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secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
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In investiții, prioritate 
obiectivelor cu termen 
de intrare în funcțiune 

în acest an I
In paq. a Il-a

Uniunii Sovietice
nîcă dimineața, la Snagov, pe 
V. A. Demenciuk, Însărcinat cu afa
ceri ad-interim ai Uniunii Sovietice 
la București, la cererea acestuia, care

a prezentat un mesaj din partea con
ducerii Partidului Comunist al Uni
unii Sovietice.

15 ani de istorie nouă, revoluționară a patrie/, 
de puternic avînt creator in construcția socialistă

Neclintita încredere
Ample, concrete, mobilizatoare programe de muncă, măsuri ferme pentru în izbînda noului
dezvoltarea continuă a zootehniei și intensificarea activităților cooperatiste,
pentru îmbunătățirea necontenită a calității vieții, adoptate la recentele 
consfătuiri de lucru, organizate din inițiativa secretarului general al partidului 

CUV1NTAREATOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la Consfătuirea de lucru cu cudrele din zootehnie
Stimați tovarăși,

Doresc să încep prin a adresa 
tuturor participanților la această 
consfătuire de lucru un salut căl
duros și cele mai bune urări din 
partea Comitetului Central, a Con
siliului de Stat și a guvernului, 
precum și din partea mea. (Aplau
ze puternice).

Această consfătuire a fost convo
cată pentru a discuta împreună 
problemele zootehniei din țara 
noastră, ale realizării planului și 
hotăririlor Congresului partidului 
în acest domeniu, ale dezvoltării 
în condiții mai bune a acestui sec
tor foarte important al economiei 
noastre naționale.

După cîte am fost informat, în 
consfătuire s-a discutat pe larg 
situația de pînă acum, au fost evi
dențiate atît realizările, cît și mi
nusurile, s-au formulat multe pro
puneri cu privire la lichidarea 
stărilor de lucruri negative, Ia ge
neralizarea experienței pozitive, în 
vederea realizării în mai bune 
condiții a planului în zootehnie, 
a asigurării producției animaliere 
necesare atît aprovizionării popu
lației, cît și cerințelor industriei și 
exportului.

Din activitatea de pînă acum re
iese că avem o serie de rezultate 
bune, că am obținut o anumită 
creștere a efectivelor și a pro
ducției animaliere, ceea ce a per- 
OT’#i, în general, satisfacerea în 
condiții mai bune a cerințelor 
populației, în conformitate cu pre
vederile din plan. Ttebuie să spu
nem însă deschis că asigurarea a- 
provizionării în condițiile pre
vederilor planului s-a realizat nu 
pe seama creșterii corespunzătoare 
a producției zootehnice, ci a re
ducerii an de an a prevederilor de 
export — ceea ce a creat probleme 
serioase în balanța de plăți exter
ne, avînd în vedere importurile 
mari de materii prime și materiale 
și, mai cu seamă, creșterea de cî- 
teva ori, în ultimii ani, a prețuri
lor petrolului.

Iată de ce este necesar să anali
zăm, într-un spirit de înaltă res
ponsabilitate, activitatea în secto
rul zootehnic, stabilind cum tre
buie să acționăm pentru a realiza 
prevederile de creștere a produc
ției animaliere, de sporire a efec
tivelor, a prevederilor planului. în 
cadrul consfătuirii s-au dezbătut și 
prevederile cincinalului viitor, ale 
anului 1981. în următorul cincinal 
trebuie să recuperăm și nerealiză- 
rile din acest cincinal, astfel încît 
să putem înfăptui în bune condi
ții prevederile Programului parti
dului.

Sînt domenii unde nerealizările 
sînt ușor de recuperat, îndeosebi 
la păsări ; încă în acest an putem 
asigura efectivele de găini ouătoa- 
re în conformitate cu planul. în 
alte domenii, nerealizările sînt mai 
mari : față de plan avem minus 
un milion de bovine, aproape un 
milion și jumătate de porcine și 
circa două milioane de ovine. A- 
ceastă situație este cu totul nesa
tisfăcătoare. în următoarele 0 
luni trebuie să obținem o creștere 
mai mare a efectivelor și a pro
ducției și să determinăm o îmbu
nătățire simțitoare a situației și 
mai cu seamă să pregătim temei
nic trecerea, începînd din 1981, Ia 
recuperarea restanțelor și îndepli
nirea integrală a sarcinilor de 
plan.

în acest scop, în primul rînd 
trebuia asigurată ridicarea nata
lității. Dacă realizam un indice de 
natalitate de circa 80—82 la sută, 
nu de 85 la sută cît s-a prevăzut 
în acest cincinal, puteam avea 
peste două milioane de bovine în 
plus; puteam tăia mai mult de un 
milion, realizînd în întregime și 
efectivele. Din păcate, în 1979 na
talitatea a fost mai redusă la I.A.S. 
chiar față de 1975 — cu aproape 
5 procente. Aceeași situație este 
și în cooperativele agricole de pro
ducție, precum și în sectorul par
ticular. Deci, primul lucru care se 
impune este trecerea la măsuri

hotărîte de creștere a natalității 
și organizare corespunzătoare a 
montei, pentru a ajunge în maxi
mum 2 ani la o natalitate de 85 
la sută, considerind aceasta ca un 
nivel minim pentru o zootehnie 
eficientă.

Este cu totul inadmisibil faptul 
că în I.A.S.-uri, în 5 luni nu s-a 
realizat decît 32 la sută din nu
mărul de viței prevăzut. Or, prac
tica zootehniei românești era ca 
în primele luni ale primăverii să 
se asigure 60—70 la sută din na
talitate. Conducătorii zootehniei de 
la I.A.S. au inversat practica și 
acționează împotriva a ceea ce în
săși natura, experiența au stator
nicit în dezvoltarea de secole a zo
otehniei românești. Insist asupra 
natalității la vaci, a asigurării e- 
fectivelor la bovine, avînd în ve
dere că acesta este sectorul cel 
mai important, care cere o perioa
dă mai lungă pentru recuperarea 
restanțelor. Și la porci avem rămâ
neri în urmă atît la I.A.S., cît mai 
cu seamă în sectoral cooperatist. 
De asemenea, este necorespunză
toare natalitatea la oi. în I.A.S.-uri 
nu s-au realizat decît 57 la sută din 
fătări pînă la sfîrșitul lunii mai. 
Ce fel de zootehnie este aceasta ? 
Cum de s-a uitat de experiența 
bună, de practica încetățenită in 
România în creșterea animalelor? 

