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factor activ în înfăptuirea
obiectivelor economico-sociaie

calității 
eficien-

mari șl

Sîntem în a doua lună a noului 
an ; a unui an care a inceput sub 
semnul voinței întregului nostru po
por de a munci mai mult și mai bine. 
A devenit o tradiție ca, la începutul 
fiecărui an. unități fruntașe din in
dustrie. din construcții, din agricul
tură. din toate domeniile vieții eco
nomico-sociaie să adreseze insufleți- 
toare chemări la întrecere. Și in 
acest an, entuziaste chemări — pe 
care ziarul nostru le publică înce- 
pînd de azi — îndeamnă la intensi
ficarea competiției muncii, a creați
ei. la realizări tot mai înalte pri
vind îndeplinirea ritmică a planului, 
economisirea resurselor energetice si 
de materii prime, creșterea 
și productivității muncii, a 
tei economice.

Sarcinile din 1984 sint mai
mai complexe decît acelea din anul 
trecut. Nu este vorba numai despre 
simple creșteri privind producția, ca
litatea. productivitatea. Obiectivul 
fundamental pentru acest an are în 
vedere asigurarea perfecționării ra
dicale în întreaga activitate econo- 
mico-socială. Așa cum sublinia 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, anul 1984 
va fi un an „de cotitură in perfec
ționarea activității in toate sectoa
rele. în 
muncii șl 
înțelegînd 
di nea, și

Desigur, sarcinile mari ce urmea
ză să fie îndeplinite în acest an se 
desprind din programele referitoare 
la asigurarea unei noi calități a 
muncii în anii 1984—1985, in unele 
domenii pînă în 1990. Sint sarcini 
specifice trecerii de la creșterea e- 
conomică extensivă la cea inten
sivă.

Este cunoscută preocuparea susți
nută a partidului, a secretarului său 
general. în anii de după cd de-al 
IX-lea Congres, pentru dezvoltarea 
armonioasă a forțelor de producție 
pe întregul teritoriu al țării. Dato
rită acestei preocupări România 
nune. în prezent, de un mare 
măr de întreprinderi dotate cu 
sini si utilaje dintre cele mai 
derne. După însemnatele acumulări 
cantitative a sosit momentul ea toa
te aceste întreprinderi să producă Ia 
un nivel calitativ și tehnic cel pu
țin egal cu ceea ce se realizează în 
țările dezvoltate ale lumii. Pe baza, 
acestor realități au fost stabilite sar
cinile din acest an. Firește, unele 
dintre aceste sarcini au fost priori
tare si în anii trecuți : îndeplinirea 
ritmică a planului la toți indicato
rii. reducerea substanțială a consu
murilor energetice si de materii pri
me. folosirea integrală a capacită
ților de producție. Față de 1983 insă, 
in acest an activitatea din între
prinderile industriale urmează să se 
desfășoare la un nivel cu mult su-

realizarea noii calități a 
a vieții, prin noua calitate 
și buna organizare, și or- 
disciplina în muncă 1".

dis- 
nu- 
ma- 
mo*

nerior, în așa fel incit să se asigu
re creșterea competitivității produse
lor românești pe piața externă.

Ca aceste obiective, aceste sarcini 
specifice anului 1984 să fie îndepli
nite. mai întii este necesar să fie cu
noscute in fiecare unitate economi
că. in fiecare institut de cercetări și 
proiectări, în fiecare instituție de în- 
vătămînt. Desigur, rolul de a face 
larg cunoscute aceste cerințe revine 
activității politico-educative. De a 
Ic face larg cunoscute, dar și de a 
mobiliza oamenii muncii la îndepli
nirea lor. Pentru că propaganda 
nu-șl încheie menirea odată cu popu
larizarea sarcinilor ce urmează a fi 
realizate : ea îndeplinește și rolul 
de dinamizator al conștiințelor, de 
mobilizator al energiilor creatoare 
ale poporului.

Ni se cere, in acest nou an de 
muncă, să asigurăm în toate dome
niile de activitate, dar îndeosebi in 
industrie. în agricultură. în cerce
tarea științifică. atit valorificarea 
superioară a resurselor energetice și 
de materii prime, cit și a resurse
lor de inteligentă, de inițiativă, de 
creativitate. Pentru munca de pro
pagandă. îndeplinirea rolului de di
namizator de conștiințe presupune 
folosirea unor argumente viabile in 
vederea convingerii fiecărui om al 
muncii că productivitatea, calitatea 
si eficiența sint dependente de gra
dul de competentă profesională, or
dine si disciplină în producție : că 
există un raport direct proporțional 
înt-re reducerea consumurilor energe
tice si de materii prime si crește
rea consumului de „materie cenu
șie". Documentele de partid au sub
liniat faptul că noile programe pri
vind creșterea calității si producti
vității muncii, realizarea unor pro
duse competitive pe plan mondial 
vor- ff înfăptuite înainte de toate 
rxrin.tr-un mai mare efort de pregă
tire profesională, de gîndire. prin- 
-tr-o mai mare investiție de inteli
gentă. Ca toate acestea să nu rămâ
nă numai niște idei frumoase, ci sâ 
fie transpuse în fapt, este necesar 
ca ele să devină obiective de zi cu 
zi ale muncii politico-educative ; să 
devină adevăruri, ale fiecărui colec
tiv de muncă, ale fiecărui om 
muncii.

Numeroase comitete județene, mu
nicipale. orășenești si comunale de 
partid au trecut, încă din primele 
zile ale anului, la organizarea unor 
consfătuiri, a unor schimburi de ex
periență pentru a desprinde noi mo
dalități de acțiune în condițiile spe
cifice din 1984. Totodată. în nu
meroase întreprinderi si instituții 
comitetele de partid au inițiat o se
rie de acțiuni pentru a conferi ac
tivității de propagandă un mai bo-

o unitate insepara

CHEMAREA LA ÎNTRECERE
IN PAGINA A III-A

Din noile construcții ale municipiului Roman

și de frumu- 
Birgăului. a- 
parte Munții 
cealaltă Căli-

funciară a
— deschisă,

CHEMĂRI
LA ÎNTRECERE
OAMENI AI MUNCII
DE LA ORAȘE ȘI SATE!
Prin muncă exemplară, prin 

dăruire patriotică, in anul 1984 
- anul 40 al libertății noastre, 
al celui de-al Xlll-lea Congres 
al partidului - să asigurăm înde 
plinirea și depășirea planului de 
dezvoltare economico-socială a 
țării, o înaltă calitate și eficiență 
in toate domeniile!

adresată de organizația județeană Bacău a 
P.C.R, tuturor organizațiilor județene de 

partid și a municipiului București

CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de organizația județeană' Timiș 

tuturor organizațiilor județene 
de partid

Adrian VASILESCU
(Continuare în pag. a IV-a)

PENTRU REALIZAREA UNOR RECOLTE RECORD ÎN 1984

Acum se pregătesc... și ploile pentru culturile acestui an
CUM SE DESFĂȘOARĂ LUCRĂRILE 

DE REPARARE A SISTEMELOR DE

IRIGĂȚII ȘI CELE DE EXECUȚIE 

Ă NOILOR AMENAJĂRI DIN JUDE-

ȚUL GIURGIU

în ansamblul pregătirilor pentru campania agricolă de primăvară, 
executarea tuturor lucrărilor de caro depinde funcționarea la întreaga ca
pacitate a sistemelor de irigații reprezintă o acțiune de cea mai mare 
importanță, hotărîtoare pentru obținerea in acest an de recolte record 
la toate culturile. Cu atit mai mult cu cit, in acest an, unitățile agricole 
de stat și cooperatiste vor iriga o suprafață agricolă de circa 2 900 000 
hectare. In conformitate cu programul stabilit de Ministerul Agriculturii, 
pînă la data de 1 martie trebuie să se încheie pregătirile necesare, astfel 
îneît să se poată introduce apă in sistemele de irigații. Cum se acțio
nează concret in această direcție și ce probleme mai sint de soluționat ? 
Publicăm in rindurile ce urmează concluziile unei anchete întreprinse în 
citeva sisteme de irigații din județul 'GIURGIU.

Un factor decisiv: organizarea 
temeinică a activității

Pentru început am reținut citeva 
precizări făcute de tovarășul Victor 
Ghidarcea, secretar al comitetului 
județean de partid : „Anul acesta 
tțnitățile agricole de stat .si coope
ratiste din județul Giurgiu vor iriga 
circa 177 000 hectare. Pentru ca siste
mele să funcționeze la parametrii 
proiectați și deci să se realizeze pro
ducțiile planificate, comitetul jude
țean de partid a aprobat un program 

.< de măsuri. întocmit de organele de 
specialitate, care prevede acțiuni 
concrete si date exacte pentru execu
tarea tuturor lucrărilor ce se impun. 
In ziua de 5 ianuarie a avut loc o 
ședință la care au participat toți 
factorii de răspundere din unitățile 
agricole, sisteme de irigații si co
mune. Cu acest prilej au fost stabili
te sarcinile ce revin fiecăruia pentru 
înlăturarea tuturor defecțiunilor care 
au apărut în cursul exploatării la 
unele amenajări pentru irigații".

Intrucît anul trecut au existat 
multe asemenea defecțiuni, am soli
citat amănunte privind modul în care 

,a. fost concepută si realizată activi
tatea de revizii și reparații la siste
mele de irigații. Ele ne sint date de 
tovarășul Vlad Galin, directorul în
treprinderii județene de execuție și 
exploatare a lucrărilor de îmbună
tățiri funciare : „încă din toamnă a 
fost întocmit un inventar precis, pe 
fiecare obiectiv în parte, cu lucrările 
care trebuie efectuate. Pe această

bază ne-am asigurat materialele și 
utilajele necesare. în cadrul siste
melor, volumul lucrărilor a fost re
partizat pe formații și echipe, sta- 
bilindu-se o eșalonare a executării 
lor pină la 1 martie".

Acest mod de organizare, cit și 
controlul riguros al înfăptuirii sarci
nilor stabilite de către comitetul ju
dețean de partid au permis înre
gistrarea unor rezultate bune în ac
țiunea de pregătire a sistemelor de 
irigații. Astfel, pînă in prezent, din 
103 stații de pompare au fost puse 
în stare de funcțiune 99 ; din 239 517 
mc terasamente — constind din de- 
colmatarea canalelor și împrăștierea 
deponiilor — s-au realizat 205 000 
mc ; a fost distrusă vegetația pe 
2 100 km canale de irigații și dese
care. din 2 600 km. Totuși, volumul 
lucrărilor care au mai rămas de exe
cutat este încă mare.

Cum se lucrează acum, 
toate sistemele de irigații 
neze bine ? La această 
șeful sistemului Giurgiu, inginerul 
Aurel Popa, ne prezintă un desfășu
rător al lucrărilor. Aici sint cuprinse 
toate formațiile și echipele de lucru, 
sarcinile ce le revin și locurile unde 
se află. Alegem la întîmplare locul 
unde muncește formația condusă de 
tehnicianul Marin Țăranu. „Trebuie 
să se afle pe canalul CD-2 la cositul 
și curățitul vegetației — ni se spune. 
Norma de lucru — o jumătate de 
hectar". Si, într-adevăr, o găsim la 
locul de muncă unde a fost reparti-

rată. In săptămîna 14—20 ianuarie, 
echipa formată din 6 oameni a mai 
înlăturat defecțiunile la două de- 
mufări de conducte, a înlocuit o con
ductă de azbociment si un hidrant și 
a distrus vegetația pe un hectar de 
canale. Aflăm că. de fapt. în fiecare 
seară șefii de formații si echipe ra-

oortează la sediul sistemului lucră
rile efectuate.

Și la sistemul Greaca, tovarășul
Victor Minea. șeful sistemului, ne

Aurel PAPADIUC 
Petre CRISTEA

(Continuare în pag. a V-a)

astfel incit 
să funcțio- 

întrebare.

Epoca noastră la pus în lumină 
un fapt esențial.; definitoriu pentru 
progresul istoric1 contemporan ; re
voluția socialistă „răstoarnă" sen
sul multor categorii sociologice, 
politologice, economice clasice. In 
același timp, marxismul însuși 
nu-și poate menține sau spori 
impactul dacă nu realizează o uni
tate vie, dinamică 
practică, aptă să-i 
tarea continuă.

Această realitate 
nu numai caracterul științific, pro
cesual. perfectibil al teoriei politice 
marxiste, ci si responsabilitatea 
marxiștilor de pretutindeni și in 
primul rind a partidelor revolu
ționare ale clasei muncitoare fată 
de vocația revoluționar-innoitoare a 
marxismului, față de continua sa 
dezvoltare creatoare. Ea nu este 
doar o declarație de principii, ci 
reprezintă si o autodefinire a unei 
poziții urmată cu strălucită con
secventă și viguroasă eficacitate de 
către partidul nostru, de către 
secretarul său general. Pentru că, 
intr-adevăr, cele mai autentice, re
voluționare 
xismului se 
și potențate 
novatoare a 
Ceaușescu.

O trăsătură 
sale dialectice 
că. in continuă mișcare ca 
însăși — este confruntarea continuă 
cu practica, raportarea „critică și 
revoluționară" fată de realitate, 
unitatea dinamică, mereu reînnoită 
și totdeauna perfectibilă dintre teo
rie și practică, ceea ce-i conferă o 
amplă deschidere spre realitatea 
prezentă si viitoare. Este1 o gîndire 
care a reformulat. cu curaj și 
suplețe, pe baza descifrării profun
de- a cerințelor legilor obiective, 
liniile de dezvoltare socialistă a 
tării, elaborînd o nouă strategie 
pentru asigurarea progresului rapid 
și multilateral al României.

Este de aceea firesc ca o aseme
nea gîndire să considere că reali
tăți Și probleme noi nu pot fi în
țelese cu instrumente conceptuale 
vechi și că ele refuză soluții prac
tice extrase din arsenalul trecutu
lui. Cu atît mai mult cu cit, așa 
cum releva tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „viața a confirmat mul
te legități, multe teze generale cu 
privire Ia construcția socialistă, dar, 
totodată, a infirmat o serie de teze.

intre teorie și 
asigure dezvol-
nune in lumină

ale mar-trăsături
regăsesc amplificate 
creator 
tovarășului

în gîndirea 
Nicolae
gindirii 
dinami- 
și viața

La Colibița munții se țin 
de miini intr-un legămînt 
de neclintire 
sețe : Munții 
vind de o 
Rodnei și de ______ __
manii. în aceste locuri s-a 
turnat filmul „Femeia din 
Ursa Mare" și revedem, 
parcă mai frumoase decît 
pe ecran, peisajele iinega- 

. labile care fac farmecul 
filmului. Bucăți de stincă 
gata să se prăvale te poar
tă cu gîndul la Bucegi; în 
zare, irizări albastre, de 
curcubeu, Împodobesc Că- 
limanii... Dar cea mai spec
taculoasă imagine nu este 
la vedere, ci acolo, dede
subt, in pintecul muntelui, 
unde constructori veniti 
anume modifică, de la o zi 
la alta, cutia toracică a 
Birgăuiui, sâpind artere 
noi apelor chemate să dea 
energie. Mai întii, apele 
repezi ale Birgăuiui au 
fost strinse mănunchi, îm
preună cu Bistrița : Repe
dea, Steja, Șoimu I, Șoimu 
II, Pietroasa, Tiha Birgău- 
lui... Pe scurt, „acumularea 
Colibița". Inițial — numai 
pentru a alimenta cu apă 
orașul Bistrița. Apoi s-a 
născut proiectul hidrocen
tralei, prima hidrocentrală 
din județul Bistrița-Nâ- 
săud, care va avea o pu
tere instalată de 21 MW și 
o producție anuală de 47.5 
GWh energie electrică. 
Termen de punere in func
țiune — septembrie 1986.

Lucrările au revenit con
structorilor șantierului A- 
cumulare Colibița din ca
drul Grupului de șantiere 
„Crlș“. Șeful șantierului, 
inginerul Constantin Toma, 
ne-a însoțit la punctele de 
lucru, ne-a descris cu lux 
de amănunte bijuteria pe 
care acești oameni ai mun
ților o vor lăsa in urmă, 
ne-a vorbit îndelung des
pre oameni, despre munca 
lor.

— Majoritatea sint mi- 
neri-betoniști, ne spunea; 
cel ce excavează trebuie să 
și betoneze; asta înseamnă 
că nu va face lucru de 
mintuială. Dacă excavarea 

făcută cu „greșeli", beto-

să înțelegem că unele 
teze generale nu mai

ne-a făcut 
legități și 
corespund noii etape de dezvoltare 
a societății socialiste românești".

De aici importanta teoretică și 
practică covîrșitoare a elementelor 
noi pe care activitatea creatoare a 
partidului nostru, gindirea nova
toare a secretarului său general 
le-au adus in teoria politică mar
xistă. Deosebit de semnificativă în 
această privință anare elucidarea 
dialecticii raporturilor dintre 
partid, stat si națiune în procesul 
făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

Aceasta presupune înțelegerea 
sensului și consecințelor uriașelor 
transformări revoluționare pe care 
le-a trăit societatea noastră în cele 
aproape patru decenii de la elibe
rare. Și, in primul rind, asupra na-

de Ovidiu TRĂSNEA

tiunii socialiste, comunitatea orga
nică pe care se grefează firesc, le
gic si nu accidental. întregul sistem 
poliție. Aceasta este de fapt o 
legitate a societăților moderne și 
contemporane. Și ea are semnifica
ția ei profundă si pentru partid — 
pentru că a centrul vital al națiu
nii. și pentru stat — pentru că 
este depozitarul si expresia reală a 
suveranității ei. Tocmai de aceea 
corelația dialectică dintre partid și 
stat nu poate fi înțeleasă decît prin 
implicarea ei profundă în viata 
națiunii. '

„Socialismul — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — duce mai de
parte procesul de dezvoltare a na
țiunii inceput în epoca burgheză, 
creează condiții pentru' afirmarea 
deplină a vieții naționale a po
porului. Revoluția socialistă, con
strucția noii orinduiri sociale des
cătușează toate energiile creatoare 
ale poporului, constituie în viata 
fiecărui popor o epocă de redeș
teptare națională, de afirmare vi
guroasă a sentimentelor patriotice 
ale maselor largi". Desigur, această 
„redeșteptare națională" și înflo
rirea socialistă a națiunii au cauze 
multiple : unele cu caracter mai 
general, tinind de noile dimensiuni 
și caracteristici, calitativ superioare, 
pe care națiunea Ie dobindeste în

procesul de edificare a socialismu
lui. pe de o parte, și de sistemul 
de valori ale socialismului care re- 
forjează viata spirituală a societă
ții. inclusiv conștiința națională, pe 
de altă parte, altele au caracter 
special, tinind de condițiile concre
te ale revoluției socialiste in dife
rite țări, care s-a realizat, incă din 
prima fază, ca revoluție de elibe
rare sociala si națională, cu carac
ter antiimperialist. Este, prin ex
celență, și cazul țării noastre.

Factorii fundamentali care au 
determinat remodelarea națiunii 
țin. firește, de lichidarea împărțirii 
societății în clase antagoniste, for
marea societății socialiste, bazate 
ne clase prietene, animate de 
aceleași teluri si interese, dezvol
tarea unitară a forțelor de produc
ție. a științei, invătămintului și 
culturii, a unei noi concepții des
pre lume si viată. Bineînțeles, re
zolvarea problemei naționale in 
spiritul consecvent al principiilor 
socialismului științific constituie, 
de asemenea, un factor hotărîtor 
în reconfigurarea națiunii. Aceste 
schimbări calitative au condus la 
consolidarea caracteristicilor noi ale 
națiunii. Ia omogenizarea și ridi
carea sa pe noi trepte de progres.

Ceea ce trebuie relevat aici, in 
spiritul concepției lui Marx despre 
unitatea dialectică dintre social și 
național, care a fost o vreme 
neiustificat uitată, este tocmai 
conjugarea intimă a acestor factori 
în plămădirea națiunii socialiste. 
Dealtfel, întreaga istorie a acestui 
popor se înfățișează ca o îmbinare 
inseparabilă, ca o conjugare gene
rată de factori obiectivi între pro
blemele sociale si cele naționale. 
Dobîndește. astfel, o semnificație 
principială si o importantă meto
dologică teza formulată de tovarășul 
Nicolae Ceausescu la Plenara lărgită 
din iunie 1982 a C.C. al P.C.R. : 
„In toate aceste orinduiri, lupta de 
clasă și — în formele corespunză
toare fiecărei etape, lupta împo
triva subjugării străine, pentru 
eliberare națională, deci lupta îm
potriva exploatării sociale si asu
pririi naționale a constituit forța 
motrice a transformărilor revolu
ționare. a progresului omenirii".

Această viziune dialectică se ex
tinde cu necesitate asupra modului 
de înțelegere a locului și rolului
(Continuare în pag. a y-a)

DIM ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A TĂRII
——

nistul, cel ce finisează,’are 
mai mult de lucim, ritmul 
său e mai lent. Așa are 
grijă de la bun început sâ 
facă lucru de calitate.

Vorbește pe un ton egal, 
ingizierește, gata să ne de
monstreze pe hi'rtie ce și 
cum și de ce... Prezentind 
„radiografia" finală a lo
cuiții insă, mulțimea de 
tehnologii hidroenergetice 
noi, uncie dintre ele apli-

Galeriile subterane, tăia
te in stincă, pe lungimi ce 
însumează 18 kilometri, 
vor purta apa în cădere 
piuă la paletele turbinei; 
iar afară, la vedere, bara
jul inalt de 90 de metri va 
îngloba. în final, o jumă
tate din stincă bazaltlcă 
Pietriceaua, aflată in sus. 
spre Colibița. Dealtfel. 
Pietriceaua nu e deloc așa 
cum o arată numele — o

„CULEGĂTORII
DE APE"

de pe Bistrița 
transilvană

Prmire constructorii hicfrocentraiei 
de ia Colibița

cate aici în premieră, gla
sul ii devine mai cald, 
ochii ii sclipesc parcă alt
fel. Despre el nu povesteș
te nimic. Știm că e moldo
vean, că a făcut facultatea 
la Iași, că are sub 40 de 
ani. Știm că locuiește cu 
familia aici, în colonie, de 
vreo cinci ani, că al doilea 
fecior i-a venit pe lume 
aici... Știm că a lucrat pe 
șantiere de la absolvirea 
facultății, din ’69. La Ar
geș, pe Someș, pe Criș... 
dar toate acestea nu de la 
el le-am aflat. El ne-a vor
bit despre ceilalți, despre 
rostul lor aici. De la el am. 
aflat felurite întîmplări de 
pe șantier, „amestecate" 
cu volume de lucrări — 
anrocamente, betoane,
raje, injecții, lapte de be
ton trimis adine in roca 
dură, pentru a o face și 
mai dură. Dacă nu e gra
nit, să devină granit.

fo-

pietricică, acolo, tocmai 
bună de mutat dintr-un loc 
in altul. Cariera de unde 
constructorii smulg „Pie
tricele" pentru baraj fier
be de zumzetul forezelor, 
care sapă continuu cuib 
dinamitei, de huruitul ce
lui mai mare utilaj de pe 
întreg șantierul, un exca
vator de mare capacitate, 
de acel du-te-vino de ma
șini ce transportă piatra in 
baraj — siute de tone zil
nic. Pe excavator lucrează 
doi dintre cei mai harnici 
muncitori : Constantin Bă- 
lăncan și loan Lăcătuș. Cu 
acesta din urmă stăm de 
vorbă acolo sus. in carieră. 
Lucrează pe excavator im- 
preună cu soția și e șan- 
tierist de la virsta de 16 
ani. E de-aici, din județ, 
de la Sîngeorz-Băi.

— Am lucrat la Tarnița, 
pe Șomeșul Cald, ne spu
ne. Acum m-atn tras mai

aproape de casă, fiindcă a 
venit timpul să ne facem 
și noi aici, acasă, hidro
centrale. La început, cu- 
noscind locurile, frumuse
țea și sălbăticia lor. aveam 
așa, un sentiment ascuns, 
de teamă: dacă le stricăm 
ceva clin frumusețe? Acum, 
pe zi ce trece, îmi dau sea
ma că, prin munca noastră, 
a constructorilor, frumuse
țea locului va spori. Colo, 
in vale, va fi o oglindă de 
apă de citeva sute de hec
tare'. Va fi o stațiune, un 
hotel, care se va construi 

cum 
lim- 

î va 
dar 
| de 

con-

chiar pe malul apei, și 
nicăieri nu-s aoe mai 
pezi ca pe-a.ici, lacul 
avea ce oglindi... Ei. 
mai avem ceva-ceva 
lucru, pină atunci — 
chide el, parcă așa. cu pu
țin năduf. Iar cupa exca
vatorului său mai răstoarnă 
un pumn de pietre — un 
pumn de uriaș, ce-i drept
— in spinarea „belazului" 
abia sosit de la baraj.

Am ajuns aici insoțiți de 
inginerul Toma, cu o „râpă" 
nou-noută. despțcind nă
meții. Ninge frumos in 
Munții Birgăuiui și șoferul 
Toader 
pe-aici, 
găului, 
pină la , ...... ....
vedem și noi. ne sugerea
ză, un sat model, dacă; tot 
am urcat pină-aici.

Colibița Veche e. i 
cum, in albia lacului < 
cumulare. Din calea 
oamenii s-au retras, 
prudentă, atit cit să 
sească locul cel mai potri
vit pentru noul temei. Li 
s-a construit școală nouă 
pentru prunci; și dispen
sar; au, in sat, agenție 
P.T.T.R., spații comerciale
— magazinul mixt se inau
gura chiar in zilele în care 
ne aflam acolo, căminul 
cultural va fi gata in pri
măvară. Clădirile, multe 
cu etaj, care de care mai 
frumoase, păstrează iz de 
lemn de brad și de var

Cioancă. si el ■ de 
din Bistrița Bir- 
ttne să ne ducă 
Colibița Nouă.; Să

de-a- 
de a- 

âpei 
. I cu 

gă-

Anica FEORESCU
Gheorcjhe CRISAN

(Continuaro în pag. a II-a)

Sub ochS ctenți ci topometriștilor, im nou „munte" se înalță, de la o zi la alta, în Munții Birgăuiui : barajul hidrocentralei Colibița Foto : S. Cristian

Va' tiiii
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în plină desfășurare, în întreaga țară

VERS
Două familii

Unul din excavatoarele aflate 
in dotarea Șantierului național 
al tineretului de la Rovinari a 
bătut toate recordurile de pro
ductivitate atinse pină acum în 
acest mare bazin carbonifer. De 
cînd a fost pus in funcțiune m 
perimetrul microcarierei Cicani, 
s-au înregistrat peste 9 000 ore 
de funcționare la întreaga lui 
capacitate, ceea ce înseamnă în 
jur de 20 ore in fiecare zi.

