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Muncă bine organizată, înaltă răspundere și exigență
pentru înfăptuirea exemplară a programelor 
de dezvoltare și modernizare a agriculturii

Preocupîndu-ne de realizarea unor producții mari, record, tre 
buie să avem permanent în vedere obiectivul general - ca întreaga 
noastră agricultură să se dezvolte pe baze intensive. Aceasta este una 
din cerințele fundamentale ale noii revoluții agrare!

Cu exemplară consecvență, 
conducerea partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu situează în cen
trul atenției problematica complexă 
a dezvoltării intensive și moderni
zării agriculturii, înfăptuirii 
tute a noii revoluții agrare 
tria noastră. în contextul 
preocupări majore, recent, 
siunea Marii Adunări Naționale, a 
fost adoptat Planul de dezvoltare a 
agriculturii și industriei alimentare 
pe anul 1985, iar în cadrul Consfă
tuirii de lucru de la C.C. al P.C.R. 
pe probleme de agricultură a fost 
analizată activitatea desfășurată în 
această ramură de bază a econo
miei naționale în anul 1984, sta- 
bilindu-se un amplu și mobilizator 
program pentru creșterea și mai 
puternică a producției agricole, in 
concordanță cu hotăririle Con
gresului al Xlll-lea, cu cerințele 
noii revoluții agrare. Lucrătorii din 
agricultură au acum în fată un 
program de muncă însuflețitor me
nit să situeze pe un plan superior, 
activitatea în această ramură de 
bază a economiei naționale.

întreaga concepție cu privire la 
nivelurile și ritmurile dezvoltării 
agriculturii și industriei alimentare 
în 1985, la aplicarea măsurilor teh- 
nico-organizatorice de care depinde 
creșterea randamentelor, a produc
țiilor vegetale și animale ilustrea
ză grija permanentă pe care parti
dul nostru, secretarul său general o 
acordă procesului de dezvoltare in
tensivă a agriculturii in vederea 
aprovizionării in condiții cit mai 
bune a populației cu produse agro- 
alimentare, asigurării celorlalte ce
rințe ale economiei naționale. încă 
o dată s-a evidențiat in mod stră
lucit și cu acest prilej rolul 
determinant al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în procesul de perfec
ționare a activității din agricultu
ră, de continuare pe un plan su
perior a înfăptuirii noii revoluții 
agrare, care vizează, in esență, pu
nerea in deplină valoare a marilor 
rezerve de creștere a producției 
agroalimentare, în scopul sporirii 
substanțiale a aportului acestei ra
muri la progresul general al ță
rii. Cuvintarea rostită la înche
ierea lucrărilor Consfătuirii de la 
C.C. al P.C.R. pe probleme de agri
cultură relevă înalta exigență par
tinică, clarviziunea revoluționară 
ale secretarului general al partidu
lui, capacitatea de a jalona — pe 
baza cunoașterii aprofundate a 
realităților — direcțiile și modali
tățile concrete de acțiune pentru 
înfăptuirea sarcinilor mari ce revin 
agriculturii in etapa actuală și în 
perspectivă. Secretarul general al 
partidului a conturat un amplu și 
mobilizator program de acțiune 
menit să stimuleze puternic creș
terea responsabilității tuturor oa-

neabă- 
în pa- 
acestor 
la se-

HOTĂRIRE-APEL
a Plenarei lărgite

a Consiliului
Național

al Agriculturii,
Industriei

Alimentare,

și Gospodăririi
Apelor
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menilor muncii din agricultură față 
de gospodărirea cu chibzuință a 
pămintului, folosirea la maximum 
a mașinilor și utilajelor, îngrijirea 
corespunzătoare a animalelor, să 
asigure întronarea ordinii și disci
plinei în aplicarea strictă a tehno
logiilor de producție și a normelor

lor Înregistrate anul trecut s-au 
obținut la plantele tehnice, în 
horticultura. De asemenea, a spo
rit producția zootehnică. Toate a- 
ceste succese, ilustrînd hărnicia ță
rănimii, activitatea organelor de 
partid și de stat, demonstrează cu 
puterea faptelor forța agriculturii

CREȘTEREA PRODUCȚIEI GLOBALE AGRICOLE 
în procente

1OO

agrotehnice prevăzute, creșterea 
rolului și contribuției științei la 
sporirea producției agricole, pre
cum și sporirea puternică a pro
ductivității muncii și a eficientei 
economice în 
fiecare sector.

Dezbaterile 
za activității 
menii muncii 
avut loc pe fundalul unor impor
tante realizări obținute -in acest an 
in toate sectoarele acestei ramuri, 
în condițiile climatice mai difici
le din prima jumătate a acestui 
an, in 1984 s-a realizat cea mai 
mare producție de cereale din is
toria țării. Recolte superioare ce-

fiecare unitate, in

prilejuite de anali- 
desfășurate de oa- 
din agricultură au

noastre socialiste, justețea 
realismul politicii partidului nos
tru in domeniul agriculturii, hotă- 
rirea cu care se acționează pen
tru înfăptuirea obiectivelor noii re
voluții agrare.

Din cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, din dezbaterile care au 
avut loc pe marginea Planului de 
dezvoltare a agriculturii și indus
triei alimentare pe anul 1985, din 
intervențiile participanților la Con
sfătuirea de lucru pe probleme de 
agricultură se desprinde cu toată 
claritatea ideea că agricultura 
noastră socialistă dispune de tot 
ce este necesar pentru a obține 
producții mult mai mari decit cele

fi

realizate acum. Cu justificat temei, 
deci, în anul 1985 se prevede rea
lizarea unor producții superioare : 
in sectorul vegetal — peste 29,0 
milioane tone cereale, 10,8 milioa
ne tone sfeclă de zahăr, 7,5 mili
oane tone legume ; in zootehnie — 
efectivele de animale vor ajunge 
la 9 000 mii capete taurine, 15 000 
mii capete porcine, 23 000 mii ca
pete ovine și caprine, urmind ca 
în' anul viitor să se obțină o 
ducție totală de 3 071 mii tone 
ne în viu și aproape 70 000 
hectolitri lapte.

O dovadă convingătoare a 
rilor posibilități ale .agriculturii 
noastre socialiste, posibilități care 
se impun a fi valorificate pe plan 
superior în anul viitor, o consti
tuie producțiile vegetale și anima
le obținute de unitățile fruntașe. 
Modul de organizare a activității 
in aceste unități, aplicarea corec
tă a acordului global, respectarea 
riguroasă a tehnologiilor specifice 
fiecărei culturi, spiritul de ordine 
și disciplină care a permis mobi
lizarea cu înaltă răspundere a co
lectivelor din aceste unități la e- 
xecutarea lucrărilor agricole tre
buie să constituie puncte de re
ferință in organizarea producției și 
a muncii in toate- unitățile agri
cole. In același timp, agricultura 
va beneficia, in 1985, de fonduri 
de investiții ce vor însuma 51,8 
miliarde lei, destinate dezvoltării 
și modernizării bazei tehnico-ma- 
teri-ale, realizării prevederilor din 
programul național de îmbunătă
țiri funciare, precum și din pro
gramele speciale de dezvoltare a 
producției vegetale și animale. 
Pentru sporirea fertilității solului, 
agricultura va utiliza o Cantitate 
de îngrășăminte, naturale și chi
mice, mult superioară celei folo
site în anul acesta, însămințările 
de toamnă s-au realizat, în gene
ral. in condiții bune, iar precibi- 
tatiile căzute, mai ales la sfîrși
tul lunii trecute, au favorizat ră
sărirea și dezvoltarea culturilor, 
în zootehnie in realizarea efecti
velor și producțiilor 
prevăzute pentru 1985, 
te de la o) situație 
decît aceea existentă 
anului trecut, atit in 
starea de întreținere 
ducție a animalelor, cit și asigu
rarea bazei furajere.

Pornind de la aceste condiții ma
teriale bune, acum, decisive pen
tru obținerea producțiilor agricole 
superioare prevăzute a se realiza 
in anul viitor sint organizarea te
meinică a muncii, întărirea ordi
nii și disciplinei, creșterea răspun
derii fiecărui lucrător din agricul-

animaliere 
se porneș- 
mai bună 
la sfîrșitul 
ce privește 
și de pro-
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In contradicție cu poeții 
și fixați temeinic pe pre
ceptele clasice, filosofii, 
dar mai ales psihologii, 
trasează o demarcație netă 
și categorică intre starea 
de vis și cea de luciditate, 
tot așa precum, pe bună 
dreptate, calculele statis
tice atrag întotdeauna a- 
tenția asupra diferenței 
dintre posibilitate și rea
litate. Ambele raporturi 
însă sînt puse în termenii 
lor exacți de către logică. 
Pentru că, oricit de rigu
roasă ar fi ea prin osatu
ra raționamentelor din 
care se compune, tot lasă 
oricărei stări de fapt un 
coeficient de deschidere 
spre aspirație. Cu cit își 
află o mai temeinică fun
damentare logică, deci, cu 
atit firescul aspirației se 
transformă in calcul rea
list. Iar, de aici, pină la 
programul concret al unei 
deveniri nu mai există 
decît un pas. Aoesta este, 
după părerea mea, pasul 
esențial in tot ce înseam
nă valorificarea posibilită
ții de vis, de ideal vizio
nar. al ființei umane.

Mi-a trezit asemenea 
ginduri una din memora
bilele formulări din Ra
portul Comitetului Central 
prezentat la Congresul al 
Xlll-lea de către tovară
șul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al 
Spun „una dintre11, 
rece în bogăția de 
Raportului se găsesc

P.C.R. 
deoa- 
idei a 
multe

considerațiuni de 
virtute privind 
acestei etape de construc
ție socialistă și multe, ia
răși multe, a căror capa
citate de a sintetiza ade
văruri fundamentale pen
tru această etapă dau po
sibilitatea unor ample co
mentarii. Este vorba de

adîncă 
filosofia

obștea căreia ii aparține, 
dotat și cu un ideal lim
pede și cu toate elemen
tele - pregătirii necesare 
pentru a-1 îndeplini, care 
capătă identitate prin a- 
ceastă noțiune de con
structor conștient ?

Este vizionarul lucid, 
este profesionistul mersu-

i-am cunoscut, tntilnit sau 
reintîlnit in ultima vreme: 

Venind din Dobrogea, de 
la entuziastul moment al 
inaugurării Canalului Du
năre — Marea Neagră, am 
călătorit in tren cu pro
iectantul său principal, un 
om cu priviri limpezi șl 
tăioase in același timp, ca

Constructorii unei înalte
civilizații

altceva 
funda- 
aspira- 

alcătui- 
exem-

sublinierea făcută in legă
tură cu conceptul de mare 
aspirație privind formarea 
omului nou și anume : 
constructor conștient al 
socialismului și comunis
mului.

Pentru că ce 
decit luciditatea 
mentării tuturor 
țiilor și visurilor 
rii unei civilizații
plare prin superioritatea 
ei materială și spirituală 
poate reprezenta această 
precizare de „constructor 
conștient" ? Și ce alt sim
bol mai de certitudine 
poate căpăta mersul înain
te al unei societăți decît 
imaginea acelui om lucid, 
priceput, bine format de

Insemnâri de 
Corneliu LEU

al orinduirti 
parte, este 
vocației de 
viața. Și 

in niultitu-

lui înainte 
din care face 
visătorul dăruit 
a perfecționa 
este, mai ales,
dinea de personalități care 
alcătuiesc o societate, nu
mitorul comun al celor 
mai diverse preocupări, al 
celor mai deosebite profe
sii, al celor mai diferite 
forme de a acționa, a visa, 
a spera.

Exemplific, gîndindu-mă 
numai la oamenii pe care

dintr-un oțel foarte dur 
In tenacitatea lui.

Impresionanta lucrare, 
pe care o străbătusem o 
zi in urmă cu vaporul, iar 
acum se desfășura in di
recție inversă alături mer
sului trenului nostru, că
pătase pentru prima oară 
concretețea imaginii pe 
care i-o vedeam acum cu 
toții, in mintea, in ima
ginația, in visul și in cal
culul 
mine, 
a fost 
că va 
inaugurarea 
tei lucrări, mi-a 
indirect, vorbindu-mi des
pre cei unsprezece ani de 
cînd preluase el proiectul, 
despre faptul că, inginer

i

omului de lingă 
La întrebarea dacă 
convins întotdeauna 

ajunge să vadă 
impresionan- 

răspuns

Cu prilejul realegerii în funcția 
de secretar general al partidului de 
către Congresul al Xlll-lea al P.C.R., 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a pri
mit un mare număr de mesaje, te
legrame și scrisori de felicitare din 
partea comitetelor județene, muni
cipale, orășenești și comunale de 
partid, ministerelor, instituțiilor cen
trale, colectivelor de muncă din în
treprinderi industriale, de pe șan
tiere de construcții, din institute de 
cercetări și proiectări, unități agrico
le de stat și cooperatiste, stațiuni de 
mecanizare o agriculturii, uniuni de 
creație, instituții de cultură și artă, 

învățămînt, de ocrotirea sănătă
ți unități militare, a organizații-

lor de masă și obștești, a activiști
lor de partid și de stat, a comuniș
tilor și oamenilor muncii de pe în
treg cuprinsul țării.

Animați de cele mai alese senti
mente de stimă și respect, de pro
fundă dragoste și deosebită recu
noștință, semnatarii acestor mesaje, 
telegrame și scrisori i-au adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
călduroase felicitări, urări de sănă
tate și putere de. muncă, de ani 
miciți în fruntea partidului și a -ță
rii, spre binele și fericirea națiunii 
noastre, dînd glas marii bucurii și 
deplinei satisfacții pentru reinvesti- 
rea sa in suprema funcție de partid, 
strălucită mărturie a voinței uhahi-

me a comuniștilor, a tuturor oame
nilor muncii, act politic ce răspunde 
în cel mai înalt grad intereselor vi
tale ale clasei muncitoare, ele în
tregului popor, garanție sigură a 
transpunerii exemplare în viață a 
istoricelor hotăriri adoptate de Con- 
giesul al Xlll-lea al P.C.R., a Pro
gramului partidului de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism.

Exprimînd vii mulțumiri pentru 
aceste manifestări, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat tuturor celor 
ce i-au trimis mesaje, telegrame 
și scrisori de felicitare următoarea 
scrisoare :

î
ț*
ț ț ț
i

ț

„Doresc so adresez, și pe această cale, cele mai calde mulțumiri tuturor orga
nelor și organizațiilor de partid, de masă și obștești, instituțiilor și organizațiilor de stat, 
centrale și locale, activiștilor de partid, comuniștilor și oamenilor muncii — muncitori, ță
rani, intelectuali — din toate domeniile vieții noastre economice și sociale pentru felici
tările și urările pe, care mi le-au transmis cu ocazia realegerii mele ca secretar general 
al partidului de către cel de-al Xlll-lea Congres al Partidului Comunist Român.

Apreciez toate acestea ca o expresie a dragostei, atașamentului și profundei în
crederi în gloriosul nostru partid - in ale cărui rînduri am crescut, am acționat și acțio
nez pentru cauza socialismului și comunismului in patria noastră, și in fruntea căruia 
îmi desfășor activitatea de aproape două decenii — ca o nouă și puternică manifestare 
a unității de nezdruncinat a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de națiotialitate, a 
întregului popor în jurul Partidului Comunist Român, forța politică conducătoare a na
țiunii noastre socialiste. Așa cum am declarat și in cuvintarea mea la încheierea Con
gresului al Xlll-lea, sînt hotărît să fac, și în continuare, totul pentru a răspunde încre
derii partidului și poporului, să acționez — ca și pînâ acum - cu cea mai mare fermitate 
și cu întreaga putere de muncă pentru triumful socialismului și comunismului in scumpa 
noastră patrie, pentru asigurarea bunăstării și fericirii poporului, ridicarea României pe 
culmi tot mai înalte de progres și civilizație, întărirea continuă a indeoendenței și suve
ranității țârii, promovarea idealurilor nobile ale păcii, înțelegerii și colaborării între na
țiuni, ale făuririi unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.

imi este deosebit de plăcut sâ adresez, din toată inima, tuturor celor care mi-au 
trimis asemenea mesaje, telegrame și scrisori de felicitare, întregului partid și întregului 
popor urări de succese și satisfacții tot mai mari în viață și in muncă, în întreaga activi
tate viitoare pentru înfăptuirea în întregime a prevederilor actualului cincinal și pentru 
transpunerea cu succes în viață, în toate domeniile, a obiectivelor, orientărilor și hotărî- 
rilor adoptate de cel de-al Xlll-lea Congres al partidului, care a deschis perspectiva 
dezvoltării pe o treaptă nouă, superioara, a operei istorice de construcție socialistă și 
comunistă din patria noastră.

Un cîntec
pentru țară, 

pentru eroii care-i 
făuresc prezentul 

socialist
COLOCVIILE 
„SCINTEÎI-
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constructor fiind, a trebuit, 
sâ-și lărgească aria de 
cunoaștere studiind pentru 
fiecare variantă proiectată 
toate consecințele ecolo
gice și biofizice, urmările 
privind valorificarea sau 
împuținarea terenului a- 
gricol, condițiile de micro
climat, viața plantelor, a- 
nimalelor și păsărilor cu 
toate modificările produse 
de ampla construcție și 
chiar mutațiile sociale 
privind forța de muncă și 
sfera de preocupări pro
ductive a oamenilor. Vi
sul trebuia concretizat și 
aceasta depășea cu mult 
experiența constructorului 
care lucrase la coronamen
tul de la Bicaz, Ia rețeaua 
de drumuri 
rii, Porțile 
Lotru. Visul 
conștient și _ . .
acest om a cărui deschide
re de gîndire și de calcul 
profesional a trăit astfel 
saltul calitativ.

Mai tirz-iu, spre sfîrșitul 
verii, in cealaltă parte a 
țării, am stat de vorbă în
delung cu un om aflat in 
fruntea județului Caraș- 
Severin, incercind să des
cifrez prin experiența sa 
de revoluționar de profe
sie unele dintre legitățile 
mersului înainte al socie
tății noastre, pe care so
ciologii nu au ajuns să le 
formuleze la fel de lim
pede cum apar ele în via-

din nordul ță- 
de Fier sau 

a devenit deci 
logic și prin

(Continuare în pag. a Ill-a)

Mesageri ai luminii

pentru OM 
arme litera 
cerneala ti- 
hirtia și in-
Adică a a-

lor împotrivirii, ei au 
editat manifestele par
tidului nostru comu
nist și au tipărit presa 
ilegală. Ei, tipografii, 
sint și astăzi în pri
mele rînduri pe mete
rezele eforturilor re
voluționare.

Legați cu 
lași destin, 
riștii, îi 
poate cel

ei în ace- 
noi, zia- 

cunoaștem 
mai bine.

„ZIUA

Astăzi sărbătorim 
„Ziua tipografilor".

Adică a acelor per
sonalități distincte și 
distinse ale unei în
deletniciri vechi de o 
jumătate de mileniu, 
dar pe care nu au 
ostenit niciodată s-o 
ridice la rangul de 
artă. Adică a ace
lor muncitori-cărtu- 
rari care s-au avintat 
in lupta 
avind ca 
de plumb, 
pografică, 
teligența.
celor prieteni ai mun
cii — ei înșiși trudi
tori de aleasă stirpe 
— și ai umanismului 
înțeles ca problemă a 
realității sociale, nici
decum ca simplu exer
cițiu teoretic. Adică a 
acelor 
muncit 
pentru 
lumina 
lumina 
toate razele 
și dorurilor omenești. 
Deci, lumina purtă
toare de viață.

Pentru că ei, tipo
grafii, au fost, sint și 
vor fi ostași ai lumi
nii. Pentru că ei, ti
pografii acestor pla
iuri, au luptat in pri
ma linie ca sd ne pu
tem păstra aceeași 
limbă, aceeași istorie, 
aceleași aspirații, a- 
celeași bucurii și spe
ranțe. Așa am învă
țat din cărțile adunate 
de ei literă cu literă. 
Cărțile — spunea în
țeleptul — sint memo- 
ria-hirtie a umanită
ții. Și datorită lor, ti
pografilor, am învățat 
că trebuie sd 
ca sd existăm. Am în
vățat asta nu numai 
din cuvintele adunate 
de ei literă cu literă, 
ci și din exemplul lor, 
din jertfa lor. Pentru 
că ei, tipografii, au 
pus bâzele primelor 
organizații profesio
nale ale clasei munci
toare de la noi. Ei, cu 
singele lor, au înroșit, 
pe 13 Decembrie, 
acum 66 de ani, Piața 
Teatrului Național. în 

^clipele grele ale ani-

bărbați care au 
peste veac 

a oferi tuturor 
tiparului. Deci, 
încununată cu 

darurilor

Zilele și nopțile lor — 
nopțile lor în tipogra
fie ! — sini și zilele și 
nopțile noastre. Din 
însărcinarea partidu
lui, din propriul lor 
crez moral și politic, 
adunind literele in cu
vinte și cuvintele in 
nesfirșite coloane de 
ziar, tipografii con
tribuie la mobilizarea 
nesfirșitelor coloane 
ale muncii care inalți 
România de azi și de 
miine. In felul lor, cu 
uneltele lor, tipografii 
noștri construiesc și 
definesc însăși Țara. 
Țara leagăn. Țara doi
nă. Țara crez stator
nic. Țara adevăr. Țara 
libertate. Țara școală. 
Țara biruitoarelor ar
mate albastre ale in
dustriei. Țara țărani

lor. Țara intelectuali
lor. Țara familie. Țara 
partid comunist.

Luna trecută, ei, ti
pografii, au cules li
teră cu literă docu
mentele Congresului 
al Xlll-lea al Parti
dului Comunist Ro
mân. Și tot ei sint cei 
care, primii, se fac 
ecoul faptelor de mun
că, deplinei adeziuni 
prin care întregul 
popor se află angajat 
in vasta operă de tra
ducere in viață a mo
bilizatoarelor 
voluționare 
in strălucitul 
prezentat de 
tribună a forumului 
comuniștilor români 
de secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. A- 
dunind literele in cu
vinte, iar cuvintele in 
coloane, tipografii sint 
primii care iți zidesc 
faptele lor de muncă 
— ziarul, revista, car
tea politică, științifi
că, de cultură și de 
literatură, broșura, al
bumul de artă... — la 
temelia cuceririi noii 
etape din istoria de
venirii comuniste a 
României.

Pentru ei, tipografii, 
ostași credincioși ai 
luminii, sint aceste 
rînduri. Ca semn de 
frățească dragoste, ad
mirație șl respect.

Astăzi, de Ziua lor.

idei re- 
cuprinse 

Raport 
la înalta

luptăm

Mircea BUNEA
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ADEVĂRATA FORJĂ Șl CAPACITATE

MOBILIZATOARE A UNUI COLECTIV

Fapte de muncă la întreprinderea minieră Rovinari

O anumită stare de încordare, 
proprie oamenilor care au ceva pe 
inimă, se simte de cum intri în bi- 
rourile întreprinderii miniere Rovi
nari sau de cum te apropii de zum
zetul uriașelor excavatoare, care ex
trag zilnic din cariere munți de 
cărbune.

— Care este explicația acestei 
stări 7 — îl întrebăm pe tovarășul 
Mihai Pasere, secretar adjunct al co
mitetului de partid.

— Una firească. Proprie atitudinii 
comuniste, muncitorești, în fața unor 
situații deosebite. Iar noi traversăm, 
acum, o asemenea situație. Cind 
spun noi am în vedere pe toți cei 
peste 1 200 de comuniști, pe toți cei 
peste 3 200 de mineri. După ce ani de 
zile ne-am luptat să redresăm aceas
tă mare „corabie" carboniferă, care 
rămînea mereu datoare economiei 
naționale, în 1983 am reușit. Și nu 
oricum, ci devenind colectiv fruntaș 
pe ramură în întrecerea socialistă.

— Și ce e rău în asta 7
— Nu spun că e rău că am ajuns 

fruntași pe ramură. E rău — și asta 
ne nemulțumește — că, in acest an, 
am pierdut contactul cu locurile de 
frunte ale întrecerii. Mai mult, am 
înregistrat o restanță care ne apasă 
cu greutatea ei ca niște munți de 
plumb. Credeți că mai poate avea 
cineva liniște pînă nu vom reveni la 
normal ? Iar acest „normal" vrem să 
se producă cît mai repede. Chemarea 
adresată de tovarășul Nicolae 
Ceausescu, secretarul general al 
partidului, de la tribuna Congresului 
al XIII-lea, de a face totul să înche
iem anul acesta cu rezultate cît mai 
bune, pentru a putea pregăti temei
nic anul 1985 și, în perspectivă, cin
cinalul viitor, a devenit obiectivul 
bătăliei pe care o dăm zi și noapte. 
Se oprește. Face o pauză. Ca si c’>m 
ar vrea să spună : „Asta-i situația. 
Ne înțelegeți sau nu, dar n-avem 
vreme să zîmbim în aceste zile". Ne 
propune să stăm în continuare de 
vorbă cu tovarășul Nicolae Bercea. 
„El este omul care, numit director 
!ntr-o situație grea, a adus între
prinderea, în mai puțin de patru ani
— firește, împreună cu noi, cu toți
— in virful piramidei. Și tot el cre
de, ca nimeni altul, că o vom re
aduce la loc".

înainte de a discuta cu directorul, 
încercăm să-i conturăm mai concret 
portretul schițat în grabă de secre
tarul adjunct al comitetului de 
partid.

...Să ne întoarcem în urmă cu șase 
ani. După înfățișare, în ciuda faptu
lui că avea 36 de ani, directorul 
arăta ca un adolescent. Cind a venit

Munca, alimentația, odihna și longevitatea activă
în cadrul prevederilor din Directi

vele Congresului al XIII-lea al 
partidului o atenție deosebită se 
acordă promovării stării de sănătate 
a tuturor cetățenilor patriei, crește
rii longevității și a duratei vieții ac
tive. Media de vîrstă a populației 
din țara noastră a crescut în ulti
mele trei decenii de la 42 de ani la 
aproape 70 ani ca urmare a condi
țiilor de viață și de muncă din ce 
în ce mai bune, de ocrotire a sănă
tății mamei și a copilului, de îmbu
nătățire a asistenței medicale și a 
condițiilor de odihnă pentru refa
cerea capacității de muncă. Dar se 
știe că pe măsură ce se adaugă anii, 
la vîrste mai mult Sau mai puțin 
avansate, apar diferite suferințe, boli 
care pot umbri bucuria anilor mulți. 
Cîteva recomandări pentru păstrarea 
sănătății și a vigorii, pînă la cele mai 
înaintate vîrste, am solicitat tovară
șei acad. ANA ASLAN.