Cum a condus Ministerul Agricul
turii această activitate? Ce fac in
stitutele zootehnice din România? 
Se fac referate, hîrtii ? Cu hîrtii 
și cu referate nu se cresc ani
malele, nu nasc vacile, nici porcii, 
nici oile, nu avem miei, nu avem 
carne, nu avem lapte ! Trebuie să 
lichidăm hotărît această stare bi
rocratică — începînd de la condu
cerea ministerului și pînă jos. Să 
facem ca toți cei care lucrează în 
agricultură, în zootehnie, să pro
ducă nu hîrtii, ci animale 1 Să fa
cem zootehnie, nu birocrație !

Avem și mortalități foarte mari, 
în 1978 mortalitatea animalelor a 
fost aproape dublă față de 1976 
și s-a menținut mare și în 1979. 
Această stare de lucruri nu mai 
poate continua așa. Analizînd pro
blema natalității și mortalității și 
înscriindu-ne în parametrii nor
mali — care, dealtfel, s-au și rea
lizat la noi șî sînt posibil de reali
zat: — am fi putut asigura în între
gime efectivele, am fi putut obține 
chiar un surplus de carne față de 
prevederile planului. Iată de ce nu 
putem fi mulțumiți de activitatea 
desfășurată în acest cincinal în 
sectorul zootehnic» Creșterile ob
ținute sînt cu mult sub ceea ce 
trebuia realizat, iar în unele do
menii s-a înregistrat chiar o în
răutățire. Este evident că din a

ceastă cauză nu s-a asigurat nici 
producția de lapte, carne, ouă, lînă 
și altele.

Avem o situație nesatisfăcătoare 
în ce privește greutatea la tăiere. 
Față de 1976, situația în această 
privință s-a înrăutățit atît la I.A.S., 
cît și la cooperative. Numai nerea- 
lizarea greutății la bovine a adus 
pierderi anuale de zeci de mii de 
tone de carne.

S-a discutat în consfătuire și s-a 
spus, pe drept cuvînt, că, pentru a 
avea o zootehnie bună, trebuie să 
asigurăm o bază furajeră bună. Voi 
reveni asupra acestei probleme, dar 
iată ce ne spun datele : la taurine
le pentru îngrășat, în 1976 s-au con
sumat 9,2 unități pe kg spor, iar în 
1979 — 10,1, din care concentrate 
4,2 unități pe total. Consumul la 
I.A.S. pe kg spor este chiar mai 
mare decît cel de la cooperative 
cu peste un kg. La porcine, de a- 
semenea, a crescut consumul pe 
kg spor, atît în sectorul LA.S., cît 
și în cooperative ; în I.A.S. de la
4.6 pe total la 4,8, iar în coopera
tive de la 5 la 5,1 unități. La miei, 
consumul a crescut de la 7,7 la
9.7 unități pentru un kilogram 
spor, din care, în concentrate, de 
Ia 5 la 7. Deci, în loc ca în aceas
tă perioadă să obținem o îmbună
tățire a furajării si o reducere co
respunzătoare a consumului, mal 

cu seamă a consumului de concen
trate — oare este cu mult peste 
ceea ce se realizează pe plan mon
dial — a avut loc o creștere serioa
să a acestor consumuri.

Știu că avem și unități cu re
zultate foarte bune. S-a vorbit des
pre acestea în consfătuire. Sînt 
I.A.S.-uri șl cooperative care rea
lizează un procent corespunzător 
de natalitate și au și mortalități 
mici. Și la consumul de furaje 
pe unitatea de produs, pe un ki
logram spor zilnic, unele unități au 
rezultate bune. Felicitînd pe cei 
care au asemenea rezultate, trebuie 
să spunem deschis că, pe total, am 
realizat, în acest cincinal, un con
sum mai mare pe un kilogram de 
came, de lapte, pe un ou. Or, con
sumul suplimentar de furaje, de 
concentrate duce la o creștere a 
prețului cărnii, laptelui, oului, duce 
la o înrăutățire a eficienței eco
nomice.

M-am oprit asupra acestor date 
pentru că ele vorbesc de la sine. 
Concluzia pe care o putem trage 
este că rezultatele obținute, creș
terile realizate nu corespund nici 
posibilităților, nici eforturilor pe 
care le-am făcut în acest cincinal. 
Activitatea din zootehnie nu este 
la înălțimea posibilităților și a 
eforturilor pe care statul, poporul, 
oamenii muncii le fac pentru dez
voltarea acestui important sector 
de activitate. Prin nerealizările a- 
rătate am pierdut anual cîteva sute 
de mii tone de carne, cîteva milioa
ne de hectolitri de lapte, sute de 
milioane de ouă și mii de tone de 
lînă. Aceste pierderi ar fi putut fi 
evitate în condițiile realizării indi
cilor de natalitate și a sporului de 
greutate. Dacă aveam consumuri 
cel puțin la nivelul unităților noas
tre fruntașe am fi putut avea o si
tuație mult mai bună în zoo
tehnie.

Lipsurile trebuie căutate în felul 
în care muncesc cei din zootehnie, 
începînd de la conducerea minis
terului, cu ministrul — ea să fiu 
mai precis — cu ministrul adjunct, 
cu departamentul zootehnic, cu in
stitutele noastre de cercetări și 
terminînd cu fiecare lucrător care 
se ocupă cu creșterea animalelor.

Este necesar să tragem toate con
cluziile din această stare de lu
cruri nesatisfăcătoare și să ne pro
punem să lichidăm în cîțiva ani ră- 
mînerea în urmă, să ridicăm sec
torul zootehnic la nivelul posibili
tăților reale și al necesităților eco
nomiei noastre în general.

Sînt probleme serioase și în le
gătură cu activitatea medicilor ve
terinari. Noi am avut — și aș dori 
să cred că mai avem — o medi
cină veterinară bună. Dar aici s-a 
vorbit, pe drept cuvînt, de faptul 
că nu se asigură o îngrijire cores
punzătoare animalelor, că lipsesc 
o serie de vaccinuri, că medicii ve
terinari nu sînt prezenți permanent 
în activitatea din zootehnie. A fost 
probabil de vină și organizarea pe 
care ministerul a menținut-o și a 
insistat s-o mențină mult timp — 
pe circumscripții teritoriale — or
ganizare care nu mai corespundea 
în nici un fel noii dezvoltări a zoo
tehniei românești. Este adevărat, de 
aproape doi ani s-a trecut la lichi
darea acestor stări de lucruri, la 
încadrarea medicilor veterinari pe 
ferme, în complexe, cu sarcina, de
sigur, de a îngriji totalitatea efec
tivelor. Dar se pare că nu s-a pro
dus o schimbare în felul lor de 
muncă, în preocuparea medicilor 
veterinari de a asigura sănătatea 
și prevenirea îmbolnăvirii anima
lelor.