Excavatorul a fost și este fo
losit în două schimburi.

Intr-un schimb lucrează 
ga'dierii Elena și Petre 
iar in celălalt — Mariana 
Tănase. ■.

Adică două familii de 
dieri. Amândouă fruntașe, 
mîndouă cu aceeași dragoste și 
grijă pentru marele utilaj care 
funcționează ireproșabil. Ca și 
prietenia și întrajutorarea din
tre tinerele familii.

i bri- 
Șogor. 
și Iile

briga-
A-

| Donafii

I
I

I

Pictorul clujean Ioan Sima 
este un nume bine cunoscut in 
lumea artelor plastice din tara 
noastră. Timp de aproape o ju
mătate de veac el a deschis un 
mare număr de expoziții per
sonale. Lucrări ale sale se află 
in muzee și instituții culturale. 
La împlinirea de către artistul 
clujean a venerabilei virste de 
85 de ani. Muzeul de artă din 
Cluj-Napoca a organizat o am
plă expoziție retrospectivă. Cu 
acest prilej, pictorul a donat 
muzeului 100 de lucrări de mare 
valoare.

Același artist, care este de 
fel din județul Sălaj, a donat și 
Muzeului de istorie și artă din 
Zalău peste 200 lucrări, consti
tuind o galerie de pictură care-i 
poartă acum numele.

La gestul său, un răspuns pe 
măsură !

Satul mic
cu faimă mare

I
I
I
I
I
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22 de case și tot atitea familii 
alcătuiesc un sătuc, pe nume 
Bulbuc, din județul Alba. Pe cit 
e satul de mic, pe atît de mare 
este faima hărniciei gospodari
lor săi, care duc mai departe 
tradiția unei frumoase îndelet
niciri : 
Toți cei 22 de gospodari sint ur
mași de foști haiduci, intre care 
un anume Bulbucam — de la 
care vine și numele sătucului — 
primul care s-a apucat, după ce 
potera ii arsese casa, să defri
șeze un deal și să-și întemeieze 
o nouă gospodărie. Toți cei 22 
de urmași de astăzi au ogrăzile 
pline cu păsări și animale. Mir
cea Traian. crește 110 oi. 6 vite 
mari și multe păsări; Grigore 
Sava — 46 de oi și 6 vite mart; 
Octavian Nuț — 81 de oi. 6 vite 
mari și 5 porci; Toma Todea — 
70 de oi. 8 vite mari, 7 porci și 
păsări cit...
ria, Si tot astfel, „inventarul' 
cuprinde pe toți cei 22 din sat. 
Un sat mic,-cu faimă mare 1

creșterea animalelor.

cuprinde gospodă-- - - tu

1
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Ca volnicul 
din poveste

Specialiștii de la Stațiunea 
piscicolă Nucet, județul Dîmbo
vița, au creat o nouă specie de 
crap. Se numește „Frăsinet" și 
are însușiri cu totul deosebite. 
„Frăsinet" crește intr-un an cit 
confratele său obișnuit in trei.

Evident, acest crap, care creș
te ca voinicul din poveste, este 
foarte solicitat de unitățile pis
cicole. El a și ajuns, dealtfel^ 
in mai multe lacuri din țară șt 
la vară e numai bun de pescuit.

I
!
I
I
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Aceeași pasiune
Cel mai mare. Adrian, are 14 

ani. Gabriela e eu un an mai 
mică, iar Marius, mezinul, este 
elev in clasa a IV-a.

Cei trei — Adrian, Gabriela ri 
Marius Popa din Păunești, ju
dețul Vrancea — sint frați. $i 
toți au aceeași pasiune : șahul. 
L-au învățat de la tatăl lor, Mi
hai Popa, profesor de biologie 
la școala din eomună.

Despre performantele celor 
trei frați șahiști s-a dus vestea 
nu numai in județul Vrancea, 
iar Gabriela și-a încercat for
țele in acest captivant sport al 
mintii și in competiții de anver
gură. Cînd a fost întrebată cine 
e mai slab la șah din familie, a 
răspuns : „Tata era cel mai bun 
la teorie, dar de cind a prins și 
el gustul concursurilor la care 
participă, a început să joace 
mai binișor. Oricum, noi trei și 
cu'tata patru formăm o adevă
rată echipă".
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Clipa 
de neatenție

Nasturi de tpate felurile, pie
tricele, cheițe de jucării meca
nice, ace de siguranță, fluiere, 
rotițe de ceasornice, 
monezi de la 
cele de 3 lei...

Sint citeva 
neobișnuită a 
Cursaru din Brăila, 
pe care le-a cules, in 
ani, in urma intervențiilor chi
rurgicale — unele deosebit de 
dificile — din gitul și esofagul 
pacienților săi. Paciențli in 
virstă de la un an la... peste opt
zeci de ani. Din una și aceeași 
cauză : clipa de neatenție. Nea
tenție care ar fi putui să-i 
coste viața, daci „piesele" în
ghițite nu s-ar afla azi in colec- 

doctorului.

insigne,
15 bani pină la

piese din colecția 
doctorului Barbu 

„Obiecte" 
ultimii

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
!
I
I
I

I
î
I
1
î

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

RECENSĂMÂNTUL ANIMALELOR DOMESTICE
In interesul nostru.

Știrile sosite la redacție din toate zonoîe țării, relatările primite de 
la report,erii și corespondenții ziarului evidențiază interesul viu și larga 
participare a țărănimii, a tuturor cetățenilor de la sate și orașe la des
fășurarea recensămintului animalelor domestice. Dialogurile purtate de 
cadre de conducere de la comune și membri ai oomisiilor de recenzare 
cu cooperatori și gospodari particulari dovodesc înțelegerea clară a scopu
lui și importanței recensământului pentru fundamentarea programelor de 
măsuri privind dezvoltare'a și mai puternică a zootehniei, în interesul 
economiei naționale, a fiecărui cetățean.

O comună cu multi oa
meni harnici. co
mună situată la una din „porțile Ca
pitalei", sintem informați despre des
fășurarea recensămintului de secre
tarul consiliului popular, Ilie Tănase: 
„în primele două zile au fost recen
zate 580 de gospodării, iar in a treia
— alte trei sute din cele 1 900 exis
tente. Ritmul înregistrărilor a cres
cut, dar exigența și responsabilitatea 
față de această acțiune sint riguroa
se. Avem mult de muncă pentru că 
sint și mulți gospodari buni". Și iată-1 
pe unul dintre aceștia. Petre Tam- 
buru. cioban din tată în fiu.

— Ei, bade Petre, ce-ți fac oițele?
— l-a întrebat secretarul consiliului 
popular.

— Bine, a mai sporit numărul. Am 
acum 240. Să vă ajut la numărat, le 
știu eu rostul. Anul trecut am con
tractat și vindut statului 1 100 kg lină, 
1 000 1 lapte și 30 de ovine. La fel 
am contractat și la începutul acestui 
an. După ce am luat cunoștință de 
Programul unic am înțeles să con
tractez în plus 700 1 lapte și, în to
tal, 60 de miei și oi. Interesul meu 
e tot una cu al țării. Vă rog să mai 
înregistrați : mai am și doi cai, un 
măgar fără de care turma de oi nu 
e turmă, doi porci și 30 de păsări.

— Cum reușiți să creșteți atitea oi?
— La noi toată familia îngrijește 

animalele. Primesc și sprijin. Consi
liul popular mi-a repartizat patru 
hectare de pășune pentru fin, iar oile 
le pasc pe valea Mostiștei și prin 
păduri, pe miriști și pe porumbiști. 
Oaia cere alergătură multă, dar te 
răsplătește cu de toate.

Recenzorii sint întîmpinați cu un 
„Bine ați venit" și in gospodăria lui 
Fîorea Cherciu. „Am două vaci, 23 
de oi, un cal, 18 păsări". Toate sint 
înregistrate corect, „pe văzute" și pe 
numărate. „Am contractat cu statul
— continuă gospodarul — 5 000 1 
lapte și 200 kg ling, iar oi și miei 
vînd atît cit se prevede în Progra
mul unic".

Corect, cu inima deschisă. 
Am poposit în sectorul de recensă- 
mint nr. 4 — Ciuperceni, comuna 
Botiz, cu echipa condusă de tehni
cianul loan Donca, ne relatează, din 
Satu Mare, corespondentul nostru, 
Octav Grumeza. Edificator pentru 
dragostea și pasiunea locuitorilor sa
tului față de creșterea animalelor

este dialogul cu Adalbert Hreniu, 
pădurar și crescător de animale.

— Sint convins că ne-ați declarat 
corect efectivele — se adresează 
gazdei recenzorul loan Donca, mai 
ales că tot eu am fost acela care 
acum trei zile, cu prilejul vaccinării, 
am numărat cele 142 de oi mame și 
30 de miei pe care-1 aveți în saivan. 
Dar legea-1 lege, așa că să nu vă fie 
cu supărare.

— Ba chiar, eu dragă inimă, vă 
rog să poftiți să vă convingeți — ii

al întregii
le sînt în creștere.Iată ce a n0‘ 
tat in carnetul de reporter Silvestri 
Ailenei despre modul în care 
decurge rocensămîntul în satele bo- 
toșănene. în primul rînd despre o 
dorință, exprimată frumos de mai 
mulți gospodari din Stăuceni : „Anul 
ista vrem să ajungem primii pe 
oomună". însoțindu-1 pe recenzorul 
Neculai Adomnicăi, am intrat in 
multe gospodării. Mai Intîi in cea a 
lui Mihai Ciobanu.

— Știam că veniți, ne-a întîmpi- 
nat gazda, de asta sînt acasă. Dar 
haideți să vedeți. Vreau să declar ce 
am : 43 oi, 3 porci, 35 păsări.

— Cu 11 oi și un porc în plus față 
de anul trecut, încearcă o apreciere 
recenzorul.

— Ba vă înșelați, răspunde gos
podarul. Cu 14 oi și 2 porci mai 
mult, dacă vreți să știți exact. Că

DIALOGURI CU CETĂȚENI DE LA SATE DESPRE 
MODUL IN CARE ÎNȚELEG Șl SPRIJINĂ ACEASTĂ 
ACȚIUNE DE MARE IMPORTANȚĂ ECONOMICĂ

îmbie gazda pe recenzori, care tre- 
cînd la numărat constată exactitatea 
celor declarate, atît la ovine, cit și 
la celelalte animale. Adică : 9
porcine, plus 21 de găini care se află 
la curtea pădurarului, efectiv care 
a fost verificat la fața locului.

1— Nu cumva să-mi lăsați în afara 
recensămintului pe cei doi cai ai 
mei. Știți doar ce frumoasă pereche 
am.

— Cum să-i uităm ? I-am trecut 
in evidență. Acum semnați.

— Semnez, nu înainte însă de a-mi 
exprima părerea de rău. că nu pot 
să iscălesc șl pentru o văcuță. Dar 
veniți in martie sau aprilie. De 
bună seamă că atunci veți găsi ți o 
văcuță in bătătură. Mi-âm propus 
să o cumpăr în acest răstimp, în 
locul celei bătrine pe care am vîn- 
dut-o statului. Pe lingă animalele pe 
care le contractez în acest an — 10 
miei. 10 oi și un porc — >mi livra și 
800 litri de lapte.

Vicepreședintele consiliului popu
lar comunal, Ștefan Nemet, ne-a 
spus in încheierea documentării 
noastre în comună : „în fișele da 
recensămînt au fost înregistrate, in 
dreptul numelor altor gospodari, un 
număr mare de animale. Printre cei 
ce merită, să-i evidențiem pe Vasi- 
le Cardoș, Mihai Olah, Vasile Da» 
heneș și loan Cihela". ,

O constatare îmbucură* 
toare — efectivele de anima-

de, n-am ce să ascund, doar îs ale 
mele. Și de ăceea-1 recensămînt, să 
arăți cit de gospodar ești.

La consiliul 'popular comunal, o 
primă situație definitivă. Cea din 
satul Victoria, unde, puțin după ora 
prînzulul, se încheiase recensămin- 
tul. Transcriem din „centralizatorul" 
întocmit de medicul veterinar Viori
ca Bordeianu : cele 119 gospodării 
posedă 101 bovine. 535 oi, 98 porci 
și 2 485. păsări. „Aceste efective — 
ne spune Mihai Chigaia, primarul 
Comunei — sînt mai mari cu 8—9 la 
sută față de ceea ce evaluasem noi".

Cu conștiința înțelegerii 
importanței recensămintului. 
Din județul Tulcea, corespondentul 
nostru Neculai Amihulesei ne rela
tează cum se desfășoară recensă- 
mîntul în Delta Dunării. Mai intîi 
trebuie remarcată organizarea exem
plară a acțiunii. Consiliile populare, 
unitățile economice din Deltă au 
luat măsuri ca animalele să fio 
aduse te saivanele amenajate. Re- 
eenzorilar li s-au pus la dispoziție 
șalupe și bărci pentru a se deplasa 
la locurile de iernat. M-am oprit în 
comuna Nufăru, unde ni s-a vorbit 
despre „un motiv de justificată min- 
drie". Despre ce este vorba ? Iată 
citeva impresii pe care le-am notat 
însoțind comisia condusă de ingine
ra Daniela Teodorescu prin citeva 
gospodării ale țăranilor cooperatori, 

în gospodăria lui Roman Bereza

societăți
am găsit scoase „la vedere", în 
curte, animale si păsări. După nu
mărătoare. recenzorii înregistrează 
în formulare : o vacă, un vițel. 25 
de oi. 25 de găini, curci și rate. Ma
ria Bereza ne spune : ..Sintem la 
numai zece kilometri de oraș, dar 
am înțeles să nu cumpărăm, ci să 
vindem alimente. Am crescut întot
deauna animale si păsări. Pentru 
familia noastră, animalele din curte 
sînt o mindrie.

— Asa sînt și așa gîndesc toți 
gospodarii noștri — soune primarul, 
comunei. Florica Ghiselenou. Pentru 
noi e un motiv de justificată min
drie că anul trecut locuitorii comu
nei au contractat si livrat la fondul 
de stat, peste prevederile planului. 
13 tone de carne si aproape 70 hl 
lapte de oaie.- iar acum au cu 50 de 
vaci mai multe și peste 400 de oi.

Gospodarul bun se cu
noaște după cit produce și 
cît contractează cu statul.
Corespondentul nostru din județul, 
Bihor. loan Laza. ne transmite vești 
din comuna Vîrciorog. așezată la 
poale de munte. în curtea gospoda
rului Mihai Stef, recenzorul înregis
trase patru bovine, doi cai. doi 
porci, 20 păsări, felicitîndu-1 pentru 
starea bună a animalelor, pentru 
producțiile obținute.

— Bunul gospodar se cunoaște 
după cit produce si cit contractează 
cu statul, răspunde Mihai Stef. Am 
vinduit statului pe bază de contract, 
anul trecut, un porc, un tăuraș, 500 
litri lapte de vacă și 10 kg carne 
de pasăre. Pentru acest an am con
tractat mai mult : un vițel. 1 000 
litri lapte, un porc si alte produse 
ce-mi vor prisosi. Ca unul care am 
participat la consfătuirea de la Si
naia cunosc bine Programul unic de 
creștere a producției agricole, rostul 

ț prevederilor de a creste mai multe 
animale. Aceasta este in interesul 
nostru si al tării. Iar recensămîntul 
vine tot în sprijinul nostru.

Din aceste relatări Si dialo-
■ guri se desprinde că cetățenii 

si gospodarii de la sate privesc 
cu înaltă răspundere civică si 
sint constienți de importanta 
recensămintului animalelor do
mestice. Ei prezintă comisiilor 
de recenzare cu exactitate re
zultatele muncii lor si. totoda
tă. isi exprimă hotărîrea de a 
creste si contracta cu statul în 
acest an animale mai multe, de 
a livra mai multe produse ani
maliere. spre folosul lor si al 
întregii societăți.

Anchetă realizată de 
C. BORDEIANU 
cu sprijinul 
corespondenților „Scinteil*

Peisaj de iarnă la „Babele"

ÎN ACEST SEZON
Apelați mai des 

la „farmacia naturii"

(Urmare din pag. I) trializării. 
revenit o 
bită. Au 
uzine, își 
hidrocentrală. Nici nu ne-a 
mirat făptui că multi din
tre constructorii ei sînt lo
calnici. Nici nu e de mi
rare că majoritatea sînt 
tineri. El se află aici, la ei

O

trăiesc.

proaspăt, iar la ferestre au 
și înflorit mușcatele și hor
botele croșetate anume 
pentru casă nouă. „Nu e 
sat mai frumos ca al nos
tru — spun cei de la Co- 
libița nouă. Un sat în în
tregime nou, care are dș 
toate, plus hidrocentrală !** 
într-adevăr. Luminile ce 
vor țișnl din buchgtul de 
ape strînse de pe toată 
Bistrița Birgăulul sint și 
obolul celor de la Colibița. 
Sub apă vor fi amintirile 
lor. Visele lor, poate nici 
unul atit de îndrăzneț ca 
această realitate extraordi
nară pe care o
Care e satul lor. Care e 
hidrocentrala. Care e chi
pul nou al Bistriței-Năsău- 
dulul.

Ne reîntoarcem pe șan
tier cu sentimentul că hi
drocentrala de la Colibița 
nu e numai îndrăzneala 0- 
mului de a săpa galerii in 
stâncă, acolo unde munții 
ascund comori și primejdii, 
ape vii și amenințătoare, 
pe care el, constructorii, le 
vor adăuga Stejei, și Re- 
pedei, și Tihăi Bîrgăului. 
și Șoimului... Este si în
drăzneala bistrițenilor tran
silvani de a-și gîndi viito
rul. De a-și evalua forțele 
unindu-și-le cu ale mun
telui sau chiar împotriva 
lui, de e nevoie. Pentru că. 
în marele concert al indus-
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județului lor i-a 
partitură deose- 

construit fabrici, 
construiesc acum

acasă, pentru a construi 
pentru ei. pentru satul lor, 
pentru viitorul lor. Și pen
tru a învăța din experien
ța celor ce an colindat șan
tierele țării, lăsind pretu
tindeni ceva din ființa lor. 
Unul dintre aceștia, da ta 
care au ce învăța și învață 
este Constantin Gheorshiu,

„Culegător
șeful echipei de dulgheri. 
L-am găsit pe șantier, tîr- 
ziu după terminarea pro
gramului, dăscălindu-și în
vățăcei,i, ea unul ce a de
prins meseria la Bicaz, și 
a trecut pe la Lotru, și pe 
la Mărișelu, și pe la Tar- 
mța; numai vechimea sa 
îb partid numără atâția ani
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Imagine din cariera Pietriceaua. Jumătate din această stîncâ va fi „mutată" in barajul 
hidrocentralei. In medalion - excavatoristul Constantin Bâlăncan

Foto : Sandu Cristian

cîți ani au „fișorli" pe 
care îi învață acum cît de 
important este să-ti faci 
datoria „ca la carte".

— Eu, in tinerețe, citeam 
la lumina lămpii — ne spu
ne Constantin Gheorghiu, 
brusc inundat de amintiri. 
Mama făcea croitorie; își 
„scotea" ochii la pilpîiirea 
chioară a opaițului și nu 
Înceta lucrul pină noaptea 
tirziu. De cite ori am pus 
în funcțiune o nouă hidro
centrală. m-am sindlt la 
mama. Și la cei ce fac din 
noapte zi pentru a citi o 
carte. Și la izvorul de e- 
nergie pe care îl lași în 
urma ta, generație după 
generație. Asta le spun eu 
câteodată băieților : dacă 
un om construiește ceva ce 
îi va folosi nu numai lui. 
și nu numai cît va trăi eL 
n-a trăit degeaba !.

în plină iarnă, pe culmea 
Călimanilor am zărit o fă- 
rîmă de curcubeu. Culmile 
tuturor munților își anină 
adesea, cu cochetărie, ase
menea podoabe. vrăjind 
ochii trecătorului. Trebuie 
să recunoaștem însă că 
n-am zăbovit prea mult 
cu gîndul la acel miracol 
trecător. La un pas de noi, 
o jerbă de lumini — ochii 
și inimile oamenilor de ia 
Colibița — ne-a făcut să 
vibrăm pentru destinul nou 
al acestui minunat picior 
de plai trezit la viață și cu 
un buchet de ape vii.

Este cunoscut că in sezonul rece 
datorită variațiilor bruște de tempe
ratură, umidității accentuate și apor
tului redus de vitamine, organismul 
este mai expus față de unele afec
țiuni respiratorii — viroze și devin 
mai frecvente larirîgitele,’faringitele, 
amigdalitele, sinuzitele, otitele ș.a. 
cauzate de inflamația țesuturilor de 
la nivelul căilor respiratorii. De ase
menea, sint reactivate unele sufe
rințe intre care astmul bronșic. Fiind 
foarte răspindite și cu o evoluție 
foarte diferită atitudinea celor ce se 
îmbolnăvesc este și ea diferită. Ast
fel, unele persoane ignoră boala, ne- 
glijind tratamentul, 'iar altele, dim
potrivă, exagerează prin administra
rea unor medicamente — intre care 
antibioticele — fără a fi consultat 
medicul.

între cele două alternative — la 
fel de dăunătoare — există însă o 
conduită corectă la care se vor re
feri specialiști competent! in acest 
domeniu.

Prof. univ. dr. MARIN VOICU- 
LESCU, șeful cli
nicii de boli in- 
fectioase de la 
Spitalul Colen- 
tina :

— In oazul vi
rozelor respirato
rii cu febră (con
trolată cu termo
metrul) se reco
mandă ca bolnavul să evite aglo
merația _ si in general să caute să 
se îngrijească acasă pentru a nu-și 
agrava boala și pentru a nu o trans
mite și altora. Tratamentul adecvat 
constă din fricții cu soluția Galenica 
sau Carmol. ceaiuri fierbinți, aspirină 
(1—3 tablete pe zi), iar pentru cei 
care nu suportă aspirina, algocalmin 
ori antinevralgic. Pentru tuse se 
poate lua unul din produsele care 
există în farmacii. De. reținut că în 
gripă ca și în celelalte viroze respi
ratorii nu se recomandă antibiotice 
și nici sulfamide. deoarece ele nu au 
nici o influență asupra acestora. 
Antibioticele pot favoriza însă com
plicații mai grele, cu bacterii rezis
tente la antibiotice, deci mai greu 
de tratat sau expun organismul la 
micoza și alergii' (erupții). Prescrie
rea unui antibiotic o face numai me
dicul in cazul unor complicații (pneu
monie. otită, sinuzită etc.).

Prof. dr. DANILA CINCA, șeful 
clinicii O.R.L. de la Spitalul Colțea :

— Este uimitor cu cită ușurință se 
apelează la medicamente cu acțiune 
foarte puternică și adesea fără a fi 
nevoie in boala respectivă. Pe bună 
dreptate un reputat toxicolog spunea, 
de fapt, avertiza I — că pilula, in 
sens de medicament, a devenit cîrja 
omului modern. Specialiștii au con
statat, mai ales în ultimii ani. că 
obișnuința de a consuma medicamen
te — oum sint antibioticele — care 
nu au nici un efect asupra unor boli 
duce la scăderea rezistentei organis
mului, a capacității lui naturale de 
apărare. De pildă, in multe cazuri 
laringita acută, starea de răceală, 
oboseala laringelui, traheo-bronșita 
pot fi tratate cu rezultate foarte bune 
cu ceaiuri din plante medicinale și 
cu aerosoli cu propolis, în genere, 
produsele naturale ca mierea, legu
mele, fructele crude bogate în vita
mine joacă un rol deosebit in creș
terea capacității de apărare a orga
nismului. Toate acestea sint în orice 
caz mai utile in prevenirea și tra
tarea din primele zile a bolilor 
amintite decit folosirea nejudicioasă

OMULȘl 
VIAȚA RAȚIONALĂ

a medicamentelor, fără avizul medi
cului, care singur este in măsură să 
aprecieze evoluția bolii. Chiar și în 
aceste situații sint indicate tratamen
tele combinate, fără a se neglija deci 
factorii naturali, intre care plantele 
medicinale. Este o conduită adoptată 
în ultimii ani în țări cu școli medi
cale din cele mai reputate.

MIRCEA ALEXAN, cunoscut 
specialist și autor a numeroase lu
crări privind plantele medicinale, ne 
face, la rîndul său, citeva recoman
dări cu caracter practic :

— Multitudinea de plante de la 
noi din țară, cu valoare terapeutică 
(fitoterapeutică), ne oferă o adevă
rată farmacie naturală, care nu ne 
expune la nici un risc în compara
ție cu efectele secundare ale unor 
medicamente. Dealtfel, experiența 
multimilenară a poporului nostru in 
acest domeniu oferă cercetării știin
țifice remedii foarte eficace. Se știe 
de mult că frecventele bronșite atit 
de sîcîitoare în sezonul rece pot fi 
tratate in prima lor fază, cea iri

tantă, cu ceaiuri 
din plante care 
conțin substanțe 
emoliente. care 
au proprietatea 
de a calma irita- 
ția căilor respira
torii. Ceaiuri de 
acest fel pot

, fi preparate din
frunze de pătlagină, flori si frun
ze de podbal, frunze, flori si 
rădăcini de nalbă — specii spon
tane sau din culturi, flori de lumînă- 
rică, petale de mac roșu de cimp ș.a.