— De la început vreau să arăt că 
aceste recomandări se bazează pe 
cele mal îndelungate cercetări efec
tuate in acest domeniu in lume, și 
anume la Institu
tul național de 
gerontologie și 
geriatrie din Ca
pitală. în ultime
le decenii efortul 
specialiștilor a 
fost îndreptat spre 
studierea comple
xă a fenomenelor 
de îmbătrinire cu scopul de a putea în- 
tirzia apariția lor cit mai mult posibil. 
Ca urmare a unor astfel de cercetări, 
in prezent sintem în măsură să Învin
gem bătrinețea cu mai mult succes 
decit în urmă cu cîteva decenii, cind 
am început noi cercetările. Omul 
modem are posibilitatea de a inter
veni, pe baza rezultatelor cercetării 
științifice din acest domeniu, în mod 
conștient pentru a-și păstra sănăta
tea fizică și psihică, capacitatea de 
a fi activ pînă la adinei bătrîneți, de 
a-și păstra tinerețea spirituală crea
tivă care adaugă vîrstei frumusețea 
înțelepciunii. De fapt toate cercetă
rile și rezultatele noastre vizează ti
neretul.

— După opinia dv., care ar fi 
vîrsta cea mai indicată pentru a se 
lua măsuri de prevenire a apariției 
timpurii a fenomenelor de îmbătri
nire 7

— îmbătrînirea biologică este un 
proces lent, care se instalează într-o 
perioadă îndelungată de timp, înce- 
pînd chiar după Încetarea creșterii, 
adică de la vîrsta de 20—22 ani. 
Este adevărat însă că nu toate țesu
turile și organele sau funcțiile orga
nismului îmbătrînesc la fel, în ace
lași ritm și în același timp. Mai intîl 
începe să diminueze regenerarea 
unor celule, apoi scad anumite func
ții — între altele acuitatea unor or
gane de simț (văzul, auzul etc.). 
Studiile și cercetările efectuate în 
cadrul institutului în ultimele trei 
decenii au urmărit evoluția fenome
nelor de îmbătrinire atit la nivel 
subcelular, celular, tisular, cît și al 
întregului organism, ținînd seama 
totodată de concluziile anchetelor 
făcute pe colectivități longevive din 
țară.

— Ce concluzii s-au desprins din 
studiul făcut pe colectivități longe
vive și pe vîrstnicl a căror expe
riență și mod de via ă pot servi ti
nerilor de azi, virstnicllor de miine 7

— Studierea acestor persoane și 
colectivități longevive ne dovedește 
că viața poate fi prelungită numai 
prin mijloace simple de igienă : ali
mentație cumpătată, deprinderi de 
viață sănătoasă, muncă fizică și in
telectuală făcută cu plăcere și devo
tament. 

OMUL Șl
VIAȚA RAȚIONALĂ

la I.M. Rovinari, unii au încercat 
chiar să-I înfunde într-un birou. 
„Dacă-1 trimitem în prima linie, la 
cărbune, gindeau ei, se pierde în 
imensitatea carierelor". Numai că 
adolescentul firav le-a spus-o răspi
cat : „Dacă vă închipuiți că am să 
accept așa ceva, vă înșelați. Am re
fuzat să râmin asistent universitar, 
la Institutul de mine din Petroșani, 
nu ca să m-apuc de hîrțogărie, ci ca 
să fac meserie de specialist".

Și o face. Argumente — solicitările, 
una după alta, de a fi mereu unde 
e mai greu. Este numit în 1975, cu 
derogare, pentru că n-avea vechimea 
necesară, ca șef al secției montaj 
utilaj Roșia Jiu. Este numit peste 
doi ani, tot cu derogare, director cu 
probleme de mecanizare la I.M. Jilț. 
Este numit apoi, in 1978, director al
I.M.  Rovinari.

„Dumneavoastră Ce părere aveți, 
vom redresa situația 7“ — a fost în
trebat noul director Ia comitetul de 
partid după ce străbătuse cîteva zile 
cu pasul toate carierele „E mai 
puțin important ce cred eu — a răs
puns acesta. E însă foarte important 
ce cred oamenii. Eu, părerea lor 
vreau s-o cunosc". Și cei care se 
obișnuiseră să se disculpe mereu, să 
arate cu degetul spre alții („voi n-ați 
rezolvat problema benzilor transpor
toare" ori „voi n-ați efectuat repa
rații de calitate") s-au văzut puși în 
fața unui alt mod de a privi lucru
rile.

Și, timp de aproape o lună, prin 
biroul directorului au trecut cam toți 
specialiștii șl muncitorii care, prin 
natura atribuțiilor, alcătuiau ceea ce 
aici se numește „linia întîi a fron
tului de cărbune". în grup sau indi
vidual. Fiecăruia i s-au pus aceleași 
întrebări : „Dumneavoastră credeți 
că putem redresa situația, și cum 7“ 
și „Dacă ați fi in locul meu, ce mă
suri imediate ați lua 7“ Unii s-au 
grăbit să zîmbească : „Tovarășul 
Bercea are timp de sociologie". Viața 
însă le-a dat o lecție. Oamenii, în 
primul rînd comuniștii, simțlndu-se 
angajați direct în găsirea cauzelor, 
au început să revină mereu — și 
chemați și nechemați — în biroul di
rectorului. „Știți, față de prima dis
cuție, se explicau el, m-am mai gîn-

Ss constată în legătură cu carac
teristicile de alimentație ale longe
vivilor că 56 la sută din ei au o ali
mentație mixtă, echilibrată, iar 33,2 
la sută au o alimentație predominant 
lacto-vegetariană, bogată în legume 
și fructe. Analiza pe cazuri izolate 
pune în evidență faptul că în ali
mentația marilor longevivi predo
mină produsele lactate șl vegetale și 
în oarecare măsură peștele. Cumpă
tarea este o altă trăsătură Importan
tă : s-a constatat că 70 la sută din 
longevivi mănîncă moderat, de trei 
ori pe zi și în fiecare zi la aceeași 
oră. Majoritatea longevivilor nu au 
supragreutate, numai 6,8 la sută din 
ei aveau peste greutatea normală. O 
caracteristică a alimentației longe
vivilor este simplitatea mîncărurilor 
în sensul modului de preparare : ei 
consumă alimentele în special fierte, 
iar legumele și fructele mai ales în 
stare crudă ; se evită deci prăjelile, 
sosurile, condimentele, preparările 
sofisticate. Cu cît aceste „secrete" ale 
alimentației longevivilor vor fi apli

cate mai din timp 
cu atît șansele 
păstrării sănătății 
și prevenirii feno*-  
menelOr de îmbâ- 
trînire sînt mai 
mari.

— Fără îndoială 
că și în modul de 
viață al longevi

vilor există anumite caracteristici.
— Una din caracteristicile vieții 

lor este că au muncit tot timpul cu 
plăcere, cu pasiune pentru profesia 
aleasă, ca și pentru tot ce au între
prins. O altă trăsătură este contactul 
cu natura. Chiar din primele zile 
de viață organismul trebuie să fie cit 
mai mult posibil în contact cu fac
torii naturali : cu aerul, soarele etc., 
oxigenul fiind elementul esențial 
pentru păstrarea integrității celulei 
nervoase. Copiii, tinerii trebuia să 
capete obișnuința de a face sport cit 
mai mult, asemenea deprinderi vor 
intra în mod reflex în modul de 
viață cotidian și nu vor mai fi pără
site pînă la cele mai înaintate vîrste. 
Toate aceste mijloace de prevenire a 
apariției unor tulburări sau boli și 
totodată de întîrziere a fenomenelor 
de îmbătrinire, in final contribuie la 
prelungirea vieții active.

— Una din realizările de seamă ale 
medicinei românești, o cercetare va
lorificată în practica medicală este 
gerovitalul, produs original elaborat 
încă din anul 1957 pe baza a nume
roase experiențe. Ce rol atribuiți 
acestui produs și aslavitalului în in- 
tîrzierea fenomenelor de îmbătri
nire 7

— Gerovitalul H3 și Aslavitalul ad
ministrat sub formă de injecții sau 
drajeuri sînt indicate în tratamentul 
preventiv și curativ al fenomenelor 
de îmbătrinire. Grație efectelor sale 
variate, ca și rezultatelor favorabile 
obținute, în urma tratamentului, pe 
un număr mare de vîrstnici sau de 
pacienți atît la institutul din Bucu
rești, cît și in centrele de specialitate 
din toată țara pe o perioadă de timp 
mai lungă (între 7 și 25 de ani), 
sfera apllcabilită ii terapiei cu Gero- 
vital H3, este foarte largă. El are o 
acțiune favorabilă in astenia nervoa
să și depresiunea psihică a vîrstnici- 
lor, în tulburări de memorie, de 
atenție, sau a caparită'ii de concen 
trare, in diminuarea acuității senso 
riale (presbiacuzie, presbiopia, cata
ractă), în nevrlte și nevralgii, în di
minuarea capacității fizice sau a ce
lei intelectuale.

Convorbire realizată de 
Elena MANTU 

dit și la alte probleme* 4. Iar aceste 
„alte probleme" se constituiau, de 
fapt, într-un inventar al cauzelor cu
noscute și necunoscute care aduse
seră întreprinderea în stadiul de a 
avea un randament scăzut. Aceasta 
a fost prima piatră, solidă, pusă la 
temelia redresării. Care a însemnat, 
de fapt, cîștigarea încrederii în for
țele proprii. In capacitatea de a 
căuta și găsi soluții pentru cele mai 
grele probleme. Și în anul 1983, 
I.M. Rovinari a urcat de la circa 
7 milioane tone de cărbune, cîte ex- 
trăsese în anul anterior, la peste 
10 milioane.

Numai că I.M. Rovinari este o 
„uzină fără acoperiș", întinsă pe 
zeci de hectare, care este extrem de 
sensibilă și la „datele" naturii. Iar in 
1984 iarna parcă a uitat să-și mai 
schimbe... domiciliul. S-a prelungit 

prin aceste locuri pînă aproape de 
sfîrșitul lunii mai. Si mecanismul 
„corăbiei" — pentru că întreprinde
rea începuse să aibă ritm de meca
nism — a trebuit să suporte un ob
stacol pentru care n-a fost suficient 
de bine pregătit. Și lată-i pe comu
niștii de aici, pe directorul întreprin
derii, în fața a două examene la fel 
de grele. Să reducă Ia maximum res
tanțele și să ia măsuri cu eficiență 
triplă pentru asigurarea unei activi
tăți de producție la nivelul posibili
tăților maxime în 1985. (Să execute 
un volum mare de pregătiri pentru 
exploatat masă minieră, să adapteze 
fluxul tehnologic, de la reparații 
pînă la excavare, pentru randament 
optim și pe timp de'iarnă, să crească 
pregătirea profesională a cadrelor la 
toate eșaloanele). „Sîntem comuniști 
— spune directorul — și avem primii 
datoria să învățăm și din gre
șeli. Cuvintele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu rostite la Congres că per
fecționarea activității organelor și 
organizațiilor de partid necesită o 
analiză critică și autocritică, o pozi
ție fermă față de lipsuri au avut 
ecou în conștiința noastră chiar în 
sala Congresului. întorși acasă, am 
acționat în spiritul lor. Chiar dacă 
rezultatele pe ansamblu n-au putut 
urca pînă ia cota optimă, „pulsul" 
actual al muncii anunță certitudini

Un nou și
în orașul Caracal, din județul 

Olt, a fost dat în folosință un 
mare și modern magazin — „Cen
tral". Denumire dată nu atît pen
tru faptul că este situat în centrul 
civic al orașului — care și-a do- 
bîndit o personalitate aparte prin 
noile ansambluri de locuințe, com
plexul hotelier „Romula". și Spita
lul unificat — ci pentru că frumoa
sa construcție reprezintă, pe drept 
cuvînt, o unitate etalon a comer
țului din acest oraș.

Operă arhitecturală a IPROCOM 
București și a constructorilor lo
cali, magazinul este dispus pe cinci 
niveluri și are o suprafață comer
cială totală de 5 600 mp. La subsol 
este prevăzut cu o unitate ali
mentară cu autoservire și un raion 
de menaj ; la parter sînt amplasate 
raioane de cosmetică-parfumerie, 
artizanat, bijuterii-gablonz. merce
rie, papetărie, electrice ; la etajele 
I și II se desfac confecții, trico
taje, încălțăminte și articole de 
marochinărie. La etajul Iii cum
părătorilor le sint oferite articole 
de sport, foto-muzică. O adevărată

Directivele Congresului al XIII-lea al partidului prevăd pentru cin
cinalul 1986—1990 o creștere considerabilă a volumului serviciilor puse 
la dispoziția populației : un spor de 68—76 la sută în 1990 față de 1985. 
Adică o creștere marcantă, cu repercusiuni pozitive, directe și imediate, 
pentru ridicarea gradului de civilizație materială Iși spirituală a oameni
lor muncii. Ritmul deosebit presupune, totodată, și sarcini deosebite 
pentru unitățile de servire, o atitudine deosebită din partea tuturor 
lucrătorilor din acest domeniu, de la factorii de conducere pînă la ultimul 
meseriaș sau ucenic, îneît inițiativa și inventivitatea să se împletească 
permanent cu solicitudinea față de cerințele populației.

In legătură cu aplicarea importantelor sarcini trasate de Congres sec
torului serviciilor, am solicitat înfățișarea primelor intenții și perspective, 
conturate pentru 1985.

— Ce creșteri revin în cincina
lul viitor unităților din rețeaua 
UCECOM 7

— Serviciile prestate de unitățile 
cooperației meșteșugărești se vor 
solda în anul 1990 cu un spor de 77,1 
la sută (superior deci creșterii pe 
ansamblul sectorului) — ne-a spus 
tovarășul Constanțiu Murgescu, di
rectorul Direcției tehnic-producție- 
investiții din UCECOM.

— Căror cerințe ale oamenilor 
muncii vor răspunde ele în mod de
osebit 7

— In primul rînd dorințelor gene
rale de a se cîștiga timp, de a se 
ușura muncile casnice, de a se pre
lungi „viața" obiectelor. Altfel spus, 
ritmurile cele mai dinamice de ex
tindere le vor cunoaște serviciile de 
spălătorie-curățătorie și de repararea 
bunurilor de folosință mai mult sau 
mai puțin îndelungată. Astfel, crește 
atît volumul reparațiilor de aparate 
electrice și electronice, service-ului 
auto cît și al măruntelor operații de 
remediere a îmbrăcămintei și în
călțămintei.

— Aceste creșteri vor fi realizate 
în unitățile existente sau în unități 
nou create 7

— Creșterea numărului de unități 
este mai lentă decit creșterea vo
lumului de servicii, coresnunzător 
orientării economice generale spre 
folosirea intensivă a capacităților 
existente. Totuși, avîndu-se în ve
dere că gradul actual de utilizare a 
spitiilor din ateliere este bun, vor 
fi create de acum și pînă în 1990 
circa 2 500 de noi unități. Ele vor 
avea, în principal, două meniri ; să 
ofere servicii in cartierele noi și să 
„găzduiască" prestațiile mult solicita
te, deficitare sau inexistente acum.

— Se vor crea și Servicii cu 
totul noi 7

— Sigur că da. In primul rînd 

pentru 1985. Certitudini pe care le 
pot argumenta".

Ascultîndu-1 pe comunistul Nicolae 
Bercea am înțeles că, de fapt, 1984 
a însemnat o revoluționare din mers 
a procesului tehnologic pentru con
dițiile de iarnă. Că iarna nu va mai 
fi o „bătălie pe loc", ci una în marș. 
Că au fost avute în vedere și adop
tate soluții tehnice pentru toate sin
copele pe care le-ar putea produce 
natura. Dar, ascultîndu-1, am înțeles 
că „revoluția" cea mal mare s-a 
produs cu oamenii. în aceste condi
ții, în care se luptă din răsputeri cu 
greul, în care pot apărea mereu si
tuații neprevăzute, comitetul de 
partid de aici a înțeles că „arma" în 
măsură să învingă toate obstacolele 
o constituie creșterea competenței 
profesionale și revoluționare. Da, da 
— și revoluționare. Și, astfel, toate 
cadrele — de la muncitorul-specia- 
list pînă la director — au trecut exa
mene de atestare profesională, oa
menii fiind fixați pe posturi în func
ție de aceste rezultate.

Dar cele mai convingătoare argu
mente sînt rezultatele obținute de 
cîteva brigăzi, conduse de „oamenii 
viitorului", cum ii numește directorul 
pe brigadierii de elită ai întreprin
derii. De ce „oamenii viitorului" 7 
Pentru că ei obțin de pe acum rezul
tatele care trebuie să devină în anii 
următori media, și chiar s-o depă
șească, producției pe fiecare utiiaj. 
în frunte se află comunistul Ion 
Cucu. A cărui brigadă, în 1984, a 
realizat un volum de masă minieră 
excavată de peste 4 milioane mc. 
Este un record absolut de producti
vitate. Dar el demonstrează că ase
menea randamente sînt nu ipotetice, 
ci posibile. Pe lista „milionarilor" în 
producția de cărbune din acest an se 
află și alții. Fie că este vorba de co
muniștii Constantin Căldărușe, care 
a realizat cea mai mare producție 
pe un singur excavator (peste 2 mi
lioane tone cărbune), Gheorghe Bo- 
bei și Aurel Luca. frații Costică și 
Vasile Viădoianu. fie de Alexandru 
Miroiu, care, lucrînd pe primul exca
vator românesc, se apropie de per
formanța utilajelor achiziționate din 
import.

Și atunci, cum să nu crezi în ar
gumentele comunistului Nicolae Ber
cea 7 Sînt, de fapt, argumentele 
omului pentru care spiritul Congre
sului al XIII-lea al partidului repre
zintă aerul pe care-1 respiră, capaci
tatea de a gindi și acționa de la înăl
țimea viitorului. Pentru cerințele 
prezentului și viitorului.

Const. PRIESCU 
Dumitru PRUNA

modern magazin universal

bijuterie, care valorifică în mod locale. (Mihai Grigoroșcuță, co- 
armonios elementele arhitecturale respondentul „Scînteii").

cele legate de bunuri și instalații noi 
din dotarea populației : reparația și 
întreținerea televizoarelor în culori, 

0 IMPORTANTĂ COMPONENTĂ A CREȘTERII NIVELULUI DE TRAI

Servicii mai multe, mai diverse, 
mai apropiate de cerințele populației
videocasetofoanelor, a amenajărilor 
de obținere a energiei termice din 
surse neconvenționale. Pe de altă 
parte, pe lingă achiziția unor bunuri 
ajunse la limita de utilizare, în ve
derea dezmembrării lor și recondi- 
ționării pieselor — care se practică 
pe scară tot mai largă încă de pe 
acum — se va asigura și achiziția și 
recondiționarea unor piese detașate, 
respectiv, piese de la autoturisme. 
Pe de aită parte, unele servicii o- 
bișnuite se vor extinde în maniere 
noi, spre exemplu spălătoria-curăță- 
toria practicată în unitățile mici, de 
bloc de locuințe.

Pentru detalii privind ritmul și di
recțiile dezvoltării serviciilot la sate 
ne-am adresat șefului compartimen
tului de resort din CENTROCOOP, 
tovarășul Nicolae Buldea.

— Ritmul anual de dezvoltare de 
12,4 la sută va fi superior celui 
mediu pe întreaga ramură a servi
ciilor. Aceasta corespunde politicii 
partidului de ridicare accelerată a 
nivelului de civilizație din localită
țile rurale, de apropiere tot mai mare

Municipiul Vaslui a cunoscut, ca dealtfel toate localitățile patriei, o puternică dezvoltare economico-socială. In ima
gine, construcții noi, ridicate in ultimii ani in centrul orașului

Ample perspective înnoitoare 
tuturor localităților țării

Cind orașul Vaslui a devenit re
ședință de județ, nici un „Rapid" sau 
„Accelerat" nu oprea la modesta 
gară din vale. Trenul trecea —• șuie- 
rînd — mai departe, spre așezări 
importante, dens populate, cu între
prinderi mari, cu instituții culturale 
de renume. In acea perioadă, unii 
locuitori ai Birladului se simțeau 
contrariați la gindul că odată cu 
constituirea județului vor trebui 
să-și pună pe motociclete (mașini 
erau puține) număr de circulație cu 
inscripția de Vaslui. Deci, la acea 
dată, în 1968, urbea ce trebuia să 
devină „inima" tînărului județ era 
foarte plăpîndă. Pasul se îneca în 
praful străzilor, numeroase clădiri 
îmbătrînite și șubrede păreau că nu 
mai au mult pînă a se nărui. Cît 
despre industrie, era ca și inexisten
tă. De ce să fi oprit aici trenurile 
grăbite 7

Și, iată, nu âu trecut de atunci 
decît 16 ani, iar bătrînul tîrg, a că
rui singură avuție era strălucirea 
unui trecut glorios, și-a schimbat 
intr-atît înfățișarea incit se poate 
spune că este efectiv de nerecunos
cut. O puternică platformă industria
lă, unde meșteșugurile tradiționale 
se întilnesc cu tehnica de virf, a 
făcut ca pulsul vieții să se întețeas
că în ritm cu al țării. Peste stră
zile tăiate îngust și fără nici o noimă 
au trecut puternicele buldozere. Au 
venit apoi macaralele, zumzetul ma
șinilor de tot felul care au împrăș
tiat, pentru totdeauna, liniștea cu iz 
de sărăcie. S-au ridicat blocuri mo
derne, în care s-a mutat o bună 
parte din populația orașului — tri
plată între timp — școli, instituții 
de cultură, monumente de artă pe 
măsura trecutului cu care, pe drept, 
se mîndresc vasluienii, magazine 
spațioase, un centru civic cu o mar
cată personalitate arhitectonică, stră
juit de turnul de pe palatul politico- 
administrativ, al cărui acoperiș te 
duce cu gîndul la cușma legendaru
lui Peneș Curcanul. Ca o consacra
re a impetuoasei sale înfloriri, Vas
luiul a devenit municipiu.

între condițiile de viață de la sate 
și cele de la orașe.

— Care va fi, în expresie sinteti
că, efectul acestui ritm?

— Aproape o dublare a volumului 
de servicii.

— Cum va fi asigurat un aseme
nea salt 7

— Prin intensificarea activității în 
unitățile existente, dar și prin crea
rea a circa 3 500 de noi unități de 
servicii, prin pregătirea și încadra
rea a aproximativ 12 000 de noi me
seriași.

— Unde vor fi amplasate noile 
unități 7

— Cu prioritate în județe cu volum 

de servicii sub media pe țară, așa 
cum sînt Ialomița, Buzău, Bistrița- 
Năsăud, Giurgiu, Călărași. In cadrul 
județelor, investițiile alocate acestui 
scop vor fi orientate cu multă chib
zuință către asigurarea meșteșuguri
lor și activităților de largă Solicitare 
in toate sau, după caz, in majori
tatea localităților rurale, inclusiv 
cele mici. Totodată, va fi lărgită 
gama serviciilor în centrele agroin
dustriale, de care să beneficieze și 
sătenii comunelor mai mici din jur.

— Care sînt serviciile ce urmează 
a fi dezvoltate pe scară largă și 
foarte largă 7

— Croitorie, dărăcit, blănărie, co- 
jocărie, frizerie, coafură, tăiat lemne. 
In fiecare comună se va asigura ac
tivitatea de transport hipo pentru 
populație. Depanarea televizoarelor 
și aparatelor de radio, service-ul auto 
vor fi și ele mult mai mult apropia
te de domiciliul solicitanților din 
mediu! rural. De asemenea, va crește 
numărul cofetăriilor, patiseriilor; în 
curînd, se va definitiva deschiderea 
de sifonerii în toate comunele fără

Odată cu reședința de județ, șl ce
lelalte localități au cunoscut o dez
voltare accentuată. La Huși — „ora
șul dintre vii" — a apărut și s-a 
dezvoltat noua industrie. Numai în 
ultimii ani s-au construit 1 900 de 
apartamente în blocuri cochete, cu 
frumoasă și originală arhitectură, un 
hotel elegant, un cinematograf mo
dern, cu două săli. Cît despre Ne
grești, glumeții îl numeau „orașul 
așezat la țară". Aici au luat ființă 
o întreprindere de utilaj pentru con
strucții care participă și Ia export, 
o filatură de bumbac, o secție de fa
bricare a mobilei ; zilele acestea se 
află în probe tehnologice o nouă 
unitate industrială — filatura de vi- 
gonie, care va prelucra, anual, 2 000 
de tone de materiale textile refolo-

La VASLUI 

„Drumul de costișe" 
străbate o nouă 

geografie

sibile în amestec cu poliesteri ; s-au 
construit sute de apartamente și alte 
edificii social-culturale, au fost as
faltate multe străzi. Și la Birlad, 
cel mai dezvoltat dintre orașele ju
dețului, unităților industriale exis
tente li s-au adăugat altele noi, prin
tre care o întreprindere ultramoder
nă de elemente de automatizare. 
Noile blocuri de locuințe Se înșiră 
de-a lungul unor artere de circula
ție largi, drepte ; magazinele, uni
tățile sanitare moderne, școlile, gră
dinițele satisfac într-o măsură me
reu crescîndă dorința locuitorilor de 
a face ca Bîrladul, unul dintre cele 
mai vechi orașe ale Moldovei, să 
fie și unul dintre cele mai moderne 
ale acestei zone.

