționară a poporului
vietnamez, atit in lupta sa de rezis
tență pentru salvarea națională, cit
și în construirea socialismului. în
lorme variate, poporul român a fost
întotdeauna alături de poporul viet
namez, față de care și-a manifestat
Sentimentele sale de solidaritate".
în noile condiții, s-au creat pre
mise pentru ca relațiile dintre cele
două țări să se dezvolte în conti
nuare pe diferite planuri, avînd ca
temelie principiile egalității în
drepturi, respectării independentei
și suveranității naționale, neames
tecului în treburile interne ale
altor state, avantajului reciproc și
întrajutorării tovărășești, eradică
rii politicii de forță și apărării
păcii.
Un rol determinant au avut și au
în acest sens legăturile de colabo
rare dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist din Viet
nam și, îndeosebi, întilnirile și
convorbirile, de la București și
Hanoi, dintre tovarășii Nicolae
Ceaușescu și Le Duan, înțelegerile
realizate cu aceste prilejuri. Sem
nată de conducătorii celor două
partide, „Declarația privind întări^
rea continuă a prieteniei și soli
darității, dezvoltarea colaborării
dintre Partidul Comunist Român și
Partidul Comunist din Vietnam,
dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Socialistă Viet
nam" constituie o trainică temelie
pentru extinderea și aprofundarea,
pe mai departe, a relațiilor de
prietenie și conlucrare românovietnameze, pe plan politic, econo
mic, tehnico-științific, cultural, in
alte domenii de activitate.
Cu prilejul celei de-a 55-a ani
versări a creării Partidului Comu
nist din Vietnam și împlinirii a 35
de ani de la stabilirea relațiilor di
plomatice româno-vietnameze, po
porul român, adreșînd poporului
vietnamez urări de succese cit mai
importante in toate domeniile con
strucției pașnice și progresului ecoIicmlco-social, în împlinirea aspira
țiilor sale de pace și bunăstare. își
exprimă convingerea că relațiile
dintre cele două partide, țări și po
poare se vor dezvolta în continua
re, în interesul reciproc, al cauzei
generale a socialismului, destin
derii și colaborării internaționale.

Al. CAMPEANU

R, S, F. IUGOSLAVIA

CERTITUDINILE VIITORULUI
„Ce este nou in Iugoslavia ?"
La această întrebare adresată ce
lui care a vizitat recent țara ve
cină și prietenă se pot da multiple
răspunsuri, în funcție de preocu
pările specifice ale interlocutoru
lui. Bunăoară, dacă vei intilni un
om interesat de urbanism, ii poți
vorbi mult despre impresiile cu
lese în timpul vizitei prin „Novi
Beograd“, cel mai impresionant
cartier al capitalei țării, unde
fantezia proiectanților s-a întîlnit
fericit cu bunul gust al gospodari
lor. Sâ spui că acest „oraș in oraș"
are un aer primitor, cetățenii păstrind o fericită conviețuire cu na
tura, să spui că el „întinerește"
în continuare, an de an, cu mii și
mii de apartamente noi — n-ai
face decît să rostești pe jumătate
adevărul. Pentru că acest cartieroraș este gîndit pentru om, pen
tru timpul său liber. Nu întimplător aici vei găsi școli, cinema
tografe, teatre, o vastă rețea comer
cială, terenuri de sport, spații de
joacă pentru copii. între toate aces
tea, o „vedetă" de primă mărime:
„Centrul de conferințe Sava" ; un
impresionant complex cultural-so
cial, construit într-o viziune mo
dernă, deosebit de funcțională.
Spații largi, interioare de efect,
aparatură ultramodernă — iată
atributele centrului. „Comparti
mentele" sale ? „Sala aibastră“, cu
4 000 de locuri, destinată marilor
reuniuni și concertelor, două am
fiteatre cu cite 1 200 de locuri fie
care, alte citeva săli mai mici pen
tru întruniri restrinse, conferințe
de. presă etc., încăperi pentru 25
de unități comerciale, un elegant
hotel „Intercontinental". O reali
zare care vorbește cum nu se poa
te mai bine despre capacitatea
creatoare a popoarelor Iugoslaviei
prietene. în cartea de onoare a
acestui impunător centru cultural
și politic gazdele țin să arate o
apreciere cu care se mindresc :

„îi felicit cu toată sinceritatea pe
arhitecții și constructorii acestui
mare centru politic și cultural". Este
aprecierea
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu, făcută cu prilejul vi
zitării monumentalei construcții.
„Ce este nou in Iugoslavia ?“
Dacă întîmplător
interlocutorul
este preocupat de problemele eco
nomice, îi poți furniza noutăți din
cele mai diverse ramuri ale unei
economii care și-a proclamat drept
obiective fundamentale calitatea,
eficiența, modernizarea, dezvol
tarea armonioasă a industriei și
agriculturii, toate bazate pe prin-

Insemnări de călătorie
cipiul autoconducerii și autogestiunii muncitorești. Și exemple ale
modului cum se traduc in prac
tică aceste criterii fundamentale
iți oferă întreprinderile din Bel
grad, Novisad, Zagreb, Kragujevac sau alte orașe. Fie că este
vorba de întreprinderi construc
toare de mașini sau din industria
energeticii, de unități din indus
tria electronică sau agricultură,
peste tot ți se împărtășește că in
1984, an greu
pentru economia
mondială, săgeata producției a
mers în sus, înregistrîndu-se creș
teri notabile față de anul trecut.
Citeva secvențe privind realiză
rile anului trecut, spicuite la intîmplare din blocnotes : • Pro
ducția fabricii de tractoare și ma
șini agricole din Belgrad a ajuns la
42 000 tractoare și 30 000 motocultivatoare, niveluri ce indică o depă
șire a programelor stabilite • O
nouă unitate a industriei electro
tehnice iugoslave a fost inaugurată
în cadrul complexului industrial
„Ivo Lola Ribar" din Belgrad.
Noua fabrică este specializată în