Pentru calmarea tusei sint indicate 
plante care au calitatea de a liniști 
spasmele musculaturii netede a căi
lor respiratorii. în această categorie 
intră cimbrișorul de cimp și cel de 
cultură, ienuperele și cu deosebire 
scaiul vînăt. Intr-o fază mai avansa
tă a tusei este bine să se folosească 
plante cu acțiune expectorantă, care 
conțin substanțe ce fluidifică secre
țiile bronhice ușurînd expectorația și 
cu efect de calmare a crizelor de 
tuse. Foarte utile în acest sens sint 
infuziile cu fructe de chimen. anason 
și fenicul. Se recomandă, de aseme
nea, florile și rădăcinile de ciuboțica 
cucului, bogate în saponine, pre
cum șl plante ce conțin substanțe 
cu proprietăți balsamice care adaugă 
acțiunii expectorante și una antisep
tică ; astfel de substanțe se găsesc 
în mugurii de plop și în cei de pin. 
Acțiune antiseptică mai au și unele 
plante care conțin uleiuri volatile : 
flori de coada șoricelului, isop, 
șovim. unguraș, sulflnă ș.a. Ceaiu
rile se pot prepara fie dintr-o sin
gură plantă, fie în combinații de 
plante emoliente, cu antitusive. ex
pectorante și antiseptice. Dealtfel la 
Plafar se găsesc astfel de amestecuri 
de plante, formule de ceaiuri : anti- 
bronșic, pectoral, antiastmatic etc. 
Se recomandă consumarea a 2—3 
căni de ceai pe zi. Unui din cele 
mai bune ceaiuri indicate in acest 
sezon este și cel de măceș — sursă 
bogată în vitamine. Frunzele de 
măceș conțin o cantitate de vitamină 
C de 10 ori mai mare decit lămiile. 
Fructele uscate de măceș pe lingă 
bogăția de vitamine mai conțin sub
stanțe flavonoide, săruri minerale etc.

Evident, din marele volum al far
maciei naturii nu ne-am putut referi 
decit la citeva exemple, dar cei in
teresați în utilizarea plantelor me
dicinale găsesc lucrări și informații 
utile in magazinele de specialitate.

Elena MANTU

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
Scinteil"
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S-au Încheiat sesiunile consiliilor populare Județene, municipale, oră
șenești și comunale, consacrate dezbaterii și adoptării planurilor și pro
gramelor in profil teritorial și bugetelor locale Acum se trece la aplicarea 
lor. în acest context, o importanță deosebită o au — așa cum se subli
niază în documentele de partid și de stat, cum a indicat în repetate 
rînduri tovarășul Nîcolae Ceaușescu — descoperirea și punerea in va
loare a noi surse de venituri, concomitent cu stabilirea unui volum de 
cheltuieli cît mai realist și evitîndu-se orice cheltuială ineficientă spre a 
se crea o bază propice autofinanțării fiecărei unități teritorial -admi
nistrative.

Discutia pe care am purtat-o cu 
tovarășul Ghcorghe Șulic, director al 
Administrației financiare a județu
lui Botoșani, a pornit de la ur
mătorul fapt : în anul 1980, doar 
patru consilii populare comunale din 
județ își acopereau cheltuielile din 
veniturile proprii. în 1983 s-a ajuns 
Ia 22 de comune care nu mai soli
cită nici un leu de la bugetul ju
dețului pentru a-și acoperi cheltuie
lile alte 14 comune își echilibrează 
bugetul — diferențele între cheltu
ieli și venituri proprii fiind foarte 
mici — pe seama sumelor ce le re
vin, legal, de la unitățile economice 
republicane aflate pe raza lor teri
torială. Prin urmare. 36 din eele 68 
de comune botoșăneno se autofi- 
nanțează, ceea ce reprezintă 
peste 52 la sută ; se mai poate 
adăuga că alte patru comune — 
Mihai Eminescu. Trușești, Ră- 
chiți și Bucecea — care în anul 
1980 se situau, la venituri și chel
tuieli. „chit pe chit", au încheiat 
anul 1983 cu un excedent bugetar 
cuprins intre 150 000 și 400 000 lei, în 
condițiile sporirii cheltuielilor.

Care sint căile progresului pe ca
lea autofinanțării ?

în locul unui răspuns la această 
întrebare, tovarășul Ioan Aflăcăîlor, 
primarul comunei Trușești, ne-a pro
pus să asistăm la o „după-amiază 
de lucru". în care se fundamenta bu
getul de venituri și cheltuieli pe 
anul 1984. Redăm doar citeva din
tre concluziile desprinse cu acest 
prilej : in prima sa fază, acțiunea 
s-a desfășurat în fiecare dintre cele

munel, munca urmînd a fi prestată 
aproape în totalitate de cetățeni.

— Ne acoperim în Întregime chel
tuielile, care însumează 3 842 mii lei, 
reallzînd și un excedent bugetar de 
402 mii Iei, cu care contribuim la 
fondul de dezvoltare a județului — 
a precizat apoi primarul. Am ajuns 
la asemenea rezultate înțelegînd că 
important este nu numai să desco-

și prestări de servicii către popu
lație : din oele 1 325 unități de acest 
profil, existente in județ, peste două 
treimi își desfășoară activitatea în co
munele respective, precum și în cele 
14 ce-și echilibrează bugetul (un co
lectiv de specialiști in finanțe șl in 
domeniul industriei mici si prestă
rilor de servicii de la nivelul jude
țului se deplasează periodic în co

lilie populare comunale au valorificat 
mai mult de 18 tone plante me
dicinale și aromatice. au plantat 
64 000 arbori șl arbuști cu utilizare 
medicinală șl 37 000 duzi pentru dez
voltarea sericiculturii, ceea ce a in
fluențat bugetele proprii fie în sen
sul sporirii veniturilor, fie al redu
cerii cheltuielilor. Acestor acțiuni h 
se adaugă un șir de lucrări voluntar-

AUTOFINANȚAREA-EXPRESIE CONCRETĂ A CAPACITĂȚII GOSPODĂREȘTI A CONSILIILOR POPULARE

RESURSE EXISTĂ PRETUTINDENI
Cine știe să ie descopere, știe și să le folosească
patru aate ale comunei, analizîn- 
du-se cu deputății și cetățenii atît 
sursele de venituri, căile de valori
ficare superioară a acestora, cit și 
propunerile de cheltuieli. în satul 
Drislea. de exemplu, analiza efec
tuată a scos la iveală necesitatea în
ființării a încă două secții presta
toare de servicii — una de construc
ții (care va fi subordonată direct 
primăriei), iar cealaltă pentru repa
rații de bunuri electro-casnice. Mul
te au fost, la început, si pro
punerile „privind utilizarea fonduri
lor. Dar, în consens cu opțiunile 
majorității cetățenilor, s-a hotărit ca 
o parte dintre acestea să fie aloca
te pentru construirea unui pod de 
legătură intre cele două sectoare ale 
satului. Costul total al obiectivului 
— peste 120 000 lei. Dar numai 50 000 
lei vor fi suportați din bugetul co-

Cum se acționează în acest sens 
în județul Botoșani

peri și să pui in valoare noi surse 
de venituri, ci să urmărești totodată, 
pas cu pas,' modul în care se reali
zează execuția bugetară. în ce ne 
privește, analizăm această situație 
lunar, dar o urmărim zilnic, pe te
ren. la fiecare dintre participanții la 
constituirea bugetului comunal.

Facem o precizare : comuna Tru- 
șești, ca dealtfel fiecare din cele 22 
de comune botoșănene ce-și asigură 
în întregime cheltuielile din venitu
rile proprii sînt localități tipic să
tești. Nu dețin în aria lor teritorială 
nici un fel de unități economice re
publicane. Și-au dezvoltat. în schimb, 
rețeaua unităților de mică industrie

mune. sprijinind efectiv această ac
tivitate).

Mai mult decit atît : In spiritul 
programului județean de autocondu- 
cere și autoaprovizionare, aproape 
40 de consilii populare comunale din 
județ și-au organizat maternități 
pentru obținerea purceilor, iar 27 
și-au amenajat gospodării-anexă 
pentru porci, iepuri de casă și pă
sări. sumele provenite din valorifi
carea către populație a animalelor 
și produselor — sume ce s-au ridicat 
in 1983 la aproape 1 milion lei — îm
bogățind bugetele locale. De aseme
nea, în baze programelor speciale 
adoptate la nivelul județului, cansi-

patriotice pentru repararea unor 
imobile și drumuri, întreținerea sau 
dezvoltarea zonelor și spațiilor verzi 
etc., pentru efectuarea cărora nu s-a 
mai recurs la sume din buget.

Cum se face, totuși, că numărul 
localităților în întregime autofinan- 
tate este încă restrîns ?

Semnalăm citeva din deficientele 
constatate : la Mihăileni. faptul că 
execuția bugetară nu s-a urmărit 
permanent a dus, în 1983, la o nerea- 
lizare a veniturilor de la coope
rativa de producție, achiziții și des
facere a mărfurilor de citeva zeci de 
mii de lei ; în comunele Românești, 
Havîrna, Pomîrla etc.,_ consiliile 
populare n-au acordat atenția cuve
nită realizării producțiilor de către 
cooperativele agricole, fiecare în
scriind în bugetele locale venituri 
mal mici decit cele planificate. ..Da
torită acestei, situații — ne-a spus

Ilie Mihoreanu, directorul sucursalei 
Botoșani a Băncii Naționale — 
o serie de comune din județ vor 
trebui să apeleze, pentru a-șl aco
peri cheltuielile, la bugetul judej- 
tului". în timp ce consiliile populare 
comunale Flămânzi, Hudești, Cristi- 
nești, Cristești, Ibănești ș.a.. dispun 
de însemnate sume bănești din con
tribuția bănească a cetățenilor, au 
solicitat altele — și li s-au aprobat !
— de la bugetul județean pentru 
activități de gospodărie comunală. 
Și nu-i vorba de o sumă oarecare, 
ci de citeva milioane de lei. Apoi, 
sint incă destule primării comunale
— Albești, Santa Mare, Răuseni etc.
— care manifestă rețineri — oare 
numai atît ? — în’ dezvoltarea micii 
industrii și a prestărilor de servicii, 
ceea ce face ca județul să se situe
ze sub ritmul mediu pe țară de dez
voltare a acestui sector.

Discutind despre aceste neajunsuri 
cu tovarășul Ștefan Panaitiu, prim- 
vicepreședinte al consiliului popular 
județean, acesta ne-a spus :

— Comitetul executiv al consiliu
lui popular județean — pentru care 
autofinanțarea localităților reprezin
tă o preocupare prioritară — a ac
ționat pentru înlăturarea unora din 
neajunsurile constatate. în perioada 
cînd s-au fundamentat bugetele de 
venituri și cheltuieli pe 1984, am con
centrat în comune, incepînd cu cele 
care încă nu se autofinantează. un 
mare număr de specialiști, îndeosebi 
din instituțiile financiar-bancare, 
pentru stabilirea cit mai echilibrată a 
cheltuielilor. Concomitent, desfășu
răm o amplă acțiune, in scopul pu
nerii in valoare a noi surse de ve
nituri. mai ales pe seama dezvoltă
rii industriei mici și a prestărilor 
de servicii pentru populație. Vom 
asigura astfel, cel mai tirziu la sfîr- 
șitul acestui an, surse sigure de auto
finanțare pentru (oale comunele ți 
orașele din județul Botoșani.

Sslveslri AILENEI
corespondentul „Scinteil"
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APentru depășirea planului și creșterea mai substanțială a eficienței în industrie, construcții, transporturi și circulația mărfurilor

CHEMAREA LA ÎNTRECEREadresată de organizația județeană Bacău a P.C.R. tuturor organizațiilor județene de partid și a
Succesele remarcabile obținute de poporul nos

tru, sub conducerea Partidului Comunist Român, în 
dezvoltarea economlco-socială a tării confirmă cu 
putere justețea politicii profund științifice a parti
dului și statului, a orientărilor și sarcinilor stabilite 
de Congresul al XII-lea și Conferința Națională ale 
partidului privind trecerea țării într-o etapă nouă 
de dezvoltare, realizarea unei noi calități a muncii 
și vieții întregului nostru popor.

în cei trei ani eare au trecut din actualul cincinal 
c-au înregistrat progrese importante în toate dome
niile de activitate, economia românească contfriuînd 
să se dezvolte pe o linie ascendentă, in pofida 
unor lipsuri și greutăți, a influenței crizei econo
mice mondiale. S-au obținut noi progrese în creș
terea producției șl productivității muncii, a ridi
cării calității și nivelului tehnic al produselor. în 
sporirea eficienței economice și aplicarea noului 
mecanism economico-financiar, a principiilor auto- 
gestiunii și autoconducerli muncitorești, in perfec
ționarea cadrului larg democratic de participare a 
oamenilor muncii la conducerea și organizarea în
tregii activități.

Rezultatele dobîndite de poporul nostru sînt in
disolubil legate de neobosita și prodigioasa activi
tate de conducător politic și de stat, pătrunsă de 
înalt spirit revoluționar și patriotic a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care întruchipează cele mai 
alese virtuți ale națiunii noastre. Ideile și orien
tările de o inestimabilă valoare teoretică și practi
că, rolul hotăritor în elaborarea și înfăptuirea mă
rețelor obiective ale edificării societății socialiste 
■multilateral dezvoltate, strălucita clarviziune și ca
pacitate de dinamizare a energiilor creatoare ale 
secretarului general al partidului stau la temelia 
marilor înfăptuiri ce au schimbat fundamental în
fățișarea patriei noastre și au condus la creșterea 
prestigiului României socialiste în lume.

Oamenii muncii din județul Bacău, angajați ple
nar în marea întrecere socialistă a tării. raportea
ză cu îndreptățită mindrie că, acționînd in spiritul 
obiectivelor și sarcinilor stabilite de Congresul al 
XII-lea și Conferința Națională ale P.C.R., al orien
tărilor și indicațiilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, au încheiat cel de-al treilea an al ac
tualului cincinal cu rezultate bune în dezvoltarea 
economico-socială și edilitar-gospodărească a ju
dețului.

Sub conducerea organelor și organizațiilor de 
partid, cei ce muncesc pe meleagurile băcăuane au 
realizat peste prevederile sarcinilor de plan o pro
ducție marfă industrială de peste 1,7 miliarde lei 
și o producție netă de 744 milioane lei, obținute pe 
seama creșterii productivității muncii. Aceste rea
lizări s-au materializat în importante cantități de 
produse fizice date peste plan, cum sînt : peste 
10 000 tone cărbune brun,’ 385 milioane metri cubi 
gaze combustibile, produse din industria construc
toare de mașini în valoare de circa 100 milioane Iei, 
5 000 tone fenol, 1 800 tone antidăunători, 4 700 me
tri cubi cherestea. 25 000 metri pătrați uși ferestre, 
51 000 metri pătrați țesături textile, 624 tone zahăr, 
104 mii hl bere, 487 tone unt și altele.

Acționînd pentru creșterea mai accentuată a efi
cienței în toate domeniile, sporirea veniturilor și 
asigurarea unui regim sever de economii. întărirea 
ordinii și disciplinei în utilizarea resurselor finan
ciare, aplicarea fermă a noului mecanism economi
co-financiar, unitățile industriale din județ au de
pășit nivelul planificat al productivității muncii 

calculate pe baza producției marfă cu 1,5 la sută, 
a:u redus cheltuielile- totale și materiale planificate 
la 1 000 lei producție marfă cu 8,5 lei și, respectiv, 
9,2 lei, obținind pe această bază beneficii suplimen
tare in valoare de peste 310 milioane lei.

în domeniul investițiilor au fost depășite planul 
valoric cu 528 milioane lei și stadiile fizice prevă
zute, asigurîndu-se punerea în funcțiune a unui 
important număr de capacități productive și darea 
in folosința a 4 254 apartamente, din care 62 peste 
prevederi.

Angajați cu toate forțele în înfăptuirea neabătu
tă a măsurilor adoptate de Plenara C.C. al P.C.R. 
din luna noiembrie 1983, sub semnul voinței una
nime de a întimpina cu noi și importante succese 
a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială 
și națională, "antifascistă și antiimperialistă și cel 
de-al XIII-lea Congres al partidului, oamenii mun
cii din județul Bacău nu vor precupeți nici un 
efort pentru realizarea exemplară a sarcinilor ce le 
revin în anul 1984.

în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor 
muncii, organizația județeană de partid Bacău adre
sează organizațiilor județene de partid și organiza
ției municipiului București, tuturor colectivelor de 
oameni ai muncii din industrie, construcții, trans
porturi și circulația mărfurilor o vibrantă și mun
citorească chemare la întrecere pentru depășirea 
sarcinilor din Planul național unic de dezvoltare 
economico-socială a României pe anul 1984, angajîn- 
du-se să realizeze următoarele obiective :

A. ÎN ACTIVITATEA INDUSTRIALĂ
1. Depășirea planului la producția marfă cu 500 

milioane lei și la producția netă cu 200 milioane lei, 
în principal prin depășirea producției fizice pla
nificate cu 1 000 MWh energie, electrică, 10 000 tone 
cărbune brun, 500 tone utilaj chimic, 300 tone fenol, 
200 tone polistiren, 100 tone bisfenol, 300 tone acid 
monocloracetic, 700 tone toluen, 200 tone benzen, 
200 tone etilbenzen, 4 000 metri cubi cherestea, 100 
tone hîrtie, 500 tone produse preparate din came 
de pasăre și altele.

,2. Depășirea planului de export cu cel puțin 1 
la 6Ută și realizarea pînă la 1 decembrie 1984 a în
tregului fond de marfă pentru export, în condițiile 
ridicării parametrilor tehnico-calitativi ai produse
lor. în acest sene se Va acționa cu toată hotărîrea 
pentru transpunerea în practică, in devans, a mă
surilor cuprinse in programul privind creșterea 
calității produselor.

3. Prin livrarea peste plan către fondul pieței a 
unui volum de produse în valoare de 125 milioane 
lei, se va asigura satisfacerea în mai bune condiții 
a nevoilor de consum ale populației.

4. Depășirea nivelului planificat al productivității 
muncii cu cel puțin 5 000 lei pe persoană în indus
tria republicană, în condițiile respectării neabătute 
a programului privind creșterea mai accentuată a 
productivității muncii și aplicării cu strictețe a 
acordului global; formă superioară de organizare și 
retribuire a muncii. Pentru atingerea unui nivel 
superior al productivității muncii vom extinde me
canizarea operațiunilor ce necesită un volum mai 
mare de muncă, automatizarea proceselor de pro
ducție, luînd măsuri corespunzătoare pentru îmbu
nătățirea organizării producției și a muncii, perfec
ționarea pregătirii tehnico-profesionale și policalifi

carea personalului muncitor, reducerea în continua
re a personalului auxiliar și de deservire.

5. Realizarea unui indice de folosire a capacită
ților de producție de cel puțin 96 la sută. în toate 
unitățile se vor efectua la timp reviziile tehnice Și 
reparațiile capitale, se vor intensifica acțiunile de 
modernizare și dotare cu scule și dispozitive per
fecționate a utilajelor de bază, de recondiționare și 
asigurare prin autodotare a necesarului de piese de 
schimb.

6. Reducerea consumurilor normate cu cel puțin 
1 000 tone de metal, 5 000 tone combustibil conven
țional și 1 000 MWh energie electrică, prin înlă
turarea oricăror forme de risipă, întărirea spiritului 
gospodăresc și cultivarea unei înalte responsabilități 
față de modul în care sînt folosite resursele energe
tice și de materii prime. Totodată, se va acționa 
pentru intensificarea eforturilor în vederea depă
șirii cu cel puțin 4 la sută a planului de colectare 
a materialelor recuperabile feroase și neferoase, 
hîrtie, cartoane, textile și sticlă, concretizat în 1 700 
tone fier, 20 tone plumb, 30 tone aluminiu, 100 tone 
fontă și altele.

Prin reducerea mai accentuată a consumurilor 
specifice de materii prime, materiale, combustibil, 
energie și apă, reproiectarea produselor și înlocuirea 
celor cu consumuri mari și energointensive, se vor 
diminua cheltuielile totale și materiale planificate 
la 1 000 lei producție marfă cu cel puțin 5 lei. Pe 
această bază și prin întărirea disciplinei de plan, 
contractuale și financiare, prin mai buna gospodă
rire a valorilor materiale se vor obține beneficii 
suplimentare de peste 100 milioane lei.

Acționînd pentru realizarea exemplară a contrac
telor economice, vom executa la termen și de bună 
calitate toate comenzile care privesc fondul de 
marfă pentru export, precum și asigurarea econo
miei naționale cu materii prime, materiale, piese 
de schimb și subansamble, utilaje tehnologice pen
tru obiectivele de investiții.

8. ÎN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII 
Șl CONSTRUCȚII

1. Devansarea punerii în funcțiune cu cel puțin 
40 de zile față de termenele planificate a 4 capaci
tăți de producție, fapt ce va permite să se furnizeze 
suplimentar economiei naționale o producție marfă 
industrială de peste 80 milioane lei, producîndu-se 
astfel mai devreme însemnate cantități de mobilă 
de artă, furnire estetice, unele produse chimice.

2. Darea în folosință în devans cu cel puțin 30 
zile a 500 apartamente, organizînd mai bine întreaga 
activitate de pe șantiere, prin contractarea în 
antrepriză a lucrărilor de construcții-montaj.

3. Depășirea productivității muncii în construcții 
cu 800 lei pe persoană, față de sarcina planificată.

4. Economisirea a 300 tone ciment și 500 tone 
metal față de consumurile normate.

5. Reducerea cheltuielilor materiale la 1 000 lei 
producție de construcții-montaj cu 2 lei față de 
plan.

C. ÎN ACTIVITATEA DE TRANSPORTURI 
Șl TELECOMUNICAȚII

1. Depășirea indicelui de utilizare a mijloacelor 
de transport auto de mărfuri cu cel puțin 2 la sută.

2. Creșterea suplimentară, față de plan, a veni
turilor din activitatea de transport auto cu 3,5 mi
lioane lei și reducerea cheltuielilor la 1 000 lei ve
nituri cu 2 lei.

3. Creșterea productivității muncii pe o persoa
nă în transporturile auto cu 2,5 la sută și sporirea 
beneficiului cu 2. milioane lei peste prevederile 
planului.

4. Printr-o rațională folosire a mijloacelor de 
transport auto, o mai intensă utilizare a remorci
lor și optimizarea transporturilor, se va realiza o 
economie de 300 tone combustibili față de consu
murile normate. De asemenea, se vor recondiționa 
piese și subansamble, peste plan, în valoare de 900 
mii lei.

5. îmbunătățirea gradului de folosire a mijloa
celor de transport feroviar și a rulajului vagoane
lor de marfă, realizînd un spor de capacitate de 
11 000 vagoane pe an prin :

— creșterea încărcăturii vagoanelor marfă cu 
1,5 la sută ;

— sporirea tonajului brut al trenurilor cu 2 la, 
sută :

— reducerea timpului de staționare a vagoane» 
lor la încărcare-descărcare cu 1 la sută ;

— sporirea vitezei comerciale a trenurilor de 
marfă cu l,8 la sută ;

— reducerea consumului de motorină cu 650 tone 
fată de norme.

6. Depășirea cu 2 milioane lei a planului de be
neficii în transporturile feroviare.

7. Depășirea cu 2 la sută a volumului planificat 
al activității de poștă și telecpmunicații prin :

— utilizarea cu eficiență maximă a capacităților 
existente ;

— darea în folosință, înainte de termen, a 2 cen
trale telefonice automate ;

— îmbunătățirea calității serviciilor de poștă, și 
telecomun icații.

8. Reducerea cheltuielilor materiale în domeniul 
activităților economice de poștă și telecomunicații 
cu 2 la sută prin :

— scăderea consumurilor de materiale și piesa 
de schimb ;

— creșterea gradului de refolosire a materialelor 
rezultate din recuperări.

D. ÎN DOMENIUL DESFACERII 
MĂRFURILOR SI PRESTĂRILOR 

DE SERVICII CĂTRE POPULAȚIE
1. Depășirea cu 60 milioane lei a planului de 

desfacere cu amănuntul și realizarea în bune con
diții a prevederilor programului de autoconducere 
și autoaprovizionare.

2. Diversificarea producției de preparate și se- 
mipreparate culinare pe bază de legume, fructe, 
pește, în conformitate cu principiile alimentației 
raționale — științific fundamentate — și depășirea 

municipiului București
planului de producție piroprie în alimentația pu
blică cu 10 milioane lei.

3. Dezvoltarea rețelei de desfacere a mărfurilor 
prin darea în folosință înainte de termen a unei 
suprafețe comerciale de 2 000 metri pătrați.

4. Sporirea vitezei de recirculare a ambalajelor, 
prin mai buna organizare a transporturilor între 
industrie și comerț', dezvoltarea" și îmbunătățirea 
activității de preluări și achiziții, astfel incit să 
se asigure o depășire a planului de recuperare a 
ambalajelor cu cel' puțin 10 milioane lei.

5. Depășirea cu 50 milioane lei a sarcinilor de 
plan la prestările de servicii pentru populație, prin 
diversificarea activităților specifice la unitățile 
cooperației meșteșugărești, cooperației de produc
ție, achiziții și desfacere a mărfurilor, ale consi
liilor populare, mărirea capacităților destinate re- 
condifionării unor articole de uz casnic și gospo
dăresc, extinderea lucrului la domiciliu. Se vor 
urmări, totodată, valorificarea superioară a resur
selor locale și sporirea producției artizanale.

6. Reducerea cheltuielilor de circulație față de 
sarcinile planificate cu 3 milioane lei, prin utili
zarea mai rațională a suprafețelor comerciale, re
partizarea judicioasă a fondului de marfă, extin
derea metodelor moderne de prezentare și des
facere a produselor, întărirea ordinii și disciplinei 
în toată rețeaua comercială.

în întreaga lor activitate pentru asigurarea în
deplinirii și depășirii planului pe anul 1984, orga
nele și organizațiile de partid, organizațiile sin
dicale și ale U.T.C., consiliile oamenilor muncii 
din județul Bacău vor acționa cu fermitate pentru 
imprimarea unui puternic spirit de ordine și dis
ciplină în organizarea și desfășurarea proceselor 
de producție, pentru întărirea continuă a autocon- 
ducerii muncitorești.

Ne exprimăm convingerea că întrecerea ce se 
va desfășura între organizațiile județene de partid 
în anul 1984, angajind energiile și capacitatea crea
toare a întregii națiuni, va ridica pe noi trepte, 
calitativ superioare, activitatea din toate domeniile 
vieții economice și sociale, va crea premisele în
făptuirii exemplare a grandiosului Program al 
partidului de făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a României spre co
munism.

In întrecerea pentru îndeplinirea în cele mai 
bune condiții a planului pe anul 1984 — anul celei 
de-a 40-a aniversări a revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și antiimperialistă și 
al celui de-al XIII-lea Congres al Partidului Co
munist Român — no angajăm să facem totul și 
să răspundem cu întreaga noastră capacitate de 
muncă însuflețitoarei chemări pe care secretarul 
general al Partidului Comunist Român a adresat-o 
întregului popor de a ne consacra toate forțele 
pentru a asigura progresul și înflorirea continuă 
a patriei noastre socialiste, pentru înălțarea Româ
niei pe trepte tot mai înalte de progres și civili
zație, într-o lume a păcii și colaborării interna
ționale.