— Care sint perspectivele dezvol
tării, în continuare, a județului, po
trivit obiectivelor generale stabilite 
de Congresul al XIII-lea al parti
dului 7

— Județul nostru se caracterizea
ză, în continuare, printr-o dinamică 
accentuată a dezvoltării, remarca 
tovarășul Ion Frățilă, prim- 
secretar al comitetului județean de 
partid, președintele consiliului popu
lar al județului, întărindu-și afirma
ția cu date semnificative privind 
cincinalul următor. Creșteri impor
tante sînt prevăzute pentru activi
tatea economică — singura temelie 
sănătoasă a bunăstării oamenilor, a 
ridicării calității vieții. Producția- 
marfă industrială, care, în acest an 
este de 14,7 miliarde lei, va ajunge 
în 1990 la 21,5 miliarde lei. Dezvol
tarea economică va fi însoțită de 
cea edilitară : vom construi alte 
12 250 de apartamente, față de 11 500 
in actualul cincinal ; noi și impor
tante obiective cum sînt centralele 
termice pe combustibil solid, precum 
și, alte edificii social-culturale : 
14 500 mp spații comerciale la par
terul blocurilor, un magazin gene
ral la Huși, două piețe agroalimen- 
tare la Birlad și Vaslui, două hote
luri a cîte 200 de locuri în aceleași 
orașe, un spital la Huși și altele 
vor spori confortul urban. Va creș-
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izvoare de apă minerală, treeîndu-se 
mai decis la producerea și desface
rea sucurilor și siropurilor natura
le. Sîntem deciși să răspundem cum 
se cuvine prestațiilor care susțin 
aplicarea Programului Unic de creș
tere a producțiilor in gospodăriile 
populației. Pentru aceasta se vor 
înmulți unitățile de închiriat mic 
inventar agricol, incubatoarele, stîne- 
le cooperatiste, precum și serviciile 
de cosit și strîns furaje, cele de dez- 
insecție-deratizare, transportul pasto
ral al stupilor.

Numeroase unități prestatoare 
de servicii aparțin CONSILIILOR 
POPULARE. Ele întăresc oferta de

servicii făcute de unitățile UCECOM 
la orașe și CENTROCOOP la sate, 
completînd-o, în același timp, cu 
servicii specifice. Am abordat discu
ția cu tovarășul director Cornel 
Stelniceanu, din Comitetul pentru 
Problemele Consiliilor Populare, por
nind tocmai de la acest din urmă 
aspect.

— Cum vor completa unitățile sub
ordonate consiliilor populare oferta 
de servicii a atelierelor cooperației 
meșteșugărești, respectiv a coopera
ției de producție, achiziții și desfa
cere a mărfurilor 7

— Putem vorbi de completarea o- 
fertei atît ca volum, cît și ca diver
sitate a serviciilor. Ca volum, uni
tățile subordonate consiliilor popu
lare întăresc oferta în cazul Servicii
lor celor mai solicitate — spălătorie 
și curățătorie, service auto — con
tribuind la buna dispersare a uni
tăților în teritoriu, la apropierea lor 
de solicitanți. Pentru a contribui la 
diversificarea serviciilor, consiliile 
populare se vor îngriji, pe de o 
parte, de extinderea cu prepon*

te numărul apartamentelor construi
te la sate — peste 1 300.

„Călătoria" pe hîrtia de calc a 
schițelor de sistematizare a început 
la Vaslui. Reședința județului se va 
îmbogăți, în cincinalul următor, cu 
încă 5100 de apartamente, școli, 
creșe și grădinițe, noi spații comer
ciale și de prestări de servicii, o 
baie publică și, Ceea ce este foarte 
important — o centrală termică, a 
cărei construcție este in curs. Zona 
Traian — Ștefan cel Mare — Re
publicii, așezată în partea ce coboa
ră spre apa Birladului, a oferit fan
teziei arhitecților un cîmp fertil de 
afirmare. Pe curbele de nivel a și 
început construcția unor blocuri de 
locuințe (400 sint execuțate), care, 
în final, vor însuma 2 200 de apar
tamente, a unui hotel cu 200 de 
locuri, cu terasele orientate spre vale. 
Paralel cu strada Ștefan cel Mare 
este proiectată o zonă comercială, o 
stradă pietohală, cu tot soiul de ma
gazine de-o parte și de altă, cam
12 000 mp și deasupra cu locuințe, 
circa 1 000 de apartamente. Nefiind 
accesibilă vehiculelor, această arteră 
va fi acoperită cu dalaje deosebite, 
împodobită cu o fintînă arteziană, 
totul avînd ca termen 1937. în ve
cinătate, deci in plin centru, va fi 
amenajată rezervația arheologică. O 
prețioasă ctitorie a lui Ștefan cel 
Mare, precum și casele Ghica și 
Mavrocordat vor fi mai bine puse în 
valoare prin eliberarea terenului din 
jur ; se lucrează la dezvelirea, cer
cetarea și conservarea vestigiilor. La 
Huși va fi continuată amenajarea 
unei zone destinate sportului și a- 
grementului. Dezvoltarea cartierului
13 Decembrie se va încheia ajungînd 
la 2 000 de apartamente, ca și acea 
parte a orașului cuprinsă între stră
zile Traian — Călugăreni — Spiru 
Haret (2 500 de apartamente, o hală 
agroaljmentară, două școli, o creșă 
și o grădiniță, artere de circulație 
cu 4 benzi).

Continuăm să călătorim în viitor 
împreună cu primarul municipiului 
Birlad — Vicol Panainte : „Ritmul și 
amplasamentul noilor edificii depind 
de centrala termică pe cărbune. Cînd 
va fi gata, vom înainta mai rapid, 
deoarece în perioada 1986—1990 avem 
de construit 4 100 de apartamente. în 
anul viitor dăm în folosință o mare 
piață agroalimentară — 4 000 mp, în- 
trucît cea existentă nu mai cores
punde cerințelor locuitorilor, circa 
70 000 în prezent. Mai avem în plan 
extinderea spitalului cu încă 200 de 
paturi, 5 școli generale, 4 grădinițe, 
4 creșe. Prin contribuția cetățenilor, 
în bani și în muncă, vrem să ame
najăm la Prodana un loc de agre
ment, în jurul lacului, să dezvoltăm 
bazele sportive ale orașului, să con
tinuăm lucrările de extindere a re
țelelor de apă și canal, de moder
nizare a străzilor".

Și la Negrești se vor construi peste 
o mie de apartamente, diferite alte 
clădiri de larg interes cetățenesc. De 
fapt, nu există localitate în județ, 
mare sau mică, în care cincinalul 
care vine să nu aducă înnoiri.

Realizările de pînă acum le dau 
oamenilor certitudinea că, prin efor
turi unite, obiectivele stabilite de 
Congresul al XIII-lea, concretizate 
în planul de dezvoltare în profil te
ritorial — se vor transforma în reali
tăți.

Rodica ȘERBAN 
Petru NECUEA 
corespondentul „Scînteii*
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derență a serviciilor rămase în urmă 
față de necesități — reparația și în
treținerea locuințelor, a instalațiilor 
termice, electrice și sanitare — iar 
pe de altă parte, de crearea și 
extinderea rapidă a unor servicii 
așa-zis personale și de agrement, 
inclusiv a unor servicii noi, regle
mentate prin acte normative apăru
te in anul acesta și in anul pre
cedent.

— Spre exemplu 7...
— ...Spre exemplu, servicii specia

le de ocrotire a sănătății, jocuri, 
sporturi, activități de divertisment, 
de asistență agro-zoo-veterinară pen
tru gospodăriile populației. Avin- 
du-se in vedere creșterea timpului 
liber, cerința ca nivelul de trai să 
sporească și pe plan spiritual, vor fi 
dezvoltate activitățile de turism și 
agrement, înmulțindu-se prestațiile 
de acest gen, extinzîndu-se zonele 
de agrement din apropierea localită
ților, creindu-se unități noi și folo- 
sindu-se forme mai suple și mai e- 
ficiente de gospodărire a unităților 
prestatoare.

— De ce este judicios ca și con
siliile populare să aibă unități de 
servicii, pe lîngă sistemele coope
ratiste 7

— în afară de faptul că, prin re
glementări, consiliilor populare le 
revine în exclusivitate răspunderea 
anumitor servicii (de divertisment, 
sanitare ș.a.), ca organe care gospo
dăresc unitar resursele locale, ele sint 
in măsură să organizeze în mod ne
mijlocit valorificarea acestor resurse 
în folosul populației. De aceea, peste 
un miliard de lei Vor fi investiți in 
cincinalul următor pentru dezvolta
rea producției și a prestărilor de 
mică industrie, pe baza resurselor 
de interes local. Pe de altă parte, 
gospodărind prin organismele lor 
Uriașa avuție a fondului locativ, 
consiliile populare pot asigura cu 
mai multă suplețe anumite servicii 
de întreținere și pot pune în valoare, 
cu mai multă operativitate spațiile 
disponibile în vederea amenajării de 
unități în folosul oamenilor muncii.

Reținînd perspectivele conturate 
de interlocutori, vom informa citito
rii despre stadiile și aspectele apli
cării concrete, în județe, in locali
tăți, a acestui important obiectiv al 
cincinalului viitor.

Serțjiu ANDON

r
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Planul pe acest an realizat 
integral, la fiecare produs

Muncă bine organizată pentru dezvoltarea si modernizarea agriculiurîi
(Urmare din pag. I)

Au mai rămas exact două săptămâni de zile pînă la sfirșitul anului. 
Și de pe întreg cuprinsul țării am primit ieri la redacție noi vesti 
despre succesele deosebite obținute de oamenii muncii in întrecerea 
socialistă. Toate acestea se constituie intr-un prestigios raport mun
citoresc, care oglindește eforturile susținute, de zi cu zi, ale clasei 
noastre muncitoare pentru a răspunde prin fapte insuflețitoarelor 
chemări adresate de secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, la marele forum al comuniștilor, de a încheia 
acest al patrulea an al cincinalului cu rezultate tot mai bune in pro
ducție, aceasta constituind cea mai bună pregătire a producției anu
lui viitor.

Noi vești de la fruntași. 
Prezent în mijlocul energeticienilor 
de la întreprinderea electrocentra- 
le Oradea, corespondentul nostru, 
loan Laza, ne transmite :

— Printr-o muncă tenace, bine 
organizată, asigurind funcționarea 
cu randamente superioare a agre
gatelor de bază, desfâșurînd o sus
ținută activitate de promovare a 
unor tehnologii moderne, care să 
asigure valorificarea mai bună a 
cărbunilor inferiori, energeticienii 
orădeni, fruntași în întrecerea so
cialistă pe ramură, au pulsat su
plimentar în sistemul energetic na
țional, în perioada care a trecut de 
la începutul anului, 250 milioane 
kWh energie electrică produsă pe 
bază de cărbune. Și încă două 
amănunte pe care ni le oferă ingi
nerul Fiorin Ungur, directorul în
treprinderii : la consumul speci
fic s-a obținut o economie de 200 
tone combustibil convențional, iar 
consumul propriu tehnologic s-a 
redus cu 2 675 000 kWh energie 
electrică.

Dintr-o altă unitate energetică, 
de această dată din județul Dolj, 
primim vești de la corespondentul 
nostru, Nicolae Băbălău :

— Energeticienii din cadrul în
treprinderii eleetrocentrale Ișalnița 
au înregistrat zilele acestea un a- 
devărat jubileu de producție : li
vrarea în rețeaua națională a ce
lui de-al 100-lea miliard kWh e- 
nergie electrică. De la dispecera
tul unității ni s-a comunicat și un 
alt succes : depășirea prevederilor 
de plan „la zi" cu 105 milioane 
kWh energie electrică.

Producție fizică peste
prevederi. De la Șantierul naval
din Galați, corespondentul nostru, 
Dan Plăeșu, ne anunță că a fost 
lansată nava „Posada" de 15 000 tdw, 
în legătură cu aceasta, directorul 
întreprinderii, ing. Virgil Ciubota
rii, ne-a spus :

— „Posada" este cea de-a 50-a 
navă construită pe șantierul .nos
tru în acest cincinal, perioadă în 
care producția întreprinderii s-a 
diversificat mult prin realizarea 
unor vase de diferite tipuri : mi
neraliere, nave multifuncționale și 
de linie, de tip polar, RO-RO, cos
tiere ș.a. De asemenea, în acest 
cincinal am realizat două noi plat
forme de foraj marin, o altă plat
formă aflindu-se acum în fază de

finalizare la Constanța. Am mai 
construit o platformă de derocări, 
drăgi absorbante, remorchere ma
ritime etc. în 11 luni din acest an, 
planul la producția-marfă indus
trială a fost depășit cu circa 55 mi
lioane lei.

La rîndul său, corespondentul 
nostru Gheorghe Giurgiu ne trans
mite că oamenii muncii din 
industria județului Mureș au ob
ținut suplimentar, în perioada 
care a trecut din acest an, o 
producție-marfă industrială în va
loare de 328 milioane lei, fiind li
vrate peste prevederile planului 
produse ale industriei electronice, 
electrotehnice și de mecanică fină 
în valoare de 80,1 milioane lei, 
42 400 tone amoniac de sinteză, 
17 500 tone îngrășăminte chimice, 
peste 5,2 milioane bucăți cărămizi 
și blocuri ceramice, 7 424 mc che
restea, precum și ajte produse utile 
economiei naționale. De remarcat 
că peste 80 la sută din sporul de 
producție amintit a fost realizat pe 
seama creșterii productivității 
muncii.

Din județul Constanța, corespon
dentul nostru, George Mihăescu, 
ne comunică : „Traducînd în viață 
sarcinile trasate de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a îndeplini 
integral și în bune condiții preve
derile de plan pe acest an și pe 
întregul cincinal, oamenii muncii 
din unitățile industriale ale jude
țului Constanța au obținut de la 
începutul anului și pînă în prezent 
importante sporuri de producție fi
zică, a căror valoare se ridică la 
X 035 milioane lei. Au fost livrate 
suplimentar 28 000 MWh energie 
electrică, 117 000 tone calcar side
rurgic, 93 tone utilaje tehnologice, 
106 tone acid sulfuric, 69 tone pro
duse din mase plastice, 23 000 mg 
prefabricat^ din beton armat, 13 300 
mc profile din beton celular auto- 
clavizat, confecții textile în valoa
re de 16,3 milioane lei, importante 
cantități de produse ale industriei 
alimentare și bunuri de larg con
sum".

Noi capacități puse în
funcțiune. Corespondentul nos
tru, Neculai Amihulesei, ne aduce 
la cunoștință o nouă și importantă 
realizare a oamenilor muncii din
cadrul Uzinei de produse magne- 
ziene de pe platforma Combina
tului metalurgic din Tulcea,

care raportează atingerea pa
rametrilor proiectați la noua linie 
de fabricație cu aproape o Jună 
înainte de termen. Acest succes 
este rodul unei inițiative muncito
rești generalizate la nivelul com
binatului, care se referă la rezol
varea problemelor tehnice cu forțe 
proprii.

— Aplicînd această inițiativă, ne 
spunea maistrul Ion David, s-au în
locuit amestecătoarele și granula- 
toarele care nu funcționau cores
punzător, cu altele concepute și 
realizate de specialiștii din uzină. 
Eficiența acestei acțjuni : aproape 
1 000 tone produse magneziene rea
lizate lunar peste plan.

„Recent, la mina Zăghid, din 
cadrul întreprinderii miniere Săr- 
mășag, intervine și corespon
dentul nostru, Eugen Teglaș, 
a intrat în funcțiune prima stație 
de claubare a cărbunelui, instalație 
complexă care preia cărbunele din 
subteran și înlătură sterilul de pe 
banda transportoare. Instalația a 
fost proiectată de personalul tehnic 
din atelierul mecano-energetic al 
întreprinderii, în colaborare . cu 
conducerea sectorului minier Sur- 
duc și realizată de un colectiv de 
tehnicieni și muncitori din cadrul 
sectorului amintit".

„Dacia 1985" — în noi 
variante constructive. ,,Dupâ 
cum se știe, cu cîteva luni în urmă, 
de . pe. banda de montaj a între
prinderii de autoturisme din Pi
tești a ieșit mașina cu nu
mărul 900 000 — ne spune cores
pondentul nostru Gheorghe Cîrstea. 
Acționînd în spiritul indicațiilor se
cretarului general al partidului, 
privind diversificarea producției, 
muncitorii și specialiștii de aici au 
reușit să sporească volumul fabri
cației și să diversifice producția. 
Dacia se realizează în prezent în 11 
variante și se exportă în 23 de țări, 
în aceste zile a fost asimilată, la 
cererea unor beneficiari din Franța 
și Olanda, o nouă variantă— ca
mioneta 1304 cu motor de 1 410 cmc 
— prevăzută cu platformă cu o- 
bloane rabatabile. Totodată, în a- 
ceastă lună s-a încheiat pregătirea 
fabricației pentru modelele anului 
1985 : turism-lux, turism-economic- 
special, precum și alte două va
riante noi de camionetă pentru ex
port. După cum ne-a relatat ingi
nerul Nicolae Matea, directorul în
treprinderii, „Dacia 1985“ va avea 
o câ'roserie ușor modificată, cu îm
bunătățiri notabile în planșa bor
dului, la execuția șcauhelor și a 
pandurilor de uși. Noile tipuri de 
autoturisme vor fi echipate cu mo
toare de 1 400 cmc, cu cinci trepte 
de viteză și cu un consum de ben
zină de 6—7 litri la 100 km, cu vi
teză stabilizată".

tură — de la cooperator, meca
nizator și specialist, la conducător 
de unitate agricolă, și pînă la ca
drele din organele județene și cen
trale — pentru asigurarea condi
țiilor necesare realizării sarcinilor 
de producție potrivit prevederilor 
planului. Un rol important îl are, 
în acest sens, realizarea unor cul
turi intensive pe suprafețe cît mai 
mari. Pentru că, așa cum sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. tre
buie avut permanent în vedere o- 
biectivui general — ca întreaga 
noastră agricultură să se dezvolte 
pe baze intensive.

Arătînd că îndeplinirea prevede
rilor planului pe 1985 are o însem
nătate deosebită pentru înfăptuirea 
în cele mai bune condiții a obiecti
velor actualului cincinal, secreta
rul general al partidului a indicat 
ca, încă din aceste zile, să se treacă 
cu toată hotărîrea, in toate jude
țele, în toate unitățile agricole la 
pregătirea temeinică a producției 
agricole a anului viitor. în acest 
sens, se impun măsuri deosebite 
pentru ca pretutindeni să se asi
gure desfășurarea normală a acti
vității în zootehnie și, cu deosebire, 
îngrijirea și furajarea corespunză

toare a animalelor, astfel îneît pe 
întreaga perioadă de iarnă să se 
poată realiza producțiile zilnice de 
lapte, carne și ouă stabilite și, tot
odată, să se respecte întocmai pro
gramul de montă și fătări. Cu cea 
mai mare răspundere trebuie ac
ționat pentru pregătirea campaniei 
agricole de primăvară : desfășura
rea mai largă a acțiunilor de fer
tilizare, executarea lucrărilor de 
hidroameliorații, pregătirea siste
melor de irigații și de desecări, e- 
xecutarea reparațiilor la tractoare 
și mașini agricole corespunzător 
graficelor zilnice stabilite. Trăgîn- 
du-se învățămintele necesare din 
situația anului trecut, cînd în une
le fei-me vegetale arăturile de 
toamnă, în general pregătirea te
renurilor, s-au făcut in mod neco
respunzător, este absolut necesar 
ca în fiecare unitate agricolă să se 
treacă la verificarea calității ară
turii, parcelă cu parcelă, iar acolo 
unde este cazul să se dispună re
facerea lucrării, astfel îneît însă- 
mînțările de primăvară să se poa
tă desfășura în condiții agrotehni
ce deosebite. Strîns legat de aceas
ta, este necesar să fie luate mă
suri pentru asigurarea de către 
fiecare fermă vegetală a cantități
lor de semințe necesare, corespun

zător structurii culturilor și nive
lului producțiilor stabilite. Esenția
lul, pentru a obține recolte mari 
în 1985, arată secretarul general 
al partidului, pornește de la pre
gătirea lucrărilor, de la arături, de 
la însămînțări. Dovada cea mai e- 
locventă în acest sens o constituie 
însuși modul în care se realizează 
producțiile agricole superioare în • 
unitățile agricole fruntașe, care 
practic nu fac altceva decît să lu
creze cu grijă pămîntul, să respec
te cerințele științei agricole, să 
încorporeze în sol numai semințe 
de bună calitate.

în ahsamblul lor, orientările și 
sarcinile cuprinse în cuvintarea to
varășului Nicolae Ceaușescu, pro
punerile făcute de participanții la 
dezbateri, atît pe marginea adop
tării noului plan de dezvoltare a 
agriculturii, cit și in cadrul con
sfătuirii au o mare însemnătate 
pentru ridicarea activității din agri
cultură pe o treaptă calitativ su
perioară, corespunzător exigențelor 
noii revoluții agrare, pentru obți
nerea in anul 1985 a unor produc
ții agricole superioare. Ceea ce se 
cere acum în mod deosebit orga
nelor și organizațiilor de partid, 
tuturor cadrelor de conducere .din 
agricultură este să acționeze ho

tărît pentru înfăptuirea în practică 
a tuturor obiectivelor stabilite. în 
această privință, un rol important 
are activitatea organizatorică și 
politico-erlucativă desfășurată de 
organizațiile de partid pentru mo
bilizarea și unirea eforturilor în
tregii țărănimi, ale tuturor oame
nilor muncii de la sate in vederea 
îndeplinirii exemplare a prevede
rilor planului de dezvoltare a agri
culturii pe anul 1985.

Asigurind toate condițiile reali
zării producțiilor agricole sporite 
prevăzute pentru anul viitor — ul
timul an al acestui cincinal — oa
menii muncii din agricultură pun 
totodată bazele recoltelor mari 
prevăzute a Se realiza in 1986, in 
întregul cincinal 1986—1990 — cin
cinal care țrebuie să marcheze o 
etapă hotăritoare în înfăptuirea 
obiectivelor noii revoluții agrare, 
în lumina acestor cerințe esenția
le, oamenii muncii din agricultură, 
toți locuitorii satelor sint chemați 
să acționeze cu răspundere și spi
rit revoluționar pentru realizarea 
producțiilor agricole record, astfel 
ca această ramură de bază a eco
nomiei naționale să-și sporească 
contribuția la dezvoltarea generală 
a patriei, la ridicarea bunăstării 
întregului popor.

Gheorghe IONITA

Pentru tezviiltarea tezei energetice si te materii prime a tării

CĂRBUNE MAI MULT, 
DE CALITATE SUPERIOARĂ

în aceste zile dș puternică mo
bilizare a tuturor oamenilor muncii 
din economie pentru încheierea anu
lui cu rezultate cit mai bune în 
îndeplinirea planului la toți indica
torii, minerii din bazinul carbonifer 
al Văii Trotușului muncesc cu însu
flețire și deplină dăruire pentru a 
răspunde prin fapte îndemnurilor 
adresate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, de a da țârii tot mai mult 
cărbune. Ca urmare, de la minele 
Vermești, Leorda, Asău, Rafira, din 
celelalte sectoare de exploatare din 
cadrul întreprinderii miniere Comă- 
nești, se extrag zilnic din adîncuri, 
peste prevederile de plan, zeci și 
sute de tone de cărbune de calitate 
superioară.

— Minerii noștri s-au angajat să 
extragă suplimentar pînă Ia finele 
anului circa 12 000 tone de cărbune 
brun — ne spune inginerul Nicolae 
Bejan, directorul întreprinderii. Pen
tru respectarea acestui angajament, 
în ultima perioadă s-au luat o serie 
de măsuri rtfenite să asigure creș
terea mai rapidă a productivității 
muncii în subteran. Bunăoară, pro
ducția a fost concentrată în panouri 
mari, iar în aproape toate sectoarele 
s-a extins susținerea metalică a 
abatajelor. Totodată, operațiile de 
transport au fost mecanizate aproape 
în întregime. în felul acesta, ran
damentul in abataje și. Implicit, 
productivitatea muncii au sporit cu 
1,2 la sută față de prevederile pla
nului.

Mineri, specialiști din sectoarele 
de exploatare ne-au vorbit despre 
alte căi de creștere a producției de 
cărbune, tn sectorul Vermești, de 
pildă, minerii din brigada condusă 
de Constantin Barbu au reușit ca, 
printr-o mai bună organizare a 
muncii și folosirea din plin a timpu
lui de lucru, să sporească viteza de 
Înaintare și să străpungă cu o lună 
de zile mai devreme planul înclinat 
551. Executarea în avans a lucrărilor 
de pregătire a permis ca, in ultima 
perioadă, aici să fie deschise mai 
devreme trei noi abataje, cu o re
zervă importantă de cărbune de 
calitate superioară. Dispunind de 
utilaje și mijloace tehnice dintre 
cele mai moderne, brigăzile conduse 
de Vasile Munteanu și Gheorghe 
Milea au realizat chiar din primele 
zile de la intrarea în exploatare a

noilor abataje cea mai înaltă pro
ductivitate pe post obținută vreodată 
în bazinul carbonifer de pe Valea 
Trotușului. Calculele făcute pe baza 
rezultatelor de pînă acum arată că. 
in luna decembrie, numai din noile 
abataje se vor extrage suplimentar 
aproape 1 000 de tone de cărbune.

Eficiența măsurilor tehnico-orga- 
nizatorice este sporită de inițiativele 
muncitorești. în sectorul de exploa
tare Rafira, de exemplu, brigăzile 
de mineri au hotărît să efectueze 
preluarea schimbului direct în aba-

La întreprinderea 
minieră Comănești

taje și nu la gura puțului, cum se 
făcea pînă nu de mult. în felul 
acesta, instalațiile și utilajele nu mai 
sînt oprite în perioadele de prelu
are a schimburilor. Se cîștigă deci 
un timp prețios și se realizează im
portante sporuri de producție. în 
alte sectoare, minerii au hotărît să 
aleagă sterilul din cărbune direct în 
subteran și nu la suprafață. Ca 
urmare, oamenii care lucrau pină de 
curînd la suprafață au coborît in 
mină, unde muncesc cu randament 
sporit. Totodată, în felul acesta s-au 
redus și cheltuielile de producție.

O atenție deosebită se acordă și 
îmbunătățirii calității producției. 
Atît la Vermești, cît și la Asău șl 
Leorda au fost îmbunătățite proce
sele tehnologice de tăiere și trans
port al cărbunelui în vederea obți
nerii unei granulații optime. Re
zultatele obținute sînt edificatoare t 
de la începutul anului, minerii din 
Comănești au livrat suplimentar ter
mocentralelor din țară mal mult de 
11 000 tone cărbune brun ; planul Ia 
producția-marfă a fost depășit cu 
16 milioane lei, iar la producția netă 
cu 12,5 milioane lei.