Sînt și probleme legate de felul 
în care se asigură baza furajeră, 
de felul în care ea s-a dezvoltat, în 
raport cu necesitățile creșterii efec
tivelor și producției animaliere. 
Deși, după cum arată datele, con
sumurile au crescut, sînt deficien
țe foarte serioase în asigurarea ba
zei furajere, în buna îngrijire și 
administrare a furajelor, atît gro
siere, cît și concentrate. S-a vorbit
(Continuare in pag. a Ill-a)

Pentru noi, un grup 
de tineri din comuna 
natală Vașcău, din 
primii ani de după eli
berare, spiritul revo
luționar cu coloratura 
lui romantică de a- 
tunci încolțise în mun
ca patriotică de a cti
tori un parc pe terenul 
arid, pietros al pieței 
de altădată, cărind 
pămînt fertil, împrej- 
muindu-l cu un gard 
frumos, plantind pomi, 
printre care mulți nuci. 
Astăzi, cind șantiere
le muncii patriotice ale 
tineretului sînt atît d-e 
întinse, parcul nostru 
pare o realizare cu to
tul modestă, dar po
mii au crescut mari și 
umbroși, alte generații 
tinere au alcătuit ron
duri de flori, au sădit 
puieți, parcul devenind 
un loc minunat de o- 
dihnă al localnicilor.

Firește, cu timpul, 
spiritul revoluționar a 
ciștigat în conștiința 
mea valențe și virtuți 
noi. Făcind recent o 
călătorie Intr-o țară 
vecină și prietenă, 
l-am întâlnit acolo, ca 
diplomat, pe un co
munist de la care am 
învățat multe. Am vă
zut, în anii în care el 
muncea ca activist la 
Oradea, elanul cu care 
se construiește, se mo
dernizează întreprin
derile, se făuresc oa
meni noi, cei mai mulți 
veniți de la țară să 
deprindă brățara de 
aur a meseriilor, si 
cum, în ultimii cinci
sprezece ani mai ales, 
ritmul si diversitatea 
noilor capacități eco

nomice sînt materiali
zarea epopeică a sen
sului mereu mai lim
pede si mai bine mar
cat al spiritului revo
luționar. Noul a venit 
in ramuri economice 
inexistente vină de
unăzi : alumina, pie
se si accesorii pen
tru toate mijloacele de 
comunicație, mașini a- 
gricole, chimia etc. — 
cum și la întreprinderi 
gigant, cum este ci- 
mentăria de la Aleșd, 
cea mai mare din țară. 
Realizările de vîrf nu-

Al. ANDRIfOIU

mese același spirit re
voluționar care le reali
zează: la „Alumina" sa 
face cea mai mare eco
nomie de curent elec
tric pe ramură, C.A.P.- 
urile din Mădăraș și 
Salonta, I.A.S.-ul din 
Valea lui Mihai — ca 
să mă restring numai 
In perimetrul Bihorului 
— au realizări vesti
te pe plan republican 
stc.

Tot în temeiul spi
ritului revoluționar in
tră și întrajutorarea 
muncitorească. Meș
terii aluminei orăde- 
ne au muncit luni de 
zile pentru punerea 
în funcțiune a unei 
întreprinderi similare 
la Tulcea, plătiți pe 
statele de plată din 
Oradea, fără ca pro
ducția și chiar depă
șirile de plan ambi
ționate să sufere. De
sigur că nu totdeauna 
lucrurile merg așa.

„TRIBUNA DEMOCRAȚIEI66 
răspunde la întrebări 

de larg interes cetățenesc
Zilele trecute, locuitorii orașului de 

reședință a județului Olt au fost in
vitați în sala de festivități a comite
tului județean de partid să participe 
'la „Tribuna democrației". Tema de 
bază a reuniunii : „Orașul, blocul in 
care locuim sînt ale noastre. Cum le 
gospodărim

Trebuie să spunem de la bun în
ceput că organizatorii, din cadrul 
consiliului municipal al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, și-au 
pus și au dezbătut îndelung proble
ma dacă să se consacre sau nu „tri
bunei" o temă centrală de dezbateri. 
A „învins" răspunsul afirmativ din 
dorința de a se conferi dezbaterilor 
tn cadrul „tribunei" o eficiență cit 
mai mare. S-a pornit de la ideea că 
stabilirea unei teme de autentic și 
larg interes nu va însemna o încor
setare a discuțiilor, o îngustare ar
tificială a problematicii. Dimpotrivă, 
abordarea cu prioritate a unei teme 
de larg ecou, care 
preocupă un nu
măr mai mare de 
oetăteni. e de na
tură să confere 
„Tribunei demo
crației" eficientă 
sporită, audientă 
tot mai largă în 
rîndul locuitorilor unei așezări sau 
alteia.

Bineînțeles — aceasta fiind o con
diție care nu trebuie scăpată din ve
dere — tema centrală nu trebuie să 
excludă posibilitatea participanților 
de a pune întrebări și a primi răs
punsuri în orice alt domeniu. Din 
acest punct de vedere, prin extinde
rea duratei de desfășurare, experien
ța de la Slatina oferă și aspecte care 
se cer perfectate.

Revenind însă la „laboratorul" de 
pregătire a „tribunei", notăm că, 
odată acceptată posibilitatea, alegerea 
concretă a temei n-a prezentat nici 
o dificultate. Ea a fost selecționată 
din cuprinzătorul „top" de propuneri 
formulate în timpul campaniei elec
torale, precum și dintre problemele 
cel mai frecvent ridicate în sesizările 
și sugestiile adresate de oamenii 
muncii diferitelor organe locale. Gă
sirea unei metode care să încurajeze 
orientarea Întrebărilor spre tema do
rită a dat cel mai mult de gîndit 
organizatorilor. Calea la îndemînă 
era alegerea invitaților care vor răs
punde Ia întrebări. Și, într-adevăr, 
a fost solicitată în primul rînd pre
zența reprezentanților întreprinderilor 
și instituțiilor a căror bună funcțio
nare se știa că îi preocupă mult pe 
locuitori. Organizatorii au dorit însă 
mai mult. Soluția găsită a fost, cre
dem, pe cît de simplă, pe atit de efi
cientă.