COMITETUL JUDEȚEAN BACĂU 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Pentru realizarea de producții record in toate sectoarele agriculturii, pentru sporirea livrărilor la fondul de stat 

și asigurarea bunei aprovizionări a populației

CHEMAREA LA ÎNTRECERE
Poporul român trăiește una din perioadele cele 

mai înfloritoare din milenara sa istorie, perioadă 
în care, sub conducerea Partidului Comunist Bo- 
mân, în frunte cu secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. înfăptuiește cu succes Progra
mul partidului de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltat© și înaintare a țării spre 
comunism.

încadrîndu-se plenar în vasta activitate desfă
șurată de Întreaga noastră națiune pentru realiza
rea prevederilor de plgn pe 1983, muncitorii, meca
nizatorii, țăranii cooperatori, specialiștii și ceilalți 
lucrători de pe ogoarele timișene — români, ma
ghiari, germani și de alte naționalități — au mun
cit cu pasiune și dăruire pentru traducerea în 
viață a obiectivelor stabilite de Congresul al XII-lea 
și Conferința Națională ale partidului, a prețioa
selor orientări și indicații date de secretarul gene
ral al partidului cu prilejul vizitelor de lucru efec
tuate pe aceste meleaguri, obținind cele mai mari 
producții vegetale și animale din istoria județului, 
aducînd pe această cale o contribuție sporită la 
înfăptuirea directivelor privind realizarea noii re
voluții agrare în România, la satisfacerea nevoilor 
economiei naționale de produse agroalimentare.

Prin înfăptuirea consecventă a prevederilor pro
gramului aprobat de conducerea partidului cu pri
vire la îmbunătățirea radicală a activității din agri
cultura timișeană. în 1983 au fost realizate aproape 
1,6 milioane tone cereale, revenind în medie la 
hectar 3,8 tone griu, 4,3 tone orz. 4,5 tone porumb 
și aproape 5 tone orez. Ca urmare au fost livrate 
la fondul central al statului și la fondul de furaje 
aproape 1,4 milioane tone cereale. 207 mii tone 
legume, 143,3 mii tone carne. 854,7 mii hl lapte de 
vacă si" 138 milioane ouă. creîndu-se condițiile ne
cesare înfăptuirii programului de autoconducere și 
autoaprovizionare teritorială cu produse agroali
mentare.

Cu sprijinul permanent al statului nostru. în anul 
1983 baza tehnico-materială a agriculturii județului 
s-a dezvoltat prin dotarea unităților agricole cu 
încă 466 tractoare, 338 combine și alte mașini de 
mare capacitate, punerea în funcțiune a unor noi 
capacități de creștere și îngrășare a animalelor, 
extinderea patrimoniului pomicol cu 317 ha și a 
celui viticol cu 300 ha. Au fost executate, totodată, 
lucrări de desecare pe 22 200 ha in. sistemele noi și 
de modernizare pe 17 300 ha în cele vechi. De 
asemenea, s-au amenajat 9 225 ha pentru irigat, 
au fost ameliorate prin scarificare. afinare adîncă, 
aplicare de amendamente calcaroase aproape 
80 000 ha și s-au aplicat îngrășăminte organice pe 
mai mult de 40 000 ha ; s-au excavat 14,6 mii. mc 
pămint, din care 1,6 milioane mc prin muncă pa
triotică și au fost despotmolite 7,3 mii km canale 
și 68,5 km văi naturale.

Exprimind hotărîrea fermă a tuturor lucrătorilor 
din agricultura timișeană de a munci fără preget 
pentru realizarea neabătută a orientărilor și indica
țiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, formulate la 
consfătuirile de lucru pe problemele agriculturii 
din decembrie 1983 și ianuarie 1984, Comitetul ju
dețean Timiș al P.C.R. adresează tuturor organi
zațiilor județene de partid, oamenilor muncii din 
agricultură chemarea Ia întrecere pentru depășirea 
sarcinilor stabilite prin planul național unic pe 1984.

Ne angajăm să obținem in acest an o producție 
totală de 3 milioane tone cereale. 832 miî tone 
sfeclă de zahăr. 73 mii tone soia. 68 mii tone 
cinepă, 326 mii tone legume. 180 mii tone carne, 
peste 1,8 milioane hl lapte de vacă, 2,7 mii tone 
lînă, 235 milioane bucăți ouă.

în felul acesta vom depăși prevederile de plan 
cu 132 mii tone cereale, 3 mii tone soia, 2,7 mii 
tone plante pentru fibre. 76 mii tone sfeclă de 
zahăr. 9 mii tone legume. 1,5 mii tone carne, 
14 mii hl lapte de vacă. 35 tone lină și 5 milioane 
de ouă.

a) Acordînd o atentie deosebită dezvoltării in- să realizăm, față de prevederii® de plan, urmă- 
tensive a producției vegetale, in 1984 ne propunem toarele producții medii :

La sutăPlan 
kg/ha

Angajament 
kg/haCultura

— Griu 4 150 4 350 105— Orz 4 380 4 650 106— Porumb boabe — neirigat 4 720 5 500 116
— Sfeclă de zahăr 35 230 40 000 113— Soia 2 250 2 350

6 500
104

— Cinepă 6 200 105— Legume. 24 750 30 000 121
De asemenea la culturile duble de porumb pen

tru boabe, sfeclă de zahăr, soia si cînepă pentru 
fibră vom obține sporuri, fată de producțiile medii 
planificate, cuprinse intre 5 si 6.6 la sută.

b) Avînd în vedere însemnătatea deosebită pe 
care creșterea animalelor o are pentru economia

to-

Specia și categoria U.M. Plan ■ Angajament La sută
— Bovine mii capete 299 305 102vaci și juninci mii capete 113,3 - 125 110
— Porcine mii capete 1 281 1350 105scroafe mii capete 112,2 118 105
— Ovine și caprine mii capete 844,1 861 102
— Păsări ouătoare mii capete 2 022 2 062 102

c) Prin sporirea producțiilor medii și to- mentar la fondul de stat următoarele pro- 
tale, vegetale și animale, vom livra supli- duse :

Produsul U.M. Angajament La sută 
față de plan

— Griu mii tone 595 104— Porumb mii tone 250 104
— Sfeclă de zahăr mii tone 750 103
— Cinepă mii tone 64 104
— Semințe pentru ulei mii tone 120 103— Legume mii tone 180 104
— Carne mii tone 165 104
— Lapte mii hl 1 160 101— Lînă mii tone 2,6 104
— Ouă mii. buc. 125,4 104

în vederea realizării obiectivelor si sarcinilor 
asumate, sub conducerea permanentă a comitetu
lui județean de partid, organele și organizațiile de 
partid, consiliile populare, organele si unitățile 
agricole vor lua următoarele măsuri :

ÎN SECTORUL PRODUCȚIEI VEGETALE
— Pentru înfăptuirea prevederilor Programului 

national de îmbunătățiri funciare, vasta operă de 
transformare a naturii, inițiată si condusă de 
secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. vom intensifica lucrările de îmbunătă
țiri funciare, urmărind să asigurăm refacerea 
structurii și creșterea potențialului productiv al 
tuturor terenurilor. Astfel, vor fi realizate lucrări 
de desecare pe 36 400 ha. de combatere a eroziunii 
solului pe 11 150 ha. de amenajare pentru irigații 
ne 9 800 ha. de corectare a acidității solului pe 
29 000 ha. scarificări și afinări adinei pe 150 000 ha 
și fertilizări cu îngrășăminte organice pe 30 000 ha;

— Suprafața arabilă a județului va crește cu 
4 800 ha. din care 3 400 ha în cooperativele agricole; 
se va acționa, de asemenea, cu toată hotărîrea 
pentru cultivarea. în mod intensiv, a tuturor tere
nurilor din incintele gospodărești și perimetrele 
construite :

— Pe baza concluziilor și învățămintelor desprin
se din activitatea desfășurată în anul 1983. vom 
îmbunătăți zonarea culturilor, structura soiurilor 
si hibrizilor, asolamentele și amplasarea culturilor, 
vom lua măsuri pentru sporirea ponderii semin
țelor din categoriile biologice elită și înmulțirea I :

— Sub conducerea organelor și organizațiilor de 
partid, consiliile unice agroindustriale de stat si 
cooperatiste, toți lucrătorii din agricultura timi- 

națională, ca și pentru înfăptuirea programului de 
autoconducere și autoaprovizionare teritorială. în 
centrul preocupărilor organelor si organizațiilor de 
partid va sta îmbunătățirea în continuare a activi
tății din zootehnie, spre a realiza următorii indi
catori : 

seană vor acționa permanent pentru executarea la 
timp si la înalt nivel calitativ a tuturor lucrărilor 
cuprinse în tehnologia specifică fiecărei culturi. O 
atentie deosebită se va acorda adincimii arăturilor, 
semănatului în perioada optimă, executării prași- 
lelor si a tuturor lucrărilor privind buna întreți
nere a culturilor, asigurării densității plantelor, 
folosirii cu eficientă sporită a îngrășămintelor or
ganice si chimice, a erbicidelor si substanțelor fito- 
sanitare. precum și extinderii culturilor duble ;

— Organele agricole județene și specialiștii din 
unități, cu ajutorul cadrelor de la Stațiunea de 
cercetări agricole Lovrin si Institutul agronomic 
Timișoara, vor urmări si asigura aplicarea celor 
mai corespunzătoare tehnologii la culturile inten
sive ne 26 006 ha la porumb și pe 10 000 ha la griu.

ÎN SECTORUL ZOOTEHNIC
—• în centrul atenției organelor și organizațiilor 

de partid, a consiliilor populare, a birourilor exe
cutive ale consiliilor unice și a consiliilor de con
ducere din unitățile agricole va sta asigurarea ne
cesarului de furaje ; se vor lua măsuri pentru 
creșterea producțiilor medii pe cele 49 mii ha te
renuri cultivate cu furaje în ogor propriu. 91 mii 
ha culturi duble și 110 mii ha pajiști naturale ;

— Pentru îmbunătățirea structurii bazei fura
jere, în primăvara anului 1984 vor fi insămînțate 
14 600 ha cu lucemă și trifoi, sporind ponderea aces
tor culturi la 55 la sută; totodată, vor fi ameliorate 
peste 17 mii ha pajiști naturale, din care 6 300 ha 
se vor însămînța .cu leguminoase, perene, sfeclă 
furajeră și alte culturi cu valoare nutritivă ridi
cată. Ca urmare a aplicării acestor măsuri, vor fi

depozitate 240 mii tone linuri, peste un milion tone 
suculente și 822 mii tone furaje grosiere ;

— O atenție deosebită se va acorda recoltării în 
faza optimă a culturilor furajere, pentru a obține 
furaje cu o valoare nutritivă ridicată și de calitate 
superioară. Se vor aplica, cu eficiență sporită, me
todele de preparare a nutrețurilor grosiere, în ve
derea creșterii digestibilității și valorii nutritive a 
acestora ;

— Organele agricole județene, Împreună cu ca
drele didactice ale Facultății de zootehnie și me
dicină veterinară din Timișoara, vor lua măsuri 
tehnico-organizatorice pentru sporirea natalității la 
8o la sută la bovine, 104 la sută la ovine în' I.A.S. 
și 100 la sută în sectorul cooperatist; se va urmări, 
de asemenea, obținerea, în medie pe scroafă, a 18 
purcei în unitățile de stat și 16 purcei în cele coo
peratiste ;

— în scopul Îmbunătățirii activității sanitar-vete- 
rinare și reducerii cu cel puțin 10 la sută față de 
anul trecut a pierderilor prin mortalități și tăieri

Produsul C.M. Angajament 
față de plan

La sută 
față de plan

Sfeclă de zahăr tone 850 105Legume tone 700 103Carne total tone 300 105din care
— carne de bovine tone 100 104— carne de porcine tone 100 105— carne de ovine tone 50 106— carne de pasăre tone 25 105— carne de iepure tone 25 123Lapte de vacă hl 3 000 102Ouă mii. bucăți 1,0 107

în acest scop, gospodăriile populației vor primi 
sprijinul necesar, asigurindu-li-se semințe și ma
terial săditor la nivelul solicitat, efectuarea lucră
rilor de bază ale solului prin secțiile de meca
nizare. asistentă tehnică, furajele concentrate con
form prevederilor legale, suprafețe pentru pășuna- 
tul animalelor și producerea de furaje etc.

Pentru creșterea efectivelor de animale, unită
țile agricole vor livra gospodăriilor populației 79 
mii purcei și 1,6 milioane pui.

ÎN DOMENIUL MECANIZĂRII 
AGRICULTURII

— Trustul S.M.A. și birourile executive ale con
siliilor unice agroindustriale vor asigura repararea, 
întreținerea și exploatarea, cu maximum de ran
dament a mijloacelor mecanice, pentru a putea 
efectua toate lucrările agricole în perioadele op
time. Va fi întărită exigența în activitatea de re
parații și la recepția utilajelor, se vor produce pe 
plan local și recondiționa piese de schimb în va
loare de 72 milioane lei, reprezentînd 52 la sută 
din valoarea pieselor folosite Ia reparații ; se vor 
constitui, totodată, 2 329 agregate complexe și vor 
fi organizate 2 340 formații specializate, conduse 
de specialiști ;

— Organele și organizațiile de partid, consiliile 
oamenilor muncii vor acționa ferm pentru întări
rea ordinii și disciplinei în secțiile de mecani
zare ; vor fi luate măsuri pentru eliminarea con
sumurilor neproductive de motorină și economi
sirea carburanților, efectuarea majorității lucră
rilor cu agregate de mașini, organizînd 176 tabere 
de cîmp, efectuind la timp reviziile, reparațiile și 
reglările și trecînd 600 tractoare pe gaz metan ;

— Pînă la 1 martie 1984 vor fi pregătiți toți 
mecanizatorii și se vor încheia cursurile intensive 
pentru învățarea conducerii tractoarelor, combi
nelor și folosirea utilajelor din dotare de către 

în condiții deosebite, pînă la sfîrșitul semestrului I 
în fiecare fermă va fi încheiată acțiunea de ame
najare a punctelor sanitar-veterinare, iar condu
cerile unităților vor asigura condiții corespunzătoare 
de adăpostire. zooigienă, îngrijire și furajare a 
animalelor.

ÎN SECTORUL GOSPODĂRIILOR 
POPULAȚIEI

Se va acționa cu. fermitate pentru înfăptuirea 
Programului unic de creștere a producției agricole 
in gospodăriile personale ale membrilor cooperati
velor agricole de producție și ale țăranilor particu
lari și îmbunătățirea activității de contractare, ast
fel îneît gospodăriile populației să contracteze și să 
livreze suplimentar la fondul de stat următoarele 
produse : 

cadrele de conducere și alți lucrători din unitățile 
agricole, asigurând personalul necesar pentru ex
ploatarea corespunzătoare a întregului parc de 
mașini și tractoare ;

— în vederea cointeresării personalului munci
tor din agricultură în sporirea producției vegetale 
și animale în toate fermele, sectoarele și secțiile, 
se va generaliza organizarea producției și a muncii 
pe principiile acordului global.

Aplicînd cu fermitate noul mecanism econo
mico-financiar, în anul 1984 vom depăși producția 
globală planificată cu 5 la sută, producția netă cu 
6 la sută și beneficiul cu 5 Ia sută, asigurindu-se 
desfășurarea unei activități rentabile in toate 
unitățile.

Sub conducerea permanentă a comitetului jude
țean de'partid, organele și organizațiile de partid 
de la sate, ale U.T.C., sindicatelor și femeilor, con
siliile populare și uniunea județeană a cooperative
lor agricole de producție vor desfășura o intensă 
muncă politică și organizatorică pentru a atrage 
pe toți locuitorii din mediul rural la efectuarea lu
crărilor de întreținere a culturilor, de curățire și 
fertilizare a pajiștilor naturale, de recoltare fără 
pierderi a produselor. întronînd ordine și disci
plină fermă in întreaga activitate din agricultură.

Dînd glas voinței tuturor cetățenilor de pe me
leagurile timișene — români, maghiari, germani și 
de alte naționalități — de a intimpina cu rezultate 
deosebite a 40-a aniversare a gloriosului 23 August 
și cel de al XIII-lea Congres a4 partidului, ne an
gajăm ca, strâns uniți în jurul partidului, al se
cretarului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, să muncim cu un înalt spirit de răs
pundere, cu dăruire revoluționară pentru obține
rea în acest an a unor producții agricole record, 
pentru realizarea unui adevărat salt calitativ în 
agricultura județului, aducind astfel o contribuție 
tot mai însemnată la, progresul general al patriei 
socialiste, la creșterea continuă a nivelului de bu
năstare și civilizație al întregului nostru popor.

COMITETUL JUDEȚEAN TIMIȘ
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

♦
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r colocviile Scinteil Un imn emoționant al încrederii 
în geniul poporului

PATRIA SOCIALISTA 
izvorul inepuizabil al creației artistice

Să cultivăm sentimentul dragostei de patrie, de popor. Să dezvoltăm 
muzica; dansul românesc, tot ceea ce este creația poporului nostru! Nu tre
buie să se alerge după nu știu ce muzică sau dansuri importate din altă 
parte! Fiecare popor își are muzica, își are creația sa - și noi avem o 
creație minunată a poporului nostru și trebuie s-o cultivăm, s-o dezvoltăm, 
s-o ridicăm la un nivel nou, superior, s-o așezăm pe o bază și mai temei
nică, pe baza .concepției revoluționare despre lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Am sărbătorit in ultima vreme evenimente scrise cu litere de foc in 

eartea istoriei noastre. Aniversarea celor 65 de ani de la întemeierea 
statului național român unitar, precum și a unirii Moldovei cu Muntenia 
din 1859 — momente cruciale în istoria poporului român - a scos cu 
putere în evidență forța unității tuturor fiilor patriei în jurul marilor 
idealuri ale națiunii, noastre socialiste i într-o unanimă voință de cuget 
și simțire, au fost cinstite împlinirea a peste 50 de ani de activitate 
revoluționară și ziua de naștere a celui mai iubit fiu al poporului ro
mân, tovarâșul Nicolae Ceaușescu. Sînțem fiii unui popor cu o istorie 
zbuciumată, un popor care își scrie demn propria-i istorie. Paginile de 
istorie sînt prilej de meditație și tot atitea nobile îndemnuri de a strînge 
într-un mănunchi puternic toate energiile creatoare puse în slujba țârii, a 
oamenilor acestui pămînt. Pentru că, vorbind de creația de artă, ca 
și literatura și plastica, muzica a însoțit oamenii acestui pămînt in 
marile momente ale istoriei, creația muzicală găsind în tumultul lor

o inepuizabilă sursă de inspirație. Să ne amintim de imnurile patriotice 
și revoluționare care au înflăcărat luptătorii de Ia 1848, de Hora 
Unirii, de cintecele oștirii - ceie care au răsunat la 1877 - sau să ne 
amintim ce a însemnat „Tricolorul" sau „Pe-al nostru steag" ori de 
sunetele maiestuoase ale corurilor de la Alba Iulia sau impresionantele 
marșuri de luptă ale proletariatului român, de cintecele dedicate 
patriei noi, socialiste, partidului și conducătorului său, de cintecul de 
pace contemporan - toate acestea fiind creații ce se bucură de o 
largă audiență, însoțesc viața și munca oamenilor.

Despre datoria creatorilor față de marele public, despre tradiția 
muzicii românești și arta contemporană, despre viața constructorilor 
socialismului ca sursă inepuizabilă de creație iși spun azi cuvintul la 
Colocviile „ScînteTi” : compozitorul Teodor Bratu, muzicologii George 
Sbârcea, dr. Vasile Tomescu.

Teodor BRATU :

Mesajul umanist al muzicii
contemporane

Departe de a fi expresia unui 
subiectivism exacerbat, cum ar pă
rea la o privire superficială, nă
zuința spre originalitate — fie la 
nivelul individului, fie la cel al 
unei colectivități, al unei națiuni — 
derivă din însuși conceptul de crea
ție ce presupune un grad cit mai 
înalt de inedit, de inventivitate, de 
contribuție autentică, proprie la te
zaurul comun de valori. Pe de altă 
parte, creația, indiferent de natura 
sa — științifică, tehnică, artistică 
etc. — înseamnă dăruire, jertfă 
chiar, dragoste de oameni, de na
tură și de viață, încredere nețărmu
rită în destinele superioare ale 
umanității. Spiritul creator, deși 
ancorat puternic în solul propriu 
prin care se și definește dealtfel în 
concertul universal, rămîne per
manent deschis largilor orizonturi 
ce-1 înconjoară, izolarea — fie ea 
și într-un turn de fildeș — fiindu-i 
cu totul străină. Marile culturi an
tice, cu strălucirea lor nepieritoa
re, capodoperele datorate orientării 
novatoare renascentiste, cu care se 
va mîndri de-a pururi omenirea, 
școlile naționale născuta în strînsă 
legătură cu inflăcăratele baricade 
ale revoluțiilor burghezo-democra- 
tice, ca formă specifică de eman
cipare socială -și națională a po
poarelor oprimate, stau mărturie 
demnă și elocventă a nobleții omu- 
lui-creator. pătruns de sine însuși, 
ca și de înalta sa responsabilitate 
politico-social ă.

Crezul tuturor marilor noștri 
ctitori de spiritualitate, în lup
tă cu vicisitudinile istorice, a 
fost dintotdeauna SĂ FIM NOI 
ÎNȘINE, iar acest „noi înșine" în
seamnă : unitate națională și sta
tală, independență și suveranitate, 
făurirea unei culturi și unei arte 
elevate, pe baza valorificării mile
narului tezaur folcloric autohton, 
conștiința unei „misii de împlinit 
in omenire" — cum profetic glăsuia 
Nicolae Bălcescu.

în noile condiții generate de pro
cesul de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate în 
patria noastră, cînd România con
temporană se învederează tuturor 
ea o țară a creativității, cutezanței 
și a demnității umane, literatura și 
arta se înscriu durabil ca părți 
indestructibil componente ale aces
tui edificiu grandios, bucurindu-se 
de un înalt prestigiu, dublat, tot
odată, cum este firesc, de o deose
bită răspundere ce le face cinste. 
Strămoșescul deziderat — „a fi noi 
înșine" — capătă acum sensuri și 
potente noi, izvorîte din imperati
vele majore ale acestui „ev 
aprins". Multiple și complexe pro
bleme, nu de puține ori con
tradictorii, frămintă întreaga o- 
menire — salvgardarea păcii, eli
minarea subdezvoltării și a foame
tei. întronarea unei noi ordini, a 
unor noi relații internaționale bat 
zate pe libertate, echitate și respect 
reciproc; pe frontul intern „ne 
aflăm — așa cum preciza secre
tarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, la con
sfătuirea de lucru pe probleme
le muncii organizatorice și po
litico-educative de la Mangalia 
— într-o etapă superioară a con
strucției socialiste, în care avem 
de rezolvat probleme hotărîtoare 
pentru destinul patriei noastre so
cialiste". în aceste împrejurări, 
arta contemporană românaască este 
chemată să-și lărgească sfera de 
investigație socială, să cunoască 
mai în profunzime și să redea cu 
mijloace artistice dintre cele mai 
expresive elementele dinamice care 
apar necontenit, „tot ceea ce este 
bun și demn în societatea noastră, 
în munca și viața constructorilor 
socialismului". Construcția socialis
mului în România reprezintă un 
mare izvor de creație originală.

George SBÂRCEA :

Inovația artistică-în concordanță 
cu specificul național

Problema raportului dintre artis- 
țul creator și timpul, tara, locul în 
care trăiește se pune în fiecare 
epocă. Acuitatea acestui raport nu 
a fost nicicind mai evidentă pentru 
noi ca în prezent, cînd — definin- 
du-ne o cale proprie în istoria sfir- 
șitului de veac XX — năzuim și la 

Contribuția creatoare, specific ro
mânească, la experiența comună 
de edificare a unei lumi mai drepte 
și mai bune constituie o generoasă 
temă de inspirație pentru toți crea
torii de azi. Avem o gîndire și o 
politică umanistă, originală, speci
fic românească, ale cărei principii 
și-au aflat, mai cu seamă in aceste 
vremuri neliniștite, o și mai stră
lucită expresie în glasul României 
socialiste, glas ce răsună cu dem
nitate și înaltă responsabilitate 
umanistă pe toate meridianele lu
mii, fiind deopotrivă prețuit și res
pectat.

A fi noi înșine în iot ceea ce fa
cem, a ținti la o nouă calitate su
perioară a muncii noastre de crea
ție artistică ne îndeamnă din nou
— ca și în atîtea alte rînduri — 
însuși președintele țării, cînd la 
amintita consfătuire spunea : „Să 
cultivăm sentimentul dragostei de 
patrie, de popor. Să dezvoltăm mu
zica, dansul românesc, tot ceea ce 
este creația poporului nostru '. Nu 
trebuie să se alerge după nu ștîiî 
ce muzică sau dansuri importate 
din altă parte ! Fiecare popor își 
are muzica, își are creația sa — și 
noi avem o creație minunată a po
porului nostru și trebuie s-o culti
văm, s-o dezvoltăm, S-o ridicăm 
Ia un nivel nou, superior, s-o așe
zăm pe o bază și mai temeinică, pe 
baza concepției revoluționare des
pre lume".

Fără îndoială, arta nouă, făurită 
cu trudă, cu talent și pasiune în 
anii socialismului, însumează nu
meroase opere literare, muzicale, 
plastice de certă valoare, pătrunse 
de un cald suflu patriotic, militant
— unele dintre acestea fiind dis
tinse cu prestigioase premii în țară 
și peste hdtare.