Hotăriți să contribuie într-o mă
sură tot mai mare la înfăptuirea 
prevederilor Congresului al XIII-lea 
al partidului, la dezvoltarea bazei 
energetice a țării, minerii din acest 
bazin carbonifer pregătesc cu toată 
răspunderea producția anului viitor, 
cînd vor trebui să scoată din adîncuri 
cantități sporite de cărbune. în acest 
scop au fost efectuate lucrări supli

mentare de cercetare geologică, pre
gătire și deschidere a unor noi fron
turi de lucru. în sectorul Leorda, de 
pildă, minerii din brigada condusă 
de Vasile Docan grăbesc deschiderea 
orizontului nr. 9, asigurind deci noi 
fronturi de lucru pentru brigăzile de 
exploatare. Printr-o mai bună or
ganizare a muncii, prin folosirea cu 
indici superiori a mijloacelor me
canice, la lucrările de deschidere 
s-a cîștigat, pînă acum, un avans 
de două săptămîni față de plan. în 
sectorul Lumina, ortacii lui Dumitru 
Dulhac pregătesc o premieră tehnică 
pentru acest bazin : punerea în 
funcțiune a primei combine de aba
taj K-101, care va avea un randa
ment de extracție de cel puțin trei 
ori mai mare decît mijloacele teh
nice existente în prezent în dotare; 
în curînd, la Sălătruc, pe Valea 
Uzului, va fi dat în exploatare un 
nou zăcămînt cu o rezervă de circa 
două milioane tone de cărbune. De
altfel, termenul stabilit pentru ex
tragerea primelor cantități de căr
bune din acest zăcămînt va fi sigur 
devansat, întrucît lucrările de săpare 
a puțului principal sint mult avan
sate față de grafic. Producția de 
cărbune va spori și ca urmare a 
inițiativei minerești de redeschidere 
a minelor vechi. în sectorul Lapoș- 
nord, unde există o rezervă mare de 
cărbune, minerii au redeschis ex
ploatarea, scoțînd zilnic la suprafață 
zeci și zeci de tone de cărbune brun, 
în anul 1985, ca urmare a măsurilor 
luate, aici vor fi deschise noi aba
taje de mare productivitate.

în fine, pentru a veni în sprijinul 
minerilor din subteran, în atelierele 
întreprinderii se desfășoară o acti
vitate intensă pentru repararea in
stalațiilor și utilajelor, se confecțio
nează noi piese de schimb pentru 
scocurile oscilante, morile de măci
nat cărbune, ciocanele pneumatice 
de abataj, locomotivele de mină ș.a.

Iată numai cîteva din faptele care 
ilustrează hotărîrea minerilor de pe 
Valea Trotușului de a scoate la 
lumină și livra termocentralelor can
tități tot mai mari de cărbune de 
calitate superioară, de a contribui în 
felul acesta la sporirea bazei ener
getice a țării.

Gheorghe BAIT A 
corespondentul „Scînteii"

SPORIREA INVESTIȚIILOR IN AGRICULTURĂ PRODUCȚIA TOTALĂ DE CEREALE
— în procente — — în tone —

în grupajul publicat în „Scînteia" 
nr. 13158, din 12 decembrie a.c., am 
prezentat stadiul pregătirii fabrica
ției de mașini-unelte pentru anul 
1985 in patru mari întreprinderi .in
dustriale de profil din Tirgoviște, 
Roman, Arad și Bacău. Din investi
gațiile făcute a rezultat că. în ge
neral, sînt asigurate condițiile nece
sare pentru ca, încă din primele zile 
ale anului viitor, să se poată lucra 
la nivelul prevederilor de plan. To
tuși, o serie de probleme privind în
cheierea contractelor și asigurarea 
bazei tehnico-materiale nu sînt încă 
pe deplin rezolvate. Iată de ce am 
solicitat ^tovarășului Valerian Cizma- 
șu, director comercial al Centralei 
industriale de mașini-unelte. să facă 
o serie de precizări in legătură cu 
măsurile luate pentru pregătirea co
respunzătoare a producției anului 
viitor :

— Din punct de vedere al aprovi
zionării tehnico-materiale și al coo
perărilor interuzinale se poate 
aprecia că, pe ansamblul centralei, 
sîntem mai bine pregătiți decit în 
anii anteriori, ne-a spus interlocuto
rul. Se cuvine relevat că baza mate
rială a producției este fundamentată 
în funcție de normele de consum 
mobilizatoare și realiste, stabilite 
pentru anul viitor. întreprinderile 
au asigurate condițiile tehnice pen
tru respectarea noilor norme de con
sum. Specialiștii, factorii de răspun
dere din întreprinderi au însă dato
ria să finalizeze măsurile stabilite 
pentru reducerea consumurilor spe
cifice. Cît privește problemele ridi
cate de cadrele de conducere și spe
cialiștii din întreprinderi, lucrurile 
se prezintă astfel. în această săptă- 
mină se finalizează contractele la 
toate sortimentele de metal, între
prinderile beneficiare fiind progra
mate, pe zile. să. trimită în acest 
scop delegați la unitățile metalurgice 
furnizoare. Pentru pompe, activita

tea de stabilire a necesităților pe 
ansamblul centralei se află intr-un 
stadiu avansat, urmind ca in cîteva 
zile să soluționăm toate problemele 
aflate în suspensie, prin analize co
mune cu specialiști din Centrala 
industrială de utilaj tehnologic, chi
mic și rafinării. De asemenea, pen
tru motoare electrice și panouri

(Urmare din pag. I)
ță. Și am pornit de la una 
dintre realități : din con
sumator de energie căpă
tată din potențialul gene
ral de care dispune țara, 
situație in care se află 
astăzi județul Caraș-Seve- 
rin, el va deveni in cinci
nalul prefigurat de Direc
tivele Congresului al XIII- 
lea, un important producă
tor de energie dînd din 
surplusul său, la zestrea 
economiei naționale. Cum 
se petrece acest salt cali
tativ atît de important 
care schimbă condiția de 
existență și poziția unui 
județ față de mersul eco
nomiei, într-un cuvînt 
schimbă total identitatea 
sa transformîndu-1 din 
consumator in producător? 
Simplu : prin conștienta 
strădanie de a afla resur
se proprii, de a valorifica 
potențialul local, s-a ajuns 
a se descoperi, organiza și 
produce chiar mai mult 
decit propriile nevoi. Lu- 
crînd deci lucid pentru 
valorificarea forțelor pro
prii, se poate ajunge chiar 
la mai mult decît ai ne
voie. „Simplu", am spus, 
lăsindu-mă în voia logicii

va îmbunătăți. Practic, s-a stabilit 
ca o parte din sortimentele aflate in 
fabricație la întreprinderea de profil 
din Brașov să fie preluate de între
prinderea mecanică din Alba Iulia, 
deci se vor asigura capacități de 
producție mai mari. Pentru uleiul 
hidraulic s-a hotărit ca, lună de 
lună, să repartizăm cantitățile de

Cum este pregătită 
producția de mașini-unelte 

a anului viitor?
Azi, răspunsul centralei industriale de specialitate

electrice au fost emise repartiții și 
nu credem că vor fi probleme în 
privința perfectării contractelor eco
nomice cu furnizorii.

— Totuși, in acest an, deși au 
existat contracte încheiate, aprovi
zionarea cu scule, de pildă, nu s-a 
desfășurat normal. Ce măsuri au 
fost luate pentru preintimpinarea 
unor astfel de situații ?

— într-adevăr, în aprovizionarea 
cu scule s-au întîmpinat multe greu
tăți. Din discuția purtată la Cen
trala industrială de mecanică fină a 
rezultat că, anul viitor, situația se

care dispunem în funcție de cerin
țele cele mai stringente. Necorelă- 
rile între cote, repartiții și necesi
tățile întreprinderilor, la anumite 
materiale, urmează a fi analizate in 
zilele următoare, împreună cu Mi
nisterul Aprovizionării și cu coor
donatorii de balanță, astfel incit nici 
o problemă să nu rămînă neclarifi
cată.

— Care este situația contractării 
producției ?

— în general, producția destinată 
beneficiarilor din țară este contrac
tată. Conducerea întreprinderii din 
Roman are dreptate cînd reclamă

faptul că unitățile din Ministerul 
Industrializării Lemnului și Materia
lelor de Construcții nu au emis co
menzi, pentru a se trece la contrac
tarea mașinilor-unelte care le sint 
necesare. Aceasta însă deoarece mi
nisterul respectiv a acționat cu in- 
tirziere pentru definitivarea progra
mului de investiții. Cu toate acestea, 
pentru primul trimestru al anului 
viitor, întreprinderea din Roman are 
acoperită cu comenzi capacitatea de 
producție, iar în perioada următoare 
vor fi incheiate și contractele pen
tru produsele aflate in discuție. De 
asemenea, va trebui ca. împreună 
cu întreprinderea din Bacău, cu mi
nisterul de resort și cu Comitetul 
de Stat al Planificării, să găsim so
luții pentru corelarea indicatorilor 
de plan ai acestei unități economice.

Cîteva concluzii
• în general, cunoscînd din vre

me sarcinile de producție, întreprin
derile au luat măsuri tehnice și or
ganizatorice pentru a pregăti in mod 
corespunzător fabricația din anul, 
viitor. Esențial este acum să se ac
ționeze operativ pentru asigurarea 
tuturor condițiilor necesare îndepli
nirii exemplare a planului.

® Centrala de resort s-a angajat 
să soluționeze problemele ridicate de , 
întreprinderi. Timpul rămas pină la 
sfîrșitul anului este insă foarte scurt 
și nu mai este posibilă analizarea , 
și răsanalizarea problemelor rămase 
în suspensie, ci, așa cum a indicat 
conducerea partidului, trebuie ca, 
împreună cu forurile de resort, să 
se clarifice pînă la capăt toate si
tuațiile, să se dea cele mai bune 
rezolvări, astfel ca din primele zile 
ale anului viitor activitatea produc- . 
tivă să se desfășoare din plin, în 
ritmurile stabilite prin plan.

Cornelia CARLAN

acestor fraze ; dar ce efort 
de gindire și pricepere, de 
vis și de ambiție creatoa
re, de studiu lucid . și de 
concretizare a efortului 
presupune o asemenea 
realizare ! Iar toate aces
tea, fie că este vorba de 
revoluționarul de profesie 
angajat in miezul lucruri

plauzele sălii poeți de ta
lent, care-și primeau bine
meritatele premii nu nu
mai pentru cărțile lor de 
succes, dar și pentru fap
tul că au reușit să consti
tuie acolo, în orașuî lor, o 
viață spirituală înaltă, de 
frumoasă ținută intelec
tuală și artistică. Premiile

nemaiputîndu-și abține e- 
moția, mi-a spus : „Sint 
profesoara ei". Și a scăpat 
o lacrimă de bucurie.

Atît mi-a spus : „sint 
profesoara ei" — dar ce 
rezonanță aveau aceste cu
vinte 1 Cîți ani de trudă 
însumau și reprezentau 
ei 1 De vis, de știință pe

Constructorii unei înalte civilizații
lor, fie de toți oamenii pe 
care i-a catalizat și i-a 
organizat în cadrul . unui 
asemenea amplu proces, 
se condensează de minune 
in cele două cuvinte- 
cheie : „constructor con
știent".

Zilele trecute, în sala 
Ateneului din Focșani, 
am asistat la un mo
ment emoționant întrupat 
doar în mișcarea discretă, 
foarte discretă, a unei 
miini : se dădeau premiile 
manifestării devenite tra
diționale, prin prestigiul 
ei : „Salonul literar Dra- 
gosloveni". Se perindau 
prin fața juriului și in a-

aveau o mult mai mare 
semnificație, după părerea 
mea, pentru că erau date 
unor oameni care sfințise
ră locul prin perseverența 
lor de ani de zile. în ace
le momente, lingă mine, in 
sală, o femeie incă tinără, 
cu ochi visători, plini de 
emoția trăirii prezente, 
mingîia cu discreție și tre
mur drăgăstos mina copi
lei de lîngă ea. Am cre
zut că e un simplu gest 
de afectivitate maternă 
pînă cirld, acordindu-se 
premiul de debut, tocmai 
copila aceea de lîngă noi 
s-a ridicat dueîndu-se să-l 
ia. Iar femeia de alături,

dagogică și extrapedagogi- 
că, de căldură sufletească, 
de îndrumare spre frumu
sețile vieții, de trezire a 
ambiției și visurilor și' de 
cizelare atentă, profesio
nală a cunoștințelor și ta
lentului fetei. Ciți ani de 
construcție conștientă a 
sufletului unui copil ! Atît 
de conștientă incit să poa
tă merge pe drumul drept 
al țintei atinse astăzi.

Am luat doar trei exem
ple din mulțimea aminti
rilor de fapte, de chipuri 
și de deveniri umane pe 
care mi le trezește alătu
rarea atît de fericită, atît 
de necesară și, aș îndrăz

ni eu să spun, atît de spe
cifică visurilor noastre : 
constructor conștient. A- 
propierile pot să fie pa
radoxale sau situațiile să 
se afle la extremele sfe
rei largi și generoase pe 
care o cuprinde noțiunea: 
de la proiectantul celei 
mai mari lucrări din isto
ria țării pină la dascălul 
cizelind sufletul unui co
pil și de la seînteia aprin
să în sufletul acestui copil 
pină Ia marile rezerve de 
energie pe care le pun în 
valoare . niște price.puți 
profesioniști ai revoluției 
sînt distanțe uriașe. Tot 
așa cum sînt și distanțele 
pe harta țării : de la țăr
mul dobrogean pină sub 
munții Banatului, iar de 
acolo pînă în Țara Vran- 
Cei.

Dar tocmai, aceste dis
tanțe garantează cuprin
derea, marea cuprindere 
pe care gîndirea Comunis
tă o are asupra întregii 
țări, asupra devenirii el, 
asupra tuiburor oamenilor 
pe care-i; încununează cu 
lucidul calificativ față de 
care mi-am permis acest 
comentariu.
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UN ClNTEC PENTRU ȚARĂ, PENTRU EROII 
CARE-I FĂURESC PREZENTUL SOCIALIST

DREPTATE, LIBERTATE SOCIALĂ ȘI NAȚIONALĂ

Cîntecul a întovărășit dintotdeauna Istoria.
Cîntecele vechi românești, cintecele anului de 

foc 1848 sau cele despre vitejiile lui Ștefan, 
Mihai, Tudor, Avram lancu, Bălcescu, cîntecele 
muncitorești revoluționare de la sfirșitul seco
lului XIX sau mai tîrziu, ritmurile, armoniile, 
versurile de luptă inspirate din lupta comuniș
tilor în ilegalitate. Cjntece noi, cîntecele elibe
rării, ale prefacerilor din primii ani ai Româ
niei socialiste, ale marilor împliniri de azi.

Creația artistică, muzica, dansul, ațâța tova
rășul Nicolae Ceaușescu, trebuie să servească 
educării revoluționare, formării omului nou, să 
cultive sentimentul dragostei de patrie, de po
por. Avem o minunată creație muzicală a po

porului nostru, o tradiție specifică, inconfunda- 
bilă : iată de ce nu trebuie să se apeleze la o 
muzică importată din altă parte, la unele pro
duse care nici măcar nu oglindesc spiritul po
porului respectiv. în acest sens, secretarul ge
neral al partidului sublinia : „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 ia un 
nivel nou, superior, s-o așezăm pe o bază și 
mai temeinică, pe baza concepției revoluționare 
despre iume“.

Cintecul însuflețește, mobilizează, unește ener
giile și conștiințele în ritmul său avîntat, par

ticipă la viața Oamenilor, le dăruiește o armonie, 
o vibrație de care ei au nevoie în cele mai di
verse împrejurări. A veghea asupra calității lui, 
a sesiza, numi și analiza izvoarele care-1 nu
tresc, a deosebi inspirația autentică de imitația 
calpă, a înlătura cu hotărîre ceea ce nu este 
specific spiritualității naționale, ci reprezintă o 
modă pernicioasă și a face loc valului proaspăt, 
direct de Ia izvor, al cîntecului ce poartă în sine 
pecetea geniului românesc — iată citeva direcții 
în care se poate discuta cu folos pe marginea 
dezvoltării, diversificării și audienței muzicii co
rale de azi. Asupra unora dintre ele își spun 
cuvîntul cîțiva compozitori.

Permanența spiritului patriotic, 
revoluționar

D. D. BOTEZ

dului — sarcina noastră, a 
creatorilor, este de a ne dovedi 
demni urmași ai tradiției, activi 
susținători ai atît de îndrăgitului și 
în același timp puternicului gen al 
cintecului coral de astăzi, scris, în- 
tr-adevăr, împreună cu poporul, 
pentru popor. Este cintecul maselor

largi, cîntecul de largă rezonanță 
care, scris din inimă, inspirat din 
tezaurul nostru folcloric, din fap
tele și sentimentele contemporani
lor noștri, compus pe înțelesul mi- 

- lioanelor de oameni — își va îm
plini și în viitor funcția social- 
educativă.

A circulat, pînă nu de mult, poa
te mai circulă și azi, ideea că no
bilul instrument pe care-1 numim 
cor și-ar fi spus ultimul cuvînt, așa 
incit, după mii de ani de existență, 
el nu ar mai putea aduce nimic 
nou în muzică și nu ar mai servi 
decit ca un auxiliar al orchestrei, 
în scopul de a colora și îmbogăți 
paleta sonoră. Cu alte cuvinte, co
rul și-ar fi pierdut personalitatea 
și independența... Se știe insă că 
între timp s-au scris nenumărate 
opere corale de incontestabilă va
loare, in spiritul timpului nostru, 
cu inovații din cele mai intere
sante.

Drept este că, odată cu perfecțio
narea unora dintre instrumentele 
vechi și cu apariția unor instru
mente noi, orcnesțra a preluat in- 
trucitva supremația. Dar, cu toate 
că nici posibhita ,ile tehnice, nici 
spațiul sonor in care se desfășoară, 
și nici paleta nu le pot egala pe ale 
muzicii instrumentale, corul nu se 
află deloc in inferioritate din punc
tul de vedere al mijloacelor de ex
primare și al emoționalității, de
oarece prin numeroasele sale însu
șiri, prin contactul direct cu sufle
tul omenesc el mai are pe deasupra 
acel element pe care muzica in
strumentală nu-1 va deține nici
odată, care este cuvîntul.

Mii de ani, corul — așa cum știa 
el să cinte în trecutul îndepărtat — 
a îndeplinit funcții sociale dintre 
cele mai însemnate. Mărturie stau 
tragediile grecești, in care rolul co
rului era foarte important, apoi 
cintecele de muncă, gimnopediile 
spartane, peanul („perșii o luară la 
goană îngroziți văzîndu-i pe greci 
pornind la luptă cintînd peanul de 
război").

Mărturie stau șl cintecele noas
tre, de la 1848 și de la 1877, ale lui 
Flechtenmacher, Musicescu, Vach- 
mann, Porumbescu, Brătianu, Cer
ne, Kiriac, Vidu, Castaldi și ale al
tor mari maeștri, ca să nu mai vor
besc de societățile corale răspîndite 
pe tot cuprinsul țării, al căror a- 
port în cultivarea sentimentului pa
triotic, și nu numai al celui patrio
tic, a fost din cele mai puternice și 
mai înflăcărate.

Contribuția corului a fost și este 
Imensă in epoca noastră, de după 
Eliberare. Numărul compozitorilor 
este astăzi cu mult mai mare decît

înainte. S-au scris și s-au cîntat mii 
de cîntece corale dedicate tuturor 
ramurilor de muncă și tuturor 
transformărilor ce au avut loc la 
noi : naționalizarea, cooperativiza
rea, întemeierea Republicii, indus
trializarea, construcțiile, aniversă
rile unor date istorice din viața po
porului nostru. Cu nețărmurită dra
goste și profund respect, compozi
torii noștri au dedicat cîntece de 
omagiu președintelui Republicii, to
varășului Nicolae Ceaușescu, cel 
mai iubit fiu al poporului român, 
suflet în sufletul neamului nostru.

Din inițiativa secretarului general 
al partidului a luat ființă grandio
sul Festival „Cîntarea României", 
puternic stimulator în întrecerile 
corale, fapt ce a avut drept ur
mare înființarea a numeroase co
ruri, a determinat creșterea unora 
dintre ele care azi se situează ală
turi de corurile de profesioniști.

Corurile nu sînt decit o a.ta for
mă prin care oamenii muncii își 
exprimă bucuria de a participa lu 
insufle ire la construcția vieții noi, 
socialiste, iar cîntecul, cum bine se 
știe, îi înflăcărează pe cei ce mun
cesc cu brațele și cu mintea. Mul.e 
din cîntecele acestei epoci scrise în 
miezul unui anumit moment sînt 
adevărate mici opere de artă, pe 
care corurile le vor cinta mereu, 
așa cum mereu se vor cinta „Deș- 
teaptă-tc române", „Pui de Iei", 
„Tricolorul", „Pe-al nostru steag", 
„Cintăm libertatea", „Republică, 
măreață vatră" și multe altele. Sînt 
cinteee născute la înalta tempera
tură a faptelor mărețe, eroice.

Ne aflăm la citeva săptămîni 
după desfășurarea celui de-a! XIII- 
lea Congres al partidului. întreaga 
țară a votat realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in funcția supre
mă de secretar general al P.C.R. 
Cum răspundem chemărilor formu
late în magistralul său Raport ? 
Răspundem Da, sîntem prezenți la 
datorie. De fapt, s-a și răspuns 
cîntecele dedicate Congresului au 
început deja să circule, să îmbogă
țească sufletul oamenilor. Se fac 
propuneri, schițe, proiecte pentru 
noi compoziții închinate muncii, 
comuniștilor — înflăcărați eroi ai 
construcției socialismului, marilor 
realizări ale „Epocii Ceaușescu", 
realizări grandioase ce definesc 
România acestor ani.

O artă de largă audiență
Doru POPOVICI

Este perfect adevărat și demn de 
justificată mîndrie : încă din seco
lul trecut, cîntece patriotice, nelip
site de un accentuat caracter so
cial, au scris Ion Vidu, lacob Mu- 
reșianu, Gheorghe Dima, Gavriil 
Musicescu, Ciprian Porumbescu — 
și enumerarea înaintașilor poate 
continua — estetica lor senină fiind 
preluată creator de D. G. Kiriac, 
Gheorghe Cucu, Alfonso Castaldi, 
Ioan D. Chirescu — acesta din 
urmă devenind un clasic, un maes
tru de necontestat al cîntecului 
larg accesibil, care să pornească 
din inima compozitorului și să 
ajungă la milioane de inimi.

Adevărata int.orire a cimecului 
românesc insă a avut și are loc 
în a iii de dună elibe a ea ‘ării 
de sub jugul fascist. Teme majore, 
sentimente fundamenta'e : 1 ibirea 
de patrie, istoria, lupta poporului 
român pentru înlăturarea exploată
rii, pentru independența țării, mun
ca eroică din anii construcției so
cialiste, tema păcii și a prieteniei 
între toate popoarele lumii au in
spirat pana compozitorilor noștri 
care au creat nenumărate cîntece 
de masă în acest ardent profil de 
epocă. Unele au un caracter liric, 
cele mai multe sînt pline de vi
goare, cu ritmuri pregnante. In 
general acestea relevă o structură 
simplă dar nu simplistă, înscriin- 
du-se cînd într-o orbită mai tradi
țională, cind în apele înmiresmate 
ale inovației autentice. In afară de 
Ioan D. Chirescu, cîntece pline de 
noblețe, avînt revoluționar, forță 
emoțională, originalitate au creat și 
Gheorghe Dumitrescu, Matei Socor, 
D. D. Botez, , Radu Paladi, Hilda 
Jerea, Laurențiu Profeta, Mircea 
Neagu, Gheorghe Bazavan, Con
stantin Romașcanu, Theodor Bratu, 
Șerban Nichifor, Liana Alexandra*

Zoltan Aladar, Anatol Vieru, Tibe- 
riu Olah, Claudiu Negulescu, Feli
cia Donceanu, Vinicius Grefiens, 
Anton Dogaru, Dan Buciu etc. 
Trebuie spus că progresul înregis
trat în acest domeniu în ultimele 
două decenii datorează enorm exis
tenței unor formații profesioniste și 
de amatori în care nu o dată au 
triumfat meșteșugul creator, auten
tica măiestrie. Festivalul național 
,:, Cîntarea României", festivalul 
inițiat de secretarul generâl al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, evidențiază de la an Ia 
an, de la ediție la ediție o tot mai 
puternică osmoză intre creatori și 
cei neutru ca-e ei făuresc o artă 
de largă audiență, patriotică, o artă 
cu un me saj ce răsună viu în con
știința a milioane de oamen*.  Pe 
de altă parte, această îngemănare, 
îmnletire și cunoaștere reciprocă a 
stimulat puternic varietatea stilisti
că a creației, lărgirea gamei de 
modalități a cîntecului.

în anii României socialiste pu
tem vorbi cu o legitimă mîndrie și 
satisfacție de o adevărată simfonie 
a cîntecului românesc, în care 
marele izvor de inspirație al tutu
ror compozitorilor îl constituie dra
gostea de țară.

Cîntecul românesc este cîntecul 
Unui popor care nu a purtat răz
boaie de cotropire ci doar, cind a 
fost silit, războaie de apărare. Este 
cintecul unui popor ai cărui stră
moși au creat profundul mit al lui 
Orfeu și de aceea muzică și pace, 
în concepția despre lume și viață 
a oamenilor din preajma Carpați- 
lor, a Mării Negre și a Dunării se 
constituie într-un raport indestruc
tibil. Muzica este de fapt expresia 

l bunei înțelegeri între toți oamenii 
dd omenie.

Prezenți adesea cu crea
țiile lor la marile momen
te aniversare, cineaștii 
s-au alăturat și omagierii 
de către întregul nostru 
popor a răscoalei lui Ho
rea, Cloșca și Crișan, de la 
a cărei declanșare, in 1784, 
s-au împlinit două secole.

Filmul „Horea" poartă 
amprenta evidentă a au
torului scenariului, Titus 
Popovici (cu opțiunile și 
căutările sale specifice) și 
este regizat de Mircea Mu- 
reșan, bine cunoscut ci
neast, autor, printre altele, 
al ecranizărilor după „Răs
coala!1 și „Ion" de Liviu 
Rebreanu.

Scenaristul evocă răscoa
la printr-o structură nara
tivă aparte ce îmbină pro
gresia temporală firească 
(incepînd cu numirea lui 
lancovich in fruntea com
pletului de judecată) cu 
reîntoarcerea înapoi, pe fi
rul evenimentelor răscoa
lei (revenire făcută cu pri
lejui depozițiilor, mărturi
sirilor și cercetărilor pro
cesului).