computere destinate industriei ;
capacitatea ei anuală este de 3 000
de asemenea aparate pentru auto
matizarea mașinilor-unelte, cit și
pentru „acționarea" roboților in
dustriali • Cărbunele va continua
să reprezinte principala resursă
energetică pentru Iugoslavia și în
secolul viitor. Explicabile deci
eforturile pe care le fac minerii
acestei țări pentru sporirea conti
nuă a producției de cărbune ; in
anul trecut, statisticile au consem
nat o producție de 64 milioane
tone cărbune, cu 11 la sută mai
mult față de anul precedent • La
Combinatul de aluminiu din Tito
grad, unitate de frunte a industriei
iugoslave, planul pe anul trecut a
fost realizat cu o lună mai de
vreme, produeîndu-se suplimentar
10 000 tone de metal alb...
...Cit de mult contează în ba
lanța economiei asemenea fapte
de muncă și cit de tonifiante sint
pentru împlinirea tuturor proiec
telor de dezvoltare economică și
socială a țării ! Intr-adevăr, in
tr-un an care nu a fost ușor pen
tru economia iugoslavă, partidul
și guvernul, abordind realist si
tuația economiei, au lansat un pro
gram pe termen lung de stabili
zare economică, 1984 fiind primul
an de aplicare a acestui program.
Cu ce rezultate s-a Încheiat această
etapă î Statisticile sint edifica
toare : în 1984, producția indus
trială a Iugoslaviei a crescut cu
5.5 la sută față de anul 1983. Cele
mai mari creșteri au fost înregis
trate in domeniul construcțiilor
navale — 26 la sută, in industria
metalurgică și chimică — 18 Ia
sută, in producția de energie elec
trică — 9 la sută și în siderurgie
— 8 la sută. Sint rezultate născute
din spiritul de dăruire al munci
torilor, țăranilor și intelectualilor
Iugoslaviei vecine și prietene.
Sint rezultate obținute de po
poarele înfrățite ale unei țări so

Belgrad : profile arhitectonice moderne, caracteristice peisajului urbanistic
al Iugoslaviei

cialiste, motiv major pentru a ge
nera bucurie prietenească.
„Ce este nou in Iugoslavia ?“
Dar dacă interlocutorul este in
teresat de cultură, îi poți comu
nica impresii ce nu pot fi șterse
ușor din memorie. Este un semn al
unui standard ridicat de civilizație
să vezi librării asaltate de cititori,
să vezi oameni întîrziind ore în șir
prin sălile numeroaselor muzee, să
vezi săli de spectacole pline pînă la
refuz. Deosebit de căutate sint spec
tacolele Teatrului de operă și balet
din Belgrad. în repertoriu, printre
altele, „Boema" și „Rigoletto". La
pupitrul orchestrei, o surpriză —di
rijorul și compozitorul român Cor
nel Trăilescu, pe scenă altă sur
priză — intre interpreții de seamă,
tinărul tenor român Florin Geor
gescu. Aplauzele — multe, foarte
multe aplauze și „bisuri" — au răs
plătit din plin pe mesagerii artei
românești în Iugoslavia vecină și
prietenă.
Pretutindeni în această țară, în
întilnirile avute în fabrici și uzine,

cu muncitori și specialiști, ca și
in discuțiile purtate la Ministerul
de Externe, am putut nota o serie
de ginduri de sinceră apreciere
față de România, față de poporul
român, prieten de nădejde al po
poarelor
Iugoslaviei
socialiste.
Ginduri și aprecieri care pun lim
pede în lumină dorința celor două
țări vecine și prietene de a dez
volta tot mai mult colaborarea re
ciproc avantajoasă, pe teritoriul
fertil al activității economice, al
altor domenii de interes comun.
Stau mărturie, în acest sens, reali
zările deosebite obținute în cola
borarea din domeniul energetic de
la „Porțile de Fier 1“ și „Porțile
de Fier 11“, rezultatele pozitive
înregistrate în domeniul cooperării
într-o serie de ramuri industriale,
ca și în dezvoltarea schimburilor
comerciale. Realizări certe, care
reprezintă o serioasă bază de por
nire pentru lărgirea pe mai de
parte a unor tradiționale legături
bazate pe bună vecinătate, conlu
crare, prietenie.

Viorel SĂLĂGEAN

„Sub conducerea președintelui
Nicolae Ceaușescu,
România socialistă a obținut succese
istorice, afirmindu-se ca o prezență tot
mai activă pe arena internațională"
Ample relatări și comentarii ale mi jloacelor de informare de peste ho
tare consacrate omagierii personalității prestigioase a secretarului
general al partidului, președintele Republicii
Presa internațională acordă spații ample reflectării rezultatelor obți
nute de poporul român în dezvoltarea economiei naționale, a științei și
culturii, elogiind in același timp poziția activă a României în favoarea
instaurării unui climat de pace și colaborare rodnică între toate statele
lumii.
Evocînd omagiereo de către partid, de întregul nostru popor a
tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu prilejul aniversării zilei de naștere și
a peste 50 de ani de activitate revoluționară, presa de pe diferite
meridiane ale lumii reliefează înalta considerație de care secretarul
general a' partidului, președintele Republicii, se bucură pe plan interna
țional. Sînt evidențiate contribuțiile sale de deosebită importanță,
soluțiile profund originale propuse marilor probleme ale actualității, acti
vitatea neobosită pentru edificarea unei lumi mai bune și mai drepte.