Gradul înalt de originalitate, de 
specifia românesc, de adincime in 
gîndire și frumusețe, în expresie 
ce caracterizează asemenea lucrări 
a fost întotdeauna relevat în ter
meni elogios! de publicul și spe
cialiștii de peste hotare, atunci 
cînd aceștia au avut prilejul 
să ia contact cu creația artisti
că românească. Iată, ca să dăm un 
singur exemplu, cum se pronunța 
recent „Trybuna Ludu", într-un 
articol intitulat „Uluitorul Madri
gal condus de Marin Constantin" : 
„Sala Academiei de muzică a găz
duit concertul uneia dintre cele 
mai bune formații corale din lume. 
Madrigalul bucureștean. El ne-a 
prezentat .versiunea integrală a 
tulburătoarei lucrări „Timpul cer
bilor" de Tiberiu Olah, a emoțio
nantei balade „Soarele și luna" de 
Liana Alexandra, a originalului și 
năvalnicului poem „Obîrșii" de 
Mihai Moldovan... Extraordinarul 
arsenal tehnico-vocal,^ relieful și 
profunzimea interpretării și fan
tastica paletă coloristică au confe
rit unicitate tălmăcirii acestui va
loros, variat și foarte dificil re
pertoriu". Multe și valoroase for
mații artistice românești, numeroși 
artiști români care se fac interpre
ts dragostei pentru frumos ce ca
racterizează poporul nostru se 
bucură de astfel de meritate elogii. 
De bună seamă însă, nimic nu 
este mai prețios pentru un creator, 
pentru un artist decît recunoaș
terea și elogiul publicului său, din 
patria în care s-a născut și din 
frumusețile căreia își face izvorul 
fundamental al artei sale. Noi pu
tem aspira la prețuirea altora în 
măsura în care facem totul pentru 
ca poporul nostru să aibă arta pe 
rare o merită. In acest fel, numai 
redînd în artă experiența, realiză
rile și fizionomia poporului ro
mân putem interesa alte popoare : 
prin răsunetul pe care-1 au în, con
știința altora sunetele originale, 
specifice fiecăruia, spiritul incon- 
fundabil al geniului creator de pe 
aceste meleaguri românești.

definirea personalității noastre 
morale, a umanității noastre na
ționale. prezentată conștiinței mon
diale ca o individualitate puternic 
conturată. Arta este chemată in 
astfel de împrejurări să devină o 
realitate socială substanțială, sin
teză rezumativă a unei întregi 

epoci, cu problemele. înfăptuirile, 
aspirațiile ei. Fie că este vorba de 
întemeietorii școlii naționale de 
compoziție, în frunte cu George E- 
nescu, de generația „de mijloc" sau 
de cea a cărei maturitate, lărgind ca
drele si multiplicînd perspectivele 
muzicii românești, se afirmă în 
aceste zile, compozitorii noștri știu 
că nu din improvizații, nu din 
fragmente de cîntec și ioc popular, 
nici, mai ales, din imitare se ivește 
muzica prin care se destăinuiește 
ființa intimă a unui neam. Origi
nalitatea de ton a muzicii noastre 
rezultă dintr-o rezonantă specifică, 
o fibră care vibrează într-un fel 
anumit, o tonalitate ce ne este pro
prie.

De unde fibra aceasta și ce 
anume conferă compozitorului ca
pacitatea de a dezbate probleme de 
înaltă gîndire și de a tălmăci in 
opera sa bogăția noastră de sim
țire ? Firește că la baza oricărei 
profesiuni artistice se află o pregă
tire de specialitate tămeinică, se
riozitatea profesională dictată de 
'conștiința rostului pe care arta îl 
are în lumea de azi. Ele rămîn 
însă literă moartă dacă artistul 
creator nu corelează totul la ceea 
ce concentrează în personalitatea 
sa. la datele caracteristice ființei 
noastre intime, legată indisolubil 
de mediu, tradiții, familie.

Muzicienii români au . reacționat 
cu luciditate și responsabilitate 
istorică la ecourile mișcărilor în
noitoare în artă, pe care le-au 
adaptat la structura sensibilității 
proprii, adăugindu-le coeficientul 
personalității etnice. Coeficientul 
acesta este nota dominant psiholo
gică, care dă stilul unui artist 
creator și îi conferă specificul ca
pabil să îmbogățească simfonia 
umană cu noi culori, cu nuanțele 
ce sînt numai ale noastre și care 
nu se repetă pe paleta nici unui 
popor. Artistul e, spunea un 
scriitor al nostru, „ca un arbore 
care suge seva păm'ntului și se 
pătrunde de puterea soarelui, în
florește și rodește pentru a plini 
un destin".

Calea cea mai sigură pentru ca 
muzicienii să-și „plinească" destinul 
este legătura neîntreruptă cu viața, 
permanenta confruntare cu realita
tea. investigarea stăruitoare a pro
blemelor oe îi frămîntă pe oame

Vasile TOMESCU :

Lucrări originale, de valoare, 
nu simple imitații

Mai mult decît doar o artă 
„inefabilă", un domeniu de refe
rință al purei inspirații, muzica 
este, in lumina prezentei ei per
manente in viața societății ome
nești, o formă specifică de cunoaș
tere a realității, de edificare a 
omului. Fiu al timpului și locului 
în care trăiește, muzicianul își 
afirmă identitatea proprie în măsu
ra in care participă la patetica dez
batere privind libertatea, indepen
dența, prosperitatea patriei sale, 
înaintarea ei pe treptele istoriei, 
precum și pacea și progresul ome
nirii. Acesta este exemplul cu va
loare eternă oferit de exponenții 
artei muzicale din toate epocile și 
școlile de creație, interpretare, de 
gîndire estetică și activitate peda
gogică.

Manifestări atestate din adincă 
vechime ale artei muzicale instru
mentale și coregrafice în spațiul 
geografic și spiritual românesc re
levă continuitatea și originalitatea 
unui domeniu care nu este prin 
excelență al inefabilului și nici al 
plăcerilor hedoniste, ci al legătu
rilor sale cu glia, cu lupta împo
triva stihiilor devastatoare, cu a- 
firmarea creativității ca vocație 
perenă a individului, a colectivită
ții umane. Cintecul și dansul sînt 
cronica vie, transmisă oral a ro
mânilor : poporul nostru a moște
nit și a creat cintece de vitejie, 
nu cintece războinice, cintece de 
dragoste, nu strigăte de ură și asu
prire. Ele reflectă cu elocventă pa
gini eroice ale epopeii naționale, 
optimismul, dragostea de viață, 
umorul, sensibilitatea lirică, „do
rul", în modalități de expresie cu 
totul distincte, neconfundabile în 
orizontul muzicii universale. Motiv 
de însuflețire în lupta pentru in- 
frîngerea adversităților, oglindă și 
imbold în procesul muncii, podoa
bă a vieții în orele faste ale aces
teia — iată atributele de ordin etic 
și estetic caracteristice artei sono
re in istoria spiritualității româ
nești. Acestui crez patriotic și u- 
manist perpetuat In arta rapsozi
lor dintotdeauna care au cîntat 
avintul spre cer al ciocîrliei, înțe
lepciunea tulburătoare a Mioriței, 
sublimul jertfelor menite să „re
stabilească cumpăna dreptății", a

nii noștri. O imersiune. așadar. în 
cotidianul în neîncetată mișcare, in 
aspectele de la o zi la alta modi
ficate de ritmul tot mai accelerat 
al prezentului. Nu doar Vizite in
cidentale pe șantierele apropiate, 
nici două sau trei deplasări la tară, 
care duc cel mult la simple trans
puneri din cintecul popular sau din 
pictura sătească. Artistul cult își 
apropie printr-o îndelungată frec
ventare și printr-un drum străbătut 
cu trudă însușirile de creație in
tuitivă ale poporului, emoția ce se 
transmite prin canoanele de bun- 
gust și bun-simt ale limbajului ar
tistic popular.

Tehnicizarea și specializarea ar
tistului contemporan au doar de 
cîștigat in vigoare și prospețime, în 
inedit și culoare, din contactul cit 
mai frecvent cu oamenii de pe 
șantierele si ogoarele, din uzinele 
și laboratoarele tării. Din contactul 
cu ei. creatorul se poate identifica 
firesc cu națiunea, care se definește 
într-un efort de voință colectiv, 
manifestat în cele mai variate do
menii. Artistul nostru creator pre
țuiește într-o măsură înaltă po
porul și popularul, odată ce știe 
că Verdi a plecat dintr-un sat 
italian ca să devină muzicianul 
Europei, că dintr-un sat englezesc 
Shakespeare a ajuns poetul plane
tei, că un sat din nordul Moldovei 
a legănat copilăria celui ce, prin 
tragedia sa lirică Oedip, a învins 
spaimele acestui veac amenințat de 
catastrofe.

Artistul creator contemporan se 
poate afirma printr-o participa
re integrală la epoca sa, la 
lumea in mijlocul căreia trăiește, 
la evenimentele majore ce definesc 
spiritualitatea acestei lumi. Dacă 
ar fi să ne referim Ia evenimentele 
pe care le-am trăit recent, noi toți, 
trebuie să subliniem că aniversarea 
celor 65 de ani de la făurirea sta
tului unitar român ca si a celor 
125 de ani de la înfăptuirea Uni
rii Principatelor a însuflețit pe 
creatorii și muzicienii noștri, care 
și-au înscris numele în dreptul 
unor lucrări vibrante, patriotice, 
cintînd glorioasa noastră istorie, 
prezentul pe care-I făurim. în ase
menea evenimente rezidă și iz
voarele unei miizici a noastre, o 
muzică românească în sensul cel 
mai bun și mai înalt al cuvîntulul.

cestul ideal de transformări poli
tice, sociale, spirituale pe drumul 
libertății, independenței și progre
sului națiunii noastre le-au consa
crat gîndlrea și simțirea lor, mă
iestria muzicieni ai epocilor prece
dente. Cînd avem un asemenea 
tezaur de simțire, de spirit uma
nist, creații care dau seamă cil 
adevărat despre spiritualitatea po
porului român, ar fi păcat ca un 
talent sau altul să se piardă pe 
căile nefertile, sterile ale imitației, 
ale epigonismului aflat la remorca 
modei efemere. Așa cum arăta 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, po
porul nostru are creații minunata, 
cintece care îi exprimă cu eloc
ventă artistică, profilul spiritual, 
ținuta morală, concepția despre 
viată : pe acestea trebuie să le 
continuăm și să le dezvoltăm în 
arta noastră contemporană și să le 
promovăm prin toate mijloacele.

Muzica noastră contemporană, de 
Ia cintecul de largă rezonanță pînă 
la marea dramaturgie simfonică, 
de la melodia însorită pînă la ope
ră, concert și oratoriu, artă inter
pretativă constituie o bază temei
nică pentru desfășurarea unei in
tense activități educative, creațiile 
care exprimă spiritul epocii socia
liste contribuie la educarea, la 
mobilizarea oamenilor. Esențiale in 
orientarea muzicienilor români 
sint responsabilitatea patriotică și 
umanistă, fundamentarea actului 
artistic pe problematica majoră a 
construirii noii orînduiri, a formă
rii omului de azi. Valoarea 
inovației este dată pentru do
meniul compoziției, al interpre
tării, ca și aJ gîndirii estetice 
muzicale de puterea cu care auto
rul ei, ca și toți cei ce o asimilea
ză rostesc cu o voce proprie, ine
dită mesajul propriului popor. In 
cadrul înnoirilor permanente în 
structura și funcția artei sonore, 
o constantă asigură ființa muzicii 
noastre naționale : legătura cu 
viața și aspirațiile poporului, cu 
tezaurul melosului folcloric, arc 
peste timp al muzicalității unui 
neam cîntăreț din vremea miticu
lui Orfeu.

Colocvii realizate de
Smaranda OȚEANU

Se împlinesc, la 4 februarie. 125 de 
ani de la dispariția scriitorului Alecu , 
Russo, autor al unor neuitate pagini' 
de literatură însuflețite de dragoste 
pentru patria si pentru poporul său. 
între care și „admirabila Cîntare a 
României", cum o caracterizează 
Vasile Alecsandri. Participant activ 
la marile evenimente care au marcat 
în secolul trecut intrarea tării noas
tre într-o epocă nouă a istoriei sale 
— revoluția de la 1848 si Unirea 
Principatelor — Alecu Russo exprimă 
în scrierile sale sentimentele și nă
zuințele întregii generații a făuritori
lor României moderne, cei care au 
înțeles că la temelia luptei lor pen
tru libertate, pentru dreptate, pentru 
independentă nu stau numai niște 
principii abstracte, ci însăși tradiția 
seculară a poporului lor.

Scriitorul s-a născut (în 1819) și a 
trăit cei mai fericiți ani ai copilăriei 
sale la tară, într-un „sat frumos, răș
chirat intre grădini si copaci, pe o 
vale a codrilor", de care-și amintește 
cu emoție, intre oameni harnici și 
inimoși,, la vatra cărora seara, „cînd 
luna se ridica deasupra părului și 
cumpăna fîntinli ce părea un cocos- 
tîrc cu pliscul întins", asculta po
vestind „de Ileana Cosînzeana", dar 
si „de lupte și de năvăliri". Peisajul 
de vis al plaiurilor natale, comorile 
cintecelor 'bătrinesti și toate cele
lalte amintiri ale vîrstei fericite de 
atunci l-au însotit în anii petrecuți 
Ia studii. în străinătate ; departe de 
a le slăbi, anii le-au reliefat mai 
puternic trăsăturile, au adîncit în 
sufletul său dorul de tară si dragos
tea pentru limba părinților săi. fă- 
cîndu-I să scrie : „Fericiți aceia care 
nu au pierdut din ochi pragul casei, 
au crescut în sărutările soarelui și 
în toată volnicia cîmpiilor înflorite, 
în desmierdările limbii si în toate 
bucuriile copilului". De aceea. în
tors în tară și silit de lipsa mijloace
lor să primească un post de asesor 
judecătoresc. Alecu Russo preferă 
„carierei" funcționărești, cum zice el 
cu umor, „cărarea" munților și cu
treieră frumoasele împrejurimi, ad- 
mirînd priveliști de neuitat, culegind 
legende si cîntece din gura localni
cilor ; unele din acestea pot fi

ROMANIA-FILM prezintă: 

„UN PETIC DE CER“
Producție a Casei de filme 5

Decorurile : arh. Dodu 
Bălășoiu. Costumele : Li
dia Luludis. Muzica : Te- 
mistocle Popa. Montajul : 
Erika Aurian. Sunetul : 
Gheorghe llarian. Imagi
nea : Valentin Ducaru. 
Scenariul și regla : Fran- 
cisc Muntednu. Cu : 
Gheorghe Cozorici, Ovidiu 
luliu Moldovan, Gheorghe

VIRTUȚILE OMENIEI
Cu „Duios Anastasia tre

cea", Alexandru Tatos des
coperise, cu elegantă pre
cauție, proza lui Dumitru 
Radu Popescu. Din univer
sul insolit oferit de scrieri
le cunoscutului autor, ci
neastul construise, laborios, 
propriul său univers filmic. 
O construcție riguros ela
borată, cu timpi de reflec
ție asupra dramei, cu un 
fel de 'detașare analitică în 
decodificarea cinematogra
fică a inefabilului poetic. La 
„Fructe de pădure" și tonul 
și povestea și stilul Tatos 
— pentru că există un ase
menea stil — se suprapun 
tonului șl povestirii și sti
lului prozatorului fără a 
impieta asupra originalită
ții cinematografice. Două 
cutii de rezonantă scoțînd 
împreună același sunet o- 
menesc, pur. Puritate anun
țată din primele imagini : 
copii și o adolescentă culeg 
mure, apoi coboară la oraș 
să le vîndâ; zîmbesc foto
grafului local — tablou de 
familie cu fundal exotic — 
și se întorc în lumea de 
munte, a cărei singură le
gătură cu valea pare vago- 
netul transportînd bușteni. 
O furtună de vară, fulge
rări ca o promisiune în în
tunericul vagonului, tatăl 
se retrage cu sticla lui și 
tinerii tăcuți se presimt 
numai, scenă dulce-am- 
biguă, de o senzualitate 
delicată. în zori platforma 
urcă. • cei doi stau nemiș- 
cați, purtați spre același vis. 
îndrăgostiții' anului I. Cu 
toată simplitatea poveștii, 
cadrele vibrează de un fior 
proaspăt. Ca și dragostea, 
arta preschimbă cel mai 
banal gest într-o emoție 
nouă de început de lume. 
Regizorul și operatorul 
Florin Mlhăilescu recrea- 
ză, inspirat, imaginea 
poetic-simbolică în care se 
insinuează treptat drama.

•) „Fructe de pădure" — 
film de Alexandru Tatos, 
după un scenariu de D. R. 
Popescu.

MUNCA POLITICO-EDUCATIVĂ
(Urmare din pag. I)
gat conținut de idei, un caracter di
namic; eficient. Dar nici îmbogăți
rea conținutului de idei, nici dina
mismul, nici eficienta nu pot fi a- 
sigurate fără o profundă implicare 
în actualitate : fără o deplină ra
cordare a activității politico-educa
tive la realitățile din acest an ale 
vieții economico-sociale. la cerințele 
prioritare cu privire la sporirea e- 
ficientei economice, la asigurarea 
unei noi calități a muncii. Ca să sti
muleze gîndlrea înaintată, ca să de
termine o atitudine înaintată fată de 
muncă, fată de răspunderile socia
le. propaganda trebuie să folosească 
ea însăși modalități înaintate de ac
țiune.

Fără îndoială că perfecționările în 
activitatea economico-socială impli
că perfecționări și in munca poli- 
tico-educativă. Acestea trebuie să 
pornească de la elaborarea unor pro
grame profund actuale — care să nu 

regăsite în scrierile sale inspirate de 
aceste excursii (Piatra teiului, Stinca 
corbului), dar mai multe vor fi pu
blicate de Alecsandri in culegerea da 
Poezii populare, din 1852. in care a 
fost — cum zice el in prefață — 
„agiutat... mai cu seamă de d. A. 
Russo". Ca si Bălcescu — de care 
l-a legat o prietenie cimentată prin 
identitatea crezului lor revoluționar 
— ca și Kogălriiceanu sau Grigore 
Alexandrescu. și Alecu Russo în
deamnă la cercetarea istoriei națio
nale, a urmelor trecutului de luptă.

125 de ani 
de la moartea

Iui Alecu Russo

„amintiri mari si simple ea și 
natura care le înconjoară, tăcute, cu 
gîndirea gravă, singuratice și împrăș
tiate în furtuna tulburărilor care au 
frămîntat scumpa noastră patrie", 
dar îndeamnă totodată la studiul 
cărții vii a poporului, „adică năra
vurile. obiceiurile publice și pri
vate. portul, muzica și limba" ca 
mijloc de cunoaștere a tradițiilor 
naționale, din. care scriitorii trebuie 
să se inspire pentru că literatura 
este „expresia vieții unei nații". Da- 
tind din această epocă probabil, deși 
a fost publicată după revoluție, este 
și poemul în proză Cîntarea Româ
niei, scriere lăsată posterității, cun» 
spune același Alecsandri. „pentru 
gloria literaturii noastre". Poem pa
tetic al dragostei de tară și al încre
derii în viitorul său luminos. Cîn
tarea României proiectează adînca 
nemulțumire a poporului din pe
rioada prerevolutionară pe întreaga 
istorie a suferin'elor si luptelor sale 
pentru libertate, dar si pentru drep
tate socială ; denuntind „despoierea 
și mișălia, minciuna și lăcomia, 
zgîrcenia si împilarea domnilor și a 
boierilor", el afirmă fără ocolișuri că 
„poporul e stilpul țării... fiecare păr
ticică de pămînt e văpsită cu singele

Dlnică, Jean Constantin, 
Stela ' Popescu, Mircea 
Diaconu, Diana Lupescu, 
Constantin Diplan, Ion 
Marinescu, Cristina Delea- 
nu, Eniko Szilâgyi, Sebas
tian Papaiani șl Amza 
Pellea. Film realizat în 
studiourile Centrului de 
producție cinematografică 

„București".

Fata înțelege că el nu 
mai e El, se întoarce de 
la oraș cu pantofii cei noi 
în mină, și-și reia, tăcută, 
munca alături de tatăl și 
calul numit Ion ce trag din 
greu vagonetul, într-un 
destin asumat. Amalia își 
va crește cu demnitate co
pilul ce va veni. Va veni și 
un mire, un om marcat și 
el de suferință, dar capa- 
bjl să întimpine cu încre
dere o nouă existență. 
Mireasa-mamă iși mingîie 
pruncul sub privirile triste 
ale unei fotograf-femeie 
aparent cîștigătoare la toa
te loteriile vieții minus

de o mare frumusețe mo
rală al unei tinere de azi, 
realizat cu eleganță și pre
cizie psihologică și, prin 
contrast, un portret — cel 
al egoismului mărunt, schi
țat in tonuri mai incerte — 
cînd timiditate excesivă, la 
inceput, cind ostentație și 
frivolitate.

Poluînd puritatea morală 
a locuitorilor muntelui, 
circulă prin film și cîteva 
chipuri realizata în acva- 
forte, indivizi periferici, ca 
proprietarii atelierului par
ticular „închiriem costume 
cu mireasă cu tot" : el. aso
ciatul. un fel de escroc

singura care ar fi purifi
cat-o. Privire lungă, in ea 
însăși, minut de adevăr 
profund răscolitor.

Așadar, in „Fructe de 
pădure", lirismului inițial i 
se adaugă (în cadre de un 
realism crud, preluind pro
za existenței) termenii u- 
nei interesante confruntări 
etice intre doi tineri ce în
țeleg atît de diferit nobilul 
sentiment al primei iubiri. 
Dintr-o simplă poveste de 
dragoste cu o fată înșelată 
și părăsită, filmul devine o 
acută dezbatere morală 
despre încredere în oameni 
și puritate, generozitate 
și demnitate pe de o parte 
și lașitate, frivolitate, do
rință de căpătuire, eșuînd 
într-o existență de com
promis — pe de alta. Pen
tru fată, dragostea înseam
nă totul : curajul asumării 
pînă la capăt a sentimen
tului și a unei vieți deloc 
comode. întoarcerea printre 
ai ei și demnitatea de a-și 
crește copilul. Pentru el, 
turistul sentimental. îndră
gostitul sezonier, viața e- 
chivalează cu un trai con
fortabil, meschin, irespon
sabil. Un portret generos,

mijlocind nunți de ocazie 
în scopuri mercantile; ea, 
fotografa, o cinică pentru 
care viața nu mai are decît 
un singur mister : cel al 
unei iubiri adevărate.

Din detalii pitorești — 
uneori excesiv de pitorești, 
căzind intr-un naturalism 
neutil povestirii, ca în sec
vența nașterii sub privirile 
curioase ce apar la fereas
tră — regizorul proiectează 
și sugestii necesare dezba
terii morale : secvența nun
ții simulate, izbutită și 
amară caricatură a celui 
mai frumos moment din 
viața oricui. Și, prin con
trast, o altă nuntă, cea 
adevărată, cu același mire, 
— șoferul, găsind. în sfîr- 
șit, un suflet pur. alături 
de care să-și înceapă o 
viață demnă. Ar fi fost 
însă de așteptat ca acest 
final să fie conceput într-o 
altă lpmină decît cea paro
dică, a nunții inițiale. Dar 
amărăciunea, resemnarea 
ce încheie tabloul nunții 
adevărate, cu refrenul trist 
„Așa e viața" întîrzie pă
trunderea ideii, a eviden
țierii resurselor de umani
tate, de speranță și rege

fie „ajustate" în birou, să nu repro
ducă planurile din anii trecuți. ci 
să cuprindă, ca rezultat al unei Largi 
consultări, prevederi în deplin con
sens cu sarcinile din 1984. Perfec
ționări ale activității politico-educa
tive care să determine, in același 
timp, un climat de înaltă responsa
bilitate fată de programele adopta
te. pentru ca ele să nu rămină sim
ple „documente de arhivă", ci să pă
trundă' în viată, să fie transpuse în 
fapt tot printr-o largă participare ob
iectivă. Numai în acest fel fiecare 
muncitor, inginer, tehnician, econo
mist. în fiecare întreprindere. Iși va 
asuma responsabilități directe pri
vind valorificarea superioară a re
surselor materiale ș! de muncă, se 
va pregăti fără încetare în vederea 
unei tot mai mari contribuții la rea
lizarea unor produse la fel de bune 
sau mai bune decit cele realizate pe 
plan mondial.

1984 este anul in care se împli
nesc patru decenii de la înfăptuirea 

lui". Poemul anunță venirea unor vre
muri noi, iminenta schimbărilor adinei, 
pentru înfăptuirea cărora cheamă 
poporul să se ridice : „Ridicați 
capul... furtuna mintuirii a început !“ 
Dincolo de înțelesurile vremii, de 
expresia unei năzuinți comune, care 
se va regăsi. în parte, in idealurile 
revoluției de la 1848, Cintarea Româ
niei rămîne un imn fără egal al sen
timentului de statornicie, al încrede
rii in viitor, precum și al iubirii de 
patrie, căreia ii închină celebrele 
rînduri : „Patria e aducerea aminte 
de zilele copilăriei, coliba părin
tească cu copaciul cel mare din 
pragul ușii, dragostea mamei, plăz
muirile inimei noastre, locul unde 
am iubit și am fost iubiți : cinele 
care se giuca cu noi. sunetul clopo
tului bisericii satului ce ne vestește 
zilele frumoase de sărbătoare, zbie- 
rătul turmelor cînd se întorceau în 
amurgul serii de la pășune, fumul 
vetrei ce ne-a încălzit în leagăn, 
înăltîndu-se in aer. barza de pe 
streașină ce caută duios pe cimpie... 
si aerul, care nicăierea nu este mai 
dulce !“

Suferind surghiunul pentru în
drăznețele versuri îndreptate împo
triva ciocoilor, care rfu displăcut 
unui domnitor cunoscut pentru cupi
ditatea lui. în 1846, apoi închis de 
autorități in timpul revoluției din 
Transilvania, fiind „suspect" de pro
pagandă românească, obligat apoi să 
se expatrieze pentru un timp la 
Paris, scriitorul îsi vede sănătatea 
șubrezită si. deși ia parte la luptele 
pentru Unire împreună cu vechii săi 
prieteni, abia apucă să se bucure de 
realizarea dublei alegeri a colonelu
lui Cuza și moare, înainte de a îm
plini patruzeci de ani. Deși puțin 
întinsă, rătăcită in parte după monr- 

A tea scriitorului — cum s-a întimplat 
” cu piesele pentru care a fost trimis 

Ia mănăstire — opera sa a lăsat o 
urmă neștearsă în istoria literaturii 
Si a spiritualității românești, dind 
expresia cea mai fericită si mai sin
tetică a trăsăturii definitorii pentru 
momentul care a generat-o : patrio
tismul.

Mircea ANGHELESCU

nerare sufletească specif- 
ce acestor oameni. Ș-av 
putea spune că nici tipo’ - 
gia luminoasă a aces, 
zone, cu oamenii ei geru ■ 
roși și gata de a sări iu 
ajutorul oricui, de a acorda 
încredere celor ce o merită 
n-a fost pe deplin valori
ficată în film. S-a acordat 
poate o prea mare pondere 
portretelor pitorești : pe
trecăreții din localul unde 
se pun la cale afaceri |du
bioase, cir șoferi abia scă- 
pați din penitentă ori cu 
escroci -șantaj iști.