între oglindirea istoriei 
pe firul documentelor, pe 
care fără îndoială le-a cer
cetat, și problematizarea 
(implicit actualizarea ei), 
Titus Popovici alege tran
șant cea de-a doua direc
ție. Scriitorul află în eve
nimentele evocate conclu
dent (atestând nu o dată 
și frecventarea surselor de 
arhivă) un punct de- spri
jin pentru un examen al 
atitudinilor în istorie, pen
tru o meditație politică, 
pentru exprimarea unui 
punct de vedere tranșant 
și actual totodată asupra 
mecanismelor eterne ale 
istoriei. Surprinzind im
pactul dintre putere ori 
varii principii conjunctu- 
rale și drepturile eterne și 
imprescriptibile ale ființă
rii unui popor — filmul o- 
magiază ideea de libertate 
și dreptate socială, pe mar
tirii ce s-au sacrificat pen
tru ea.

Una din intențiile prin
cipale ale filmului : rele
varea opoziției social-poli- 
tice (dincolo de conjunc
turi concrete ori nuanțe 
morale și intelectuale, sim
patii iluministe, licăriri 
posibile ale sentimentului 
justițiar sau ale celui de 
culpabilitate), a totalei in
compatibilități între cei ce 
dețin puterea (nemeși, 
conți austrieci, împărat) și 
cei striviți sub jugul ei. 
Ideea este continuată stră
lucit prin semnificațiile 
cu care este învestit con
tele lancovich. Condam
nat la moarte de soartă 
(suferă de „rac" și o știe), 
lancovich este în situația 
de a se confrunta cu cei 
condamnați la moarte de 
el. Este greu de stabilit cu 
certitudine de ce împăratul 
l-a ales tocmai pe el, mu
ribundul lucid, să conducă

procesul și să îndeplineas
că misiunea. N-ar fi fost 
exclusă nici eroarea : în 
fața morții, ar fi putut 
să-și lepede „blana", odată 
cu „năravul", și să redevi
nă „om", slujitor al acelei 
justiții antice legate la 
ochi — adică nepărtinitoa
re. Dar nu se întimplă așa, 
lancovich, unul din pu
ținii capabili (prin inteli
gență, vîrstă, origine, si
tuație limită) să înțeleagă 
dreptatea românilor, conti
nua, chiar înțelegînd-o, să 
reprezinte „rațiunea de 
stat".

„Cîntarul rațiunii de

te“ și să aprindă flacăra 
mlniei. „Nebunescul vis", 
dar mai ales rațiunile ges
tului revoltei — gustui li
bertății și curajul actului 
menit să o cucerească 
(„Vreme de trei săptămini 
românii nu s-au simțit 
robi !“) — sînt admirabil 
exprimate in acea secvență 
finală, dintre Horea și fiul 
său (personaj de extensie 
simbolică în film — întru- 
chipînd fapta pe măsura 
gîndului nerostit și tot
odată ștafeta viitorului), în 
scena dialogului-testamen- 
tar ce are loc pe un creș
tet de munte, vatră în e-

Filmul „Horea“

acea aură de mister confe
rită nu numai de legendă. 
Execuția în „Bălgradul lui 
Vodă Mihai" este o apoteo
ză, un „calvar al biruin
ței", marcind încă o dată 
continuitatea de idealuri 
în timp și spațiu a româ
nilor.

O creație excepțională 
în acest f im este cea a Iui 
Radu Beligan in rolul atit 
de interesant al Iui Ian- 
covich — mare’e nostru 
artist portretirind cu mij
loace de înalt rafinament 
și distincție nu atît „ima
ginea fardată a decrepi
tudinii umane" și agonia 
stmgerii, cit o „oboseală 
istorică", o fină blazare, 
un scepticism al eficienței 
politice învăluit în certitu
dinile morale ale maxime
lor latinești.

Portretizări Vii, în linia 
unui realism viguros con
figurează și Șerban Iones- 
cu (Cloșca) și Dan Sătidu- 
lescu (Crișan), Mircea Al- 
bulescu — altă fațetă a 
omului datoriei, impună
tor, masiv în colonelul 
Vaida, Petre Gheorghiu, 
Ion Besoiu, Eniko Szi- 
lagy-Dumitrescu, Siegmund 
Siegfried.

Se cuvine remarcată în 
„Horea", paralelă firului 
epic propriu-zis și medi
tației grave, o tonalitate 
opusă, cea satirică, incri- 
minînd trădarea, compro
misul bisericii (episcopul 
Ghideon Nichitici — jucat 
de Nicolae Albani), lașita-

„Pentru sufletul marii mulțimi, 
pentru popor"

Anton DOGAIRU

Putem considera fără teama de 
a greși că unul din martorii tuturor 
infăptuirilor noastre de seamă a 
xvot cuitui. El eove un însoțitor, dar 
și un imbold al acțiunii, al faptei 
revoluționare. Una dintre principa
lele preocupări ale pionierilor mu
zicii noastre corale a constituit-o, 
la Iași, la Cluj, Sibiu și Brașov, la 
Turnu Severin sau la Lugoj și 
București, activitatea dedicată cu 
deosebită pasfiine îndrumării cele
brelor colective corale devenite 
școli de educație patriotică. „Car- 
men“-ul lui D. G. Kiriac s-a năs
cut, după mărturisirile părintelui 
său spiritual, din necesitatea de a 
activa „pentru sufletul marii mul
țimi, pentru popor". Cu celebra Co
rală s-a inaugurat, la începutul se
colului nostru, o etapă nouă, tot ce 
a urmat evenimentului putînd fi 
apreciat că a fost determinat, direct 
sau indirect, de acesta. Aplecat cu 
adevărată profesionalitate asupra 
creației populare, D. G. Kiriac a 
pierit, în același timp, modele de 
prezentare, opere care au devenit 
mijloace eficiente de educație, pe 
de o parte, dar și cîntece originale, 
măiestrite, pe de altă parte. De la 
modelul oferit prin activitatea reu
niunilor îndrumate de primii noștri 
creatori de cîntece corale, celelalte 
formații răspindite In toată țara, la 
orașe, in sate și comune, au pre
luat, înainte de toate, caracterul de 
masă, cerut de evoluția istorică 
încă de la început, această trăsă
tură devenind un puternic element 
al tradiției. In acest fel, compozito
rii s-au aflat alături de cei mulți, 
le-au cunoscut și înțeles direct nă
zuințele, dorurile, visele. Așa s-au 
născut cintecele-simbol, reunind 
aspirațiile și dorințele tuturor sub 
un singur stindard, pe care erau 
înscrise cele mai arzătoare visuri 
naționale. Uriașa formație vocală, 
alcătuită din toate corurile partici
pante la festivitățile prilejuite de 
Expoziția jubiliară de la București, 
din 1908, intonind la unison „Pe-al 
nostru steag" de Ciprian Porum
bescu, sub conducerea lui D. G. Ki
riac, a fost, in acest sens, o primă 
și adevărată demonstrație a forței 
ce sălășluiește în cîntecul nostru 
coral, capabil să pună în adincă vi
brație toată suflarea. Nu departe 
de acest gind se află apoi emble
mele sub care mai activează și as
tăzi unele formații corale devenite 
mai mult decit centenare, steaguri 
ce simbolizează tradiția, dovada 
prețioasă a mîndriei ce a îmbărbă
tat, chiar în momente de grea 
cumpănă, sufletele cintârețllor. Co
rul țărănesc din Chizătău, exittînd 
din 1857, declara cu adevărată forță 
patriotică : „Uni i prin doina noas
tră strămoșească / de-un veac cin
tăm cu dragoste în cor, / slăvind 
cîntarea noastră românească / spre 
fala-fala-ntregului popor". Devenit, 
așadar, un motiv de mîndrie națio
nală, cîntul nostru coral a îmbră

cat în continuare haine din ce în 
ce mai noi, astăzi putindu-se apre
cia că el cunoaște o dezvoltare, în 
amploare și profunzime, tu adevă
rat demne de rolul lui patriotic și 
educativ. Avînd în urmă o puterni
că tradiție, el trebuie să cunoască, 
prin contribuția maselor populare, 
o nouă și amplă dezvoltare, așa 
cum subliniază tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în magistralul său Ra
port la Congresul al XIII-lea : 
„Acum, masele populare, poporul 
nostru trebuie să dea noi dimensi
uni acestor tradiții, să îmbogățească 
și să adauge concepției noastre 
despre artă și literatură noi ele
mente desprinse din realitățile de 
astăzi ale țării, în care omul mun
cii, constructor al soclalismu.ui, 
constituie figura principală".

O caracteristică a artei corale de 
astăzi este continuitatea, .anvergura 
fenomenului cîștigind spații noi. 
Putem observa că festivalul de 
cîntece corale a devenit azi un fe
nomen permanent, toate manifestă
rile pline de valoare, din toate zo
nele țării, fiind reunite în presti
giosul Festival național „Cîntarea 
României". Sub această formă, toa
te evenimentele sociale și politice 
s-au oglindit și se oglindesc cu pu
tere in cîntecele corale cele mai 
recente, cu alte cuvinte, genul a 
devenit o adevărată carte de isto
rie, scrisă cu mijloace 'specifice. 
Nu este lipsit de importanță că ul
timele două decenii au dus la 
elaborarea citorva sute de cîntece 
dedicate patriei și partidului, dintre 
care unele, desigur, pot fi socotite 
ca angajate pe drumul cîntecelor- 
simbol de care aminteam. Mă refer 
la Pămintul de dor, Romăn'a de 
R. Paladi (C. Șerban), Partid erou, 
partid victorios de D. D. Botez 
(VI. Bârna), Cînd spun partid de 
A. Pop (E. Frunză) și altele. Ca și 
pînă acum, compozitorii au în via
ța, munca, specificul poporului 
nostru izvorul fundamental al in
spira iei lor. în activitatea lor 
esențele populare constituie garan
ția unei creații durabile. Nu intîm- 
plător, cîntecul Ștergar românesc 
de Gh. Bazavan (versuri de V. Ca- 
rianopol), de pildă, se află în ma
joritatea repertoriilor formațiilor 
noastre corale și cazul poate fi 
considerat o tipică situație în care 
autorii au izbutit să ofere un mo
del patriotic și educativ cu argu
mentele cele mai la îndemînă — 
adică folosind izvorul popular, fol
cloric — atît din punct d» vedere 
muzical, cît și poetic, filozofic. De 
același succes se bucură ș’ nit» lu
crări semnate de D. Popovici, 
C. Arvinte, L. Profeta, V. Grefiens, 
M. Neagu. C. Romascanu, Irina 
Odăgescu-Țutuianu, elaborate după 
principii similare. Așa cum s-a 
desprins cu pregnanță din Raportul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
Congresul al XIII-lea al parti

Resursele originalității: patria, 
viața și munca celor mulți 

Fiorin COMIȘEL

Nu e suficient să îndrăgim pur 
și simplu nemuritoarele melodii și 
armonii ale lui Drăgoi, Vidu, Ki
riac, Musicescu, Porumbescu și alți 
iluștri înaintași ai noștri. Este ne
cesar ca, tocmai in numele acestei 
iubiri, din arta și din experiența 
lor să tragem și o învățătura, noi, 
cei de astăzi, care, cu mîndrie și 
modestie, ne considerăm urmașii 
lor. In Conservator, la clasa de di
rijat coral a profesorului .Ștefan 
Popescu, nu o dată am analizat și 
aprofundat pe lingă compozijile 
marilor maeștri ai muzicii univer
sale creațiile românești ale unor 
compozitori ca Jora, Cuclin, Ne
grea, P. Constantinescu etc. consta- 
tind încă de pe atunci că elementul 
de bază ce caracteriza creațiile 
acestora era ancorarea puternică 
în iuconfundabilul melos și ethos 
românesc, multe dintre creațiile 
acestor puternice personalități 
acti'tice avinri toate atribuțiile unor 
veritabile cîntece de masă, preluate 
și executate cu dragoste de către 
iubitorii de muzică.

După 23 August 1944 am asistat 
la o explozie nebănuită a muzicii 
corale pe care acum o inspirau 
noile idei ale construcției socialiste 
în țara noastră. A apărut conceptul 
nou de „cîntec de masă", cu o 
mare diversitate de teme și moda
lități de exprimare, de Ia cintecele 
muncitorești-revoluțipnare la cînte
cele patriotice, ostășești, de tineret, 
pentru copil ș.a., toate demonstrînd 
la audiții o nemaiintilnită sete de-a 
recepjona frumosul din partea 
milioanelor de auditori cărora cîn
tecul de mase li se adresează. Tot 
mai mulți creatori, muzicieni și 
poeți au răspuns comandamentelor 
vremii, realizînd sute de cîntece, 
de-o varietate și diversitate remar
cabile, atit sub aspectul tematic, cit 
și al mijloacelor de exprimare. Au 
apărut concursuri, ale sindicatelor, 
armatei, organizațiilor de tineret, 
comenzi ale unor instituții de artă, 
care au determinat creșterea ma
sivă a producției de cîntece de 
masă, chiar dacă uneori cantitatea 
a impietat asupra calității. Astfel, 
au apărut și multe subproduse care 
au pastișat doar crea, ii din secolul 
trecut, situîndu-se adesea sub ni
velul acelora. în multe lucrări, fi
lonul folcloric a fost abandonat, 
adoptîndu-se construcții melodice, 
armonii și ritmuri străine de melo
sul românesc, astfel că dacă ai fi 
schimbat textul românesc al unor 
asemenea cîntece cu texte germa
ne, engleze sau italiene nu le mai 
puteai determina apartenența na
țională. Mai devreme sau mai tîr
ziu insă compozitorul, artistul au
tentic ajunge fă-ă îndoială la con
vingerea că singura Iui șansă de a 
crea durabil constă în acordul 
profund și intim cu spiritul creației 
naționale, ponulare. Iată de ce so
cotesc de o excepțională însemnă
tate ideea fericit exprimată de se- 
cre'.a-nl genera! al partidului potri
vit căreia „numai trăind și scriind 
îmnreună cu ponorul, pentru po
por" artistul de azi îsi asigură fun
damentul unei creații cu adevă-at 
originale, patriotice. Resursele ori
ginalității către care în mod firesc 
aspiră orice creator nu pot fi in

altă parte și cu atit mai puțin în 
valurile modei de pe alte melea
guri, ci în propria lui țară, în viața 
și munca poporului său, în creația 
trecută și prezentă a acestuia. In 
acest înțeles, o creație originală va 
fi o crea, ia patriotică.

în ceea ce mă privește, în acești 
40 de ani ce-au trecut de la actul 
Istoric de la 23 August 1944, pe 
lîngă preocupările ’principale de 
creație din domeniul teatrului mu
zical, am reali -at aproximativ 200 
de lucrări corale, de la cantate la 
cîntece patriotice, ostășești, de ti
neret etc. cu o pondere însemnată 
în domeniul cîntecului ostășesc, lu
crări destinate diferitelor ansam
bluri și formații corale sau prezen
tate la numeroase concursuri... Fie
care dintre noi, cred, acum după ce 
am ascultat magistralul Raport 
prezentat de secretarul general al 
partidului la marele forum al co
muniștilor, încercăm să facem un 
bilanț, dar, mai ales, încercăm să 
răspundem citorva întrebări : Spre 
ce se îndreaptă cîntecul de mase ? 
Ge perspective are el ? Cum ar tre
bui să fie pentru a marca o creș
tere calitativă conformă cu creș
terea calității vieții materiale și 
spirituale a poporului nostru, 
creștere prevăzută de Directivele 
celui de-al XIII-lea Congres al 
partidului ? Cum vom răspunde 
noilor exigențe formulate de se
cretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu — 
rostite de la tribuna Congresului ?

Îmi propun deci sâ creez cîn
tece ale căror melodii să fie mai 
bine elaborate, scăldate în apa vie 
ă folclorului nostru, fără poncife 
muzicale și literare, bazate pe te
matici mai variate. Fără îndoială, 
faptele de viață și muncă ale po
porului nostru ne pot furniza des
tule teme. Trebuie să știm să Ie 
realizăm cu o mai autentică trăire 
afectivă și cu mai puține (sau de
loc) emfatice și hiperbolice desfă
șurări și finaluri. Ce aș dori ? Aș 
dori ca juriile și comisiile de 
specialitate să fie mai severe și 
mai exigente cu subprodusele care, 
din păcate, n-au încetat să apară și 
să inducă in eroare nu numai pe 
amatori, dar chiar și pe unii „con
trolori de calitate", autorizați să 
promoveze numai valoarea, nu și 
surogatul. Aș mai dori ca editurile, 
Radioteleviziunea, C.C.E.S., „Elec- 
trecordul", instituțiile de artă și în 
general toți cei care se ocupă de 
difuzarea muzicii, foruri care în 
ultimii 20 de ani au manifestat o 
receptivitate crescîndă față de cîn
tecul de masă, să fie și mai promp
te în răspîndirea creațiilor va
loroase atît în țară, cît și peste ho
tare. Nu trebuie să uităm că cei 
cărora le adresăm cîntecele noastre 
sînt de fapt milioanele de oameni 
ai muncii care — în toate colțurile 
țării, pe șantiere, în fabrici, pe 
mari platforme industriale, în 
mine, în uriașe combinate de pre
lucrare a boeă iilor pămîntului nos
tru — construiesc via*a  nouă, so
cialistă, luminează chipul Româ- 
hiei vremurilor noi.

Colocvii realizate de
Smaranda OTEANU

stat" al demnitarilor unui 
mare imperiu multinațio
nal și legitimitățile unui 
popor asuprit, nedreptățit 
de secole sub jugul inechi
tății sociale și al privilegii
lor asumate de „unio trium 
nationum**,  pe de altă par
te — iată două atitudini 
incompatibile și ireductibi
le. Iosif al II-lea putea 
avea resentimente față de 
nobilimea maghiară, putea 
fi simpatizant al iluminis
mului, putea asculta ca pe 
o muzică posibilă discursu
rile „fratelui" Brissot, pu
tea chiar spune acel legen
dar „tut mir dass" („fa- 
ceți-o") : el răminea însă, 
așa cum au dovedit-o și 
atitudinile și hotăririle sale 
certe — reprimarea sînge- 
roasă, calvarul și execuția 
nemiloasă — reprezentan
tul puterii pe care o deți
nea.

Adevăratul împărat al 
răsculaților rămîne cel nu
mit apoi „Crăișorul", „Rpx 
Daciae". El, cel care a fă
cut atîtea drumuri la Vie- 
na în speranța unei căi 
spre dreptate (aspect, ia
răși, deosebit de revelato
riu pentru vocația pașni
că a poporului român, 
pentru înalta civilizație a 
iobagilor ardeleni) ; el va 
fi cel îndreptățit să înțe
leagă că „altfel nu se poa-

ternitate a unui cuib de 
vulturi.

Așa cum o arată și titlul 
— „Horea" este și un film 
portret. Legendarul con
ducător al răscoalei — in
terpretat cu maturitate .— 
printr-o sobră exteriori’a- 
r ', . refuzul patetismului, 
cind zidit în tăcere, ci i I 
expresiv cu deosebire prin 
„felul zicerii" — de Ovi- 
diu Iuliu Moldovan este 
descris direct și indirect 
deopotrivă ca o personali
tate exponențială a po
porului român (încununare 
a dragostei de viață — 
„mi-a plăcut să trăiesc și 
să cînt" — a curajului, a 
omeniei, a arcuirii vieții 
sub semnul unui ideal 
înalt, colectiv, a seninătă
ții în fata morții), dar și 
ca o individualitate uma
nă de excepție. Ovidiu Iu
liu Moldovan, substanțial 
sprijinit de mizanscenele 
în care evoluează și de fe
lul în care este pus în ca
dru — recreează privirea, 
conștiința, resursele sufle
tești neobișnuite, gravita
tea suverană neîncrince- 
nată, luciditatea tăioasă și 
vizionară, _ forța personali
tății circumscrise de verb, 
conferind totodată perso
najului noblețea misterioa
să a justiției imanente,

tea, atitudinea duplicitară 
— personajul scribului — 
poet Cîndea (Kendy), in
terpretat cu gesturi largi 
și poticnite, oscilînd între 
ridicol și un comic grotesc, 
de către Mircea Diaconii.

Indiferent de reg stru — 
dialogul este remarcabil, 
forța pătrunzătoare și tă
ioasă a verbului fiind co
loana de susținere a carac
terului antologic al unor 
secvențe. O însemnată 
contribuție la reușita fil
mului o are, alături de 
multe din mizanscene, 
imaginea semnată de Vivi 
Drăgan Vasile. Muzica lui 
Tiberiu Olah (ce inserează 
citate folclorice autentice 
pentru a sugera un cere
monial al vieții și trecerii), 
decorurile și costumele lui 
Marcel Bogos și ale De*-  
demonei Lozinschi contri
buie la calitatea acestui 
film.

Operă de maturitate a 
unui scriitor și scenarist 
important și a unui regizor 
care, încă în urmă cu ani, 
cucerea un premiu la 
Cannes cu „Răscoala" — 
„Horea" este o realizare 
cinematografică remarca- i 
bilă prin strădania de a , 
conferi istoriei un tonus 
problematic și de a trans
figura reflecția cu mijloa
cele artei.

Natalia STANCU ,

PROGRAMUL 1
10,M Almanahul familiei
10.30 De strajă patriei
11,00 Viața satului (parțial color)
11.30 Lumea copiilor
12.30 Din cununa cintecului românesc 

(color). Muzică populară de pe în
treg cuprinsul țării

13,00 Telex
13,05 Album duminical (parțial color). 

In sumar : • Mic concert de
prînz ; Versuri și muzică ; Casca
dorii risulul ; întUnirl muzicale ; 
Moment folcloric ; Reportaje ; La 
zi in 600 de secunde ; Pagini cla
sice de mare popularitate ; Tele- 
sport (ora 14,00) — Fotbal :
Steaua — Universitatea Craiova. 
Transmisiune directă ; Tinere ta
lente in studio ; Secvența tele
spectatorului

18,15 Peisaje bulgare — documentar
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal (parțial color)
19,20 „Cîntarea României"
20,00 Film artistic (color): „Cu stele In 

păr și lacrimi în ochi". Producție 
a studiourilor din R.P. Bulgaria

21.30 Ecouri de madrigal (Color)
21.50 Telejurnal (parțial color)

PROGRAMUL 2
10,00 Formații artistice participante 

în Festivalul național „Cîntarea 
României"

10.30 Din marea carte a patriei
11,00 Bucuriile muzicii
11.30 Din țările socialiste
12,00 Salonul TV al artelor plastice
12.40 Viața economică
13,10 Cenaclu studențesc
13.40 Panoramic liric
14.30 Din lumea științei
15,00 Patru decenii de muzică romă-

15.45 înfăptuirile de azi — temelii trai
nice pentru viitorul Comunist al 
patriei. Reportaj

18,05 Desene animate
16.30 Album coral
16.45 Aerofotografla In slujba arheolo

gie!
17,00 Serata muzicală TV.
18.45 Instantanee 
!S,00 Telejurnal
19.20 Telerama
19.50 Concert simfonic
20.40 Generația deceniului patru al li

bertății noastre. Tineri in lupta 
pentru o nouă calitate

21,00 Jaz tn nocturnă
21.30 România pitorească
21.50 Telejurnal

LUNI, 17 DECEMBRIE
20,00 Telejurnal (parțial color)
20.20 Actualitatea în economie.
20.35 Tezaur folcloric (color). • Crea

ția contemporană, pledoarie pen
tru viabilitatea folclorului româ
nesc • Obiceiuri la români

20,55 Roman-folleton (color). „Marco 
Polo". Episodul 9

21.35 Orizont tehnlco-științific
21,50 Telejurnal (parțial color)

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 16 decembrie, ora 20 — 19 
decembrie, ora 20. în țară : Vremea va 
fi în general închisă. Vor cădea pre
cipitații slabe locale mai ales sub 
formă de ninsoare. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderât cu intensificări 
de scurtă durată în sud-est. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse intre 
minus 10 și zero grade, mai coborite 
în nordul și centrul țării, în primele 
nopți, iar maximele între minus 5 și 
plus 5 grade. Local ceață. în Bucu
rești : Vreme în general închisă, ten
dință de precipitații slabe mai ales 
sub formă de ninsoare.

O carte a anului, un an într-o carte :

ALMANAHUL „SCÎNTEIA“ 1985
400 de pagini bogat ilustrate, care oferă o lectură 

pasionantă și atractivă
Actualitatea politică șl socială 
prezentată pe larg în documen
tarele : „1934 - anul Congresu
lui al XIII-lea al partidului, anul 
unor importante evenimente po
litice cu amplu ecou național și 
internațional”, „20 de ani care 
au devenit -o epocă”, „Istoria 
se scrie sub ochii noștri" și 
„1985 - un an pentru toți ti
nerii din lume”.
„Dosarele" unor mari probleme 
ale lumii contemporane : „Acum 
40 de ani au tăcut tunurile... dar 
cum se aude astăzi glasul ra
țiunii ?”, „Viitorul energiei la 
timpul prezent”, „De veghe la 
sănătatea pămîntului", „Apa 
cea de toate zilele", „încotro se 
îndreaptă omul in era cos
mică
Ce știm despre informatica de 
azi și, mai ales, despre cea de 
mîine, care concurează literatu
ra științifico-fantastică ? Savanți 
români și de peste hotare pre- 
cea mai de preț „materie primă" 

din noua revoluție tehnologică,
■ Almanahul „Scinteia” vă invită la două călătorii, în prezent și în viitor, 

pe magistralele albastre dobrogene : „Dunărea spre o nouă întilnire 
cu Marea”.

■ Numeroase sugestii și orientări utile pentru părinți și educatori la ca
pătul unor incursiuni in universul tinerei generații : „Copiii... drumul 
vieții spre infinit", „Ah, tinerii de azi I" și „Afecțiunea -> «cheia» dez
voltării armonioase a tinerelor vlăstare”.

■ Cum se nasc eroii de roman ? Cum se interpretează rolurile din teatru 
și film ? Cunoscuți scriitori și îndrăgiți actori români la ora mărturi
ilor de creație și a confesiunilor...

■ „Invitații Almanahului «Scinteia»”, cunoscute personalități pe plan in
ternațional dezvăluie pasionantele secrete ale prelungirii vieții, ale 
resurselor de hrană de pe Terra și ale călătoriilor interplanetare.