Dovedindu-și capacitatea de a, an
trena factori și organisme diferite din 
componența Frontului Democrației, si 
Unității Socialiste, Consiliul munici
pal Slatina a realizat, cu ajutorai 
cineamatorilor de la școala populară 
de artă din localitate, filmul docu
mentar „In obiectiv — noi și orașul 
nostru". Prin imagini sugestive, fil
mul a reliefat atit marile înfăptuiri 
edilitar-gospodărești, dezvoltarea ur
banistică a Slatinei, dimensiunile ci
vilizației In deplin consens cu avin- 

Discuție la Slatina: 
„Cum să gospodărim 

orașul și locuințele”

Lupta cu inertia, eu 
vechiul se dă uneori 
cu asprime. Cunosc, 
tot la Oradea, o între
prindere de materie 
dulce, care s-a urnit 
greu si a fost nevoie de 
intervenția, la fața lo
cului, a secretarului ge
neral al partidului, ca 
pînă la urmă lucruri
le să meargă ca lumea. 
Însăși prezenta conti
nuă a secretarului 
general al partidului 
în fertilul dialoa cu 
tara cere ca spiritul 
revoluționar să fie nu 
numai trăit ci si în
sușit de toți oamenii 
muncii, el fiind bu
sola cea bună în multe 
situații dificile, une
ori obiective, deseori 
subiective. Rutina, i- 
nerția, tehnicismul lip
sit de trăire patrioti
că și politică schimbă 
actul de creație In 
unul mecanic, stereo
tip, în dauna calității 
ca numitor comun al 
acestui cincinal și al 
celui ce-l urmează.

Readucerea in discu
ție a spiritului revolu
ționar, mai cu seamă 
într-un moment cum 
este cel in care tara 
se pregătește să ani
verseze ÎS ani de la 
Congresul al IX-lea 
al partidului, ti subli
niază doctrinar și 
practic ponderea ca
pitală pe care el o are 
in gindirea noastră po- 
litico-socială. Este un 
prilej de meditare și 
de transpunere în fapt, 
la modul cel mai ide
al posibil, a forței lui 
creatoare și modela
toare de conștiințe.

tul economic, cît și unele deficiente 
in realizarea calitativă a blocurilor 
de locuințe, în gospodărirea fondului 
locativ, menținerea curățeniei muni
cipiului, arătînd că buna gospodărire 
nu trebuie să se realizeze numai la 
fațadă, ci pretutindeni, inclusiv în- 
lăuntru și In spatele blocurilor de lo
cuințe.

Am stăruit mai pe larg asupra acti
vității de pregătire a „Tribunei de
mocrației" ținute la Slatina, din con
vingerea că simpla enunțare a meto
dei n-ar fi fost concludentă. A fost 
esențială asigurarea climatului pro
pice întrebărilor deschise, spontane. 
S-a avut în vedere ca opțiunea pen
tru o reuniune cu temă să nu rigidi
zeze, să nu dea un caracter formal 
dezbaterilor. Așa însă, filmul a con
stituit o bună bază de dezbatere a 
problemelor majore care-i preocupă 
și pe cetățenii, și pe. edilii orașului. 
Dovadă e numărul mare de partici

pant! la discuții, 
obiectivitatea cu 
care au fost for
mulate critici, 
propuneri și su
gestii. care com
pletează tabloul 
preocupărilor vii
toare pentru o 

mal bună gospodărire a localității.
— De ce se admite — întreba 

muncitoarea Maria Stolojan — ca 
noile blocuri să fie predate uneori 
nefinisate ? Care mai e atunci înțe
lesul corect, legal, al termenului de 
„predat la cheie" ?

Răspunsul a fost, desigur, că „pre
dat la cheie", conform legii și co
rectitudinii, înseamnă predat cu fi
nisare completă, iar concluzia răs
punsului a fost angajamentul de a 
nu se mai solicita nici o semnare a 
actelor de recepție înainte ca ele să 
corespundă unei execuții încheiate.

— De ce se întrerupe furnizarea 
apei calde pentru calorifere în no
iembrie sau decembrie ? a întrebat 
pensionarul Ilie Turianu.

—•' Pentru repararea rețelei termi
ce, a fost răspunsul delegatului în
treprinderii vizate.

— Și de ce nu se efectuează o re
parație capitală temeinică vara ? Ca 
să nu se mai Întrerupă căldura în
tr-un întreg cartier pentru un sin
gur bloc ?!

Menționăm aici că întrebări cum 
ar fi cea menționată sau referirea 
președintelui unei asociații de loca
tari (Florea Nițulescu) la repetate 
spargeri de conducte in pereții blo
curilor din cartierul „Progresul II" 
si altele au determinat nu numai 
răspunsuri clare si formule concrete 
de rezolvare a problemelor, ci și u- 
nele încercări ale unor invitați de 
a se eschiva de la autocritică in fata 
maselor. Ne referim, in special, la 
explicațiile, uneori echivoce, oferite 
celor din sală de către tovarășii 
Florea Stănescu. directorul exploată
rii de gospodărie comunală, și An- 
ghel Rusu. președintele comitetului

Serqiu ANDON 
Emilian ROUĂ 
corespondentul „Scînteii"

(Continuare în pag. a V-a)
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IFAPTÎIL 
!DIVERS I Vieți salvate
I — Ajutor. ajutoorr!
’ Slab si depărtat, mal mult ca 
Io părere, strigătul a tost auzit 

de mama tînărului Patru Ditoiu 
din Călimănesti-Vîlcea. care 
si-a îndemnat feciorul:

— Fugi repede, că strigă 
cineva din mijlocul Oltului!

Tinărul s-a aruncat în apă si 
Ia început să înoate voinicește 

spre locul în care se afla o 
barcă răsturnată. Împreună cu 

Iun alt cetățean, aflat in preaj
mă, tinărul a reușit să scoată 
la mal. pescuind din valuri, doi 

Ibătrini părăsiți de puteri si nă
dejde. Unul din cei doi salvați 
ne spunea că oamenilor ca 
tinărul Ditoiu merită să le pui 

I chipul în râmă, să-i privești 
mereu, ca să vezi cum arată 
omenia.

1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Prioritate obiectivelor cu termen de intrare in funcțiune in acest an!

întreprinderea de mașini grele București:

„Cind fiecare 
soluțiile nu sînt

•9

pune umărul.
greu de

Cuvin tu[ cijjtorjlqi 
CUVlNȚUL

OAMENILOR MUNCII

I Nunta 
din peșteră

Strict autentic. O peșteră ca 
toate peșterile a devenit loc de 
nuntă... ca toate nunțile. Gizela 
Si Gabor Halassy. doi tineri din 
Arad, au tinut cu tot dina
dinsul să-si serbeze fericitul e- 
veniment intr-un mod original: 
in cunoscuta peșteră ..Măgura" 
de la Chiscău. care a găzduit 
pentru intiia oară ..in saloanele" 
ei. de un pitoresc aparte, o ast
fel de petrecere.

Și, aceasta, nu întîmplător. 
Tinerii căsătoriți sint doi speo- 
logi pasionați. După cum si 
nuntașii au fost tot „de-ai casei", 
adică speologi amatori de la 
cercurile din Oradea. Orașul 
Dr. Petru Groza. Arad si Bucu
rești. Sîntem informați că os
pățul n-a fost insă ca-n epoca 
de piatră...