„SEEWIRTSCHAFT" din R.D.G.
Publicația inserează o serie de
cifre privind creșterea vertiginoa
să a producției industriale, care a
dus, totodată, la crearea a milioane
de noi locuri de muncă.
Ca o consecință a industrializării
socialiste a României, a avîntului
agriculturii și extinderii comerțului
exterior — subliniază publicația din
R.D.G. — au fost și sînt moderni
zate în continuare căile de trans
port. Un Ioc de o importanță deo
sebită în acest sector îl ocupă
grandioasa construcție modernă
Canalul
Dunăre — Marea Neagră,
Sub titlul „Poporul român înain
dezvoltarea și amplificarea relați
care permite transportarea, anual, a
tează ferm", ziarul „NODON SINilor de prietenie și cooperare rocirca 75 milioane tone de mărfuri.
MUN“ din R.P.D. Coreeană, premâno-egiptene. Ziarul subliniază
„Succese cu adevărat istorice s-au
zentînd îndelungata activitate re
„sentimentele de recunoștință și
obținut după anul 1965, de cînd la
voluționară desfășurată de to
înaltă apreciere pe care le nutrește
conducerea Partidului Comunist
varășul Nicolae Ceaușescu, încă
poporul egiptean față de eforturile
Român și a statului a fost ales
din primii ani ai tinereții, subli
neobosite ale președintelui Româ
Nicolae Ceaușescu. Sub directa sa
niază că alegerea sa, în anul 1965,
niei pentru găsirea unei soluții
îndrumare a fost, elaborată o poli
în funcția de secretar general al
juste și durabile stării conflictuale
tică de mare amploare, originală,
Partidului Comunist Român
~
,,‘<i
din Orientul Mijlociu".
pătrunsă de patriotism, vizind dez
inaugurat o nouă epocă, cea mai
POSTUL DE RADIO CAIRO a
voltarea continuă a economiei na
importantă și rodnică din istoria
difuzat un program special, preționale, a științei și culturii, a tutu
luptei revoluționare a poporului
zentînd pe larg realizările deose
ror sectoarelor vieții sociale" — re
român". „Realegerea tovarășului
bite obținute de poporul român în
Nicolae Ceaușescu in funcția de
anii de cînd tovarășul Nicolae levă ziarul italian „AVANTI".
secretar general al Partidului CoCeaușescu se află în fruntea parti
La rîndul său, cotidianul „IL
munist Român la Congresul al
dului și statului nostru.
POPOLO", evidențiază succesele
XIII-lea al partidului, care a. avut
dobîndite de țara noastră în dife
„Ceaușescu" este titlul artico
loc anul trecut, este expresia inallului publicat de „JORNAL DE rite sectoare de activitate și arată
tei stime și încrederii nețărmurite
că, „in prezent, România asigură
BRASILIA", în care se relevă că
a tuturor comuniștilor și a intre* '
președintele României este unul
dezvoltarea economico-socială a tu
gului popor român față de con
dintre cei mai mari oameni politici turor regiunilor țării, egalitatea de
ducătorul partidului și statului
plină și efectivă în drepturi a tu
ai lumii contemporane.
român", arată ziarul.
turor cetățenilor, dreptul de a folosi
Sînt prezentate în articol direc
După ce înfățișează pe larg
țiile de dezvoltare a țării noastre
limba maternă în instituții, școli,
realizările poporului român în cei
în activitățile culturale, valorificînd,
în perioada 1986—1990, fiind subli40 de ani ce au
tradițiile și patri
trecut de la vic
moniul cultural
toria
revoluției
ale fiecărei na
de eliberare so • „Epoca Ceaușescu11, epoca cea mai rodnică din ționalități conlo
cială și națio
cuitoare".
nală, antifascistă istoria poporului român • O țară cu o economie mo
„România
—
și antiimperialissubliniază ziarul
tă, articolul pre dernă, diversificată, în plină expansiune • Româ italian — se afir
zintă orientările nia
mă astăzi ca o
factor dinamic în lupta pentru dezarmare, prezență
și perspectivele
tot mai
de dezvoltare ale pace și colaborare între națiuni, pentru o lume mai activă pe are
țării, stabilite de
na internațională,
Congresul al XIIIbună și mai dreaptă
dezvoltând o am
lea al partidului.
plă colaborare cu
Totodată, coti
toate popoarele,
dianul
coreean
militând în mod
de pace niate prevederile documentelor ferm pentru afirmarea noilor prin
reliefează politica externă
__ _______
și colaborare promovată de Româ
Congresului al XIII-lea al P.C.R.
cipii in raporturile dintre state și
nia, evidențiind : „Autoritatea incu privire la creșterea nivelului de
pentru edificarea unei lumi mai
ternațională a României
~
creste pe
trai al poporului. Ziarul înfăți
bune și mai drepte".
zi ce trece, România militează
șează, de asemenea, relațiile roZiarul venezuelean „EL UNI
activ pentru asigurarea păcii și
mâno-braziliene, evidențiind, în
VERSAL" s-a referit la realizările
securității în Europa și in Balacest cadru, că vizita întreprinsă
remarcabile ale poporului român în
câni".
de tovarășul Nicolae Ceaușescu în
anii construcției socialiste, arătind
Brazilia „a constitv.it un moment
Este pus în evidență „rolul decă „politica de industrializare a țâ
de o importanță istorică pentru rii, de modernizare a agriculturii,
terminant al secretarului general
dezvoltarea acestor raporturi".
al P.C.R. în inițierea, și înfăpde dezvoltare a forțelor de produc
tuirea marilor realizări ale poArticolul este însoțit de o foto
ție in toate județele a dus la spo
porului român", relevîndu-se că
grafie ce îi înfățișează pe tovarășul rirea potențialului economic al țării,
Nicolae Ceaușescu și pe tovarășa
„succesele remarcabile șl transfor
a. asigurat consolidarea tot mai pu
Elena Ceaușescu cu prilejul vizi
mările radicale din România sînt
ternică a unității, independenței și
tei oficiale întreprinse în Brazilia. suveranității României". Este scos
rodul activității dinamice și con
într-o emisiune dedicată țării în relief faptul că „România se
ducerii juste a eminentului condu
noastre, TELEVIZIUNEA BRAZI
cător al poporului român, tovarășul
afirmă ca o prezență tot mai activă
LIANA, referindu-se la aniversarea
Nicolae Ceaușescu".
în viața internațională, ducind o
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu,
a
Articolul se referă, de asemenea,
politică, de largă colaborare cu toa
subliniat aprecierea de care se
la relațiile de prietenie strînsă și
te statele lumii, indiferent de
bucură pe plan internațional acti
de conlucrare dintre Republica So
regimul lor social, în spiritul
vitatea neobosită a președintelui
cialistă România și R.P.D. Coreeană.
coexistenței pajnice. Drumul par
României dedicată păcii, dezarmă
Un amplu articol consacrat
curs de România pune în evidență
rii, în primul rînd dezarmării nu
României, în care se evidențiază
eforturile și succesele unei națiuni
cleare,
instaurării
noii
ordini
eco