■ Știți din ce e alcătuită „farmacia naturii" sau care este „cifrul secret" 
al viselor ? Ați încercat vreodată gimnastica de birou ? Doriți să vă 
lăsați de fumat ? Almanahul oferă răspunsuri și rețete la îndemînă 
tuturor.

■ O retrospectivă bogat Ilustrată a succeselor românești la Olimpiada 
de la Los Angeles și o pasionantă investigație a marilor performanțe : 
„O lume mai puțin cunoscută - lumea sufletească a sportivului”.

■ „Instantanee pe mapamond" surprinse de reporterii și redactorii 
„Scinteii".

■ Curiozități din univers și din lumea largă, subiecte senzaționale asu
pra cărora planează mistere : O rachetă românească la un pas de... 
Lună, Halley - cometa hoinară, Biomagnetismul, Cum poate fi salvată 
fauna africană î, In căutarea interlocutorilor cosmici, Ferma de... ve
nin, Pirateria electronică.

■ De ce „Anul nou astronomic" începe cu 14 ore și 24 de minute înaintea 
Revelionului ? O întrebare, alături de multe altele, la care răspunde 
documentarul „Fenomene astronomice ale anului 1985".
Alte rubrici de larg interes privind legislația, comportamentul uman, 

diversitatea intîmplărilor din viață etc.
...Așadar, o bibliotecă într-o carte, o carte pentru fiecare bibliotecă.

ALMANAHUL „SCÎNTE!A“ 1985
Un cadou așteptat de familia și prietenii 

dumneavoastră

zintă numeroase date și opinii despre
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HOTĂRÎRE-APEL

a Plenarei lărgite a Consiliului Național al Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor

Consiliul National al Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silviculturii 
și Gospodăririi Apelor, întrunit în 
ședință plenară lărgită în ziua de 13 
decembrie 1984, a dezbătut și apro
bat, în lumina sarcinilor și obiecti
velor cuprinse în magistralul Raport 
prezentat de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU la cel de-al XIII-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân și în Directivele Congresului al 
XIII-lea cu privire la dezvoltarea 
economico-socială a României în 
cincinalul 1988—1990 și orientările de 
perspectivă pînă în anul 2 000, do
cumentele înscrise la ordinea de zi :

1. Raportul privind concluziile ce 
se desprind din activitatea desfășu
rată în agricultură in anul 1984; sar
cinile și măsurile ce trebuie între
prinse de Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare, organele agri
cole județene și unitățile agricole 
pentru realizarea prevederilor din 
Directivele Congresului al XIII-lea 
al Partidului Comunist Român cu 
privire la dezvoltarea agriculturii, 
pentru transpunerea în viață a o- 
rientărilor și indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceausescu, secretarul gene
ral al partidului, în vedera îndepli
nirii planului pe 1985.

2, Programul de măsuri privind 
pregătirea și desfășurarea campa
niei agricole de primăvară 1985; teh
nologiile ce vor fi folosite la prin
cipalele culturi, inclusiv la culturi
le intensive.

Plenara reafirmă deplina satisfac
ție și bucurie a tuturor oamenilor 
muncii din agricultură, industria a- 
limentară, silvicultură și gospodări
rea apelor pentru realegerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, cel mai 
iubit și stimat fiu al poporului ro
mân, personalitate proeminentă a 
lumii contemporane, în înalta func
ție de secretar general al partidului, 
văzînd în acest act politic de în
semnătate istorică chezășia supremă 
a înaintării ferme a patriei noastre 
spre culmile luminoase ale socialis
mului și comunismului.

Dînd cea mai înaltă apreciere și 
însușindu-și pe deplin indicațiile și 
orientările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, pentru înfăptuirea noii revoluții 
agrare în țara noastră — obiectiv 
fundamental al viitorului cincinal — 
plenara își exprimă acordul total cu 
documentele supuse dezbaterii, apre
ciind importanța lor pentru transfor
marea generală a modului de mun
că, de viață și de gindire al țără
nimii noastre cooperatiste, realiza
rea unei producții agricole care să 
satisfacă din plin necesitățile de 
consum ale întregului popor, alte ce
rințe ale dezvoltării economiei na
ționale, precum șl disponibilități 
pentru export.

Participanții la Plenara Consiliu
lui Național al Agriculturii, Indus
triei Alimentare, Silviculturii și Gos
podăririi Apelor dau și cu acest pri
lej o înaltă apreciere contribuției 
hotărîtoare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la elaborarea și înfăp
tuirea politicii interne și externe a 
partidului șl statului, la dezvoltarea 
continuă a economiei noastre socia
liste, în cadrul căreia agricultura 
ocupă un loc prioritar.

Plenara își însușește aprecierile 
și concluziile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind rezultatele obți
nute de agricultura țării în anul 1984 
și se angajează să înfăptuiască 
neabătut indicațiile și orientările 
date de secretarul general al parti
dului pentru înfăptuirea cu succes 
a sarcinilor ce revin agriculturii în 
anul 1985 și în cel de-al 8-lea cin
cinal.

Participanții la plenară, puternic 
mobilizați de insutiețitorul îndemn 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu de 
a situa, în continuare, in centrul pre
ocupărilor, producția de cereale și 
de a realiza in anul 1985 cel puțin 
1200 kilograme de cereale pe locui
tor, precum și recolte sporite la toa
te culturile — in legumicultura, vi
ticultură, pomicultură — astfel ca în 
cit mai multe unități, pe suprafețe 
tot mai mari, să se obțină producții 
record, exprimă convingerea că oa
menii muncii din agricultură, sub 
conducerea organelor și organizații
lor de partid, vor face totul pentru 
realizarea și depășirea planului pe 
anul 1985, pentru obținerea unor pro
ducții agricole mari și stabile pe în
treaga suprafață.

O atenție sporită se va acorda în 
perioada următoare lucrărilor din le
gumicultura și pomicultură, astfel in
cit, prin producțiile obținute, să se 
asigure realizarea fondului de stat și 
o bună aprovizionare a populației cu 
legume proaspete și fructe în tot 
timpul anului.

Lucrările agricole efectuate în a- 
ceastă toamnă la un nivel calitativ 
superior celui din anii anteriori 
— semănături în epocile optime, cu 
densități corespunzătoare de plante, 
arături adinei, fertilizări — precum 
și condițiile agrometeorologice favo
rabile au creat o bază prielnică obți
nerii de producții ridicate în anul 
viitor la toate culturile. Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimentare, 
Uniunea Națională a Cooperativelor 
Agricole de Producție, organele agri
cole județene, consiliile unice agro
industriale de stat și cooperatiste, 
conducerile unităților agricole vor 
lua în continuare toate măsurile teh
nice și organizatorice pentru conso
lidarea acestei baze, prin aplicarea 
strictă a tehnologiilor la toate cul
turile.

Pentru transpunerea consecventă 
în viată a indicațiilor și orientărilor 
date de secretarul general al parti
dului, a prevederilor Directivelor 
Congresului al XIII-lea al partidu
lui privind dezvoltarea bazei tehni- 
co-materiale a agriculturii, plenara 
adresează țăranilor cooperatori, me
canizatorilor și specialiștilor din 
I.A.S, și S.M.A., tuturor locuitorilor 
satelor chemarea de a participa cu 
toate forțele Ia introducerea în cir
cuitul agricol a unor suprafețe cit 
mai întinse de terenuri neagricole și 
indeosebi neproductive, corespunză
tor programelor intocmite in fiecare 
județ, in fiecare unitate de producție.

Dezvoltarea și modernizarea agri
culturii impun, de asemenea, potrivit 

Programului de îmbunătățiri fun
ciare, extinderea amenajărilor’ pen
tru irigat, a lucrărilor de desecări și 
combatere a eroziunii solului. Pe 
baza programelor special . întocmite 
se va trece în toate unitățile agrico
le la efectuarea amenajărilor locale 
de irigații, precum și la executarea 
desecărilor pe terenurile cu exces 
de umiditate, astfel încît să se asi
gure iernarea semănăturilor în cele 
mai bune condiții.

Una din condițiile de cea mai mare 
importanță pentru obținerea de re
colte mari și stabile de porumb, floa- 
rea-soarelui, sfeclă de zahăr, cartofi, 
legume o constituie fertilizarea So
lului.

Plenara adresează țăranilor coope
ratori, lucrătorilor din I.A.S. și 
S.M.A., specialiștilor, tuturor locuito
rilor satelor îndemnul de a strînge 
și transporta la cîmp întreaga canti
tate de îngrășăminte organice exis
tente în fermele zootehnice, precum 
și in gospodăriile personale ale mem
brilor cooperatori, precum și în cele 
ale producătorilor particulari. O a- 
tenție deosebită se va acorda fertili
zării celor 500 000 hectare care vor fi 
cultivate, în 1985, cu porumb în sis
tem intensiv, în vederea obținerii u- 
nei producții de peste 20 000 kg știu- 
leți la hectar. Vor fi luate toate mă
surile tehnice și organizatorice pen
tru ca pe întreaga suprafață amena
jată pentru irigat să se realizeze mi
nimum 10 000 kg porumb boabe Ia 
hectar, precum și recolte sporite la 
celelalte culturi irigate.

Se va urmări sistematic starea de 
vegetație a culturilor insămințate in 
toamnă, indeosebi pe cele peste 
200 000 de hectare pe care s-a prevă
zut să se realizeze cel puțin 8 000 kg 
grîu la hectar, intervenindu-se ope
rativ, ori de cite ori este nevoie, cu 
tratamente fitosanitare.

în perioada imediat următoare se 
va acorda cea mai mare atenție re
parării tractoarelor, semănătorilor, 
plugurilor, celorlalte mașini și uti
laje ce urmează să fie folosite în 
campania agricolă de primăvară.

Plenara cere Ministerului Agricul
turii și Industriei Alimentare, Uniu
nii Naționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție, organelor agricole 
județene, consiliilor unice agroindus
triale, conducerilor de unități să asi
gure organizarea temeinică a acestei 
acțiuni deosebit de importante pen
tru bunul mers al lucrărilor agricole.

Plenara adresează tuturor mecani
zatorilor chemarea de a lucra cu cea 
mai mare răspundere pentru repara
rea la timp și de cea mai bună ca
litate a tuturor tractoarelor și celor
lalte mașini și utilaje, astfel încît din 
prima zi bună de lucru în primăvară 
să se poată trece cu toate forțele la 
pregătirea terenului și semănat.

Experiența unităților agricole frun
tașe a demonstrat cu prisosință im
portanța,organizării muncii în acord 
global în cadrul fermelor și forma
țiilor de muncă pentru creșterea răs
punderii personale și colective față 
de sarcinile de producție, respectarea 
ordinii și disciplinei, executarea la 
un înalt nivel calitativ a lucrărilor 
încredințate.

Avînd în vedere rezultatele bune 
obținute, plenara cere organelor a- 
gricole centrale și locale, consiliilor 
unice agroindustriale, unităților de 
stat și cooperatiste să întreprindă a- 
nalize temeinice asupra modului cum 
a fost organizată activitatea de pro
ducție în acord global, să desprindă 
concluziile ce se impun pentru gene
ralizarea acordului global în toate 
fermele și formațiile de muncă, în
deosebi al brigăzilor și echipelor care 
vor lucra pe suprafețele stabilite 
pentru culturile intensive.

Pentru înfăptuirea cu deplin suc
ces a planului, pentru continua creș
tere a producțiilor în toate sectoare
le, un rol deosebit îl are pregătirea 
și perfecționarea permanentă a 
pregătirii profesionale a cadrelor, a 
tuturor celor ce lucrează în agri
cultură.

Plenara cere Ministerului Agricul
turii și Industriei Alimentare. Uniu
nii Naționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție, direcțiilor agrico
le județene, consiliilor unice agro
industriale de stat și cooperatiste și 
conducerilor unităților de producție 
să asigure organizarea și desfășura
rea la un înalt nivel de competentă 
profesională a pregătirii tuturor lu
crătorilor din domeniul agriculturii 
și industriei alimentare. Specialiștii 
agricoli — agronomi, mecanizatori, 
zootehniști, medici veterinari — să 
considere drept o importantă înda
torire patriotică participarea cu ma
ximă răspundere, cu pasiune revo
luționară, la organizarea și desfășu
rarea corespunzătoare a acestei acti
vități. în cadrul învățămîntului agro
zootehnic de masă — la care trebuie 
să participe toți țăranii cooperatori, 
mecanizatorii, muncitorii din între
prinderile agricole de stat, ceilalți 
locuitori ai satelor, indiferent de lo
cul de muncă — se va acorda aten
ție deosebită însușirii temeinice a 
prevederilor programului național 
pentru asigurarea unor producții 
agricole sigure si Stabile, prin creș
terea potențialului productiv al pă- 
mîntului, mai buna organizare și fo
losire a terenurilor agricole, reali
zarea lucrărilor de irigații, desecări 
și combatere a eroziunii solului. Un 
accent deosebit se va pune pe însu
șirea unor cunoștințe temeinice pri
vind tehnologia culturilor intensive 
de porumb, grîu și orz, sfeclă de za
hăr, cartofi, floarea-soarelui, soia, 
legume etc., asigurarea densității 
corespunzătoare de plante, întreți
nerea, recoltarea și depozitarea în 
condiții optime a produselor, folo
sirea eficientă a îngrășămintelor na
turale și chimice, a efbicidelor și a 
celorlalte pesticide, precum și pe În
sușirea aprofundată a tehnologiei 
culturilor irigate, astfel încît în fie
care unitate, pe suprafețe cît mai 
mari să se obțină, în 1985, recolte- 
record. Se vor studia, de asemenea, 
cu deosebită atenție, metodele de 
lucru practice pentru producerea și 
administrarea furajelor, îngrijirea 
animalelor, asigurarea sănătății a- 
cestora.

Plenara consideră necesar să subli
nieze că întregul conținut al invăță- 
mintului agrozootehnic de masă tre
buie axat pe cunoașterea aprofunda
tă și însușirea temeinică a hotărîri- 
lor partidului nostru, a orientărilor 

și indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a programelor speci
ale de dezvoltare a agriculturii șl 
industriei alimentare, a legilor care 
reglementează activitatea din aceste 
domenii, pe cunoașterea și genera
lizarea experienței unităților care au 
obținut cele mai mari producții ve
getale și animale.

Directivele Congresului al XIII-lea 
al Partidului Comunist Român pre
văd dezvoltarea puternică a zooteh
niei, sector a cărui pondere în pro
ducția agricolă urmează să ajungă 
în 1990 la 46—48 la sută. înfăptuirea 
acestui obiectiv impune desfășurarea 
unei activități susținute, responsa
bile din partea tuturor deținătorilor 
de animale. O atenție deosebită se 
va acorda creșterii efectivelor și a 
producțiilor, atît în unitățile agricole 
socialiste, cît și în gospodăriile 
populației.

Plenara cere Ministerului Agricul
turii și Industriei Alimentare, Uniu
nii Naționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție, organelor agricole 
județene și consiliilor unice agroin
dustriale să desfășoare o susținută 
activitate de îndrumare și control 
pentru întărirea ordinii $1 discipli
nei în rîndul tuturor lucrătorilor din 
sectorul creșterii animalelor, Să asi
gure îmbunătățirea șubstanțială a 
activității din zootehnie, îndeosebi în 
ceea ce privește hrănirea și întreți
nerea efectivelor și asigurarea stării 
de sănătate a acestora.

Plenara adresează îngrijitorilor și 
crescătorilor de animale, inginerilor, 
medicilor veterinari, tehnicienilor, 
cadrelor de conducere din unitățile 
agricole de stat și cooperatiste în
demnul de a depune eforturi spori
te pentru creșterea susținută a e- 
fectivelor de animale și a producții
lor, pentru generalizarea in toate 
unitățile a experienței valoroase a 
unităților fruntașe, astfel încît să se 
asigure îndeplinirea integrală a pro
gramelor, a planului de stat și în 
acest important sector al agricultu
rii. Se Va urmări eu toată fermita
tea procesul de reproducție a ani
malelor, îndeosebi la bovine, specie 
la care, în 1985, indicele de natali
tate trebuie să ajungă la cel puțin 
85 la sută. Se va urmări cu per
severență organizarea în toate fer
mele și unitățile a sectoarelor spe
ciale de creștere a tineretului bovin 
și ovin, care să fie încredințate ce
lor mai buni îngrijitori, prioepUți și 
cu dragoste de animale. Vor fi lua
te, de asemenea, măsuri în vederea 
creșterii numărului de puricei pen
tru înlocuirea efectivelor destinate 
sacrificării și asigurarea, la toate 
speciile,, a unor greutăți la sacrifi
care cît mai mari, cu consumuri cît 
mai reduse de unități nutritive.

Factorul hotăritor pentru realiza
rea planului în zootehnie, atît în ce 
privește sporirea efectivelor, cît și 
a producțiilor animaliere, îl consti-, 
tuie asigurarea unei baze furajere 
îndestulătoare și de bună calitate.

Plenara cere Ministerului Agri
culturii și Industriei Alimentare, 
Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție, organelor a- 
gricole județene, consiliilor unice a* * 
grolndustriale și conducerilor unită
ților de producție să urmărească în 
permanență, cu maximă răspunde
re, modul cum sînt gospodărite 
furajele, calitatea acestora și să in
tervină operativ pentru curmarea ri
sipei, a gospodăririi necorespunză
toare, a oricărei neglijențe în acest 
domeniu. Țăranilor cooperatori ?i 
producătorilor particulari le .adre
săm îndemnul de a se îngriji cu 
înalt spirit gospodăresc de asigura
rea unor cantități de furaje îndes
tulătoare și cu valoare nutritivă ri
dicată, corespunzător preparate îna
inte de a fi date în hrana anima
lelor.

• Raliul: SCALA (11 03 72) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18: 20, FAVORIT 
(45 31 70) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, EXCELSIOR (65 49 45) — 9: 11,15; 
13,30; 15,45; 18: 20.
• Acordat) circumstanțe atenuante?!
VICTORIA (16 28 78) - 9,30; 11,30;
13,30; 16; 18; 20, FEROVIAR (50 51 40)
— 9; 11; 13,15; 15.30; 17.45; 19.45.
• Zbor periculos : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9: 11: 13.16; 15.30; 17.45; 20.
• O lumină la etajul zece : GRIVITA
(17 08 58) — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 
20. MELODIA (11 13 49) - 9; 11.15;
13,30; 15,15; 18; 20.
• Horea : UNION (13 49 04) — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19, MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 11,30; 14; 16.30; 19.
• Acțiunea „Autobuzul" : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15.30; 17.30: 19.30.
• Amurgul fîntinilor l VIITORUL 
(10 67 40) — 15,30: 17.30; 19.30.
• Moara lui Călifar : COSMOS
(27 54 95) — 9.30! 11,30; 13.30; 15.30;
17,30: 19.30.
• Marynla : PATRIA (11 86 25) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Fantomele se grăbesc : FESTIVAL 
(15 03 84) — 9: 11,15: 13.30: 15 45; 18; 20.
• Trandafirul galben : CAPITOL 
(16 29 17) — 9: 11,15; 13.30; 15.45; 18: 20.
• Goya : CENTRAL (14 12 24) — 9; 
12: 16; 19.
• Program de desene animate — 9;
10,45: 12.30; 16.15, Sezon de pace la 
Paris — 14,15: 16; 20 : DOINA
<16 35 38).
• Ana Pavlova : VOLGA (79 71 26)
— 9; 12; 16; 19, CULTURAL (83 50 13)
— 9; 12: 16; 19.
• Lovitură fulgerătoare s POPULAR 
(35 15 17) — 15: 17.15; 19.30.
• Mexicul în flăcări : MUNCA 
(21 50 97) — 15.30; 19.
• Iubire pentru iubire : FLACARA 
(20 33 40) — 15; 17; 19.
• Micul dejun în pat : ARTA
(213106) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 30.
• Avertismentul : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,30; 14; 16,45; 19,13.

Plenara cheamă pe toți locuitorii 
satelor, tineretul, să continue in
tens, în perioada următoare, lucră
rile de îngrijire și ameliorare a pa
jiștilor naturale, inclusiv a celor din 
perimetrul forestier. Să acționăm 
astfel incit în 1985 să intrăm in
tr-un ciclu normal de insămințare 
și suprainsămințare a pășunilor și 
fînețelor și să asigurăm, pe aceas
tă bază, creșterea de 4—5 ori a pro
ducției de masă verde.

Cu mal multă perseverență se va 
urmări realizarea programelor spe
ciale de dezvoltare a apicul
turii, sericiculturii, pisciculturii, 
creșterii iepurilor de casă și a- ani
malelor mici pentru blană.

Rezultatele pozitive obținute ca 
urmare a aplicării prevederilor Pro
gramului Unic de creștere a produc
ției agricole în gospodăriile perso
nale ale membrilor cooperativelor 
agricole de producție și în gospo
dăriile țăranilor individuali, program 
elaborat din inițiativa și sub directa 
îndrumare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, constituie o dovadă eloc
ventă a potențialului productiv al a- 
cestor surse.

Plenara cere Ministerului Agricul
turii și Industriei Alimentare și 
Uniunii Centrale a Cooperativelor de 
Producție, Achiziții și Desfacere a 
Mărfurilor să ia măsuri pentrU creș
terea cantităților de produse vege
tale și animale contractate și achi
ziționate și pentru preluarea ritmi
că a acestora de la gospodăriile 
populației, astfel încît să sporească 
aportul acestei resurse de produse 
agricole la crearea fondului de stat 
și la înfăptuirea Programului de 
autoconducere și autoaproviZionare 
teritorială.

Avînd în vedere observațiile și in
dicațiile date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, cu privire la industria 
alimentară, Vor fi luate măsuri și se 
vor elabora programe pentru îmbu
nătățirea activității in acest domeniu.

Plenara cere Ministerului Agricul
turii și Departamentului Industriei 
Alimentare și cheamă oamenii mun
cii din acest important sector eco
nomic să acționeze mai energic pen
tru creșterea producției de prepa
rate și semipreparate culinare, pen
tru îmbunătățirea calității produse
lor și să asigure asistența tehnică 
— de la pregătirea seminței și pînă 
la recoltare și prelucrare — pentru 
culturile de sfeclă de zahăr, plante 
oleaginoase, tutun și altele.

In Directivele adoptate de cel de-al 

XIII-lea Congres al Partidului Co
munist Român, precum și în cuvîn- 
tările rostite recent de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, este subliniat cu 
putere rolul important al științei și 
cercetării în realizarea planului și a 
programelor, în creșterea producții
lor agricole vegetale și animale.

Plenara cere Academiei de științe 
agricole și silvice și cheamă cerce
tătorii, pe toți oamenii muncii din 
institutele și stațiunile de speciali
tate să-și sporească aportul la dez
voltarea pe baze moderne a agricul
turii. ia obținerea unor producții ri
dicate, sigure și stabile, indiferent 
de fluctuațiile factorilor climatici. 
Așa cum se subliniază in Directive, 
pe baza biologiei aplicate și ingine
riei genetice vor fi create noi soiuri 
de plante, mai productive și mai re
zistente la frig și la secetă, la boii 
și dăunători, noi rase de animale cu 
capacitate de asimilare mai ridicată, 
care să asigure producții sporite. Un 
obiectiv deosebit de important al ac
tivității curente trebuie să-1 consti
tuie generalizarea cu mai multă 
operativitate a soiurilor și hibrizilor 
care au demonstrat, în condiții de 
mare producție, însușiri biologice su
perioare.

Vor fi elaborate soluții pentru re
cuperarea unor terenuri neproducti
ve și redarea lor circuitului agricol, 
pentru zonarea optimă a producției, 
mecanizarea complexă a lucrărilor, 
utilizarea eficientă a sistemului de 
irigații și alte amenajări funciare și 
vor fi îmbunătățite tehnologiile de 
cultivare a plantelor și de creștere a 
animalelor.

Sarcini deosebit de importante 
revin silviculturii. Apreciind rezul
tatele pozitive obținute în această 
ramură importantă a economiei na
ționale privind întreținerea, dezvol
tarea și valorificarea superioară a 
patrimoniului forestier, plenara cere 
Ministerului Silviculturii să între
prindă măsuri hotărite pentru înde
plinirea sarcinilor privind împădu
ririle și reîmpăduririle, regenerarea 
pădurilor, extinderea plantațiilor de 
arbuști fructiferi, valorificarea su
perioară a fructelor de pădure, ciu
percilor, plantelor medicinale din 
flora spontană și a altor produse 
specifice.

Plenara cheamă oamenii muncii 
din silvicultură’ să facă totul pentru 
realizarea ritmică și la toți indica
torii a planului în acest domeniu — 
condiție de bază pentru înfăptuirea 
„Programului național pentru con
servarea și dezvoltarea fondului fo
restier în perioada 1976—2010“.

Avînd în vedere importanta pe care 
o prezintă pentru economia naționa
lă extinderea culturii arbuștilor fruc
tiferi, plenara adresează tuturor oa
menilor muncii din agricultură și sil
vicultură chemarea de a acționa cu 
hotărîre pentru încheierea, pînă în 
1987, a programului de plantare a 
arbuștilor pe cele 32 000 de hectare 
prevăzute.

Documentele adoptate de cel de-al 
XIII-lea Congres al Partidului Co
munist Român prevăd acțiuni de 
amploare fără precedent în domeniul 
gospodăririi apelor, pentru reali
zarea prevederilor din programul na
țional de perspectivă privind ame
najarea bazinelor hidrografice.

în lumina acestor documente, ple
nara cere Ministerului Agriculturii 
și Industriei Alimentare și Consi
liului Național al Apelor Să acțione
ze cu fermitate pentru realizarea 
de noi amenajări de lacuri de acu
mulare, cu folosință complexă, regu
larizări ale Unor cursuri de apă, în
diguiri și supraînălțări do diguri în 
scopul scoaterii de sub efectui inun
dațiilor a unor suprafețe cit mai 
mari de terenuri, precum și pentru 
aplicarea măsurilor Cuprinse în pro
gramele privind protejarea mediu
lui înconjurător.

Un obiectiv de primă importanță 
cuprins în Directivele celui de-al 
XIII-lea Congres al partidului și sub
liniat din nou în recentele cu- 
vîntări ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu îl reprezintă creșterea 
eficienței economice in toate dome
niile de activitate.