„Șlagărul" 
de la crama

I
I
I
I
I
I
i
I
I
i

pal-

I
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I
I
I
I
I
I
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„Un$pe, doispe. 
SPe / Nu mă lăsa 
mă lăsa să mor 
vin la tine F Da

Aceste 
care se 
două-trei 
litate" — 
orchestra 
unul din __  __  ______ „
localuri din Satu Mare — crama 
„Dacia", a Oficiului Județean 
de Turism. Cam o fi ajuns o 
asemenea „monstră" muzicală 
in repertoriul orchestrei — nu 
știm. In schimb, știm de acum 
reacțiile dezaprobatoare ale con
sumatorilor. Unul dintre ei. care 
mai auzise ..șlagărul" de citeva 
ori, observa mucalit: „Dacă o 
să mai ascult „creaturile" astea 
de 
o să ajung să mă 
televizor. Dar. decit 
bine ,„să mă lăsați să

„Scuzați, 
deranjul!"

Constantin Tănase. . 
din Bacău, fugise de la o scoală 
de reeducare. Cind s-au dus 
acasă să-l căute. lucrătorilor de 
miliție le-a deschis usa o tinără 
care i-a rugat să vorbească in 
șoaptă:

— Să n-o deranjați na mama, 
care doarme...

Oamenii legii au umblat prin 
casă cu băgare de seamă si au 
dat să plece. Nu înainte de a 
arunca o privire mai atentă 
spre patul în care dormea 
„mama". Cind colo., ce să vezi? 
„Mama" nu era altcineva decit 
Constantin Tănase. travestit. 
N-au avut încotro si l-au trezit:

— Scuzați, deranjul.
Ce-a urmat? l-a... urmat!

treispe. _ 
să mor / Nu 
/ Că diseară 
televizor!" 
versuri — la 

încă vreo 
„ca-

asa-zise
adaugă

strofe de aceeași 
le cintă seară de seară
Si solistul ei de la 
cele mai frumoase

..unspe. doispe. treispe ori" 
răzbun pe 

asă. mai 
mor..."

un tînăr

I Minciuna are
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întreprinderea de mașini erele 
București este în momentul de fată 
principalul furnizor de utilaje teh
nologice pentru Combinatul siderur
gic de la Călărași ; colectivului aces
tei mari uzine bucurestene îi revine 
astfel o răspundere deosebită pentru 
punerea la timp în funcțiune a capa
cităților de producție la care ne-am 
referit în anchetele publicate ante
rior. Cum arătam, șantierului de la 
Călărași i s-au livrat din această în
treprindere utilaje de mare comple
xitate tehnică, care asigură în pre
zent functionarea în bune condiții a 
cuptorului electric nr. 1. Dar tot atit 
de adevărat este că montorii si con
structorii de la Călărași au intrat în- 
tr-un ..gol de lucru" la numeroase 
obiective de la otelăria electrică cu 
turnare continuă si laminorul de 
profile mijlocii, din cauza lipsei unor 
mașini si utilaje contractate cu 
I.M.G. București.

Reporterul, prezent zilele acestea 
In întreprinderea din șoseaua Ber- 
ceni, a înregistrat o serie de fapte, 
probleme si amănunte semnificative 
legate de onorarea ..comenzii Călă
rași".

în obișnuita ..operativă", care a 
durat .45 de minute, se trece în re
vistă stadiul realizării celor mai ur
gente comenzi ; între acestea, turnu
rile rotitoare, manipulatorul cu răs
turnător. motoarele de 5 si 6 MW. 
Adică utilajele „cheie" pentru acce
lerarea montajului la Călărași. O 
primă dovadă că semnalul adresat 
de pe șantier prin intermediul „Scîn- 
teii" a fost recepționat. întrebări 
scurte, răspunsuri limpezi. precise, 
măsuri clare, termene exacte — iată 
ce a caracterizat „operativa" la care 
asistam. Am notat citeva termene de 
finalizare a „comenzii Călărași" : 30 
iunie — turnul rotitor nr. 1 ; 30 iu
lie — turnul rotitor nr. 2 ; 31 iulie —' 
motorul de 5 MW.

împreună cu șeful serviciului pro
ducție. ing. Stelu Minculescu. care 
cunoaște în amănufit stadiul realiză
rii fiecărui utilaj destinat noului 
combinat siderurgic, mergem în 
uzină.

...Secția mecanică 1. atelierul de 
montaj. Privirea ne este atrasă de 
două utilaje de mari dimensiuni, 
„gemene" după forma lor identică si 
stadiul de execuție. Sînt batiurile 
turnurilor rotitoare pentru Instalații
le de turnare continuă de la Călărași 
si Galați.

— Am organizat In asa fel fabri

cația acestor utilaje încît să scurtăm 
Ia jumătate timpul de execuție, adi
că de la 6 luni Ia 3 luni, ne spune 
șeful de echipă Ion Mărgărit. Cu
noaștem importanta livrării lor cit 
mai rapide spre șantier, dar restanta 
a fost provocată chiar de beneficiar 
care nu ne-a asigurat decit cu mare 
intirziere o serie de repere.

— Acum au sosit ?
— Da. Toate piesele si subansam- 

blele atit din colaborare, cit și din 
import se află acum în uzină, inter
vine în discuție șeful secției, ing. Ho- 
ria Bănărescu. Săptămina viitoare se 
termină montajul intregului ansam
blu al turnului rotitor.

să-i facă recepția — ne spune șeful 
de echipă Sandu Dumitru. Dar la 
celelalte două grinzi am stopat lucrul 
pentru că nu avem țeava de cupru 
pe care trebuie să o asigure benefi
ciarul".

— Ciclul de fabricație al grinzilor 
port electrod durează o lună de la 
primirea acestor țevi — precizează 
Inginerul Stelu Minculescu. Benefi
ciarul nu ne-a spus însă cu exacti
tate cind le va livra.

N.R. Pentru a elucida această pro
blemă am luat legătura, cu Combina
tul siderurgic din Călărași. Prezent 
pe șantier pentru soluționarea unor 
probleme, tovarășul Ioan Buda, din

„COMANDA CĂLĂRAȘI" 

SUB SEMNUL URGENȚEI (III)

Stadiul avansat al execuției, mon
tajul organizat pe grupe de lucru 
formate din cei mai buni muncitori, 
asistenta tehnică permanentă din 
partea specialiștilor în cele două 
schimburi prelungite care s-au orga
nizat în această perioadă dau garan
ția că acest termen va fi respectat. 
Prin eforturile unor muncitori des
toinici ca Gheorghe Marin. Stefan 
Vasile sau Onu Tănase. ale întregii 
echipe a tovarășului Ion Mărgărit, 
momentul livrării acestui utilai com
plex, realizat pentru prima dată în 
tară, după o concepție proprie, se 
apropie zi de zi, ceas de ceas. Repor
terul a notat si faptul că si ce! de-al 
doilea turn rotitor se află intr-un 
stadiu avansat de execuție, piesele 
mari, subansamblele sudate, brațul 
turnului si batiul fiind Pata. „La 20 
de zile după livrarea primului turn, 
spre șantierul de la Călărași va fi 
expediat și turnul rotitor nr. 2", ne-a 
asigurat șeful secției.