bilanțul rodnic al realizărilor ob
dornice să trăiască în pace, ală
nomice și politice internaționale,
ținute de poporul român în pe
turi de toate popoarele lumii".
edificării unei lumi mai bune și
rioada dintre Congresul al XII-lea
„Sub conducerea președintelui
mai drepte.
și Congresul al XIII-lea ale Par
Nicolae Ceaușescu — subliniază
„Stăpîni pe viitorul lor", se in
tidului Comunist Român, ritmurile
cotidianul „JORNAL DE ANGO
titulează corespondența din Bucu
înalte de dezvoltare a industriei
LA" — România s-a afirmat prin
rești publicată de ziarul bulgar politica sa. externă ca un factor
și agriculturii, creșterea nivelului
„OTECESTVEN FRONT", în care,
de trai, înflorirea necontenită a
activ în lupta pentru colaborare
evidențiind „țelurile înalte pe care intre toate națiunile lumii, pentru
învățămîntului și culturii în țara
și le-au propus prietenii români",
noastră, a inserat, în primul său
dezarmare șl pace, pentru o lume
se prezintă direcțiile de dezvoltare
număr din acest an, și revista din
a României socialiste în următorul mai dreaptă și mai bună".
R.P.D. Coreeană „KINNOJA".
România — notează revista
cincinal, și în perspectivă, pînă în
întregul popor român a adus un
„WIRTSCHAFTS WOCHE" din
anul 2000, stabilite de cel de-al
fierbinte omagiu tovarășului
R.F.G.
relații comer
Nicolae Ceaușescu. președintele XIII-lea Congres al Partidului ciale și —deîntreține
cooperare cu peste 150
Comunist Român.
Republicii
Socialiste
România,
de țări ; ea face comerț cu toate
în articol sînt înfățișate date și
secretar general al Partidului Co
statele, indiferent de orinduirea
cifre ilustrative privind progresul
munist Român, cu prilejul ani
lor socială sau economică. Această
realizat de țara noastră pe toate
versării zilei de naștere și a peste
extindere remarcabilă a relațiilor
planurile în anii socialismului.
cinci decenii de activitate revolu
comerciale
a fost posibilă prin in
„Comparativ cu anul 1945, in 1984
ționară — relevă ziarul iugoslav
termediul cooperării internaționale
producția industrială a țării a cres
„POLITIKA". Sînt subliniate suc
în producție și prin modernizarea
cut de o sută de ori, iar producția
cesele dobîndite de România în
treptată a industriei și agri
agricolă de șapte ori. Aceasta se
ultimii 20 de ani, de cînd la cîrma
culturii.
explică prin dezvoltarea accele
destinelor țării se află tovarășul
Apreciind că schimburile comer
rată și planificată a industriei și
Nicolae Ceaușescu.
ciale ale României cu R.F. Ger
prin așezarea agricultu/rii pe baze
Agenția iugoslavă de presă
mania s-au extins în ultimii ani,
industriale, ceea ce a dus la creș
.JTANIUG" a reliefat, de asemenea,
revista relevă că țara noastră con
terea produsului social de 28 de
vibrantul omagiu adus de întreaga
stituie un important partener co
ori, iar a venitului național de 32
noastră națiune conducătorului
mercial, subliniind potențialul eco
de ori", subliniază ziarul bulgar.
iubit al partidului și al țării, evi
nomic și stabilitatea economică ale
dențiind atît realizările repurtata
Un amplu articol consacrat dez
societății românești de astăzi.
pe- plan intern de România socia
voltării economice a țării noastre
listă, cît și politica de pace promo
Ziarul grec „PROINOS LOGOS"
este publicat de cotidianul polonez
vată de țara noastră, sub condu
„ZYCIE WARSZAWY", care subli a consacrat țării noastre mai mul
cerea
președintelui
Nicolae
te
pagini în care au fost publicate
niază că datorită ritmurilor înalte
Ceaușescu.
articole referitoare la istoria și cul
de dezvoltare, printre cele mai înal
Evidențiind succesele înregistrate
tura poporului român, la învățăte din lume, din anii ’60 și ’70,
de poporul nostru în construcția
mîntuj superior din țara noastră,
România s-a transformat dintr-o
socialistă a României, cotidianul
la posibilitățile pe care le oferă
țară agrară înapoiată într-un stat
egiptean „AL-GUMHURIA" relevă industrial-agrar, cu numeroase sec
România ca țară a turismului.
relațiile de prietenie și cooperare
toare industriale moderne. Pentru
Un spațiu important este dedi
statornicite între România și Egipt, a ilustra saltul realizat, cotidianul
cat relațiilor tradiționale de priete
la a căror dezvoltare o contribuție
polonez publică numeroase date cu
nie româno-grecești, ilustrate prin
hotărîtoare au avut înțelegerile și
privire la creșterea producției in aprecieri ale președintelui Nicolae
acordurile convenite între pre
dustriale, a venitului național, a
Ceaușescu.
ședinții Nicolae Ceaușescu și Hosni
producției agricole.
Revista indiană „FAIR IDEA",
Mubarak.
Referindu-se la importantele do
referindu-se — într-un articol su
La rîndul său, „THE EGYPTIAN
cumente
adoptate
în
cadrul
lucră