Plenara cere Ministerului Agricul
turii și Industriei Alimentare, Uniu
nii Naționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție, Ministerului Sil
viculturii, Consiliului Național al A*  
pelor și cheamă toți oamenii muncii 
din aceste importante ramuri ale e*  
conomiei naționale să acționeze cu 
hotărîre pentru creșterea productivi
tății muncii, folosirea cu randament 
maxim a utilajelor, instalațiilor, ma
teriilor prime și materialelor, econo
misirea energiei și combustibililor, 
recuperarea, reconjăiționarea și rel’o- 
losirea pieselor și subansamblelor în 
vederea sporirii substanțiale a efici
enței economice. în acest scop, se va 
acorda o atenție mult sporită dezvol
tării micii industrii și a prestărilor 
de servicii la sate, punîndu-se astfel 
mai bine în valoare o importantă 
sursă de venituri.

EXPRIMIND SENTIMENTELE Șt 
VOINȚA OAMENILOR MUNCII PE 
CARE ÎI REPREZINTĂ, PARTICI- 
PANȚII LA PLENARA CONSILIU
LUI NAȚIONAL AL AGRICULTU
RII, INDUSTRIEI ALIMENTARE, 
SILVICULTURII ȘI GOSPODĂRIRII 
APELOR ÎȘI EXPRIMA ÎNCĂ O 
DATA ÎNTREAGA ADEZIUNE LA 
POLITICA INTERNA ȘI EXTERNA 
A PARTIDULUI ȘI STATULUI, 
ELABORATA SUB CONDUCEREA 
Șt CU CONTRIBUȚIA HOTĂRÎ*  
TOARE A TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU. DÎND CEA MAI 
ÎNALTĂ APRECIERE ACTIVITĂȚII 
NEOBOSITE DEPUSE DE SECRE
TARUL GENERAL AL PARTIDU
LUI, PREȘEDINTELE REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMANIA, ÎN SLUJ
BA PARTIDULUI, A PATRIEI, A 
CAUZEI PĂCII ȘI COLABORĂRII 
INTRE POPOARE, NE ANGAJAM 
FERM CA, ÎMPREUNA CU MILI
OANELE DE OAMENI AI MUNCII 
PE CARE ÎI REPREZENTAM ÎN A- 
CEST FORUM, SA FACEM TOTUL 
PENTRU ÎNFĂPTUIREA EXEM
PLARA A SARCINILOR CE NE 
REVIN ÎN ULTIMUL AN AL CELUI 
DE-AL 7-LEA CINCINAL, PENTRU 
ÎNFĂPTUIREA ÎN CONTINUARE A 
MĂREȚELOR OBIECTIVE STABI
LITE DE ISTORICUL CONGRES AL 
XIII-LEA AL PARTIDULUI COMU
NIST ROMAN.

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a adresat 
o telegramă tovarășului Dumaaghiin 
Sodnom prin care îi transmite calde 
felicitări și cele mai bune urări de 
succes cu prilejul alegerii sale in 
importanta funcție de președinte al 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Mongole.

Cronica xilei
Sîmbătă, 15 decembrie, tovarășul 

Ion Stoian, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R, a primit delega
ția de ziariști de la „Nodon Sin- 
num", organ central de presă al 
Partidului Muncii din Coreea, con
dusă de tovarășul So Dong Băm, re- 
dactor-șef adjunct al ziarului, care 
face o vizită de documentare în 
țara noastră, la invitația ziarului 
„Scinfteia".

întrevederea, desfășurată într-o 
atmosferă caldă, tovărășească, a pri
lejuit evocarea bunelor relații de 
prietenie și colaborare dintre parti
dele și popoarele celor două țări, 
a relevat deosebita semnificație și 
însemnătate a întîlnirilor la nivel 
înalt dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
P.C.R,, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășul Kim 
Ir Sen, secretar general al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele Republicii Populare Demo
crate Coreene.

începutul de noiembrie 
cu un soare neașteptat 
de cald pentru luna ce 
încheie anotimpul în care 
șe culeg roadele punea și 
mai expresiv în lumină, 
pe întreg parcursul dru
mului de la Ruse și pină 
la Sofia, imaginea muncii 
pline de hărnicie a po
porului din țara vecină și 
prietenă. Am avut posibi
litatea să traversăm mai 
multe localități din partea 
de nord a Republicii 
Populare Bulgaria în pri
mele ore ale dimineții. 
Deși răsăritul soarelui nu 
era atît de aproape, pul
sul muncii se făcea sim
țit, atît in așezările ru
rale, cît și In orașele prin 
care treceam. Am întîlnit 
în zona de cîmpie trac
toare la arat, aspersoare 
ce irigau griul și orzul 
de curind semănate, pen
tru ca semănăturile să 
răsară cît mai rapid. Pe 
drumurile principale, dar 
și pe cele laterale tre
ceau camioane și tractoa
re cu remorci încărcate 
cu porumb si legume, ce 
Se îndreptau spre unită
țile agricole și fabricile 
de industrializare.

Lucrătorii ogoarelor Se 
apropiau de finalul cam
paniei de toamnă și în
treaga activitate parcă se 
desfășura ea o cursă con
tra cronometru. Străba
team o zonă de dealuri 
cu vii și livezi, autocami
oanele gîfîind sub încăr
cătura rodului bogat de 
struguri aurii și mere 
îmbujorate. Gazdele 
ne-au oferit ’ informații 
despre munca din agri
cultură, despre eforturile 
ce se depun pentru rea
lizarea unor producții tot 
ihai mari, pe măsura do
tării tehnico-materiale de 
care dispun unitățile a- 
grare. „Ziua este acum 
mică și pentru a face 
față volumului de lucrări 
din cîmp împrumutăm 
cîteva ore de ia noapte, 
ca și la dumneavoastră în 
România", ne-a spus unul 
dintre colegii de la „Ra- 
botnicesko Deio". Acest 
„ca la dumneavoastră în 
România" a revenit de 
multe ori în discuțiile 
purtate cu muncitori și 
specialiști, cu activiști de 
partid și de stat. Pretu
tindeni, în combinatele și 
uzinele vizitate. în com
plexele agroindustriale. în 
așezătnintele de cultură și 
educație, ni s-a vorbit cu 
însuflețire despre priete
nia trainică dintre po
poarele noastre, despre 
dialogul permanent și

cinema

CONVORBIRI INTRE MINIȘTRII AFACERILOR EXTERNE 
Al ROMÂNIEI Șl R. P. D. COREENE

Sîmbătă au avut loc la Bucu
rești convorbiri între tovarășul 
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe, și tovarășul Kim Yong Nam, 
vicepremier al Consiliului Adminis
trativ, ministrul afacerilor externe al 
R.P.D. Coreene, aflat in vizită ofi
cială in țara noastră.

în acest cadru, cei doi miniștri 
s-au informat asupra mersului con
strucției socialismului în țările lor, 
au analizat stadiul și perspectivele 
relațiilor dintre țara noastră și 
R.P.D. Coreeană, modul în care se 
aduc la îndeplinire înțelegerile con
venite cu prilejul întîlnirilor dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So

SUCEAVA

Succese în realizarea planului la export
Puternic mobilizați de îndemnurile 

adresate de secretarul general al 
partidului, colectivele de oameni ai 
muncii din unitățile ecorfomice ale 
județului Suceava au adăugat rezul
tatelor deosebite în muncă obținute 
de la începutul anului un nou suc
ces de prestigiu : realizarea la data 
de 15 decembrie a comenzilor și 
contractelor pentru producția de ex
port pe 1984.

în telegrama adresată cu acest pri
lej tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general ai Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, de Comi

DINȚĂRILESOCIALISTE

fructuos dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și to
varășul Todor Jlvkov, 
care, de fiecare dată, se 
soldează cu hotărîri de 
mare Importantă pentru 
dezvoltarea și mai puter
nică a tradiționalelor le
gături de mare și cal^ă 
prietenie între cele două 
țări și popoare.

Am ajuns la Sofia

peste 100 000 de locuitori. 
100 000 de locuitori în 
marea lor majoritate ti
neri. în ferestrele blocu
rilor date în folosință po
posesc acum mii de sori 
și ai imaginea unui uriaș 
joc cu flăcări dreptun
ghiulare și pătrate. Și, 
în mod firesc, aici, în 
„Cartierul tinereții", aici 
unde noile blocuri vor să

Drum
prin „cartierul 
tinereții"

Note de călătorie 
din R. P. Bulgaria

odată cu primele ore ale 
dimineții. Frumoasa ca
pitală, străjuită în par
tea de nord de masivul 
Vitoșa, oferă imaginea 
unei activități intense. 
Sofioții se îndreaptă spre 
locurile lor de muncă, 
acolo unde pun baze trai
nice societății socialiste 
dezvoltate pe care o con
struiesc. Primele raze de 
soare se anină, parcă, 
simbolic, de turla uneia 
din zecile de macarale ce 
ridică panouri pentru 
construcția unui nou bloc 
din „Cartierul tinereții". 
Sînt blocuri cu 12 și 14 
niveluri, ce par un fagure 
uriaș. „Cartierul tinere
ții" va fi în final un ade
vărat „oraș în oraș", cu

ajungă cît mai aproape 
de soare, îți vine în min
te deviza Sofiei, oraș al 
cărui nume înseamnă 
„înțelepciune" : „Crește, 
dâr nu imbătrinegte".

în stațiile de tramvai și 
de autobuz puteau fi vă
zute în acea dimineață 
sute și mii de fete și bă
ieți, ca și femei și băr
bați în puterea viratei 
pornind spre marile uzi
ne ale „Balcankar“-ului, 
întreprindere atît de cu
noscută, specializată în 
construcția de electroca
re, spre Combinatul side
rurgic „Kremikovți", spre 
fabricile care produc a- 
parâtură electrotehnică și 
electronică, spre combi
natele chimice și de pre

• Afacerea Pigot : BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9; 11; 13,15; 15.30; 17,45; 20.
• Lupii mărilor : LUMINA (14 74 16)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
» Cursa: BUZEȘTț (50 43 58) — 15; 
17; 19.
« Naufragiul : DACIA (50 35 94) — 9; 
11,15; 13.30; 13,45; 18; 20.
• Undeva, cindva : LIRA (31 71 71)
— 15.30; 17,30; 19.30.
• Yankeii ; FERENTARI (80 49 85) — 
15.30; 18.30.
• Drumul spre Rio : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9: li,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Marfă furată : COTROCENI
(49 48 18) - 9: 11 ; 13; 15; 17,15; 19.30.
• Legenda călărețului singuratic : 
PACEA (60 30 85) - 15; 17.15; 19.30.
• Adio, dar rămin cu tine : FLO- 
REASCA (33 29 71) - 9: 11; 13; 16,30; 
17,45; 20.
• Dublu delict: GLORIA (47 46 75)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Febra aurului : AURORA (35 04 66)
— 9; 11,15; 13.30: 15.45: 18; 20.
• Drumul spre victorie : MODERN 
(23 71 01) - 9: 11.45: 14,30: 17,15: 19,30.
• Salamandra: FLAMURA (85 77 12)
— 9; 11; 13,15: 13,30; 17,45; 20.
• campionul : PROGRESUL (23 94 10)
— 15,30: 19.

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : O scrisoare pierdută — 10; 
Poveste din Hollywood — 15; Caligula 

19,30; (sala Atelier) : între patru 
ochi —- 10.30: Farul și domnul Va
lentino — 15,30: Fata din Andros *-  
19; (sala din Piața Cosmonauților, 
11 07 57) : Papa dolar (amînat din 
2 XII) — 15.

Filarmonica „ George Enescu**  
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
educativ pentru elevi (Ciclul de abo
namente ,,A“). „Genurile și formele 
muzicii instrumentale și simfonice*.  
Suita și uvertura" (II). Dirijor și 
comentator : Petru Andriesei — 11; 
(Sala Palatului) : Seara concertelor 
celebre. Dirijor : Mircea Basarab. 
Soliști : Aurelian Octav Popa, Ion 
Voicu, Dan Grigore — 18. 

cialiste România, și tovarășul Kim 
Ir Sen, secretar general al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele Republicii Populare Demo
crate Coreene, cu privire la dezvol
tarea raporturilor bilaterale pe plan 
politic, economic, tehnico-științific și 
cultural.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme ale vieții politice 
mondiale.

Convorbirile s-au desfășurat in
tr-o atmosferă caldă, tovărășească, 
de stimă și înțelegere reciprocă. La 
convorbiri au participat Traian Pop, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, și Zo Iang Guk, ambasadorul 
R.P.D. Coreene la București.

tetul județean Suceava al P.C.R. se 
spune :

Vă asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, strins 
uniți în jurul personalității dumnea
voastră de excelent conducător, de 
bun apărător și iubitor de țară, vom 
face tot ce depinde de noi pentru 
încheierea cu rezultate bune a aces
tui an, la toți indicatorii de plan, 
și crearea tuturor condițiilor de în
deplinire a obiectivelor ce ne revin 
din planul de dezvoltare economico- 
socială a patriei pe anul 1985, ulti
mul an al actualului cincinal.

lucrare a cauciucului. 
Preponderența femeilor 
se explică prin faptul că 
în zona in care ne aflăm 
se găsesc unitățile texti
le care prelucrează bum
bac și mătase, precum și 
cele mai mari întreprin
deri de confecții din țară. 
Firul de bumbac, dar mai 
ales cel de mătase cer 
gingășia mîlnilor de fe
meie.

în stația din apropie
rea Palatului culturii 
,,Ludmila Jivkova", con
strucție impunătoare, po
posim mai mult. ...Frîn- 
turi de discuții întrerup
te de sosirea și plecarea 
tramvaielor și autobuze
lor. „întreprinderea noas
tră și-a realizat de ieri 
planul. Azi noapte ar fi 
trebuit să facem revelio
nul", spune rîzînd un 
bărbat între două vîrste. 
O pereche foarte tînără 
discută despre mobila 
care s-ar potrivi cel 
mai bine apartamentului 
proaspăt primit. Discuții 
aprinse despre fotbal. Și 
despre artă, despre lite
ratură. despre muzică. 
„Așadar, diseară ne ve
dem în fața Muzeului de 
titeratură: la 18,30 înce
pe spectacolul la Operă", 
își dau întîlnire doi ti
neri.

Este 7,30 și Sofia intră 
și mal puternic în stâpi- 
nirea tinereții, a viitoru
lui. Elevi și tineri se în
dreaptă spre școli, licee, 
facultăți. Treptat, anima
ția devine și mai pronun
țată. Pe străzile unde se 
află marile magazine, 
gospodine, oameni veniți 
la cumpărături. Mu'ți 
dintre ei abia au ieșit din 
schimburi sau au venit 
din localitățile învecina
te. „Chiar dacă aceleași 
lucruri le găsești și la 
tine în localitate, se zice 
că la Sofia ar fi mai 
bune. O simplă părere" 
*- spune cineva.

Sofia, capitală Bulga
riei vecine și prietene, 
oraș durat pe vestigiile 
anticelor cetăți ce vorbesc 
în graiul zidurilor cu 
Viață veșnică despre ci
vilizația milenară exis
tentă pe aceste locuri, 
are un prezent ce-și face 
simțită forța pretutindeni 
unde întâlnești oamenii și 
marea lor operă con
structivă temelie soli
dă viitorului comunist al 
unei țări în plină dezvol
tare și înflorire.

Mihai V1ȘO1U

• Opera Română (13 18 57) : Motanul 
încălțat — 11; Chopiniana, Tristan și 
Isolda, Bolero — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : La 
calul bălan — 10,30; Văduva veselă
— 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra**  
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Labyrintul 10; Neînsemnații — 15; 
Amintiri — 19; (sala Grădina Icoa
nei, 11 95 44) : Gustul parvenirii — 
10; Anchetă asupra unui tîn&r care 
nu a făcut nimic — 15; Intr-un parc 
pe o bancă -*■  19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 10,30; Richard al III-lea
— 18.
« Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Stop 
pe autostradă — 11; Șoareci de apă
— 19,30.
• Teatrul de comedie (10 64 60) : 
Pachetul cu acțiuni •* — 10; 19.
• Teatrul „Nottara*  (59 31 03, sala 
Magheru) : Pădurea — 10,30: Citadela 
sfărîmată —• 18,30; (sala Studio) : EX
— 10; Acești îngeri triști — 14,30; 
Variațiuni pe tema dragostei — 20.
• Teatrul Giulfești (sala Majestic, 
11 72 34) : Amadeus — 10; Cum s-a 
făcut de-a rămas Catinca fată bă- 
trină — 15; Jean, fiul lui Ion — 19,30; 
(sala Ciulești, 18 04 85) : Milionarul 
sărac ** 10; Cursa de Viena (premie
ră) — 19.
• Teatrul'Satiric-muzical „C. Tănase*  
(sala Savoy, 15 56 78) : Băiatul cu 
stacleți — 19; (sala Victoria, 50 58 65): 
Dragoste la prima vedere — 16; 
Funcționarul de la Domenii — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română*  
(13 13 00) : Fata moșului cea harnică
— 10,30; Cînt la lume că rni-e dragă
— 19.
0 Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Efros Saga — 11; Trubaduri și pu- 
rim-spileri — 18,30.
< Teatrul „Ion Creangă* 4 (30 26 55) : 
Cenușăreasa — 10,30; Mary Poppins
— 18.
• Teatrul „Țăndărică4* (15 23 77) : 
Boroboață — 10; 12; (sala din Piața 
Cosmonauților) ; Punguța cu doi bani 
— 11,30.
> Circul București (10 65 90) : Parada 
circului — 10; 15.30; 19.
• Estrada Armatei (13 60 64, sala 
C.C.A.): Estrada în croazieră —■ 16,30; 
Atenție ! Estrada în emisie —• 19,30.



Sub conducerea președintelui Nicolae Ceaușescu, 
perspective de amplă dezvoltare a României, 
de puternice afirmare a politicii sule de puce 

și colaborare internațională
Perspectivele de dezvoltare economico-soclalâ deschise României de 

documentele Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român, care 
poartă amprenta gîndirii creatoare, a viziunii cutezătoare, profund re
voluționare ale conducătorului partidului și statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se bucură de un larg ecou in presa de peste hotare. 
Mijloacele de informare în masă din diferite țări evidențiază remarcabile
le realizări obținute de poporul român in anii construcției socialiste. In 
mod deosebit, sint subliniate, totodată, ideile și orientările, luările de 
poziție, inițiativele și contribuțiile președintelui României socialiste la 
promovarea dezarmării, eliminarea 
internațională și pace.

Informînd despre cuvîntarea 
rostită de secretarul general al 
Partidului Comunist Român, 
Nieolae Ceaușescu, la Plenara co
mună a Comitetului Central al 
P.C.R. și a Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale, 
agenția sovietică de presă T.A.S.S. 
subliniază dezbaterea in acest ca
dru a proiectelor Planului națio
nal unic de dezvoltare economico- 
socială a României și Bugetului de 
stat pe anul 1985.

Plenara — se precizează în rela
tarea agenției T.A.S.S. — a scos 
în evidență faptul că in 1985 se va 
acorda o mare atenție probleme
lor dezvoltării în continuare a ba
zei energetice și de materii prime, 
creșterii nivelului tehnic și cali
tății producției, intrării la timp in 
funcțiune a capacităților prevăzute 
pentru anul viitor. Eforturile în 
industrie vor fi orientate spre spo
rirea rentabilității și a eficienței 
economice, creșterea continuă a 
productivității muncii, prin apli
carea pe scară largă a mijloacelor 
de automatizare și mecanizare a 
proceselor de producție. în dome
niul agriculturii se prevăd conso
lidarea rezultatelor obținute, extin
derea suprafețelor irigate.

Ziarul sovietic PRAVDA a in
format despre preocupările oame
nilor muncii din țara noastră pen
tru îndeplinirea cu succes a pro
gramului de dezvoltare economică 
și socială a țării, stabilit de Con
gresul al XIII-lea al P.C.R. Coti
dianul relevă cerința ca sarcinile 
de plan să fie îndeplinite nu nu
mai in expresie valorică, ci și in 
ceea ce privește gama produselor 
realizate.

Prezentînd lucrările Plenarei co
mune a C.C. al P.C.R. și a Con
siliului Suprem al Dezvoltării E- 
conomice și Sociale, agenția de 
presă CHINA NOUA relevă : în 
cuvîntarea rostită cu acest prilej, 
președintele României, Nicolae 
Ceaușescu, a subliniat că oprirea 
amplasării rachetelor de către Sta
tele Unite ale Americii și a contra- 
măsurilor nucleare ale Uniunii So
vietice în Europa trebuie să se 
afle in centrul discuțiilor și să aibă 
prioritate deplină.

Președintele României a făcut 
apel la statele membre ale celor 
două blocuri militare, N.A.T.O. și 
Tratatul de la Varșovia — preci
zează China Nouă — să-și asume 
o răspundere mai mare, directă, în 
soluționarea problemelor interna
ționale, în activitatea pentru dez
armare, pentru pace și a subliniat 
necesitatea ca toate statele europe
ne să-și asume o răspundere di
rectă, mai mare și să participe ac
tiv la soluționarea problemelor din 
Europa.

Agenția cubaneză de presă 
PRENSA LATINA a relatat despre 
Plenara comună a C.C. al P.C.R. 
și a Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale. în 
cuvîntarea rostită de președintele 
Nicolae Ceaușescu — relevă agen
ția — se arată că România dis
pune de tot ceea ce este necesar 
pentru ca 1985 să devină anul cu 
cea mai mare producție industrială 
din actualul cincinal. Președintele 
Nicolae Ceaușescu a subliniat, de 
asemenea, că in agricultură va tre
bui să se acționeze pentru reali
zarea, în anul 1985, a unei recolte 
de circa 1 200 kg cereale pe locui
tor — cea mai mare de pină acum 
— iar în 1986 să se ajungă la si
tuația în care marea majoritate a 
județelor să se poată autofinanța.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a cerut să se acorde o atenție deo
sebită problemelor rentabilității și 
eficienței economice. Va fi nece
sar — relevă Prensa Latina — 
să se acționeze cu mai mare ho- 
tărire in vederea reducerii consu
murilor energetice și de materii 
prime pe unitatea de produs.
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LA STOCKHOLM a avut loc reu
niunea anuală a „Comitetului pen
tru promovarea comerțului dintre 
Suedia și Româniș". la care au par
ticipat reprezentanții principalelor 
firme comerciale partenere din 
Suedia. Au fost dezbătute princi
palele evoluții și s-au examinat 
căile de creștere a schimburilor co
merciale bilaterale, pornindu-se de 
la concluzia că economiile celor 
două țări dispun de resurse și posi
bilități pe această linie.

CONSILIUL DE SECURITATE a 
hotărit, in unanimitate, prelungirea 
cu încă șase luni a mandatului .For
țelor O.N.U. care se află în Cipru 
din primăvara anului 1964 — anun
ță agențiile France Presse si U.P.I. 
Totodată, rezoluția adoptată de 
membrii consiliului cere secretaru
lui general al O.N.U.. Javier Perez 
de Cuellar, să-și continue misiunea 
de bune oficii in vederea regle

pericolului nuclear, pentru colaborare

Aceeași agenție informează des
pre dezbaterea la plenară a pro
iectelor Planului național unic de 
dezvoltare economico-socială a Re
publicii Socialiste România pe anul 
1985, Bugetului de stat pe anul 
1985 și Programului privind auto- 
conducerea și autoaprovizionarea 
pentru asigurarea bunei aprovizio
nări a populației cu produse agro- 
alimentare și bunuri industriale de 
consum pe perioada 1 octombrie 
1984 — 30 septembrie 1985.

Sub titlul „România — Con
gresul al XIII-lea al P.C.R.", re
vista cubaneză BOHEMIA a publi
cat un articol în care evidențiază 
semnificația realegerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în înalta funcție 
de secretar general al partidului.

Relatări și comentarii ale presei 
de peste hotare

Sînt reluate extrase din Raportul 
prezentat de secretarul general al 
P.C.R. la marele forum al comu
niștilor români, precum și relatări 
despre desfășurarea lucrărilor Con
gresului. Este subliniat obiectivul 
principal al cincinalului viitor — 
dezvoltarea susținută a economiei 
naționale, pentru asigurarea bazei 
unei etape superioare de dezvol
tare a societății românești.

România — se spune in articol — 
dispune astăzi de o industrie și o 
agricultură moderne, care au atins 
un nivel de dezvoltare de 100 de 
ori și, respectiv, 7 ori mai mare 
decît în 1944, creșterea nivelului 
de trai al populației fiind, de ase
menea, susținută. Mari realizări 
au fost obținute în construcția de 
locuințe : peste 80 la sută din popu
lație s-a mutat în apartamente noi.

Pînă la sfîrșitul cincinalului ur
mător se' prevede ca, prin intro
ducerea de tehnologii moderne și 
sisteme automatizate și robotizate, 
consumul de energie pe unitate 
de venit național să fie substan
țial redus în România — se arată 
într-o corespondență publicată de 
OTECESTVEN FRONT, cotidian 
din R.P. Bulgaria, care menționează 
în continuare : Oamenii de știință 
români sînt chemați să-și aducă 
contribuția Ia reducerea cheltuie
lilor de producție, la creșterea 
gradului de folosire a mașinilor și 
utilajelor și la sporirea producti
vității muncii. O parte însemnată 
din sporul venitului național pre
văzut pentru cincinalul următor 
va fi realizată pe seama creșterii 
productivității muncii, pe calea in
troducerii unor tehnologii mo
derne.

Arătînd că, din 1980, accentul în 
domeniul cercetărilor tehnico-ștl- 
ințifice se pune, în România, pe 
crearea de tehnologii noi, cu apli
care multilaterală, cotidianul bul
gar inserează date ilustrative pen
tru dezvoltarea activității de cer
cetare științifică in țara noastră, 
creșterea ponderii acesteia în 
ramurile-cheie ale economiei — 
construcții de mașini, chimie ‘și 
electronică — și sporirea conside
rabilă a eficienței economice ca 
rezultat al activității de cercetare 
științifică. Succesele oamenilor de 
știință români în ultimele decenii 
— se precizează în coresponden
ță — constituie o garanție că sar
cinile prevăzute în viitorul plan 
cincinal în acest domeniu vor fi 
realizate.

Sub titlul „Canalul Dunăre — Ma
rea Neagră — epopee a cutezan

mentării pe calea negocierilor a 
situației din insulă.