...Secția mecanică 3. Aid se reali
zează grinzile port electrod pentru 
cnptorul electric nr. 2 și mecanismul 
cu răsturnător pentru laminorul de 
profile mijlocii. Sudorul Nicolae Bă- 
Iășoiu. lăcătușii Nicolae Vinograski 
si Constantin Paduși lucrează la 
grinda port electrod nr. 2. o piesă de 
Înaltă tehnicitate. „Chiar azi am în
ceput probele hidraulice și așteptăm 
să sosească delegații de la Călărași

Ministerul Industriei Metalurgice, a 
precizat : „Țeava de cupru necesară 
execuției celorlalte două grinzi port 
electrod va fi livrată către I.M.G.B. 
de la Combinatul siderurgic Hune
doara. Delegatul de la Călărași care 
va însoți transportul este plecat la 
Hunedoara și. în citeva zile, cele 35 
tone teavă din cupru vor ajunge la 
București".

în privința realizării manipulato
rului cu răsturnător, un ansamblu de 
utilaje în greutate de peste 450 de 
tone, inginerul Șerban Bănărescu, 
șeful secției, recunoaște că s-au acu
mulat restante deoarece s-a dat prio
ritate unor comenzi la export. To
tuși. nu se poate spune că utilajele 
pentru Călărași au fost lăsate la o 
parte. Cinci platforme de antrenare 
se află în stadiu avansat de execu
ție. Lipsesc doar motoarele electrice 
M.C.M.—812, care trebuie să sosească 
de la .Electroputere" Craiova, con
form contractului, la sfîrșitul acestei 
luni. „După montarea lor putem în
cepe livrările manipulatorului spre 
șantierul Combinatului siderurgic de 
la Călărași" — sîntem asigurați de 
șeful secției.

Luna iulie va constitui, după cum 
am fost informați, o perioadă de ma
ximă concentrare a forțelor pentru 
finalizarea ansamblului de utilaje al 
manipulatorului care, trebuie sa 
menționăm, este executat pentru

V * B 4gasiT
prima dată ta tară. întrucît toate 
materialele necesare fabricației sînt 
asigurate, recuperarea restantei tine 
acum de organizarea activității în 
cadrul secției. Reținem că secția dis
pune acum, ta plus, sî de o echipă 
de strungari, condusă de maistrul 
Tache Grigore, detașată de la „me
canică 1" special pentru realizarea 
in timpul cei mai scurt a manipu
latorului.

Dacă pentru utilajele enumerate 
mai sus. la care se adaugă motorul 
de 6 MW, care va fi livrat peste 
două luni, stat asigurate condițiile 
necesare fabricării lor ta ritm susți
nut. ceea ce dovedește seriozitatea 
acestui mare colectiv muncitoresc 
bucurestean. hotărît să-și onoreze 
sarcinile ce-1 revin fată de construc
torii Combinatului siderurgic de la 
Călărași, livrarea la termen a an
samblului motorului de 5 MW ridică 
citeva probleme. Despre ce este vor
ba ? Motorul de 5 MW face parte 
dintr-un grup eonvertîzor. furnizor 
general fiind întreprinderea construc
toare de mașini Reșița. Realizarea 
propriu-zisă a motorului nu ridică 
probleme, dar răpitoarele — aflate în 
profilul de fabricație al întreprinde
rii „Tehnofrig" din Cluj-Napoca șl 
fără de care ansamblul nu poate 
funcționa — nu au fost comandate 
încă, după cum susțin tovarășii din 
conducerea I.M.G. București.

Cine trebuie să le comande ? Fur
nizorul general. întreprinderea de 
mașini grele București. Combinatul 
de la Călărași ? Deocamdată, din co
respondenta bogată purtată între 
Ministerul Industriei Metalurgice și 
Centrala Industrială de utilaj ener
getic. metalurgic si material rulant, 
forul de resort al celor trei uzine 
constructoare de mașini, nu s-a con
turat un răspuns clar Ia această în
trebare. Deși conform contractului 
2 037/78 și comenzii 79 480-2 037-8 400, 
încheiate între C.S. Călărași și I.M.G, 
București, obligația contractării sub- 
furniturilor îi revenea unității bucu- 
reștene. Este deci timpul ca lanțul 
tergiversărilor să fie întrerupt, totru- 
cît fiecare zi de amînare în adoptarea 
soluției întîrzie ta fapt realizarea 
utilajului de care am amintit. Iată 
de ce așteptăm din partea factorilor 
vizați un răspuns imediat, angajant, 
de natură să scoată din „punctul 
mort" și această problemă.

Dan CONSTANTIN

Pe foc — și anvelopele, 
și spiritul gospodăresc?

PInă în anul 1975. cooperativa 
noastră, „Teleprecizia", din Ploiești, 
achiziționa de la întreprinderea 
„Victoria“-Florești. județul Praho
va. anvelopele de biciclete care nu 
întruneau condițiile de calitate ce
rute. La cooperativă erau recondi
ționate și valorificate către popu
lație la preturi convenabile. Proce
deul avea mai multe avantaje : în
treprinderea recupera o parte din 
valoarea produselor rebutate, coope
rativa își realiza planul de produc
ție si punea la dispoziția populației 
produse utile și ieftine ca preț. în 
anul 1975 fabricația anvelopelor de 
biciclete a trecut însă la o altă uni
tate. și anume intreprinderea „Vic- 
toria“-Tîrgoviște. secția din orașul 
Moreni, județul Dîmbovița. Am 
solicitat și acestei întreprinderi să 
colaboreze cu noi si 6ă ne livreze, 
contra cost, anvelope rebutate pen

tru a le recondiționa. Am foșt însă 
refuzați. Am solicitat sprijinul fo
rurilor ierarhic superioare ale în
treprinderii ; au venit la coopera
tivă citeva brigăzi care au analizat 
situația, ni s-a dat dreptate, dar 
problema tot nu s-a rezolvat. Re
fuzul este cu atît mai nejustificat 
cu cit ori de cite ori am fost la 
întreprinderea respectivă am con
statat că grămezi întregi de astfel 
de anvelope cu defecte erau arse 
sau aruncate la gunoi. Deci, pier
de întreprinderea, pierdem si noi, 
pierde si populația, pierde societa
tea prin bunurile utile puse pe foc.

Așa stînd lucrurile, se pune în
trebarea : cum s-a racordat între
prinderea dîmboviteană la preocu
pările de a se introduce în circui
tul economic toate materialele re- 
folosibile ? (Gheorghe Pirvu. coope
rativa ,,Teleprecizia“-Ploiești).