gestiv intitulat „Pentru bunăstarea
GAZETTE" evidențiază faptul că
poporului" — la poziția construc
„prestigiul international de care rilor Congresului al XIII-lea al
P.C.R., ziarul arată că programul
tivă a României privind necesita
se bucură România în zilele noas
tea orientării cheltuielilor militare
tre este strins legat de gîndirea și economico-social pentru cincinalul
viitor
și.
în
perspectivă,
pînă
în
în scopul dezvoltării, relevă : „Una
eforturile eminentului om politic
anul
2000
prevede
o
creștere
a
di

și de stat Nicolae Ceaușescu, cti
dintre cele mai importante proble
namicii
dezvoltării
comparativ
cu
me ale lumii contemporane care își
torul României moderne și artiza
cincinalul actual, în special pe ca
nul politicii externe" a tării. în
cer rezolvarea este, in opinia pre
lea sporirii eficienței economice, a
continuarea articolului este sub
ședintelui României, necesitatea
urgentă a reducerii cheltuielilor
liniată concepția
președintelui introducerii în producție de noi
României potrivit căreia „dezvol- tehnologii, precum și a automati
militare, al căror nivel reprezintă
zării
și
mecanizării
unor
întregi
■ tarea economico-socială și prospe
un factor agravant al situației eco
fluxuri
de
producție.
ritatea unei țări pot fi asigurate
nomice internaționale. România a
numai în cadrul unui climat de
prezentat, in acest sens, propuneri
Profundele transformări econo
pace, înțelegere și cooperare între
mice și sociale din anii construcției
concrete pentru reducerea cheltuie
toate națiunile și popoarele lumii".
lilor militare cu 10—15 la sută, fon
socialiste, transformări ce au per
mis României „să dispună astăzi durile astfel economisite urmând
Cotidianul „AL AKHBAR" pune
să fie folosite în favoarea dezvol
în lumină contribuția deosebită a de o industrie modernă, multilate
tării".
(Agerpres)
rală", sînt relevate și de revista
^tovarășului Nicolae Ceaușescu la

y

încheierea sesiunii Comisiei guvernamentale româno-polone
de colaborare economica și tebnico-științifica
VARȘOVIA 2 (Agerpres). — La
Varșovia s-au desfășurat lucrările
celei de-a XVII-a sesiuni a Comisiei
guvernamentale româno-polone de
colaborare economică și tehnico-științifică.
Pentru traducerea în viață a mă
surilor convenite cu prilejul convor
birilor din iunie 1984 dintre tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Wojciech Jaruzelski,
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.,
președintele Consiliului de Miniștri
al R. P. Polone, îndeosebi a Progra
mului de lungă durată privind dez
voltarea colaborării economice și
tehnico-științifice dintre România și
Polonia, comisia a stabilit acțiunile
ce vor fi întreprinse în domenii de in
teres reciproc, în special în industria

construcțiilor de mașini, industria
siderurgică și cea chimică. Acțiunile
convenite au în vedere aprofundarea
specializării și cooperării in produc
ție, creșterea ponderii acestora în co
merțul bilateral și diversificarea
schimburilor de mărfuri pe perioada
1986—1990 între cele două țări socia
liste și prietene.
Protocolul sesiunii a fost semnat
de Gheorghe Petrescu, viceprim-ministru al Guvernului Republicii So
cialiste România, și Janusz Obodowski, vicepreședinte al Consiliului de
Miniștri al R. P. Polone.
Cu același e prilej, Bujor Roșea,
vicepreședinte" al C.S.P., și Czesclaw
Krolikowski, adjunct al ministrului
științei, învățămîntului ■ superior și
tehnicii al R. P. Polone, au semnat
protocolul de colaborare tehnico-științifică pe anul 1985 între România
și Polonia.

Un interviu al tovarășului Konstantin Cernenko
în legătură cu viitoarele negocieri sovieto-americane
de la Geneva
MOSCOVA 2 (Agerpres). — în le
gătură cu viitoarele negocieri sovie
to-americane de la Geneva, Kon
stantin Cernenko, secretar general
al C.C. al P.C.U.S., președintele Pre
zidiului
Sovietului
Suprem
al
U.R.S.S., a arătat — într-un interviu
acordat societății americane de tele
viziune C.N.N. : „Consider că‘înche
ierea cu rezultate pozitive a noilor
tratative sovieto-americane privind
armamentele nucleare și cosmice ar
avea o influență favorabilă asupra

situației din lume, ar constitui un
pas important pe calea soluționării
problemelor cardinale ale contempo
raneității". „Noi privim lucrurile
realist și vedem dificultățile existen
te, iar acestea nu sînt mici — a
subliniat K. Cernenko. Dar ele pot
fi depășite. Pentru aceasta sînt ne
cesare bunăvoința ambelor părți,
dorința de a face compromisuri
raționale, precum și respectarea
riguroasă a principiului egalității și
securității egale".