Cu intuiție sigură, re
gizorul își încredințează 
rolurile cînd unor actori de 
certă profesionalitate : Ma
riana Mihuț, extraordinară 
în acest personaj echiyoc, 
pe muchie de cuțit — foto
graf, Dinu Ianculescu — 
cavaler tomnatec, Ion Be- 
soiu — un avocat, Ion Fis- 
cuteanu — șoferul mire de 
două ori, cînd unor 
Începători, Cornel Miha- 
lache — logodnicul ilu
zoriu. mire niciodată. 
Riscînd —• cu succes
— în rolul principal pentru 
a doua oară (prima dată 
fusese Anda Onesa în 
„Anastasia", acum Manue
la Boboc — Amalia) regi
zorul' mizează din nou oe 
adevărul vieții, pe firescul 
tipologiei născute pentru 
rol, nu compuse. Si ciștigă
— chiar dacă nu complet
— pariul, pentru că. în afa
ra unor stîngăcil șl falsuri 
de voce, eroina Manuelei 
are prospețime, vibrează, 
tulbură.

Un ritm molcom, ca de 
baladă (montaj: Alex. Pe
trescu), desfășoară, ca un 
ritual muzical, povestea.

Firescul, măsura, adec
varea definesc și contribu
țiile la reușita filmului a 
scenografului Dragos Gecr- 
gescu, cit și a pictoriței de 
costume Svetlana Mihăiles- 
cu.

Alice MANOTU

marelui act istoric de demnitate na
țională de la 23 August 1944 ; este 
anul în care se vor desfășura lucră
rile celui de-al XIII-lea fortim su
prem al comuniștilor. Pa'rtidul. secre
tarul său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. au adresat întregului 
nostru popor chemarea ca. sub 
semnul acestor două mari eveni
mente din viata tării, să acționeze 
cu patriotică dăruire, cu deplină răs
pundere. cu înaltă competentă pen
tru a îndeplini integral marile sar
cini ce-i revin in acest an. în ac
tualul cincinal. Integrîndu-și aceste 
obiective, asigurînd forme și mij
loace eficiente de acțiune în vede
rea înfăptuirii lor exemplare. în spi
ritul documentelor de partid, al 
orientărilor și indicațiilor trasata de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. activi
tatea polltico-educativă își va înde
plini menirea de factor activ al edi
ficării socialismului și comunismului 
în România.

I
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Tovarășului TODOR JIVKOV
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria
Aflînd despre încetarea din viață a tovarășului Mișo Mișev, secretar 

al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, vă adresez dumnea
voastră, Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar și familiei îndo
liate profunde condoleanțe și sentimente de compasiune.

Domnului ANDREAS PAPANDREU
Președintele Partidului Mișcarea Socialistă Panelenă — P.A.S.O.K.,

• Prim-ministru al Guvernului Elen
Cu prilejul celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, 

vă adresez sincere felicitări Împreună cu cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală.

Folosesc această ocazie pentru a sublinia cu sațisfacție cursul ascendent 
pe care-1 cunosc relațiile tradiționale de prietenie dintre partidele și țările 
noastre și îmi exprim convingerea că ele se vor extinde și adinei in viitor 
în interesul popoarelor român și elen, al conlucrării rodnice dintre Româ
nia și Grecia in lupta pentru edificarea unui climat de pace, securitate, 
încredere și colaborare în Balcani, in Europa și în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte și drag prieten,
Sărbătorirea celei de-a 66-a aniversări a zilei dumneavoastră de naș

tere îmi oferă plăcuta ocazie de a vă adresa, in numele poporului togolez 
unit în jurul partidului de salvare națională — Adunarea Poporului Togolez 
— in numele guvernului și al meu personal, cele mai vii și calde felicitări.

Dăm o Înaltă apreciere activității istorice pe care o desfășurați în 
fruntea României, care sub conducerea dumneavoastră clarvăzătoare a 
cunoscut progrese deosebite și joacă un rol de seamă nu numai in întă
rirea coeziunii mișcării de nealiniere, ci și în înfăptuirea unei lumi a păcii, 
dreptății și libertății.

Reînnoindu-vă sincerele noastre urări de sănătate, fericire și succes, vă 
rog să primiți, domnule președinte și drag prieten, asigurările mele cele 
mai înalte.

General GNASSINGBE EYADEMA
Președinte fondator al Adunării Poporului Togolez. 

Președintele Republicii Togoleze

Cronica zilei
La Liceul agroindustrial „Republica 

Cuba“ din comuna Fierblnți-Tîrg, 
județul Ialomița, a avut loc, simbătă, 
o seară a prieteniei româno-cubaneze 
dedicată Zilei naționale a Republicii 
Cuba.

Au luat parte reprezentanți ai Mi
nisterului Educației și Invățămîntu- 
lui, ai organelor locale de partid și 
de stat, cadre didactice, elevi ai li
ceului.

Cîștigâtorii concursului
Timp de două zile, 130 cîștigători 

el fazelor județene s-au confruntat în 
finala pe țară a concursului „Cel mai 
bun agricultor", desfășurată la Bra
șov. Nivelul concursului s-a reflectat 
în calitatea pregătirii teoretice și 
practice a concurent!lor, la aprecie
rea finală avîndu-se în vedere și re
zultatele din producție. Pe primele 
locuri s-au situat : la cultura porum
bului — loan Nemeș, stațiunea de 
cercetări agrozootehnice Oradea ; la 
cultura plantelor tehnice — Gheorghe 
Tudor, cooperativa agricolă Buturu- 
geni, județul Giurgiu ; legumicultura

v r e m e a
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins între 5 februarie, ora 20 — 8 fe
bruarie, ora 20. în țară : Vremea va 
fi în general închisă în cea mai mare 
parte a țării. Vor cădea precipitații lo
cale sub formă de ploaie, lapoviță și 
ninsoare în Banat, Crișana, Maramu
reș, Transilvania și nordul Moldovei. 
In celelalte regiuni, precipitațiile vor 
fi izolate. Vîntul va sufla slab pînă Ia 
moderat, cu intensificări temporare 
din sectorul vestic la munte și din

ȘTIRI SPORTIVE
BASCHET:

Azi, Ia sala Floreasca
Astăzi, la sala Floreasca din Capi

tală, amatorii de baschet vor putea 
urmări trei meciuri interesante. La 
ora 8,30 vor juca două echipe de 
elevi, formațiile liceelor „Matei Ba- 
sarab" și Industrial nr. 7. In conti
nuare, vor avea loc partide între se
lecționate, cuprinzînd pe cei mai buni 
jucători și jucătoare din țară : de la 
ora 10, România A — România B 
(feminin), iar, de la ora 11,45, Româ
nia A — România B (masculin). Ne 
vom intîlnl deci cu Bădinici, Bîră, 
Borș, Ciubăncan, Pali și alte baschet
baliste. de talent, precum și cu Cer- 
nat și Dan Niculescu, Opșitaru și 
Vinereanu, Ermurache, David, Căpu- 
șan, Bâiceanu, alți jucători îndrăgiți 
de public.

VOEEI t 
Reînceperea campionatelor

Astăzi va avea Ioc prima etapă a 
retururilor campionatelor, feminin și 
masculin, de volei.

Fruntașele clasamentului masculin 
Dinamo București, Steaua și Explo
rări Baia Mare vor susține meciuri 
relativ ușoare, astfel : Dinamo, la 
Oradea, cu C.S.U. Alumina, iar 
Steaua și Explorări vor juca „acasă" 
cu Relonul Săvinești și, respectiv. 
Știința Motorul.

Și în campionatul feminin, Dinamo 
va juca la Oradea cu C.S.U. Alumina, 
iar C.S.U. Galați va primi vizita 
echipei Penicilina Iași.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

Au fost de față Rodney Lopez Cle
mente, ambasadorul Republicii Cuba 
la București, membri ai ambasadei, 
tineri cubanezi care învață in țara 
noastră.

Despre semnificația evenimentului 
au vorbit ing. Rodica Alexa, direc
torul liceului, și ambasadorul Cubei, 
după care a fost prezentat un spec
tacol muzical-coregrafic.

(Agerpres)

Cel mai bun agricultor"
— Elisabeta Gherghina, stațiunea de 
cercetări șl producție legumicolă 
Ișalnița, județul Dolj ; pomicultură
— Teodor Dale, ferma , nr. 3 pomicolă 
Șomcuta Mare a S.C.P.P. Baia Mare; 
viticultură — Florea Dumitru, coope
rativa agricolă Grădinari, județul 
Giurgiu. De asemenea, C.C. al U.T.C. 
a înminat premii celor mai tineri 
concurenți care au ajuns în grupele 
finale ale concursului. în fapt, au 
cîștigat, toți participanții, cunoștințele 
dobîndite ajutîndu-i să muncească 
mai bine pentru a obține recolte 
record în 1984.

sectorul sudic mal alCs In Banat șl în 
estul țării. Temperatura aerului va 
marca o ușoară scădere. Temperaturi
le minime din timpul nopții vor fi cu
prinse între minus 6 și plus 4 grade, 
Izolat mai coborîte, iar cele maxime 
din timpul zilei între minus 4 și plus S 
grade. Se va produce ceață cu carac
ter local. In București : Vreme în ge
neral închisă. Vor cădea precipitații 
slabe, mai ales sub formă de ploaie. 
Vint slab pînă la moderat. Tempera
turile minime vor oscila între minus 1 
și plus 2 grade, iar cele maxime între 
2 și 5 grade. Dimineața și seara ceață 
slabă. (Liana Cazacioc, meteorolog de 
serviciu).

Acum se pregătesc... și ploile penhn culturile acestui an
(Urmare din pag. I)
face dovada că cei 120 de oameni sînt 
la locurile lor de muncă. Reținem 
aici un amănunt semnificativ. Prin 
noua organizare a activității de ex
ploatare a lucrărilor de îmbunătățiri 
funciare. I.A.S. Prundu a preluat a- 
menajările interioare pe 11 000 hec
tare și are obligația să asigure 
functionarea lor la întreaga capacita
te. întrucît întreprinderea agricolă de 
stat nu are utilajele si forța de 
muncă necesare, conducerile celor 
două unități au convenit ca sistemul 
Greaca să execute decolmatarea și 
curățirea vegetației pe 110 km ca
nale de desecare, lucrări de care 
depinde funcționarea în bune condi
ții a amenajărilor pentru irigații. 
Prin această măsură toate lucrările 
de pregătire se vor realiza la ter
menul stabilit. Deși acest „aranja
ment" contravine reglementărilor ac
tuale, potrivit cărora întreprinderile 
agricole de stat nu au voie să con
tracteze efectuarea reparațiilor cu 
întreprinderea de specialitate, măsu
ra s-a impus deoarece în primii doi- 
trei ani de la preluarea amenajărilor 
întreprinderile agricole de stat nu 
au capacitatea să facă fată volumu
lui mare de lucrări reclamat de 
menținerea funcționalității acestora.

Nu numai 
un punct de vedere

Parcurgînd lista defecțiunilor care 
trebuie înlăturate la rețeaua de 
conducte îngropate. îți atrage atentia 
un fapt mai puțin obișnuit. în

PARTI D - STAT — N AȚI U N E 
o unitate inseparabilă

(Urmare din pag. I)

Întregului

modului in care

năzuintele 
întregului 
de centru 
socialiste.

partidului in societate în cadrul 
națiunii. Este meritul istoric al ' 
tovarășului Nicolae Ceausescu de a 
fi relevat caracterul eronat șl 
dăunător al concepției de a avea 
două istorii paralele, una a națiu
nii și alta a partidului. Partidul 
comuniștilor este continuatorul ce
lor mai glorioase tradiții de luptă 
pentru dreptate și independentă. 
Vocația și datoria' sa constau in a 
fi exponentul fidel al năzuințelor 
clasei muncitoare, ale 
nostru popor.

în același timp, este promovată . 
consecvent o concepție dialectică 
istoristă despre partid ți exerci
tarea funcțiilor sale societale: 
partidul se schimbă, se transformă, 
se înnoiește odată cu transformările 
ce au loc în societate. De la crearea 
sa si oină in prezent. îndeosebi in 
anii construcției socialiste, partidul 
a cunoscut multe transformări în 
formele de organizare, de muncă, 
în felul in care își îndeplinește 
rolul de forță politică conducă
toare a societății socialiste. Și în 
viitor, sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. partidul va suferi mo
dificări în conjuncție cu sarcinile 
noilor etape istorice. în funcțiile, 
rolul și formele sale de organizare 
și activitate.

Iată de ce o importanță vitală 
pentru actuala etapă au avut pre
cizările aduse 
trebuie să fie Înțeles și să se re
liefeze rolul politic conducător al 
partidului. Prin numărul si com
poziția membrilor săi. prin calita
tea acestora și prin capacitatea sa 
organizatorică, partidul nu mai 
poate fi considerat doar un deta
șament de avangardă. El repre
zintă oentrul vital a! societății, 
torta care — emanată din rindu- 
rile ei — dinamizează energiile 
creatoare, alo maselor populare, ale 
întregului popor. Chiar și creș
terea continuă a rolului partidului 
în toate domeniile de activitate — 
impusă de complexitatea factorilor 
interni si internaționali — este în
țeleasă. cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. ca „identificarea 
deplină a partidului cu 
clasei muncitoare, ale 
popor. îndeplinind rolul 
vital al națiunii noastre _______
fiind însăși conștiința sa“.

Partidul țării — ca forță politi
că conducătoare — nu se trans
formă adaptindu-se pasiv schim
bărilor ce au loc in viața socială. 
El este senzorul sensibil care înre
gistrează pulsul și cerințele dez
voltării sociale, eonstituindu-se în 
factorul dinamizator și forța mo
trice a acesteia. Perfecționarea sa 
lăuntrică și a relațiilor sale cu ce
lelalte componente ale sistemului 
social îi dau capacitatea de a fi 
mereu forța care să asigure înlă
turarea din viata social-economică 
a tot ceea ce este vechi, perimat, 
ce nu mai corespunde noilor con
diții, noilor etape de dezvoltare și 
promovare cutezătoare a noului 
în toate sectoarele de activitate. O 
asemenea concepție despre partid 
și rolul său în societate cores
punde și stadiului de dezvoltare, 
funcțiilor întregului nostru sistem 
politic socialist în etapa actuală. 
Un sistem politic, luat în ansam
blul și articulațiile componentelor 
sale, nu este un produs artificial 
sau întîmplător : el se grefează pe 
o comunitate istorică organică, 
cum este națiunea socialistă și 
răspunde, prin structura . și func
țiile sale, implementării unui anu
mit sistem de valori, ca expresie 
autentică a intereselor 
țelor maselor populare.

Puterea p” I. 
este puterea poporului 
de aceea întreaga sa structură și 
mecanismele, relațiile componen
telor sale trebuie să realizeze 

^participarea efectivă și generală a 

și năzuin-
politică ce o exprimă 

muncitor ;

toamnă, după încheierea lucrărilor 
agricole in cimp. au fost inventa
riate 373 de vane de hidranți sparte, 
620 de prelungitoare de hidranți 
rupte și 3 430 de demufări de con
ducte. Aceste defecțiuni sint gene
rate. pe de o parte, de neglijente în 
manipularea tractoarelor si a celor
lalte utilaje agricole, iar pe de alta 
— de nerespectarea normelor de 
exploatare a sistemului de irigații. 
Bunăoară, de-a lungul unei antene 
au fost găsiți hidranții smulși de 
plug. Asemenea situații sint des 
întilnite în cooperativele agricole 
Daia. Slobozia. Vlașin si Valea Bu
jorului si la I.A.S. Mihăilești. Bine
înțeles. conducerile unităților agricole 
respective nu s-au ocupat să gă
sească pe cei vinovati de aceste 
avarii pentru a-i obliga să suporte 
pagubele. Or, asemenea avarii dau 
mare bătaie de cap, deoarace trebuie 
reparate. Costul lucrărilor este ridi
cat, în medie, 1 000 de lei pentru re
pararea unui hidrant avariat și 400— 
500 lei pentru o demufare. Întrucît 
prin noua organizare a activității de 
exploatare a lucrărilor de îmbunătă
țiri funciare toată rețeaua interioa
ră de canale și conducte este pro
prietatea unităților agricole, aces
tea au datoria ca, prin creșterea răs
punderii șefilor de ferme sau a for
mațiilor de lucru, să păstreze, sub 
formă de gestiune, hidranții, con
ductele. construcțiile hidraulice, să 
le mențină in perfectă stare de func
ționare. Pentru aceasta trebuie in
struit! mecanizatorii și udătorii ca să 
respecte întocmai regulamentul de 
exploatare a sistemului de irigații. 

oamenilor muncii Ia conducerea 
societății și a statului. De aici și 
importanța cardinală a tezei for
mulate de secretarul general al 
partidului cu privire la natura so
cială și funcțiile statului nostru 
socialist. încă de la Congresul al 
IX-lea al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu releva că statul 
nu poate fi conceput ca ceva 
imuabil, neschimbător, ca și cind 
în socialism ar înceta să mai ac
ționeze legile dialecticii, după cum 
invocarea grăbirii procesului de 
diminuare a rolului statului in so
cietate nesocotește condițiile isto
rice concrete, interne și internațio
nale. Ignorarea schimbărilor ca
litative care au avut loc în natura 
și funcțiile statului in procesul 
revoluționar socialist dezvăluie, de 
asemenea, nu numai desconside
rarea proceselor istorice reale, ci 
și neînțelegerea analizei dialectice 
concrete.

Statul nostru socialist este re
prezentantul suprem al proprieta
rilor și producătorilor, organizato
rul vieții comune a întregului po
por, a întregii națiuni. In această 
calitate, nimeni nu i se poate sub
stitui, iar funcțiile sale in condu
cerea științifică, unjtară, planifi
cată a întregii activități economi- 
co-sociale, in asigurarea dezvoltă
rii societății legitimează creșterea 
rolului său și întărirea capacității 
sale. Această întărire se relie
fează insă în cadrul procesului ge
neral do dezvoltare și adîncire a 
democrației socialiste, muncito
rești, de perfecționare continuă a 
vastului cadru democratic de par
ticipare a maselor, a poporului la 
conducerea societății, proces care 
conferă noi dimensiuni democra
tice edificării socialiste a patriei 
noastre.

Așadar, sub un anumit aspect, ca 
întruchipare a principiului unici
tății puterii, ca expresie a suvera
nității reale a poporului, statul nu 
poate fi substituit de nici o altă 
entitate politică. Tocmai de aceea 
statul democrației muncitorești, 
revoluționare este un nou concept 
care surprinde noua esență a sta
tului socialist român, ca parte 
esențială a unui sistem politic 
care, sub conducerea partidului 
comunist și-a înscris ireversibil 
evoluția pe drumul ce conduce ia 
ceea ce Marx denumea autoguver
narea sau autodeterminarea liberă 
a poporului. Raportul dintre stat 
și celelalte componente, nestatale, 
als sistemului politic socialist so 
exprimă printr-o dialectică com
plexă, originală, istoricește inedită 
în care se îmbină in activitatea 
concretă partidul, statul, organiza
țiile obștești, în care se creează și 
se perfecționează organisme noi 
de autoconducere muncitorească, 
în care s-a instituit noua configu
rație și funcțiile originale ale 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, în care funcționează 
principii și mecanisme noi în do
meniul conducerii de la bază pînă 
la vîrf. Toate acestea sint expresia 
unui stadiu calitativ superior da 
dezvoltare a sistemului politic so
cialist, a unor noi tipuri de rapor
turi politice, a unei structuri poli
tice noi în care se „erodează" ca
racterul strict politic (în sensul 
clasic) al instituțiilor politice spe
cializate și se „politizează" (in
tr-un sens nou) forme, mecanisme 
și structuri' participative care hu 
erau politice prin natura lor. Axul 
direcțional al acestor procese este 
extinderea și întărirea autocondu- 
cerii oamenilor muncii și in pri
mul rind a autoconducerii munci
torești care, prin consolidarea și 
perfecționarea noului mecanism 
economico-financiar, a dobîndit și 
o bază materială adecvată, stimu
latoare.

Definirea calitativă a națiunii, 
statului și partidului nu are doar 
o mare importanță teoretică, fă-

In prima urgență — repararea 
echipamentelor de udare

Eforturile ce se fac pentru buna 
funcționare a sistemelor de irigații 
trebuie însoțite de preocuparea res
ponsabilă in vederea reparării echi
pamentelor de udare, adică a in
stalațiilor care conduc apa la rădă
cina plantelor. Or. în această privin
ță situația „la zi" nu poate fi con
siderată mulțumitoare. Au fost re
parate 15 000 conducte din 23 500, 
30 000 de aspersoare — din 61 000 și 
50 de motopompe — din 183. Capa
citate de lucru există. La 5 din cele 
6 sisteme au fost înființate ateliere 
special dotate, care pot repara toa
te conductele și aspersoarele în timp 
util. Condiția este ca unitățile agri
cole să aducă la aceste ateliere, pen
tru a fi reparate, conductele ava
riate. lucru ce nu se face. Timpul 
este înaintat. Cele 12 unități agri
cole repartizate la sistemul Greaca 
au adus insă doar 200 de conducte 
din cite au defecte. Aflăm, tot
odată. că șl la această dată la C.A.P. 
Daia se mal află, împrăștiate pe 
cimp, aruncate prin canalele de de
secare sau- in alte locuri, majorita
tea conductelor de aluminiu.. Ca 
atare, această unitate a adus la re
parat numai 56 de conducte din cele 
570 defecte. Este o situație care 
spune mult despre ordinea și disci
plina din această cooperativă.

Amenajările noi — 
predate la timp în exploatare
Concomitent cu repararea sisteme

lor existente, o atenție deosebită 

cînd dovada unei strălucite capa
cități a secretarului general al 
partidului nostru de a pătrunde 
dialectica procesului istoric revo
luționar. Ea are fi o enormă im
portanță practică : orice definire e 
și un diagnostic care implică și 
anumite prescripții pentru acțiu
nea social-polltică. Nesesizarea la 
timp a schimbărilor calitative și, 
din această cauză, prelungirea ar
tificială și ilegitimă a vieții unor 
concepte desuete, depășite poate 
duce la erori esențiale deosebit de 
.costisitoare, întrucît ea înseamnă, 
în fapt, substituirea contradicțiilor 
reale ale etapei socialiste pe care 
o parcurgem cu contradicții pro
prii perioadei de trecere la socia
lism și, implicit, apelul dăunător 
la metode inadecvate. Altfel spus, 
într-un fel și cu anumite mijloace 
tipice a soluționat problemele tre
cerii la socialism dictatura prole
tariatului și într-un context cu 
totul diferit se pune problema 
contradicțiilor și metodelor de so
luționare a acestora de către sta
tul democrației muncitorești, re
voluționare. Iată sensul major al 
precizării făcute de secretarul ge
neral al partidului : „Trebuie să 
fim pe deplin conștienți că fie
care etapă de dezvoltare presu
pune noi forme și noi metode de 
muncă, presupune o abordare în
drăzneață, reaiistă a problemelor, 
lipsită de dogmatism, conservato
rism, de înohistarc și rutină".

Exprimat in termeni mai gene
rici, acest adevăr pune în eviden
ță existența unei unități necesare, 
în fiecare treaptă de evoluție, in
tre structural și funcțional, intre 
stadiul de dezvoltare, contradic
țiile Iui specifice și metodele adec
vate de rezolvare.

Ceea ce caracterizează în. cel 
mai înalt grad gîndirea novatoare 
a secretarului general al partidu
lui în problems analizată nu este 
doar descifrarea — t hotărî tor de 
importantă prin implicația ei teo
retică și practică — a noului sta
diu calitativ în dezvoltarea nați
unii socialiste, a statului socialist 
și a partidului comunist. Fiind o 
concepție dialectic sistemică, inte
gratoare, ea sesizează unitatea, 
sensul comun și complementarita
tea proceselor menționata, inter
acțiunea și interdependența lor in 
cadrul procesului general de edifi
care a societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism. Unei, 
națiuni socialiste, definite prin 
omogenitate crescindă și coeziune 
politlco-ideologicâ, nu-1 poate co
respunde decit un stat al democra
ției muncitorești, revoluționare, ca 
o componentă decisivă a unui nou 
tip de sistem politic a cărui forță 
politică conducătoare nu poate fi 
decît un partid puternic integrat 
în societate, centrul vital al între
gului sistem social, nucleul în ju
rul căruia gravitează întreaga so
cietate.

în același timp, trebuie relevat 
că noul caracter al puterii de stat, 
exprosie reală a puterii poporului, 
a conferit valențe noi suveranită
ții naționale și de stat, iar dez
voltarea amplă și rapidă pe baza 
strategiei formulate de partid, a 
potențialului economic al țârii a 
oferit o bază nouă independenței 
națiunii. Prin aceoași prismă poa
te fi înțeleasă o altă particulari
tate a progresului socialist : core
lația intimă dintre principial auto
determinării naționale și cel al 
autodeterminării sociale și al li
bertății personale.

Concepția secretarului general 
al partidului despre raportul dia
lectic dintre partid, stat și națiune 
reprezintă o contribuție excepțio
nală la Îmbogățirea teoriei socia
lismului. Ea este o strălucită ex
presie a dialecticii revoluționare, 
a spiritului său viu, profund no
vator și revoluționar.

trebuie acordată amenajării noilor 
sisteme de irigații. Pînă la 30 mai, 
în județul Giurgiu trebuie să fie 
amenajate pentru irigat aproape 5 000 
hectare în sisteme mari si 4 930 hec
tare in amenajări locale. Există dife
rențe mari in ce privește stadiul exe
cuției noilor amenajări. Pe șantie
rul sistemului de irigații Mihai 
Bravu se lucrează intens la toate 
obiectivele prevăzute. Tovarășul 
Mihai Gavriliță, director adjunct al 
I.E.E.L.I.F. Giurgiu, ne asigură că 
noile amenajări vor fi date în func
țiune la termenul stabilit. Cu totul 
alta este insă situația in ce privește 
execuția amenajărilor locale de iri
gații. în acest domeniu lucrările sînt 
mult întîrziate. Deși suprafețele ce 
trebuie amenajate au fost identifi
cate și s-au asigurat documentații și 
asistentă tehnică de specialitate, 
conducerile unităților agricole și 
consiliile populare nu au mobilizat 
încă forțele necesare pentru realiza
rea acestor sisteme.