La lucrările de vară, fiecare zi, 
fiecare oră folosite cit mai intens!

In timp ce în cîmpia de sud a început recoltarea orzului, în centrul și nordul țării se lucrează intens la întreținerea culturilor Foto: E. Dichiseann

Rețetă simplă de
în rîndurile de fată doresc să re

lev un fapt care mi se pare sem
nificativ pentru felul cum înțeleg 
unii să dezvolte... birocrația.

Pe lingă alte sarcini de serviciu, 
mă ocup ta cadrul întreprinderii 
viei și vinului Drăgășani. județul 
Vîlcea. la care lucrez, și de evidența 
colectării și predării materialelor 
refolosibile (fier vechi, hîrtie. do
puri de plută. cioburi de sticlă 
etc). Planul stabilit pentru unita
tea noastră nu are o valoare prea 
mare (cîteva mii Iei). însă formele 
care se fac pentru evidenta si ra
portarea datelor ocupă un mare 
fond de timp, consumat inutil, fără 
să mai vorbim de noianul de hîrtii 
pe care trebuie să le trimitem fo
rurilor ierarhic superioare la fie
care sfîrșit de lună, despre una și 
aceeași situație.

De pildă, situația realizării pla
nului de recuperare la materialele 
refolosibile trebuie să o înaintăm

recuperat hîrtie
trustului județean horticol, apoi 
bazei locale de aprovizionare. Ba
zei de aprovizionare pentru produ
sele agricole și Direcției generale 
economice horticole, ambele din 
București. Pentru ca acest carusel 
al birocrației să fie complet, și bi
roul organizării muncii din unita
tea noastră ne solicită foarte des 
tot felul de situații în legătură cu 
această problemă. Situații care, 
pînă la urmă, se transformă ele In
sele în... deșeuri. Normal ar fi să 
raportăm o singură dată despre 
îndeplinirea acestui indicator de 
plan forului nostru tutelar jude
țean. care poate comunica datele 
respective organelor centrale inte
resate. Aceasta nu ar diminua cu 
nimic importanta recuperării ma
terialelor refolosibile — dimpotrivă, 
ar evita risipa și de timp, și de 
hîrtie. (Alexandru Liță, tehnician, 
întreprinderea viei și vinului Dră
gășani).

Din nou „buturuga mică'1.,.
în satele Pocreaca si Poiana din 

cadrul comunei Schitu Duca, jude
țul Iași, din ■ cauza excesului de 
umiditate, au avut loc unele alune
cări de 'teren care au distrus teci 
de hectare de vită de vie și mai 
multe case. Începînd cu anul 1975, 
secția Piatra Neamț a întreprinde
rii de construcții forestiere Bacău 
a efectuat o seamă de lucrări de 
hidroameliorare care au oprit, pen
tru un timp, procesul de erodare 
șl alunecare a terenului. Nu cu
noaștem însă din ce motive, volu
mul de lucrări proiectate nu a 
fost executat integral, rămîntad ne

finalizate cîteva puncte-chele: un 
pod în satul Pocreaca. amenajările 
necesare care să permită colma- 
tarea rîului ce curge ta zonă etc.

Din această cauză, procesul de 
alunecare a terenului a reînceput, 
amenintînd să degradeze si ce s-a 
lucrat pînă acum — lucrări de o 
valoare mult mai mare în compa
rație cu cele cîteva abandonate, 
întrucît apelurile noastre au ră
mas fără ecou, solicităm și pe a- 
ceastă cale sprijinul de care avem 
nevoie. (Alexandru Tobol, secreta
rul comitetului de partid al C.A.P, 
Schitu Duca, județul Iași).

Pe scurt,
• EDILITARE. în comuna Groj- 

dibodu, județul Olt, va fi dat ta fo
losință. in toamna acestui an. un 
nou local pentru grădiniță si cresă. 
în curirrd. spatiile comerciale din 
comună vor spori cu încă un su- 
permagazin cu,două etaje. (C. Săl- 
cianu. comuna Grojdibodu. județul 
Olt). ® ÎN LOC DE EXTINDEREA 
SERVICIILOR... Centrul pentru 
spălatul lenjeriei si curățatul hai
nelor din orașul Vălenii de Munte, 
deosebit de' util, a fost, de curînd. 
închis. Este oare normal ca cetățe
nii să fie nevoiti să se deplaseze 
cu hainele la curătat peste 30 km 
pînă în municipiul Ploiești ? (Un 
grup de cetățeni, orașul Vălenii de 
Munte, județul Prahova). • BUNI 
GOSPODARI AI ENERGIEI. Peste 
1 600 000 kWh energie electrică s-au 
economisit, ta perioada scursă din

din scrisori
aoest an, la întreprinderea „Colo- 
rom“-Codlea. Rezultatul a fost po
sibil prin revizuirea utilajelor si 
tehnologiilor mari consumatoare de 
energie, creșterea randamentului 
la centrala proprie, introducerea 
unui regim 6ever de economii .jș 
locurile de muncă. (Nicolae Lei.» 
datu. învățător). • SAPE UȘOA
RE pentru prășit, lipsesc de multă 
vreme din magazinele de speciali
tate din Hunedoara. Din cind în 
cîrid se găsesc sape triunghiulare, 
grele, bune poate pentru cariere de 
piatră, dar nu pentru prăsit în gră
dina de legume. Cei care le fabrică 
ar trebui să revină la modelul mal 
vechi, care, pe lingă alte avantaje, 
presupune și un consum mai mic 
de metal. (Manasie Topliceanu, 
Hunedoara).
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picioare scurte
O zicală care se adeverește si 

în cazul procesului intentat de 
Ion Ion din Melinesti-Dolj. îm
potriva fostei sale soții, pe care 
a izgonit-o din 
bună dreptate, 
restituie 
le avea 
instanței 
a adus 
mitru 
Mihai .
Gugu. Toți patru, sub jurămint, 
trebuiau să susțină precum că 
reclamanta luase cu ea res
pectivele bunuri. Da proces, pri
mii doi martori au recunoscut 
că, initial, depuseseră o mărtu
rie mincinoasă, fapt pentru care 
s-au ales cu cite o amendă de 
o mie de lei. Ultimii doi mar
tori insă au persistat in min
ciuna lor. astfel că au fost 
condamnați la cite un an si opt 
luni închisoare. Timp suficient 
pentru a medita asupra zicalei 
cu minciuna care are picioare 
scurte...

casă. Femeia, pe 
a cerut să i se 
bunurile pe care 
părinți. In fata

măcar
de la . . . .
de judecată. Ion Ion 

patru martori — Du- 
Rotaru. Maria Zdîrcu, 
Tircomnicu si Maria
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I De trei ori dacă I
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Dacă el. Gheorghe Duca, de 
la Combinatul de fibre artifi
ciale din Brăila, n-ar fi sustras 
de la locul ie muncă un litru 
Si jumătate de alcool indus
trial...