Comunicat iugoslavo-vest-german
BELGRAD 2 (Agerpres). — în
comunicatul difuzat cu prilejul în
cheierii vizitei în Iugoslavia a lui
Hans-Dietrich Genscher, vicecance
lar, ministrul afacerilor externe al
R.F. Germania, se relevă necesitatea
dezvoltării relațiilor bilaterale, pre
cum și echilibrării schimburilor co
merciale.
în cursul primirii la-Veselin Giuranovici, președintele Prezidiului
R.S.F. Iugoslavia, s-a apreciat că
succesul în convorbirile de dezarma

re poate și trebuie să contribuie la
soluționarea altor probleme majore
ale lumii. Veselin Giuranovici și
Hans-Dietrich Genscher au salutat
înțelegerea sovieto-americană asu
pra convorbirilor de dezarmare și au
relevat, că sînt necesare eforturi din
partea comunității
internaționale
pentru a contribui la succesul con
vorbirilor prin participare și ac
țiuni constructive — relatează agen
ția Taniug.

în sprijinul Declarației de la Delhi pentru încetarea

cursei înarmărilor nucleare
ATENA 2 (Agerpres). — Vorbind
în cadrul unei conferințe de presă
organizate la Atena după încheierea
reuniunii consacrate păcii și elimi
nării pericolului nuclear, primul
ministru al Greciei, Andreas Papandreu, a anunțat o serie de măsuri
concrete ce vor fi luate de cei șase
șefi de stat sau de guvern pentru
a promova .obiectivele formulate în
Declarația de la Delhi.
Printre altele, a arătat el. conținu
tul Declarației de la Delhi va fi
prezentat în capitalele tuturor state
lor posesoare de arme nucleare de
membrii grupului. înainte de înce
perea negocierilor de la Geneva din
tre Statele Unite și Uniunea Sovie
tică, din luna martie, cei șase lideri
se vor întîlni cu delegațiile america
nă și sovietică pentru a le prezenta
inițiativa lor. Totodată, va fi publi
cată o lucrare referitoare la ororile
unui război nuclear ce va fi distri

buită în întreaga lume, astfel îneît
oamenii să devină conștienți de si
tuația critică cu care este confrun
tată întreaga planetă și să acțione
ze pentru a împiedica o confruntare
nucleară.

DELHI — Organizația pentru pace
și solidaritate din întreaga Indie a
anunțat că va iniția o serie de ma
nifestări în sprijinul declarației
adoptate la recenta întîlnire de la
Delhi a șefilor de stat sau de gu
vern din Argentina, Grecia, India,
Mexic, Suedia și Tanzania. Un re
prezentant al organizației a relevat
însemnătatea pe care o are în actua
lele condiții de încordare a relații
lor internaționale documentul adop
tat la Delhi, care cheamă statele
nucleare, popoarele, parlamentele și
guvernele să depună toate eforturile
pentru eliminarea pericolului unei
catastrofe nucleare.

Fermă condamnare a manevrelor militare desfășurate
de R. S. A. in Namibia
NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres).
— Consiliul O.N.U. pentru Namibia a
dat publicității, la New York, o de
clarație în care condamnă cu fermi
tate recentele manevre militare des
fășurate în acest teritoriu de regimul
rasist de la Pretoria, transmite agen
ția United Press International. Aces
te manevre, care reprezintă cea mai
mare desfășurare de forțe militare
convenționale organizată de R.S.A. în
Africa de Sud-Vest, constituie, tot
odată, o amenințare la adresa state
lor africane vecine, în primul rînd a
Angolei, se subliniază în document.
Declarația cere din nou regimului
de la Pretoria să pună capăt actelor
agresive îndreptate împotriva po
porului namibian și să retragă ime
diat toate trupele sud-africane din
Namibia.

MBABANE 2. — în capitala Swazilandului, Mbabane, s-a încheiat se
siunea Conferinței de coordonare
pentru dezvoltare a țărilor din sudul
Africii (SADCC). Declarația finală
a reuniunii condamnă ostilitatea eco
nomică și militară a Republicii SudAfricane față de statele africane in-

dependente vecine și cheamă opinia
publică internațională să promoveze
o politică de presiuni susținute asu
pra regimului rasist de ia Pretoria
pentru a-1 obliga să înceteze actele
de agresiune. „Acesțe presiuni tre
buie să fie menținute pină cînd
apartheidul, cauza instabilității re
gionale, va fi eradicat", se mențio
nează în document. Declarația cere,
totodată, acordarea unei asistențe
sporite pentru țările SADCC în ve
derea reducerii nivelului dependenței
lor economice de R.S.A.

WASHINGTON 2. — In Statele
Unite continuă să se desfășoare zil
nic, în special în fața ambasadei Re
publicii Sud-Africane din Washing
ton și a consulatelor sud-africane din
alte orașe americane, demonstrații în
cadrul acțiunilor de protest împo
triva politicii de apartheid a regimu
lui minoritar rasist de la Pretoria.
Potrivit agenției Reuter, cunoscutul
cîntăreț american de culoare Harry
Belafonte a fost arestat în cursul
unei asemenea demonstrații organi
zate în fața ambasadei R.S.A. din
Washington. ■