Se desprinde concluzia că în ju
dețul Giurgiu mai sint încă de re
zolvat unele probleme legate de pre
gătirea echipamentelor de udare. De 
aceea, cea mai stringentă sarcină o 
constituie urgentarea reparării a- 
oestora. ceea ce impune ca or
ganele agricole județene să ia 
măsuri pentru ca unitățile agricole 
să trimită cit mai repede echipa
mentele defecte la atelierele de repa
rații din cadrul sistemelor. De ase
menea. este absolut necesar ca toate 
consiliile populare să mobilizeze 
acum cit mai multi oameni la efec
tuarea lucrărilor in sistemele locale 
de irigații.

ZIUA NAȚIONALĂ A NOU ZEELANDE

Excelenței Sale SIR DAVID BEATTIE
Guvernator general al Noii Zeelande

îmi este plăcut să vă adresez sincere felicitări cu ocazia Zilei naționale 
a Noii Zeelande, precum și cele mai bune urări de sănătate și fericire per
sonală, de pace și prosperitate pentru poporul neozeelandez.

îmi exprim încrederea că relațiile dintre România șl Noua Zeelandă 
vor cunoaște o dezvoltare tot mai puternică, tn folosul popoarelor prietene 
ale țărilor noastre, al politicii de pace, independență, securitate și largă 
cooperare internațională.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Primul ministru al Guvernu

lui Republicii Socialiste România, 
Constantin Dăscălescu, a adresat o 
telegramă de felicitare primului mi
nistru al Noii Zeelande, Robert D. 
Muldoon, cu ocazia zilei naționale a 
acestei țări, în care ii transmite

Poporul țării de Ia 
antipozi sărbătorește 
la 6 fabruarie ziua sa 
națională. în urmă cu 
144 de ani. intre re
prezentanții britanici 
și ai băștinașilor Maori 
a fost semnat Tratatul 
de la Waitangi, in baza 
căruia colonii albi s-au 
stabilit pe. meleaguri
le neozeelandeze, con
tribuind la constitui
rea unui stat de sine 
stătător.

Tară insulară, cu o 
suprafață de 268 676 
km.p și o populație de 
peste 3 milioane lo
cuitori. Noua Zeelan
dă a cunoscut o dez
voltare intensă, în 
special în domeniul 
agriculturii și zooteh
niei. Șeptelul existent 
— 70 milioane oi și 
peste 8 milioane de bo

vine — situează Noua 
Zeelandă pe primul 
loc in lume la expor
tul de produse lactate 
și carne de oaie, pe lo
cul doi la exportul de 
lînă și pe locul trei la 
exportul de carne de 
bovine.

Fluctuațiile șt evo
luțiile nefavorabile 
din viata economică 
internațională au de
terminat însă în ulti
mul timp un proces 
de reorientare a op
țiunilor tradiționale, 
urmărindu-se. pe de 
o parte, diversifica
rea economiei, prin 
punerea în valoare a 
însemnatelor rezerve 
de fier, bauxită, căr
buni. gaze naturale, 
metale rare s.a.. iar 
pe de alta, găsirea de

tv
PROGRAMUL. 1

8.30 Dialog cu elevul de to seraî
9,00 Almanahul familiei
9.30 De strajă patriei

10,00 Muzica pentru toți
10.30 Viața satului (parțial color)
11.45 Lumea copiilor 0 12,35 Telefll- 

moteca de ghiozdan : Pinocchio. 
Episodul 10

13,00 Album duminical (parțial color)
17.45 Imagini din Noua Zeelandă
18,00 Film serial : Viața lui Leonardo 

da Vinci. Episodul 7 (color)
18,35 Micul ecran pentru cei mici ' 
19,00 Telejurnal (parțial oolor)
19,15 Cîntarea României
20,00 Telecinemateca. Ciclul j Mari ac

tori, mari regizori. „Omul în Im
permeabil* —- premieră pe țară. 
Coproducție franco-italiană

21.30 Varietăți muzicale
21,50 Telejurnal (parțial oolor) @ Sport

PROGRAMUL 8
8.30 Muzică populară
9>00 Cultivarea limbii $1 a literaturii 

române in școală

cinema

— 3, IX i 10,10,

pentru doi : CAPITOL
— 9; 11,45; 14,30; 17,16;-19,45,
(79 71 26) — 9; 11,45; 14,30;
GLORIA (47 46 75) — 9; 14,15;

© Un petic de cer : SCALA (11 03 721
— 9; 11,15; 13,30; 15,46; 18; 20, VICTO
RIA (16 28 79) — 9,30; 11,30; 13,30; 16; 
18; SO, EXCELSIOR (65 49 45) — 9;
11,15; 16; 18,15; 20,15, MODERN
(23 71 01) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.
© Program de desene animate — 9; 
11; 13; 17,30; Căruța cu mere — 13,15; 
19,30: DOINA (10 35 38),
ffi Fructe de pădure : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Dragostea și revoluția : UNION 
(13 49 04) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 
20, LIRA (317171) — 15,30; 17,30;
19,30.
0 Miezul fierbinte al plinii i GIU-
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20, COSMOS (27 54 95) —
9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 10,30.
© De dragul tău. Anca : VIITORUL 
(11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Povestea călătoriilor : MUNCA 
(31 50 97) — 15,30; 17,30; 19,30.
@ Nu pot să-ți spun adio s CEN
TRAL (14 13 24) — 9; 11,16; 13,30; 15,45; 
18; 20.
G îndrăgostit Ia propria dorință : 
POPULAR (35 15 17) —15,30; 17,30;
19,30.
© Ultimul cartuș : TIMPURI NOI 
(15 61 10) ‘ ■' ............................. -
20.
© Gară 
(16 29 17) 
VOLGA 
17,15; 20, 
17; 19,45.
® Afacerea Pigot : STUDIO (59 53 15)
- 10; 12; 14; 16; 18; 20, FLOREASCA
(33 29 71) — 8; 10; 14; 16; 18; 20, AU
RORA (35 04 66) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
0 Cancan frenetic : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
® Fără panică, vă rog : TOMIS
(2149 40) — 0; 11,15; 13,30; 15,46; 18; 
80.
© Capturați-1 la barieră s FLACARA 
(20 33 40) — 13; 17; 19.
© Ulzana, căpetenia apașilor : PRO
GRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
® Salamandra: PATRIA (11 86 25) — 
9; 11,16; 13.30; 15,45; 18; 20,15, BUCU
REȘTI (16 61 54) — 8.45; 11; 13,16;

.15,45; 18; 20,15, FAVORIT (45 31 70) — 
8; 12; 14; 16; 18; 20, MELODIA
(12 05 38) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 
20.
© Războiul stelelor : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 8,45 11,30; 14,15; 17; 10,30. 
© Capcană neobișnuită : DACIA 
(50 33 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
® Strada Ilanovra : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,13; 13,30; 15,45; 18: 
20,15, FEROVIAR (50 51 40) — 9: 11.15: 
13,30; 15,45; 18; 20,15, FLAMURA
(85 77 12) — 8,15; 12; 14; 16; 18; 20.
© Despărțire temporară : GRIVIȚA 
(17 08 58) — 12,30; 16; 19,30.
® O afacere murdară : FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30, CO- 
TROCENI (49 48 48) — 15; 17,15; 19,30. 
© Camionul de cursă lungă : PACEA 
(60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30. 

cordiale felicitări, exprlmînd încre
derea sa că, prin eforturile continua 
ale guvernelor celpr două țări, ra
porturile dintre România și Noua 
Zeelandă vor cunoaște noi dezvoltări 
pe baze reciproc avantajoase.

noi debușee, extinde
rea relațiilor cu un șir 
de țări, inclusiv țările 
socialiste.

După stabilirea re
lațiilor diplomatice. în 
1969, România și Noua 
Zeelandă au acționat 
pentru lărgirea și di
versificarea raportu
rilor. de colaborare, pe 
baze reciproc avanta
joase, manifestîndu-se 
convingerea că, prin 
eforturi comune. se 
vor putea identifica 
noi posibilități in a- 
oast sens. Evoluția 
ascendentă a relațiilor 
dintre România și 
Noua Zeelandă cores
punde pe deplin inte
reselor celor două po
poare. ale cauzei păcii 
si înțelegerii între na
țiuni.

9,30 Bucuriile muzicii
10,00 Din țările socialiste
10.30 Din viața de concert a Capitalei
11.45 Salonul TV al artelor plastice
12.30 Orchestre în recital
12.40 Instantanee. Un secol de telefonie
12.55 Mic dicționar de operă și balet
13.35 O viață pentru o idea
14,05 Umor... umor
14.30 Pași de viață lungă
15,0® Teatru. TV : „Plicul” de Llviu 

breanii
16.35 Desene animate
17,00 Serată jmuzicală TV
19,00 Telejurnal
19,15 Telerama
19.45 Seară de balot
30.55 Din cartea naturii $ Anotimpurile
21,25 Jaz în nocturnă
21,50 Telejurnal © Sport

LUNI $ FEBRUARIE 1084
20,00 Telejurnal (parțial color)
20,20 Panoramic economic
50.40 Film românesc în serial (color)» 

Ecranizări după opere literare î 
„Dincolo de pod*. Adaptare după 
romanul „Mara* de Ioan Slavici. 
Episodul 2

21,10 Dragi sînt cînteceîe mde (color)»
21.35 Memoria documentelor
21r50 Telejurnal (parțial cotor)

teatre
® Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Comedie de modă veche — 
10; Vlalcu Vodă — 16; Zbor deasupra 
unul cuib de cuel — 19,30; (sala Ate
lier)': Cartea lui Ioviță — 10,30; Fata 
din Andros — 15,30; Harap Alb — 20. 
® Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
educativ pentru elevi. „Forme și ge
nuri muzicale” (Programul II). Diri
jor și comentator : Nicolae Racii — 
11; Concert vocal-instrumental orga
nizat cu Asociația juriștilor din Re
publica Socialistă România. Își dau 
concursul : ion Voicu, Dan Iordă- 
chescu — 19.
& Opera Română (13 13 57) : precati- 
țiuni inutilo — 11; Cavallerla Rusti
cană. Paiațe — 18.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulancira- 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) ; 
Luna dezmoșteniților — 10; Gustul 
parvenirii — 15; Amintiri — 19: (sala 
Grădina Icoanei, 12 44 16) : Răceala
— 10; Anchetă asupra unul tînăr caro 
nu a făcut nimic — 15; Anecdote pro
vinciale — 19.
® Teatrul de operetă (14 80 11) : Bă
iatul și paiele fermecate — 10,30; Vic
toria și-ai ei husar — 18.
© Teatrul Mic (14 70 81) : Nu pot să 
dorm — 10,30; Maestrul și Margareta
— 18.
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Stop 
pe autostradă — 10,30; Necunoscuta 
și funcționarul — 19,30.
@ Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Turnul de fildeș — 10; Măseaua de 
minte — 15; Misterul Agamemnon — 
19.
® Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Mița in sac — 10; Cinci 
romane do amor — 14; Jocul de-a 
vacanța — 19,30; (sala Studio) : Sen
timente șl naftalină — 14,30; Acești 
îngeri triști — 19.
© Teatrul Gluleștl (aata Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — io; .pe
rlele — 15; Anunț la mica publicitate
— 19; (sala GluleșU, 18 04 85) : Milio
narul sărac — 10; Jean. fiul iul Ion
— 18.
© Teatrul satlric-muzleal „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Revista reviste
lor — 20; (sala Victoria, 50 58 65): 
Belmondo al II-lea — 16; Frumosul 
din pădurea zăpăcită — 19,30.
® Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Fata moșului cea harnică
— 10,30; Ne cunoaștem din vedere — 
19.
O Teatrul „Ion Vaslleseu- (12 27 45) : 
Bunica se mărită — 10; 16; 19,30.
@ Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Se caută o stea — 11; Wros Saga —
18,30.
© Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Pinocchio — 10,30; Vremea dragostei
— 19.
© Teatrul „Țăndărică- (15 23 77) : 
Anotimpurile mînzului — 10; 12; Nică 
fără frică — 17; (sala Batlștei) : Șo
ricelul și păpușa — 11.
© Circul București (11 01 20) : Carna
valul stelelor — 10; 16; 19,30.

© DIN PERSPECTIVA 
ANULUI 2000. Intr-un ln' 
terviu acordat agenției Taniug, 
Miladin Mirilov, profesor la Fa
cultatea de medicină din Novi 
Sad și expert al Organizației 
Mondiale a Sănătății, a apreciat 
că la începutul secolului urmă
tor, cind planeta noastră va tota
liza peste șase miliarde de oa
meni, de pe un hectar de supra
față cultivată va trebui să se 
asigure hrana pentru aproxima
tiv 10 locuitori, față de trei, in 
prezent. Pentru asigurarea hra
nei în secolul următor, a adău
gat el, un rol hotăritor va tre
bui să-l aibă știința, îndeosebi 
chimia. Profesorul Mirilov vede 
soluția în valorificarea optimă 
a întregului potențial funciar, 
dar și în folosirea anumitor ti

puri de alge pentru obținerea 
hranei de calitate și o mai lar
gă utilizare a soiei datorită con
ținutului său bogat in proteine.

© IMPORTANTĂ DES
COPERIRE ÎN LUPTA 
CONTRA MALARIEI. u" 
important pas înainte în lupta 
contra malariei a fost înregis
trat de doi cercetători ameri
cani care au reușit să izoleze 
substanța „plasmodium", care 
produce această boală. Aceas
tă substanță se află în glan
dele salivare ale Țintarului 
Anopheles și este introdu
să, prin înțepătura acestuia, 
în singele uman. Șoarecii și 
maimuțele vaccinate cu această 
substanță au devenit imune la 

malarie. Dacă se are in vedere 
că acest flagel nu numai că nu 
a fost eradicat, dar a găsit chiar 
noi spații de manifestare în 
unele zone subdezvoltate ale 
lumii, descoperirea prezintă o 
evidentă însemnătate.

® MOTOCICLETĂ 
ZBURĂTOARE. Specialiști 
ai Institutului de aviație din Mos
cova au experimentat, în munții 
din Ciukotka, un aparat de zbor 
origina] — o motocicletă delta
plan. respectiv o motocicletă 
prevăzută cu o pînză asemănă
toare deltaplanului și care poate 
zbura. Aparatul poate transporta 
— după caz — unul sau doi pa
sageri și o greutate oarecare. 
Chiar și pe timp nefavorabil, «! 
dezvoltă o viteză de pînă la 60 

km pe oră, iar pentru decolare 
este nevoie de o pistă de numai 
15 m. Deltaplanul poate fi ma
nevrat cu ușurință in cursul 
zborului. Un asemenea vehicul 
— susțin specialiștii — este 
foarte util pentru transportarea 
geologilor, a vinătorilor și a sil
vicultorilor.

® „AUR DIN REZI
DUURI". Acesta este titlul 
fotografiei alăturate, transmisă 
de agenția „London Picture 
Service", care prezintă o ima
gine de la prima uzină din

RETUTINDEÎMl
lume profilată în exclusivitate 
pe recuperarea metalelor pre
țioase din reziduuri electronice, 
uzină construită in comitatul 
Gloucester din Marea Britanic. 
Constructorii au pornit de la 
considerentul că în fiecare zi se 
aruncă la gunoi componente 
electronic^ scoase din uz după 
o folosire îndelungată, în aceste 
componente, evaluate la cîteva 
mii de tone anual, sînt în
globate diverse metale prețioa
se, bineînțeles în cantități 
foarte mici. Adunate, ele în
seamnă insă foarte mult. Po
trivit aprecierilor. în 1984, pri

mul său an de lucru, uzina va 
recupera cam o tonă de aur și 
alte însemnate cantități de ar
gint, precum șl de platină.

© „OXIGENAREA" AE
RULUI. Două firme vest- 
Eermane au trecut la fabricarea 
in serie a unor aparate de ridi
care a conținutului de oxigen 
al aerului din încăperi. Ele se 
bazează ce principiul absorbției 
moleculelor de azot de către 
o substanță specială. Aparatul 
absoarbe aerul viciat si produce 
un amestec de gaze in care in
tră, în proporție de 95 la sută, 
oxigen (față de 22 la sută cit 
conține aerul obișnuit). Pro
ducătorii arată că noul aparat 
este deosebit de util în institu

țiile medicale si în Întreprin
derile chimice.

© O FOSILĂ DE HA- 
DROZAUR. In California a 
foat descoperit recent un oe de 
dinozaur, cu o vechime de 70 
milioane de ani, perfect conser
vat. Osul fosilizat cintărește 
circa 30 kg și a foat descoperit 
in zona unui teren de construc
ție din localitatea Carlsbad, su
dul Californiei, altădată acope
rită de apele oceanului. El a 
aparținut unui hadrozaur, unul 
dintre ultimele specimene ale 
familiei de dinozauri, înainte de 
dispariție. Potrivit specialiștilor, 
animalul respectiv era un erbi- 
vor cu înălțimea de circa 6 m 
și avea un maxilar do forma 
unui cioc de rață.
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al unei politici noi, de pace și înțelegere 
între națiunile planetei

Presa de peste hotare a continuat să publice articole consacrate 
împlinirii a peste 50 de ani de activitate revoluționară și aniversării 
zilei de naștere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, 
operei politice, activității sale neobosite pentru triumful marilor idealuri 
de libertate și independență ale umanității. Mijloacele de informare 
in masă din diferite țâri ale lumii reliefează personalitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, punind în lumină înaltul prestigiu, stima deosebită 
și prețuirea internațională de care se bucură România socialistă, con
ducătorul partidului și statului nostru.

Sint evidențiate vibrantele luări de poziție^ demersuri și .inițiative 
ale președintelui României pentru apărarea dreptului suprem al po
poarelor la pace, la 'existență liberă și demnă, la viață, pentru oprirea 
amplasării de noi rachete nucleare pe continentul european, pentru 
retragerea și distrugerea celor existente, pentru o Europă unită, liberă 
de arme nucleare, de orice fel de arme.

De un larg ecou se bucură aprecierile președintelui Nicolae 
Ceaușescu cu privire la marile probleme ale contemporaneității făcute 
cu prilejul recentelor întrevederi cu oameni politici care au vizitat 
România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
pronunțat pentru întărirea unității 
partidelor comuniste și muncito
rești, pentru dezvoltarea colaboră
rii dintre ele pe baza principiului 
egalității, pornindu-se de Ia drep
tul fiecărui partid de a-și rezolva 
problemele prin forțe proprii, sub
liniază agenția „TANIUG", relatînd 
despre cuvîntarea rostită de con
ducătorul partidului și statului nos
tru cu prilejui împlinirii a peste 
50 de ani de activitate 
nară și aniversării zilei 
naștere.

Numele președintelui 
Ceaușeseu este legat de o 
activitate pentru dezvoltarea liberă 
și independentă a României, pentru 
promovarea in viata internațională 
a unei politici noi. avînd Ia bază 
relații interstatale democratice. în
temeiate pe principiile egalității în 
drepturi, avantajului reciproc, pe 
dreptul fieoărei națiuni de a fi pe 
deplin liberă, stăpînă pe destinele 
șale, de a se dezvolta în mod suve
ran, fără amestec din afară, scrie 
ziarul „CORREIO BRAZILIENSE", 
ce evidențiază personalitatea și 
deosebitul prestigiu internațional 
de care se bucură tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, intr-un articol 
consacrat editării în Brazilia a vo
lumului omagial apărut recent pri
vind momente din istoria poporului 
român reflectate în opera conducă
torului partidului și statului nostru.

Revista săptămînală libaneză de 
limbă franceză „NOUVEAU MA
GAZINE" dedică o pagină împli
nirii a peste 50 de ani de activitate 
revoluționară și aniversării zilei de 
naștere a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, subliniind că aceste 
evenimente sint sărbătorite, odată 
cu poporul român iubitor de liber
tate și dreptate, și de prietenii săi 
din lumea întreagă, de poporul li
banez. Relevînd că România acor
dă o atenție deosebită lărgirii rela
țiilor româno-libaneze in toate 
domeniile, publicația menționează 
mesajul de prietenie adresat de 
președintele Nicolae Ceaușescu pre
ședintelui Amin Gemayel cu pri
lejul sărbătorii naționale a Liba
nului, care reafirmă sprijinul efectiv 
al României față de eforturile în 
direcția realizării unei concilieri 
naționale, pentru asigurarea inde
pendenței depline, a suveranității, 
integrității și unității teritoriale a 
tării și instaurarea păcii și liniștii 
poporului libanez.

Postul de RADIO NIGERIA, 
Intr-un program special dedicat 
personalității tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a înfățișat momente din 
viața președintelui României, acti
vitatea sa revoluționară, relevînd 
sarcinile de deosebită răspundere in 
calitate de conducător al partidului 
și statului. Emisiunea a pus in re
lief rolul determinant al tovară
șului Nicolae Ceaușescu în promo
varea activă a principiilor politicii 
externe românești, avînd la bază 
respectul independentei si suvera
nității naționale a fiecărei națiuni, 
egalitatea în drepturi si neameste
cul în treburile interne ale altor 
state, avantajul reciproc, doi-ința 
de a se dezvolta relații de priete
nie si colaborare cu toate statele, 
fără deosebire de orînduirea lor 
socială.

Au fost prezentate evenimente 
semnificative din istoria poporului 
român, succesele obținute de oa
menii muncii din țara noastră 
perioada construcției socialiste, în
deosebi în anii de cind_ tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se află In frun
tea partidului și statului.

Momente din viața și activitatea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu au 
prezentat, de asemenea, ziarele cen
trale nigeriene „NEW NIGERIAN 
și „DAILY TIMES".

„Omagiu unul mare prieten al 
Egiptului — la aniversarea zilei ae 
naștere a președintelui Ceaușescu 
este titlul articolului, însoțit de 
portretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, inserat de cotidianul

LE JOURNAL D’EGYPTE . Zia
rul a evidențiat activitatea desfă
șurată de șeful statului român 
pentru instaurarea unui climat de 
pace, înțelegere și cooperare între 
națiunile lumii.

La rindul său, TELEVIZIUNEA 
EGIPTEANA a difuzat o emisiune 
specială, în cadrul căreia a fost 

• prezentat filmul documentar 
„Ceaușescu și pacea".

Un amplu comentariu consacrat 
omagierii președintelui României, 
personalității și rolului său în con
solidarea independentei României, 
în promovarea idealurilor de pace 
și prietenie între popoare a fost 
difuzat de A.Z.A.P. — agenția 
națională de presă a Zairului.

întreaga activitate a președinte
lui Nicolae Ceaușescu — relevă 
comentariul — este pusă neabătut 
în slujba apărării intereselor su
preme ale popordlui român, a afir
mării identității românești în 
viața politică a lumii.

Prezentind politica internă și ex
ternă a României socialiste, elabo
rată și promovată sub îndru- 
marea nemijlocită a președintelui

revoluțio- 
sale de

Nicolae 
neobosită

Ceaușescu, agenția subliniază fap
tul că șeful statului român își 
consacră întreaga activitate conso
lidării independenței țării, asigu
rării prosperității României și a- 
firmării ei pe arena internațională 
ca factor al păcii și progresului.

Agenția T.A.S.S. informează că 
la Moscova a avut loc ședința Bi
roului Politic al C.C, al P.C.U.S. 
în cadrul căreia au fost aprobate 
rezultatele vizitei în Republica 
Socialistă România a delegației 
de partid și guvernamentale a 
U.R.S.S., condusă de A. A. Gromîko,

Convorbirile delegației cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, vizita efec
tuată, s-a subliniat în cadrul șe
dinței, ,s-au desfășurat sub semnul 
dezvoltării în continuare pe diferite 
planuri a colaborării româno-so- 
vietice.

Referindu-se la lntîlnirea dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și de
legația de partid și guvernamen
tală sovietică, agenția ..Taniug" in
formează despre schimbul de 
păreri privind situația internațio-

re oprirea Instalării de noi rache
te, retragerea și distrugerea celor 
existente.

„Președintele României, Nicolae 
Ceaușescu, și ministrul de externe 
sovietic. Andrei Gromiko, au în
cheiat convorbirile desfășurate la 
București, dînd publicității un co
municat comun în care se insistă 
ca N.A.T.O. să demonteze noile 
rachete americane desfășurate in 
Europa occidentală", relevă agenția 
„UNITED PRESS INTERNATIO
NAL" intr-una din relatări.

Agenția evidențiază poziția con
secventă, principială a Româ
niei, sub conducerea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, privind oprirea 
amplasării de noi rachete pe con
tinentul european, retragerea și 
distrugerea celor existente.

„România consideră că trebuie 
făcut tot ce este posibil pentru re
luarea negocierilor de la Geneva, că 
trebuie acționat in direcția ajunge
rii la un acord pentru a opri insta
larea de noi rachete, pentru retra
gerea și distrugerea celor deja 
existente pe continentul european, 
astfel incit Europa să fie liberă de 
orice tip de armă nucleară, fie cu 
rază medie de acțiune, fie tactică",

Primul ministru Trudeau a adus 
elogii președintelui Nicolae 
Ceaușescu, ca unui conducător care 
susține cu fermitate cauza păcii, 
subliniază agenția „UNITED PRESS 
INTERNATIONAL".

Evidențiind faptul că. potrivit 
Comunicatului comun româno-ca- 
nadian, convorbirile oficiale dintre 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
primul ministru Pierre Elliott Tru
deau s-au desfășurat într-o atmos
feră cordială, de stimă și înțele
gere reciprocă, agenția „ASSOCIA
TED PRESS" relevă că ambele țări 
urmăresc obiective comune sau 
foarte apropiate în ceea ce priveș
te asigurarea păcii. Sint redate, în 
acest sens, pasaje din toasturile 
rostite la dineul oficial, insistîn- 
du-se asupra aprecierilor făcute de 
primul ministru canadian Ia adre
sa propunerilor formulate de șeful 
statului român.

Dezarmarea
- un imperativ vital 
al epocii noastre 
Declarația secretarului 

qeneral al O.N.U.
DAKAR 4 (Agerpres). — Secreta

rul general al O.N.U., Javier Perez 
de Cuellar, și-a încheiat simbătă vi
zita la Dakar, ultima etapă a tur
neului efectuat in mai multe state 
africane. în cadrul convorbirilor pur
tate cu președintele Senegalului, Ab- 
dou Diouf, și cu ministrul de externe 
al țării-gazdă, Moustapha Niasse, au 
fost examinate probleme legate de 
situația din Africa, o atenție deose
bită fiind acordată evoluțiilor pro
blemei Namibiei, necesității urgen
tării accesului la Independență al 
acestui teritoriu. în conformitate cu 
hotăririle O.N.U. Totodată, au fost 
abordate aspecte legate de situația 
economică a țărilor din zona Sahe- 
lului, afectată de secetă, evidențiin- 
du-se importanța sprijinirii acestor 
state pentru reglementarea proble
melor cu care se confruntă, atît pe 
termen scurt, cit și în perspectivă.