ALEGERI. Guvernul și Congresul 
Național (parlamentul) din Bolivia 
au confirmat convocarea alegerilor 
generale anticipate la 16 iunie 1985
— informează agenția E.F.E. Elec
toratul bolivian va alege președin
tele și vicepreședintele țării, sena
torii, deputății, precum și autorită
țile municipale.

NOI CONVORBIRI INTRE NOR
DUL ȘI SUDUL COREEI. Șeful de
legației R.P.D. Coreene la convor
birile economice dintre Nordul și 
Sudul Coreei a transmis șefului de
legației sud-coreene propunerea ca 
următoarea rundă, cea de-a doua, 
a convorbirilor să aibă loc la data 
de 17 ianuarie 1985. la Panmunjon
— relatează agenția A.C.T.C. Pe de 
altă parte, șeful delegației Societă
ții de Cruce Roșie a R.P.D. Coreene 
la întilnirile preliminare cu delega
ția Societății de Cruce Roșie din 

ței și tenacității constructorilor", 
ziarul bulgar NARODNA MLADEJ 
a evidențiat participarea tineretu
lui la realizarea acestei grandioa
se opere. Totodată, cotidianul a 
publicat date și cifre ilustrative 
privind importanța noii magistra
le albastre românești.

Revistele economice ungare 
HETI VILAGGAZDASAG și FIGY- 
ELO au publicat ample articole 
consacrate documentelor adoptate 
de Congresul al XIII-lea al Partidu
lui Comunist Român. Sînt puse în 
evidență perspectivele de dezvol
tare dinamică a țării noastre în 
viitorul cincinal, oferindu-se citi
torilor, între altele, date despre 
creșterea venitului național și a 
nivelului de trai. Sînt relevate, de 
asemenea, sarcinile trasate de 
Congres în direcția sporirii com
petitivității produselor românești 
și extinderii colaborării in cadrul 
C.A.E.R.

Informînd despre prevederile 
Directivelor Congresului al XIII- 
lea al P.C.R., revistele reliefează 
faptul că în următorii 5 ani se 
preconizează o dezvoltare econo
mică superioară celei din cinci
nalul precedent, obiectiv pe care 
România își propune să-1 realizeze 
prin modernizarea structurilor de 

producție, ridicarea nivelului teh
nic și calitativ al produselor, redu
cerea consumului de materii prime, 
combustibili și energie și extinde
rea exporturilor. De asemenea, sînt 
subliniate prevederile vizind spo
rirea productivității muncii, apli
carea sistemului de retribuire in 
acord global, repartizarea venitu
lui național, creșterea investițiilor, 
comerțul exterior.

Ziarul NODON SINMUN, or
gan al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, a publicat articole con
sacrate succeselor obținute de știin
ța românească, precum și Canalu
lui Dunăre — Marea Neagră.

NOVOSTI MONGOLII, publi
cație a agenției mongole de presă 
Monțame, a inserat un articol în 
care se fac aprecieri elogioase la 
adresa constructorilor de tractoare 
din Miercurea-Ciuc. Se subliniază 
că, în anii construcției socialiste, pe 
harta României au apărut mai 
multe centre importante ale con
strucției de tractoare : la Brașov, 
Craiova, Timișoara, Miercurea- 
Ciuc și Codlea.

Cotidianul finlandez KANSAN 
UUTISET, în articolul intitulat 
„Dezvoltarea economică a Româ
niei", a reluat idei și date din Ra
portul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu Ia Congresul al 
XIII-lea al P.C.R., ilustrind pro
gresele economico-sociale ale țării 
noastre, succesele în îndeplinirea 
actualului plan cincinal.

Se subliniază că tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat o atenție deo
sebită creșterii nivelului calitativ 
și tehnic al industriei românești, 
precizîndu-se că, la sfîrșitul seco
lului, mărfurile românești se vor 
situa la nivelul celor mai bune 
produse realizate pe plan mondial. 
Ziarul relevă, de asemenea, subli
nierea secretarului general al par
tidului privind creșterea rolului 
statului în conducerea activității 
economico-sociale, pornindu-se de 
la necesitatea ca fiecare unitate 
productivă să ia în considerare in
teresele generale ale societății șî 
cerințele fundamentale ale pro
gresului economic și social. In a- 
celasi context, este evidențiată a- 
precierea conducătorului partidului 
nostru privind perfecționarea acti
vității de conducere, scoțîndu-se 
în relief că tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat să se conti
nue aplicarea cu hotărîre a prin
cipiului autoconducerii și autoges- 
tiunii muncitorești.

în articol este pusă în evidentă, 
apoi, poziția României cu privire 
la situația din Europa. Președin
tele Nicolae Ceaușescu — relevă 
ziarul — a atras atenția că atunci

Coreea de Sud a exprimat satisfac
ția părții R.P.D.. Coreene pentru a- 
cordul ca cea de-a 8-a rundă a con
vorbirilor dintre cele două socie
tăți — suspendate de 11 ani — să 
aibă loc la 23 ianuarie 1985.

ÎN UNIUNEA SOVIETICA a 
fost lansată stația automată inter
planetară „Vega-l", din cadrul 
proiectului cosmic „Venus—cometa 
Halley", transmite agenția T.A.S.S. 
tn prima etapă, precizează agenția, 
„Vega-l" va permite studierea in 
continuare a atmosferei, a stratului 
de nori și a suprafeței planetei 
Venus — cu ajutorul unei sonde- 
aerostat speciale, lansate de 
„Vega-l". Apoi, stația automată va 
fi dirijată in întâmpinarea cometei 
Halley, permifind o cercetare direc
tă a acesteia. „Vega-l" va ajunge 
in preajma planetei Venus la ju
mătatea lunii iunie 1985, iar in 
apropierea cometei Halley in mar
tie 1986, menționează T.A.S.S.

cînd este în pericol existența po
poarelor europene, țările continen
tului nu pot fi numai spectatoare, 
așteptînd rezultatul negocierilor 
dintre Statele Unite și Uniunea 
Sovietică, ci trebuie să-și asume 
răspunderea corespunzătoare pen
tru apărarea popoarelor lor, pen
tru apărarea Europei de o ca
tastrofă nucleară.

Cotidianul finlandez a prezentat, 
totodată, principalele date referi
toare la dezvoltarea viitoare a eco
nomiei românești, precizînd că 
forumul comuniștilor români a a- 
doptat Directivele cu privire la 
dezvoltarea economico-socială a 
României in cincinalul 1986—1990 
și orientările de perspectivă pînă 
în anul 2000.

Săptăminalul NIGERIAN TI
MES INTERNATIONAL a publi
cat articolul „România : Lansarea 
planului de dezvoltare pentru pe
rioada 1986—2000", însoțit de por
tretul președintelui Nicolae 
Ceaușescu. Congresul al XIII-lea 
al P.C.R. a trasat sarcinile viitoru
lui plan cincinal 1986—1990, pre
cum și orientările de perspectivă 
pînă în anul 2000 — informează pu
blicația. Sînt reliefate obiectivul 
fundamental și sarcinile de bază 
ale dezvoltării economico-sociale’in 
cincinalul 1986—1990, prevederile 
privind creșterea producției nete in
dustriale, a producției de energie 
electrică, de cărbune, îngrășăminte 
chimice etc.

Subliniind că agricultura va tre
bui să aducă o contribuție crescin- 
dă la formarea venitului național, 
la progresul general al societății 
românești, revista relatează că 
prin înfăptuirea unui vast program 
de irigații, prin chimizare și me
canizare, se vor asigura condițiile 
necesare pentru obținerea de pro
ducții înalte, stabile. în vederea sa
tisfacerii necesităților economiei 
naționale, a cerințelor de consum 
ale populației, precum și pentru 
crearea unor disponibilități de ex
port. în continuare sînt incluse 
date privind creșterea producției 
agricole.

Pe baza realizărilor în dezvolta
rea economică, se vor asigura men
ținerea nivelului de trai realizat și 
creșterea veniturilor populației — 
arată săptăminalul, precizînd : Și 
condițiile de locuit vor continua să 
se îmbunătățească, iar sistemul de 
ocrotire a sănătății va acorda prio
ritate acțiunilor profilactice.

în ultima parte a articolului sînt 
relevate orientările de perspectivă 
ale dezvoltării economico-sociale a 
României în perioada 1991—2000.

în încheiere se subliniază că 
România participă tot mai activ 
la circuitul economic mondial, pe 
baza principiilor respectării inde
pendenței naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în trebu
rile interne, avantajului reciproc.

Posibilitățile de dezvoltare a coo
perării economice reciproc avanta
joase între România și Nigeria au 
constituit tema unor articole publi
cate de ziarele THE GUARDIAN 
și DALY TIMES.

Referindu-se la un moment de 
Importanță deosebită in Istoria 
contemporană a tării noastre, in
tr-un articol inserat sub titlul 
„România in cel de-al doilea război 
mondial", ziarul mexican EL UNI
VERSAL evidențiază aportul Româ
niei la înfringerea Germaniei 
naziste, sacrificiile mari ale po
porului român, participarea trupe
lor românești la eliberarea Unga
riei, Cehoslovaciei și a unei părți a 
Austriei. Trebuie să subliniem 
— se arată in articol — că întoar
cerea armelor de către România a 
avut drept consecință dezintegrarea 
rezistenței militare germane in sud- 
estul Europei. Participarea Româ
niei la războiul împotriva Germa
niei a însemnat, in acea epocă, un 
mare efort material pentru țară, 
care trecea prin cea mai dificilă 
situație.

Ziarul citează, în continuare, date 
ilustrative pentru efortul militar și 
material al poporului nostru, subli
niind : Aceste cifre dovedesc, fără 
nici o îndoială, că, prin acțiunea 
militară, prin resursele umane, ma
teriale și financiare, contribuția 
României a avut o importanță stra
tegică, fiind incomparabilă cu cea 
a altor țări mici sau mijlocii, care 
aveau o situație similară în acest 
război.

(Agerpres)

ÎNTÎLNIRE. Cancelarul vest- 
german, Helmut Kohl, a conferit 
sîmbătă cu secretarul de stat al 
S.U.A., George Shultz, sosit într-o 
scurtă vizită în R.F.G. în cadrul 
convorbirilor au fost abordate o 
serie de probleme legate de rela
țiile Est-Vest, precum și . referi
toare la preconizatele convorbiri 
sovieto-americane, ce vor avea loc 
luna viitoare la Geneva.

INTR-O DECLARAȚIE dată 
publicității, Comitetul Militar de 
Salvare Națională al Mauritaniei 
adresează tuturor cetățenilor 
apelul de a se integra activ în 
procesul dezvoltării social-eco- 
nomicel și culturale a țării, tn 
document Sînt expuse direcțiile 
principale ale politicii interne și 
externe a Mauritaniei după schim
bările care au avut loc la 12 de
cembrie. Noul președinte al Con
siliului Militar de Salvare Națio
nală, Masouya Ould Sidi Ahmed 
Taya, este declarat șef al statului. 
El este, in același timp, prim-mi- 
nistru și ministru al apărării 
naționale.

DEMONSTRAȚIE. La Ciudad de 
Panama a avut loc, la 15 decem
brie, cea mai mare demonstrație a 
oamenilor muncii din istoria Repu
blicii Panama. Peste 200 000 de per
soane au ieșit pe străzile capitalei 
panameze pentru a manifesta spri
jinul lor față de transformările 
progresiste realizate în țară.

Extinderea schimburilor 
comerciale intre România

și R.D. Germană
BERLIN 15 (Agerpres). — In spi

ritul înțelegerilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și Erich Honecker, secretar ge
neral al C.C. al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Stat al R.D. Ger
mane, privind dezvoltarea cooperării 
economice și a colaborării tehnico- 
științifice, la Berlin a fost semnat 
protocolul privind livrările reciproce 
de mărfuri pe anul 1985 dintre cele 
două țări. Documentul prevede o 
creștere a livrărilor reciproce între 
Republica Socialistă România și R.D. 
Germană.

PENTRU REGLEMENTAREA 
NEGOCIATA A SITUAJIEI 

DIN SALVADOR
CARACAS 15 (Agerpres). — Pre

ședintele Venezuelei, Jaime Lusinchi, 
a subliniat că dialogul inițiat între 
reprezentanții Frontului Farabundo 
Marți pentru Eliberare Națională — 
Frontul Democratic Revoluționar 
(F.M.L.N.—F.D.R.) din Salvador și 
cei ai guvernului deschide noi posi
bilități pentru soluționarea pe cale 
pașnică a conflictului intern — in
formează agenția Prensa Latina, in
tr-o declarație făcută la Caracas, șe
ful statului venezuelean a relevat 
importanța unui sprijin internațional 
pentru eforturile F.M.L.N.—F.D.R. 
vizînd reglementarea negociată a si
tuației din țară.

DEZVOLTAREA BUNEI VECINĂTĂȚI DINTRE STATE - 
CONTRIBUȚIE IA CAUZA ÎNȚELEGERII, COLABORĂRII Șl PĂCII 
Rezoluția inițiată de România adoptată de Adunarea 

Generală
NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres).

— Inițiativa României privind dez
voltarea și întărirea bunei vecină
tăți între state a condus la adoptarea 
de către Adunarea Generală, in urma 
dezbaterilor care au avut loc, cu a- 
cordul tuturor delegațiilor, a proiec
tului de rezoluție prezentat de țara 

, noastră, împreună cu alte 37 de state 
de pe toate continentele.

Dind expresie gîndirii și acțiunii 
politice constante și clarvăzătoare ale 
președintelui României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de statornicire și 
dezvoltare a relațiilor de înțelegere, 
cooperare și respect reciproc cu toate 
statele lumii, și în primul rînd cu 
țările vecine și cu cele din aceeași 
zonă, această inițiativă a țării noas
tre a adus în fața O.N.U. o temă de 
importanță deosebită pentru menți
nerea păcii și securității, pentru re
zolvarea justă și trainică a proble
melor majore care confruntă ome
nirea.

Rezoluția adoptată reafirmă că 
buna vecinătate trebuie să se înte
meieze pe respectarea strictă a prin
cipiilor fundamentale ale dreptului 
international, de natură să asigure 
relații prietenești intre state, pe res
pingerea oricăror acte tinzind să sta
bilească zone de influență sau de do
minație și cere statelor ca, în inte
resul menținerii păcii și securității 
internaționale, să dezvolte relații de 
bună vecinătate, pe baza acestor 
principii.

Răspunsurile transmise de nume- 
rqase state în legătură cu tema com
plexă și cuprinzătoare a bunei veci
nătăți, ca și dezbaterile care au avut 
loc in ultimii ani în cadrul O.N.U. 
au evidențiat cu putere necesitatea 
generalizării principiilor și normelor 
bunei vecinătăți, practicii pozitive a 
raporturilor de bună vecinătate, ca o

încheierea unei noi etape 
a Conferinței de la Stockholm

STOCKHOLM 15 (Agerpres). — La 
Stockholm s-au încheiat lucrările din 
acest an ale Conferinței pentru mă
suri de încredere și securitate și 
pentru dezarmare în Europa.

în ultima ședință plenară, mai 
multe delegații au ținut să sublinieze 
din nou rolul important pe care con
ferința este chemată să-l joace in 
efortul de întărire a încrederii și 
securității, de reducere a pericolului 
unui conflict militar și de pregătire 
a condițiilor pentru negocierea unor 
măsuri de dezarmare pe continentul 
european.

S-a scos tn evidență semnificația 
deosebită a acestei conferințe, ca pri
ma reuniune în care probleme vitale 
ale securității și dezarmării europene 
se examinează cu participarea tutu
ror statelor europene. A fost expri
mată încrederea că propunerile pre
zentate, structura și programul de 
lucru convenite recent la conferință 
oferă condiții pentru realizarea unor 
progrese de fond în cursul anului 
viitor.

Intervenind în dezbateri, șeful de
legației române a subliniat că măsu-

R.F.G.

Inițiatorii „Apelului de la Krefeld" 
se adresează statelor Europei, S.U.A. 

și Canadei pentru încetarea cursei înarmărilor

ZIUA NAȚIONALĂ A STATULUI BAHREIN

Alteței Sale Șeic ISA BIN SALMAN AL KHALIFA
Emirul Statului Bahrein

MANAMA
Cu ocazia Zilei naționale a Statului Bahrein, doresc să vă adresez cele 

mai călduroase felicitări, urări de sănătate și fericire personală, de succes 
și prosperitate pentru poporul țării dumneavoastră.

îmi exprim convingerea că relațiile dintre Republica Socialistă România 
și Statul Bahrein se vor dezvolta continuu, in folosul celor două țări și po
poare, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Bahreinul, care lși 
sărbătorește astăzi 
Ziua națională, este 
singurul stat insu
lar din Orientul Mij
lociu, avind o supra
față de 622 kmp și o 
populație de aproa
pe 400 000 locuitori, 
care trăiește aproa
pe în totalitate pe 
șase din cele 33 de 
insule ale arhipe
lagului. în ciuda 
proporțiilor, sale re
duse, emiratul dispu
ne de apreciabile re
surse petroliere, a 
căror punere in va
loare constituie o 
preocupare centrală 
a autorităților de la 
Manama.

Cu ajutorul fon
durilor provenite de 
pe urma comercia
lizării țițeiului, in 
anii ce au urmat 
proclamării inde
pendenței (1971) au 
fost obținute suc
cese notabile pe calea

lichidării urmărilor 
dominației coloniale 
și a dezvoltării eco
nomice. Astfel, ală
turi de rafinăria de 
la Awali — una din
tre cele mai mari 
din zonă — au fost 
construite o uzină 
de aluminiu, o uzină 
de desalinizare a 
apei de mare, șantiere 
navale destinate repa
rării vaselor de mare 
tonaj, întreprinderi 
textile ș.a. S-a 
schimbat, de aseme
nea, înfățișarea ve
chilor așezări de 
pescari. Astăzi, Ma
nama, cu cei peste 
100 000 de locuitori 
ai săi. este un oraș 
modern, în plină dez
voltare, iar Bahrei
nul constituie un 
punct de acostare 
pentru nave din toa
te colțurile lumii. în 
curînd, capitala ță
rii va fi legată de 
Arabia Saudită prin-

a O.N.U.
contribuție la înțelegere, colaborare 
și pace în lume. în acest sens, rezo
luția confirmă hotărîrea Adunării 
Generale de a se trece la elaborarea 
unui document internațional asupra 
bunei vecinătăți, pe baza răspunsuri
lor statelor, a opiniilor exprimate de 
acestea și a propunerilor lor, între 
care un loc deosebit îl ocupă docu
mentul de lucru al României, ampla 
sinteză a concepției de principiu a 
țării noastre, a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, privind conținutul, căile 
și modalitățile fie întărire a bunei 
vecinătăți.

Rezoluția preconizează, totodată, 
cadrul în care urmează să fie conti
nuată și aprofundată această iniția
tivă a României, a președintelui său, 
în vederea identificării și clarificării 
elementelor bunei vecinătăți, trecerii 
la elaborarea documentului interna
țional corespunzător, menit să asi
gure generalizarea concepției și prac
ticii pozitive a raporturilor de buna 
vecinătate, de colaborare și înțelege
re intre toate statele lumii.

*
NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres). 

— Adunarea Generală a O.N.U. a 
adoptat o serie de rezoluții prin care 
sînt condamnate practicile Israelului 
In teritoriile arabe ocupate, transmit 
agențiile France Presse și United 
Press International. Astfel, sînt con
damnate încălcările „persistente și 
continue" de către Israel, in terito
riile ocupate, ale Convenției de la Ge
neva din 1949 privind protejarea ci
vililor în timp de război. O altă re
zoluție cere guvernului israelian să 
înceteze orice acțiune susceptibilă să 
modifice caracterul legal, geografic 
și demografic al teritoriilor ocupate, 
inclusiv Ierusalimul, notează A.F.P.

rile concrete de încredere și secu
ritate ce urmează să fie negociate în 
apeaștâ fază a conferinței reprezintă 
doar începutul unui proces care tre
buie să conducă, în final, la elimina
rea totală a riscului unei confruntări 
militare în Europa, la înfăptuirea u- 
nor măsuri reale de dezarmare pe 
continent. în această perspectivă — 
a arătat vorbitorul — substanța aces
tor măsuri trebuie să aibă ca efect 
restringerea unor activități militare. 
Avertizînd asupra pericolului unui 
conflict din eroare sau accident pe 
care il reprezintă existența pe conti
nentul european a unor imense arse
nale militare, reprezentantul român a 
insistat asupra necesității elaborării 
unor măsuri vizind stabilirea intre 
cele 35 de state participante la con
ferință a unui sistem de informare, 
comunicare și consultări. Un aseme
nea Sistem. trebuie să ofere acestor 
state, printre altele, mijloacele con
crete necesare pentru prevenirea și 
rezolvarea situațiilor de criză.

Conferința urmează să-și reia lu
crările la 29 ianuarie 1985.

1945. Iată de ce — precizează docu
mentul — trebuie făcut totul pentru 
a se pune capăt costisitoarei curse a 
înarmărilor. Trebuie intensificată 
mișcarea pentru dezarmare, pentru 
transformarea continentului euro
pean intr-o zonă lipsită de arme nu
cleare, chimice și bacteriologice. Se 
adresează un apel guvernelor de a 
opri acumulările de noi arme ato
mice și clasice, de a preîntâmpina 
militarizarea spațiului cosmic. Au
torii „Apelului de la Krefeld" s-au 
pronunțat pentru încetarea ampla
sării de rachete nucleare cu rază me
die de acțiune pe teritoriul R.F.G., 
pentru retragerea celor existente.

Prin realizarea acestor măsuri 
— încheie declarația — am putea 
crufa Europa de soarta tragică a 
Hiroshimei. 

tr-un pod de 25 ki
lometri, pe care vor 
putea circula în fie
care oră aproxima
tiv 3 009 de vehi
cule.

în spiritul politicii 
sale de prietenie și 
solidaritate cu po
poarele arabe, po
porul român urmă
rește cu simnatie 
realizările obținute 
de poporul Bahrei- 
nului pe linia dez
voltării economico- 
sociale și a conso
lidării indenenden- 
ței. între Republi
ca Socialistă Româ
nia și Statul Bahrein 
s-au statornicit re
lații de colaborare. în
temeiate pe egalitate 
în drepturi și avan
tajul reciproc, care 
rorespund interese
lor celor două țări și 
popoare, cauzei păcii 
ji înțelegerii inter
naționale.

KIEV

Adunare consacrată 

aniversării Asociației 

de prietenie 

româno-sovietică
MOSCOVA 15 — Trimisul Ager

pres, M. Chebeleu, transmite : La se
diul din Kiev al Asociației ucraine
ne de prietenie și relații culturale cu 
străinătatea a avut loc o adunare 
consacrată aniversării a 40 de ani de 
la crearea Asociației de prietenie 
româno-sovietică. Au luat parte re
prezentanți ai conducerii asociației, 
ai filialei ucrainene a Asociației de 
prietenie sovieto-română, activiști 
ai celor două organizații, reprezen
tanți ai opiniei publice din capitala 
Ucrainei.

în alocuțiunile rostite au fost evo
cate succesele obținute de poporul 
român, sub conducerea P.C.R., în e- 
dificarea societății socialiste multila
teral dezvoltate, însemnătatea deo
sebită a hotăririlor Congresului al 
XIII-lea al P.C.R. pentru dezvoltarea 
social-economică continuă a Româ
niei. A fost subliniat rolul hotărîtor 
pe care ii au convorbirile și înțele
gerile convenite în cadrul întîlnlrii, 
din iunie 1984, de la Moscova, dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul Konstan
tin Cernenko, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., pentru cursul mereu ascen
dent și dezvoltarea pe multiple pla
nuri a relațiilor de prietenie și co
laborare dintre poporul român și po
poarele sovietice.

S.U.A.

Cereri pentru reducerea 
cheltuielilor militare

WASHINGTON 15 (Agerpres). — 
După cum transmit agențiile Asso
ciated Press și France Presse. în Sta
tele Unite sporesc presiunile asupra 
Pentagonului de a reduce cheltuielile 
militare în viitorul an fiscal, in ca
drul eforturilor vizînd diminuarea 
masivului deficit bugetar. Pînă în 
prezent, responsabilii bugetului 
S.U.A. au propus o reducere de 34 
miliarde dolari — în primul rînd prin 
diminuarea unor programe civile — 
dar au cerut ca și cheltuielile mili
tare să fie micșorate cu 8 miliarde 
dolari, pentru a se ajunge Ia o re
ducere de 42 miliarde dolari a defi
citului bugetar federal. Directorul 
bugetului, David Stockman, și alți 
membri ai administrației au subli
niat necesitatea acceptării de către 
Pentagon a reducerii menționate, 
precizează agențiile citate.

Ministrul economiei. Donald Regan, 
s-a pronunțat chiar în favoarea unei 
„pauze de un an" in programul ame
rican de reinarmări.

Majoritatea belgienilor 

se pronunță împotriva 

amplasării noilor rachete 

pe teritoriul țării
BRUXELLES 15 (Agerpres). - Co

mitetul național belgian pentru pace 
și dezvoltare a adresat membrilor 
parlamentului țării apelul de a se 
pronunța împotriva amplasării de ra
chete nucleare cu rază medie de 
acțiune pe teritoriul național. A- 
ceastă organizație de masă, ce gru
pează reprezentanți ai partidelor po
litice, organizațiilor sindicale și de 
tineret, a subliniat că, potrivit son
dajelor de opinie, majoritatea locui
torilor Belgiei sînt împotriva planu
rilor nucleare ale N.A.T.O. Intr-un 
apel semnat de mii de persoane se 
cere organizarea unui referendum 
național în această problemă.
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BONN 15 (Agerpres). — „Hiroshi
ma avertizează !“, „Trebuie curmată 
cursa irațională a înarmărilor !" — 
aceasta este cerința tuturor oameni
lor de bună credință care, in mo
mentul de fată, capătă o importantă 
deosebită, se spune în declarația pu
blicată de inițiatorii „Apelului de la 
Krefeld" — mișcare antirăzboinică 
de masă, cu peste șase milioane de 
adepți din R F. Germania. Docu
mentul a fost adresat Conferinței de 
la Stockholm pentru măsuri de în
credere și securitate și pentru dezar
mare in Europa. Noile tipuri de 
arme de nimicire in masă sint, in 
sine, o gravă amenințare la adresa 
vieții, dimensiunile distrugerilor ar 
putea fi de mii de ori mai mari de- 
cit tragedia orașului nipon, supus 
bombardamentului atomic in august
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