GENȚIILE DE PRESA
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CRITICI LA ADRESA POLITICII F.M.I. Intr-o declarație făcută la
Brasilia, secretarul executiv al Comisiei Economice a O.N.U. pentru
America Latină (CEPAL), Enrique Iglesias, a arătat că țările latinoamericane nu vor putea soluționa problema datoriei externe numai prin
sporirea exporturilor lor - relatează agenția Prensa Latina. El a eviden
țiat necesitatea restabilirii, în primul rind, a unor ritmuri de dezvoltare
adecvate și a reducerii ratei dobînzilor la împrumuturi. „Politica pe care
Fondul Monetar Internațional încearcă să o impună Americii Latine este
negativă, deoarece ea nu numai că limitează capacitatea de export a
țărilor din regiune, ci și frînează dezvoltarea lor economică" — a spus
Enrique Iglesias.
PLENARA EXTRAORDINARA A
C.C. AL P.C. DIN CUBA care a avut loc la Havana a aprobat ra
portul prezentat de Fidel Castro,
prim-secretar al C.C. al P.C. din
Cuba, președintele Consiliului de
Stat și Consiliului de Miniștri ale
Cubei, cu privire la recenta vizi
tă efectuată în Nicaragua, precum
și cu privire la convorbirile avute
cu un griip de membri ai Congre
sului și oameni de afaceri din
S.U.A. Au fost examinate, de ase
menea, probleme referitoare la
perfecționarea muncii de partid in
domeniile ideologiei și culturii.

IN CADRUL UNEI REUNIUNI
POLITICE organizate la Renns, în
vestul țării, președintele Francois
Mitterrand a declarat că bilanțul
înregistrat de Franța pe plan eco
nomic și social de la preluarea
mandatului său este pozitiv, dar
departe de cel urmărit. El a adău
gat că situația cea mai dificilă este
înregistrată in domeniul locurilor
de muncă, apreciind că numai prin
ameliorarea diverșilor parametri
economici ar puted descrește curba
șomajului (care afectează in pre
zent peste două milioane de per
soane).
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Președintele Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka
COLOMBl

Cu prilejul aniversării Zilei naționale a Republicii Democratice Socialiste
Sri Lanka, vă transmit calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate
și fericire personală, de bunăstare și pace poporului Republicii Democratice
Socialiste Sri Lanka.
Exprim convingerea că raporturile de prietenie și cooperare dintre Repu
blica Socialistă România și Republica Democratică Socialistă Sri Lanka se
vor dezvolta pe mai departe, atit pe plan bilateral, cît și în sfera vieții
internaționale, in folosul reciproc al celor două popoare, in interesul pro
movării păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România
Poporul Republicii
Democratice Socialiste
Sri Lanka sărbătoreș
te la 4 februarie îm
plinirea a 37 de ani
de la actul proclamă
rii independentei, care
a pus capăt unei lungi
perioade de dominație
colonială și a deschis
o nouă pagină în is
toria tării. în perioa
da următoare și mai
ales incepînd din 1972,
cînd a fost instituită
republica, tînărul stat
din zona Oceanului
Indian (suprafața —
65 610 kmp ; populația
15 milioane de locui
tori) s-a angajat cu
toate forțele pe calea
lichidării înapoierii economice
moștenite
din trecut și a valori
ficării în folosul pro
priu a bogățiilor na
turale, reușind să ob
țină o serie de succe
se notabile. Aceste în
făptuiri au fost favo
rizate de faptul că
Sri Lanka, care în
limba băștinașilor în
seamnă ..insula bine-

cuvîntată". dispune de
importante si variate
resurse. Ea este îna
inte de toate o mare
producătoare si ex
portatoare de ceai, ocupînd locul trei în
lume. Plantațiile bine
îngrijite și în întregi
me naționalizate sînt
răspîndite pe pante
în terase pînă la 1 500
—2 000 m altitudine.
Se cultivă, de aseme
nea, orezul, plantați
ilor cu această cerea
lă
adăugîndu-li-se
cele cu cocotieri și ar
bori de cauciuc. Mă
surile luate în ultime
le decenii au dus la
așezarea pe principii
moderne a agricul
turii, sector în care
lucrează circa 50 la
sută din populație, și
la punerea bazelor
unei industrii proprii
în sectoare ca meta
lurgia, construcțiile de
mașini, mijloacele de
transport ș.a.
Eforturile poporului
srilankez pentru dez
voltarea tării, pentru

consolidarea indepen
dentei naționale sînt
urmărite cu simpatie
si interes de poporul
român, relațiile de
prietenie și colabora
re dintre România și
Sri Lanka cunoscind
o evoluție ascenden
tă. O expresie grăi
toare în acest sens o
constituie realizarea
cu asistentă româ
nească a unor obiec
tive economice im
portante in țara prie
tenă, cum sint com
plexul
de
prelu
crare a lemnului de
la Arissawela, prima
linie
de asamblat
tractoare din Sri Lan
ka etc.
Extinderea în con
tinuare a conlucrării
româno-srilankeze, gă
sirea unor noi forme
de cooperare cores
pund pe deplin inte
reselor celor două
țări și popoare, con
stituind. în același
timp, o contribuție
i mportantă la cauza
păcii și înțelegerii
internaționale.

IM PREGĂTIREA CONGRESULUI AL XI-LEA AL P.S.U.G.
BERLIN 2 (Agerpres). — Erich
Honecker, secretar general al C.C. al
P.S.U.G., președintele Consiliului de
Stat al R. D. Germane, a prezentat
— în cadrul unei consfătuiri a pri
milor secretari ai comitetelor distric
tuale de partid — raportul „Sarcinile
P.S.U.G. pentru pregătirea Congresu

lui al XI-lea al partidului". Raporto
rul a arătat că viitorul congres va
reprezenta un eveniment de mare
însemnătate în viața poporului
R. D. Germane, deoarece va defini
pe o perioadă îndelungată noua
etapă a construcției societății socia
liste dezvoltate în R. D. Germană.