în cadrul unei conferințe de presă, 
organizată la încheierea vizitei în 
Senegal, Javier Perez de Cuellar, re
ferindu-se Ia actuala situație inter
națională. a apreciat că „dezarma
rea nucleară se înscrie ca una din
tre cele mai importante probleme 
mondiale, deoarece se află în joc nu 
numai soarta păcii, ci însăși exis
tența uma.n.i-tăț.îi“. El a precizat că 
„reglementarea acestei probleme nu 
poate fi tratată prin schimburi de 
comunicate și discursuri", pronuntîn- 
du-se, în context, pentru adoptarea 
de măsuri efective în acest domeniu 
vital al epocii noastre.

Pe de altă parte, secretarul general 
al O.N.U. și-a exprimat satisfacția 
pentru turneul său african, care a in
clus Mali, Niger. Togo, Benin, Nige
ria. Coasta de Fildeș. Volta Supe
rioară și Senegal, subliniind preocu
parea și voința guvernelor din țări
le vizitate de a depăși dificultățile 
provocate de serioasele^lor deficite 
alimentare, consecință a crizei eco
nomice mondiale, agravată de o sece
tă prelungită.

LUXEMBURG 4 (Agerpres). — 
Simbătă s-au deschis, la Esches-sur- 
Alzette, lucrările celui de-al XXIV- 
lea Congres al Partidului Comunist 
Luxemburghez, la care participă de
legați ai organizațiilor de bază ale 
partidului, invitați, precum și repre
zentanți ai unor partide comuniste și 
muncitorești.

Partidul Comunist Român este re
prezentat la congres de tovarășul 
Mihai Gere, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

Printre problemele ce vor fi dez
bătute de congres figurează criza 
economică și efectele ei dezastruoase

CUVtNTUL

asupra clasei muncitoare; perspecti
vele realizării unității forțelor mun
citorești și progresiste din Luxem
burg in lupta pentru pace și dezar
mare; necesitatea și căile sporirii 
influenței partidului în rindul mase
lor populare; programul de acțiune 
al P.C. Luxemburghez pentru apăra
rea intereselor și aspirațiilor oame
nilor muncii.

în prima zi a congresului a luat 
cu vin tul tovarășul Rene Urbany, 
președintele partidului, care a pre
zentat raportul privind activitatea 
desfășurată de .partid și Comitetul 
său Central de la ultimul congres 
pinâ în prezent.

DE SALUT
AL REPREZENTANTULUI P.C.R.

Ample articole și comentarii ale presei și 
posturilor de radio și televiziune din diferite 
țări ale globului consacrate activității di
namice, inițiativelor multiple ale conducă
torului partidului și statului nostru pentru 
înlăturarea primejdiei nucleare, pentru edi
ficarea unei lumi mai bune și mai drepte

nală, lupta pentru reducerea con
fruntării dintre state, oprirea 
cursei înarmărilor, îndeosebi a 
celei nucleare, necesitatea solu
ționării stărilor de conflict pe 
calea tratativelor, a reluării și con
solidării cursului politicii de des
tindere, colaborare, securitate și 
pace în Europa și în lume.

Arătînd că în cursul convorbiri
lor desfășurate la București a fost 
exprimată voința reciprocă de a 
dezvolta relațiile între România și 
Uniunea Sovietică, agenția A.D.N, 
din R.D.G. reamintește că Româ
nia acordă o mare însemnătate 
dezvoltării colaborării și prieteniei 
cu toate țările socialiste, aceasta 
fiind în interesul edificării socia
lismului și comunismului și al 
menținerii păcii.

Agenția „CHINA NOUĂ", Infor- 
mînd despre comunicatul româno- 
sovietic, relevă că președintele 
Nicolae Ceaușescu și delegația so
vietică au discutat aspecte ale si
tuației mondiale și ale relațiilor 
bilaterale. Partea română, mențio
nează agenția, consideră că trebuie 
făcut totul pentru reluarea nego
cierilor în vederea realizării unui 
acord corespunzător care să ducă 
la eliberarea completă a Europei 
de rachetele nucleare cu rază me
die de acțiune. Se subliniază, de 
asemenea, dorința exprimată de 
ambele părți de a promova proce
sul destinderii în Europa, de a se 
depune toate eforturile pentru ca 
reuniunea de la Stockholm să con
tribuie la realizarea de înțelegeri 
în direcția întăririi efective a în
crederii și securității pe continent.

Agenția cubaneză „PRENSA LA
TINA" scoate în evidență referirile 
din comunicatul românp-sovietic 
privind agravarea situației inter
naționale și importanța inițiative
lor cuprinse în Declarația politică 
de ia Fraga a statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia, îndrep
tate spre oprirea cursei înarmări
lor și trecerea la dezarmare, în 
special la dezarmarea nucleară. 
Examinîndu-se situația In diferite 
zone ale lumii, continuă agenția 
citată, s-a subliniat necesitatea so
luționării conflictelor militare 
existente șl prevenirii altora noi, 
a soluționării tuturor problemelor 
internaționale pe cale pașnică,«a 
fost exprimată solidaritatea cu 
lupta popoarelor din Asia, Africa 
și America Latină.

Convorbirile de la București ale 
ministrului de externe sovietic, 
primirea de către președintele 
Nicolae Ceaușescu — scrie, ziarul 
italian „L’UNITA" — au o impor
tanță cu totul deosebită datorită 
poziției României In problemele 
Est-Vest și dezarmării. Președintele 
României susține necesitatea unui 
moratoriu în ce privește instalarea 
rachetelor americane in Europa și 
renunțarea la conitamăsurile a- 
nunțate de U.R.S.S.

România, continuă ziarul, consl- ■ 
deră că trebuie făcut totul pentru 
reluarea negocierilor, pentru a se 
ajunge la un acord care să asigu-

subliniază ziarul brazilian „O 
ESTADO DE SAO PAULO".

Presa canadiană a prezentat pe 
larg vizita primului ministru cana
dian, Pierre Elliott Trudeau, in 
țara noastră. Astfel, principalele 
cotidjane „THE CITIZEN", „THE 
GAZETTE", „GLOBE AND MAIL" 
și „LE DEVOIR" subliniază impor
tanța întîlnirii dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, și 
primul ministru 'canadian, scoțind 
în evidență că obiectivele comune 
ale inițiativelor celor doi conducă
tori sint reducerea tensiunii inter
naționale în sprijinul păcii și in
tensificarea cooperării dintre țările 
lumii.

Sint evidențiate aprecierea și 
prestigiul internațional de care se 
bucură șeful statului român pentru 
modul hotărit și convingător In 
care își susține inițiativele origi
nale de pace, precum și pentru 
dialogul deschis și sincer pe care 
îl are permanent cu interlocutori 
de ideologii diferite. Ziarele pre
zintă propunerile românești privind 
eliminarea rachetelor nucleare in 
Europa și reluarea tratativelor de 
la Geneva, precum și rolul tuturor 
țărilor în înfăptuirea acestor obiec
tive.

Informînd despre convorbirile de 
la București dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și primul minis
tru al Canadei, agenția T.A.S.S. 
subliniază că în acest cadru s-a ex
primat profunda îngrijorare față de 
agravarea situației internaționale și 
a fost subliniată importanța inten
sificării eforturilor în vederea 
opririi cursei înarmărilor, a trece
rii la acțiuni efective de dezarmare, 
in primul rînd de dezarmare nu
cleară.

Agenția „CHINA NOUA" eviden
țiază că președintele României și 
primul ministru al Canadei au subli
niat necesitatea tie a se face totul 
pentru erearea unui climat care să 
ilucă Ia reluarea negocierilor sovie- 
to-americane, la realizarea unor 
acorduri corespunzătoare în pro
blema rachetelor nucleare cu rază 
medic de acțiune. în cursul con
vorbirilor oficiale, menționează a- 
genția, a avut loc un larg schimb 
de vederi asupra unor probleme 
internaționale actuale, în special 
asupra opririi cursei înarmărilor 
nucleare și asigurării păcii in Eu
ropa și în alte părți ale lumii, pre- 
cizindu-se că România și Canada 
urmăresc obiective comune sau 
foarte apropiate.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat poziția României în pro
blema eurorachetelor în toastul 
rostit la dineul oficial oferit în 
onoarea primului ministru al Cana
dei. scrie agenția „REUTER", reți- 
nînd opinia că trebuie oprite atlt 
amplasarea rachetelor americane, 
cit și aplicarea contramăsurilor 
anunțate de Uniunea Sovietică, 
trebuie reluate tratativele pehtru a 
se ajunge la un acord privind eli
minarea totală a armamentelor 
nucleare din Europa și din întreaga 
lume.

Referindu-se la convorbirile din
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
Pierre Elliott Trudeau, ziarul polo
nez „TRYBUNA LUDU" arată că 
..în prezent, la ceasul unor încor
dări extrem de mari, tocmai ase
menea eforturi, deosebit de susți
nute, dar și de perspectivă, se cer 
pentru însănătoșirea atmosferei in 
lume".

Agenția palestiniană „WAFA", 
referindu-se la întîlnlrea tovară
șului Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al. Partidului Comunist 
Român, președintele Republicji So
cialiste România, cu tovarășul 
Yasser Arafat, președintele Comi
tetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei evi
dențiază aprecierea exprimată în 
cadrul convorbirilor ir. legătură cu 
această întîlnire care arată că 
aceasta s-a constituit intr-o nouă 
ocazie de a examina un larg evan
tai de aspecte ale situației inter
naționale. îndeosebi ultimele evo
luții privind Orientul Mijlociu și 
problema palestiniană.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
— notează agenția „WAFA" — s-a 
referit la importanța participării 
poporului palestinian, reprezentat 
de O.E.P.. la eforturile internațio
nale vizînd stabilirea unei păci de 
durată și asigurarea drepturilor po
porului palestinian la autodetermi
nare. la crearea unui stat propriu, 
independent. Șeful statului român 
a subliniat importanta întreprinde
rii de noi eforturi internaționale 
sub egida O.N.U. pentru soluționa
rea problemelor din Orientul Mij
lociu și însemnătatea pe care o 
prezintă întărirea unității naționale 
palestiniene in cadrul O.E.P.. sub 
conducerea lui Yasșer Arafat, pen
tru împlinirea aspirațiilor legitime 
ale poporului palestinian.

Agenția egipteană ,.MEN“ relevă 
înalta apreciere acordată de to
varășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Yasser Arafat strînseior 
relații de prietenie ce s-au stator
nicit și se dezvoltă între P.C.R. și 
O.E.P.

Sub titlul „La lntîlnirea cu Ara
fat. Nicolae Ceaușescu a reafirmat 
sprijinul pentru Organizația pen
tru Eliberarea Palestinei", ziarul 
„JENMINJIBAO" publică o cores
pondență din București a agenției 
„China Nouă". „Nicolae Ceaușescu 
a reafirmat sprijinul Partidului Co
munist Român, al guvernului și 
poporului român pentru cauza jus
tă a poporului palestinian și a 
subliniat, totodată, necesitatea de 
a se intensifica activitatea politică 
și diplomatică ce trebuie să ducă 
Îs soluționarea problemei poporu
lui palestinian în conformitate cu 
interesele acestuia. El a evidențiat 
importanța convocării, sub egida 
O.N.U., a unei conferințe interna
ționale în problema palestiniană, 
la care să participe părțile intere
sate. inclusiv O.E.P., toți cei care 
pot să-și aducă contribuția la pro
cesul de pace în Orientul Mijlociu".

Agenția „ASSOCIATED PRESS" 
informează că in cadrul întîlnirii 
președintelui României cu Yasser 
Arafat a fost reliefată importanța 
împlinirii cit mai grabnice a aspi
rațiilor legitime ale poporului 
palestinian, a întăririi unității 
naționale palestiniene in cadrul 
O.E.P., sub conducerea lui Yasser 
Arafat.

Președintele Ceaușescu a reiterat 
apelul său pentru convocarea unei 
conferințe internaționale, sub 
egida O.N.U., în vederea soluționă
rii problemei palestiniene.

în cadrul convorbirilor avute cu
conducătorul O.E.P., Yasser Arafat, 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
relevat însemnătatea pe care o pre
zintă întărirea unității naționale 
palestiniene în cadrul O.E.P. sub 
conducerea Iui Yasser Arafat, 
pentru Împlinirea cit maî grab
nică a aspirațiilor legitime ale 
poporului palestinian, relatează, la 
rindul său, agenția „UNITED 
PRESS INTERNATIONAL". Pre
ședintele Ceaușescu a reafirmat 
convingerea potrivit căreia pacea 
în Orientul Mijlociu nu se poate 
înfăptui decît prin retragerea 
Israelului din teritoriile arabe
ocupate în urma războiului din 
1967, prin crearea unui stat pales
tinian independent propriu.

(Agerpres)

PHENIAN

Reuniune comună
a Biroului Politic al C.C. 

al Partidului Muncii 
din Coreea și a Comisiei 

Militare Centrale a P.M.C.
PHENIAN 4 (Agerpres). — La 

Phenian a avut loc o reuniune co
muna a Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea și Co
misiei Militare Centrale a P.M. din 
Coreea. Reuniunea, condusă de Kim 
Ir Sen, secretar general al C.C. al 
P.M. din Coreea, președintele R.P.D. 
Coreene, a discutat situația încordată 
din Coreea ca urmare a manevrelor 
militare americano—sud-coreene, de
numite „Team Spirit ’84", informează 
agenția A.C.T.C. A fost adoptată o 
scrisoare adresată tuturor membrilor 
de partid, in care se arată că parti
dul, întreaga armată și întregul 
popor sint chemați să se pregătească 
pe plan ideologic și politic pentru a 
apăra, cu prețul vieții, patria socia
listă și cuceririle revoluționare in 
fața complotărilor și ațițărilor la 
război ale S.U.A. și Coreei de Sud. Sc 
subliniază, de asemenea, necesitatea 
ca forțele armate revoluționare să 
acționeze pentru a întări puterea ar
matei populare și consolida sistemul 
de apărare al întregului popor. Co
misia Militară Centrală a partidului 
a adresat, de asemenea, unităților 
armatei populare, membrilor corpuri
lor de gardă, gărzilor roșii muncito
rești și țărănești și ale tinerilor 
apelul de a-și. întări mobilizarea de 
luptă pentru a face față unui even
tual atac militar din partea imperia
lismului.

în scrisoare se subliniază că aces
tea sint măsuri de autoapărare, că 
poporul coreean dorește pacea, dar 
va respinge orice agresiune.

în numele Partidului Comunist 
Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, celui 
de-al XXIV-lea Congres al Partidu
lui Comunist Luxemburghez, mem
brilor partidului, oamenilor muncii 
luxemburghezi, le-a fost adresat un 
călduros salut tovărășesc împreună 
cu mesajul de prietenie și solidari
tate militantă.

Comuniștii români — se arată în 
salutul transmis de reprezentantul 
P.C.R. — urmăresc cu sentimente de 
solidaritate activitatea desfășurată 
de Partidul Comunist Luxemburghez 
pentru apărarea intereselor oameni
lor muncii. întărirea unității de ac
țiune a tuturor forțelor muncitorești, 
democratice, progresiste, pentru rea
lizarea aspirațiilor fundamentale ale 
poporului luxemburghez de progres, 
democrație si pace.

în prezent, ponorul român, sub 
conducerea Partidului Comunist Ro
mân, a secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu. depune 
eforturi susținute in toate sectoarele 
de activitate, înfăptuind neabătut 
obiectivele stabilite de Congresul al 
XII-lea si Conferința Națională ale 
partidului privind trecerea tării în
tr-o nouă etapă de dezvoltare, reali
zarea unei noi calități a muncii și 
vieții întregului popor. în acest ca
dru. acordăm o atenție deosebită 
creșterii și modernizării forțelor âe 
producție, creșterii eficientei econo
mice. accentuării caracterului inten
siv al dezvoltării pe baza ridicării 
nivelului calitativ al producției. în
făptuirii noii revoluții agrare, asigu
rării independentei energetice a 
tării, sporirii gradului de civilizație 
materială și spirituală a poporului. 
Partidul nostru acționează cu con
secvență pentru adâncirea si perfec
ționarea democrației socialiste, lăr
girea continuă a cadrului de parti
cipare. activă și directă a clasei 
muncitoare, a țărănimii si intelec
tualității. a întregului popor la or
ganizarea si conducerea societății, 
asigurarea condițiilor pentru înflo
rirea multilaterală a personalității 
umane.

în activitatea sa internațională. 
România socialistă acordă o atenție 
deosebită dezvoltării relațiilor cu 
toate țările socialiste, extinderii le
găturilor cu țările în curs de dez
voltare. cu țările nealiniate, cu toate 
statele lumii, fără deosebire de orin- 
duire socială, ne baza principiilor 
universal valabile ale independenței 
si suveranității naționale, egalității 
in drepturi, neamestecului in trebu
rile interne și avantajului reciproc.

în condițiile gravelor evenimente 
care s-a'u produs în viața interna
țională, ale intensificării cursei înar
mărilor atomice, creșterii pericolului 
de război, al unei catastrofe nuclea
re, — se arată în continuare — 
România socialistă, președintele ei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, desfă
șoară o intensă activitate interna
țională pentru soluționarea proble
melor complexe care confruntă ome
nirea, pentru edificarea unei lumi 
mai bune și mai drepte, în confor
mitate cu dorințele și aspirațiile ds 
pace, progres și civilizație ale tu
turor popoarelor.

Partidul Comunist Român, Româ
nia socialistă s-au pronunțat și ss 
pronunță ferm pentru oprirea am
plasării de noi rachete cu rază me
die de acțiune în Europa, retragerea 
și distrugerea celor existente, pentru 
adoptarea unor măsuri de dezangaja
re militară și, în general, pentru 
trecerea la dezarmare, și in primul 
rînd la dezarmarea nucleară.

Noi considerăm că, în prezent, este 
necesar mai mult ca oricind să se 
facă totul pentru reluarea dialogu
lui privind oprirea cursei înarmări
lor și renunțarea la amplasarea de 
noi rachete în Europa, pentru dimi
nuarea Încordării, pentru reluarea 
politicii de pace, destindere, de dez
voltare independentă . și cooperare, 
de soluționare a tuturor conflictelor 
și problemelor litigioase dintre 
state^ exclusiv pe cale pașnică, prin 
tratative.

Partidul Comunist Român acordă 
o importantă deosebită întăririi con
tinue a relațiilor de colaborare cu 
partidele comuniste și muncitorești, 
socialiste, cu partidele progresiste 
din noile state independente, cu 
mișcările de eliberare națională, cu 
forțele antiimperialiste de pretutin
deni, pe baza stimei și respectului 
reciproc, a dreptului fiecărui partid 
de a-și elabora linia politică, stra
tegia și tactica revoluționară cores
punzător condițiilor concrete din fie
care țară, pornind de la necesitatea 
unirii eforturilor maselor populare 
în lupta pentru pace, dezarmare, in
dependență națională și progres 
social.

în încheierea salutului sînt adre
sate urări de succes deplin în des
fășurarea lucrărilor congresului. în 
activitatea partidului consacrată îm
plinirii aspirațiilor de dreptate și 
bunăstare ale poporului luxembur
ghez, pentru triumful cauzei păcii, 
democrației și socialismului.

Evoluția economiei R.
BUDAPESTA 4 (Agerpres). — în 

anul 1983, nivelul venitului național 
al R.P. Ungare a cresput cu aproxi
mativ 0,5 la șută, iar cel al produc
ției industriale cu aproximativ unu 
la sută — se arată in comunicatul 
Direcției centrale de statistică, dat 
publicității la Budapesta. Producti
vitatea muncii pe salariat a crescut 
cu 3,1 ia sută. în majoritatea ramu
rilor industriale a scăzut consumul 
de materiale și de energie pe unita
tea de produs.

In agricultură, din cauza secetei, 
producția vegetală a scăzut cu 9 la 
sută față dc anul precedent. în zoo-

P. Ungare in 1983
tehnie s-a înregistrat o creștere a 
producției cu 3 la sută,

în comerțul exterior, creșterea ex
portului a fost mai mare decit cea a 
importului. Din cauza conjuncturii 
nefavorabile a prețurilor in anul 
1983, economia ungară a suferit 
pierderi financiare importante. Cu 
toate acestea, balanța comerțului exj- 
terior s-a îmbunătățit, iar activul, 
deși nu a atins nivelul planificat, a 
fost superior celui înregistrat în anii 
1982 — se spune în comunicat. Se 
mai arată că salariile medii lunare 
ale muncitorilor și funcționarilor au 
crescut cu 4,6 la sută in comparație 
cu 1982.

^AGENȚIILE DE PRESA
llg pe scurt

LA BERLIN, secretarul general 
al C.C.’ al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Stat al R.D. Ger
mane, Erich Honecker, l-a primit 
pe Faruk Kaddoumi, șeful Depar
tamentului Politic al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, aflat 
intr-o vizită la Berlin. Cu acest 
prilej, transmite agenția A.D.N., 
au fost reafirmate solidaritatea și 
sprijinul R.D. Germane față de 
O.E.P. în lupta pentru înfăptuirea 
drepturilor naționale legitime ale 
poporului palestinian. S-a subli
niat, totodată, importanța deosebi
tă a eforturilor destinate soluțio
nării juste și durabile a crizei din 
Orientul Mijlociu, pe baza planu
lui elaborat de reuniunea arabă la 
nivel înalt de la Fes și a hotărî - 
rilor_ Conferinței internaționale de 

problema palesti-

EXPLOATĂRILE PETROLIERE 
BRITANICE DIN MAREA NOR
DULUI au produs, in 1983, 114 5
milioane tone țiței, Circa 55 milioa
ne tone au fost exportate, in vreme 
ce consumul intern de produse pe
troliere a scăzut cu 5,1 la sută. Con
sumul intern de cărbune a crescut 
insă cu 3,6 la sută, menționează 
agenția U.P.I.

suspendată după achiziționarea lui, 
acum trei ani, de magnatul de pre
să australian Rupert Murdoch.

la Geneva in 
niană.

DE SECURITATE 
urgentă, la cererea

CONSILIUL 
s-a întrunit, de
Republicii Nicaragua, care a arătat 
că teritoriul nicaraguan a fost ata
cat. joi și vineri, de avioane venind 
din Honduras, ce au provocat 
moartea a patru persoane și răni
rea altor opt. Reprezentantul Re
publicii Nicaragua. Julio Icaza. a 
declarat că răspunderea pentru 
aceste agresiuni asupra teritoriu
lui țării sale revine Statelor Unite 
și Hondurasului.

L

COMISIA PARLAMENTARA DE 
ANCHETA ASUPRA FENOME
NULUI MAFIOT IN ITALIA a 
hotărit să se deplaseze, in perioada 
14—17 februarie, în Sirilia, unde, 
după cum se știe, Mafia își des
fășoară cu precădere acțiunile 
criminale. Delegații ale comisiei 
vor studia la Catania, Caltanissetta 
și Palermo 
oficiale cu 
mafioților, 
victime in

o serie de documente 
privire ta activitățile 

soldate cu nenumărate 
ultimii ani.

NAUFRAGIU. Un cargou" grec, 
„Apollonias", care naviga sub pa
vilion panamez, s-a scufundat în 
timpul unei furtuni în largul por
tului Alger, s-a anunțat în capitala 
algeriană. Trei membri ai echipa
jului au fost dați dispăruți, 
alți cină au fost salvați.

CONDAMNĂRI. Tribunalul din 
orașul italian Salerno a judecat și 
condamnat pentru acțiuni crimina
le 24 de membri ai organizației 
teroriste autointitulate „Brigăzile 
roșii". După cum informează 
agenția U.P.I., sentințele pronun
țate împotriva celor 24 de inculpați 
totalizează 103 ani de închisoare.

iar

„THE TIMES" A REAPĂRUT 
SIMBĂTĂ, după o săptămină de în
trerupere datorită unei greve de 
protest a salariaților. A fost a du
cea oară aind apariția ziarului, cel 
mai vechi cotidian londonez, a fost

EFECTELE CICLONULUI DO- 
MOINA IN SWAZILAND. Numă
rul total al persoanelor care și-au 
pierdut viața in Swaziland in urma 
ciclonului Domoina s-a ridicat la 39 
— arată un ultim bilanț al politiei 
din Mbabane, citat de agenția Reu
ter. Potrivit declarațiilor autorități
lor, se așteaptă ca numărul victi
melor să crească, după cunoașterea 
situației exacte, in urma restabili
rii legăturilor cu zonele rurale 
fectate de furtuni și inundații.

DISPARIȚIA LUI „WESTAR-6"
Sentimentul de con

sternare a dominat, 
simbătă la N.A.S.A., 
după dispariția, total 
inexplicabilă, a costisi
torului satelit de tele
comunicații „Westar- 
6“, la scurt timp după 
plasarea lui, de la bor
dul navetei spațiale 
„Challenger", pe o tra
iectorie ce trebuia să-l 
apropie de orbita geo- 
staționară preconiza- 

relatează agenția 
Presse. Opera- 
S-a desfășurat 

la ora 21 
fiind primul 
important al

tă,
France 
țiunea 
vineri, 
GMT, 
punct

programului noii mi
siuni spațiale, după 
lansarea, in aceeași zi, 
la ora 13 GMT, a 
navetei „Challenger". 
„Westar-6" trebuia să 
se îndepărteze treptat 
de navetă pentru a se 
înscrie pe o orbită 
eliptică, avind 35 000 
kilometri la apogeu, 
după care, cu ajuto
rul rachetelor proprii, 
printr-o suită de ma
nevre, urma să evo
lueze pe orbita geosta- 
ționară. La o oră după 
plasarea lui pe traiec
torie, satelitul nu a

a-

a
semnalelor

recepționat și nu 
răspuns 
transmise de stațiile 
terestre. Din această 
cauză, N.A.S.A. a ho
tărit să amine plasa
rea pe traiectorie a ce
lui de-al doilea sa
telit de telecomunicații 
„Palapa B2“, progra
mată pentru simbătă, 
la ora 16,30 GMT. De 
asemenea, o serie de 
activități prevăzute în 
programul echipajului 
navetei „Challenger" 
pentru simbătă au fost 
aminate cu o zi. (A- 
gerpres).
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