Chemările C.C. al Partidului Muncii din Coreea
cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a eliberării țării
și creării partidului
i PHENIAN 2 (Agerpres). — La
Phenian au fost date publicității che
mările C.C. al Partidului Muncii din
Coreea cu prilejul celei de-a 40-a
aniversări a eliberării țării (15 august
1945) și creării Partidului Muncii din
Coreea (10 octombrie 1945).
Comitetul Central cheamă la întă
rirea și mai pronunțată a rolului
conducător al partidului în toate do
meniile revoluției și construcției și la
reafirmarea neîncetată a unității sale
politico-ideologice, la întîmpinarea,
de către oamenii muncii din
R. P. D. Coreeană, a celor două ani
versări prin mari succese în muncă,
printr-un nou avînt dat construcției
economice socialiste. Partidul Mun

cii din Coreea și poporul coreean vor
continua să lupte pentru victoria
cauzei democrației, independenței
naționale și socialismului, în strînsă
unitate cu toate popoarele progre
siste din lume, se arată în chen'^rl.
în ce privește reunificarea țării, se
arată că aceasta poate fi înfăptuită
prin apărarea cu hotărîre și aplicarea
cu strictețe a celor trei principal
independenta, reunificarea pașn.
marea unitate națională.
C.C. al P.M.C. cheamă Ia retra
gerea trupelor americane din Coreea
de sud, la reunificarea independentă
a țării prin eforturile concertate ale
Nordului și Sudului, fără amestec
din afară.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Ședință a guvernului libanez • Agravarea problemelor
economice și sociale în teritoriile ocupate de pe malul de
vest al Iordanului și Gaza
BEIRUT 2 (Agerpres). — La Bei
rut a avut loc o reuniune a guver
nului libanez de uniune națională
consacrată, în special, examinării
modalităților de aplicare a planului
de securitate în țară, Au fost dez
bătute probleme legate de înfăptui
rea acestui plan în vestul și sudul
țării, în perspectiva retragerii tru
pelor israeliene de ocupație.
Guvernul a examinat în același
timp, rezultatele recentelor convor
biri siriano-libaneze desfășurate la
Damasc, cu prilejul vizitei premie
rului Rashid Karame.

TEL AVIV 2 (Agerpres). — Terito
riul de pe malul de vest al Iorda
nului și Gaza, aflate sub ocupația
israeliană, sînt confruntate cu seri
oase probleme economice și sociale,
consecința cea mai gravă fiind ac
REUNIUNE DE EXPERȚI DIN
UNELE ȚĂRI NEALINIATE. Ca
pitala indiană a găzduit o reuniune,
la nivel de experți, a reprezentan
ților unor țări nealiniate consacra
tă extinderii conlucrării acestor țări
în sfera standardizării, factor im
portant în dezvoltarea economiei.
Participanta au examinat modali
tățile de transpunere în viață a pro
gramului de colaborare decurgînd
din hotărîrile ultimei conferințe la
nivel înalt a țărilor nealiniate și
s-au pronunțat pentru crearea unui
centru de calcul care să contribuie
la amplificarea schimburilor de in
formații tehnice, precum și a unui
centru pentru pregătirea de cadre
tehnice.

NICARAGUA A ADRESAT STA
TELOR UNITE UN PROTEST in
legătură cu manevrele militare
honduriano—nord-americane preco
nizate să se desfășoare în această
lună la frontiera cu Nicaragua —
se arată într-un comunicat apărut
la Managua. Documentul mențio
nează că manevrele, la care vor
lua parte 4 500 de soldați nordamericani, vor face să crească pre
zența militară străină in regiune,
determinând accentuarea tensiunii
în America Centrală.

DECLARAȚIE. Partidul Socialist
din Japonia a dat publicității o de
clarație în care cere încetarea ime
diată a manevrelor militare comu-

centuarea șomajului, relatează agen
ția Associated Press. In fiecare săptămînă, scrie agenția, sînt concediați
noi muncitori palestinieni. Din luna
septembrie nu au mai fost publicate
cifre privind șomajul de pe malul de
vest al Iordanului și Gaza, dar eco
nomiștii și liderii palestinieni afirmă
că rata șomajului crește constant.
Primarul palestinian al orașului
Bethleem, Elias Freij, arăta că în ul
timele șase luni a primit cereri de
locuri de muncă mai multe decit în
ultimii cîțiva ani. „Pe malul de vest
s-a ajuns aproape la o stagnare eco
nomică", menționa el. Potrivit surse
lor palestiniene, dintre cei 1,3 mili
oane locuitori palestinieni de pe ma
lul de vest și Gaza, cel puțin 10 000
de absolvenți ai universităților arabe,
între care 600 medici, nu au locuri
de muncă.

ne americano — sud-coreene „Team
Spirit-85“. Aceste manevre, lansate
într-un moment în care se depun
eforturi pentru diminuarea tensiu
nii în Peninsula Coreeană — se
spune în declarație — constituie un
serios obstacol în promovarea dia
logului dintre nordul și sudul
Coreei.
COMITETUL NATIONAL AL
PARTIDULUI DEMOCRAT DIN
STATELE UNITE, reunit la Washington, a ales ca președinte al acestei formațiuni politice pe Paul
Kirk.

ATENTAT TERORIST. Președin
tele Federației industriilor aerospațiale și de armament din R. F.
Germania, Ernst Zimmermann, a
fost victima unui atentat terorist,
împușcat la locuința sa din Miinchen, el a decedat la spital. Potri
vit poliției vest-germane, atentatul
a fost revendicat de o organizație
teroristă care se autointitulez ză
„Fracțiunea Armata roșie".
MITING ANTIFASCIST. La Uni
versitatea din Hamburg a avut loc
un miting antifascist. Participanții
— studenți și cadre didactice, pre
cum și membri ai Uniunii Antifas
ciștilor — au păstrat un moment de
reculegere în memoria victimelor
fascismului.
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