Dacă Stefan Gheorghe. ama
tor de chilipir, nu ar fi cumpă
rat alcoolul respectiv...

Dacă Ștefan Gheorghe nu 
l-ar fi întilnit pe Dumitru Chivu 
cu care să dea alcoolul de 
duscă...

Dacă toate acestea nu s-ar fi 
intimplat. atunci la spitalul ju
dețean din Brăila nu 
consemnat diagnosticul 
cație puternică",
căreia cei doi n-au mai 
fi salvați.

I
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I
s-ar fi 
„intoxi- 

din pricina 
putut

I
I

I IRubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scînteil^j

După orz-imediat culturi succesive
începînd de luni. 23 iunie, unitățile 

agricole de stat si cooperatiste din 
județul Ialomița au declanșat sece
rișul orzului De cele 42 000 hectare. 
Pentru desfășurarea in cele mai bune 
condiții a campaniei de recoltare, 
au fost luate cele mai eficiente mă
suri privind buna funcționare a com
binelor si a autovehiculelor ce sînt 
folosite la transportul orzului la ba
zele de receutie. a utilajelor care eli
berează suprafețele de paie. în acest 
feL de pe solele unde ziua se recol
tează. noaptea se execută discuirea. 
iar dimineața următoare se trece la 
semănatul culturilor succesive. în
deosebi porumb pentru boabe. în 
aceste condiții, munca se desfășoară 
cu adevărat contraconometru. ase
menea unei curse. în care fluxul lu
crărilor trebuie urmărit îndeaproape 
si cu maximă responsabilitate. în 
anii trecuti. secerișul orzului, tinînd 
seama că suprafețele erau mult mai 
mici, era considerat ca o repetiție 
Înaintea campaniei de declanșare a 
treieratului la griu. Acum, secerișul 
orzului este el însuși o campanie, 
campanie mult mai scurtă, care va 
dura doar citeva zile. Pentru respec
tarea indicațiilor conducerii partidu
lui privind strîngerea la timp a în
tregii recolte, fără nici un fel de 
pierderi si însămintarea imediată a 
culturilor succesive, pentru fiecare 
grupă de mașini agricole participan
te la campanie răspund fie un spe
cialist. fie un activist de partid sau 
de stat, oameni ce-si cunosc pînă în 
amănunt atribuțiile.

Consiliul unic agroindustrial de stat 
și cooperatist Tăndărei. cu cele 
aproape 3 500 hectare cu orz. din care 
aproape 3 000 hectare sînt cultivate 
la I.A.S. Ograda, se numără printre 
cei mai mari producători din județ. 
Aici aim putut să vedem ce înseam
nă o bună organizare a muncii, cum 
ordinea si disciplina sînt respectate. 
I.A.S. Ograda a cultivat orzul ta 
două sole mari compacte, conform 
indicațiilor pentru realizarea asola- 
mentului. La ferma nr. 4, condusă de 
ing. Elisabeta Sava, unde sînt 700 
hectare cu orz. cele două grupe a 
cite 21 combine C-12 au recoltat, in 

prima zi, orzul de pe aproape 250 
hectare, urmind ca pînă marți sea
ra să încheie această lucrare. Aici, 
concomitent cu recoltarea si trans
portul orzului la baza de recepție se 
desfășoară si eliberatul suprafețelor 
de paie, lucrare ce se face cu 25 uti
laje. Paiele stat imediat transportate

IALOMIȚA

la baza furajeră, unde in combina
ție cu lucerna devin un siloz de 
bună calitate. Directorul I.A.S. Ogra
da, ing. Melenti Tuduce, ne spunea 
că imediat ce se va încheia lucrarea 
la ferma nr. 4 întreaga forță va fi 
mutată la ferma Murgeanca, unde 
orzul ocupă o solă avînd o suprafață 
de aproape 2 300 hectare. Aici vor 
fi concentrate 84 de combine Gloria.

Pe președintele consiliului unic 
agroindustrial Țăndărei, tovarășul 
Vasile Barbu, l-am întilnit la C.A.P. 
Ograda, unde, în pauza de prinz, toc
mai discuta cu mecanizatorii. Le ce
rea să lucreze cu masa combinei cit 
mai jos, pentru a recolta întreaga

în cîmpia de sud a țării

Secerișul orzului se
în județele din sudul tării orzul 

s-a copt pe mari suprafețe. Ca ur
mare. combinele au intrat în lanuri. 
Din datele furnizate de Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimen
tare rezultă că. pînă ieri, 23 iunie, 
recolta a fost strînsă de pe o su
prafață de peste 50 000 hectare. în 
județul Teleorman, de exemplu, 
orzul a fost recoltat de pe aproxi
mativ 14120 hectare, cea mal 
mare parte din producția obținută 
fiind livrată bazelor de recepție. 
De asemenea, recolta a fost strinsă 
de pe mari suprafețe și ta unitățile 

cantitate de paie și a ușura în acest 
fel munca tractoarelor aflate la dis
cuit. Președintele ne-a spus că marți 
seara cooperativele agricole din Tăn
dărei, Ograda, Bucu și Gheorghe La- 
zăr vor încheia secerișul orzului, iar 
combinele vor fi deplasate imediat la 
ferma Murgeanca de la IA.S. Ogra
da.

Lucrările sînt avansate la I.A.S. 
Pietroiu. Din cele 1 000 hectare cul
tivate cu orz au fost recoltate 450 
hectare, iar pe 300 hectare au și fost 
tasămtațate culturi succesive.

Comandamentul pentru coordona
rea lucrărilor agricole din județul Ia
lomița, prin măsurile întreprinse, prin 
implicarea directă a tuturor factori
lor responsabili, a luat toate măsurile 
ca atit recoltatul, dar și semănatul să 
se desfășoare la cel mai înalt grad 
calitativ, specialiștii avind răspunderi 
directe privind rezultatele ce se vor 
obține din culturile duble. în prima 
zi a declanșării secerișului, în jude
țul Ialomița au fost treierate 6 500 
hectare cu orz. din care s-au eliberat 
5 000 hectare și s-au însămînțat 3 200 
hectare.

Mihai V1ȘO1U
corespondentul „Scinteil*

desfășoară din plin
agricole din județele Dolj, Olt, 
Ilfov și Ialomița. Ieri diminea
ța, secerișul a fost declanșat și în 
unitățile agricole din județele Con
stanța, Brăila și altele. Suprafețele 
eliberate sînt pregătite și însămîn- 
țate imediat cu porumb, legu
me și furaje. In sprijinul uni
tăților agricole din sudul țării 
au început să sosească nu
meroase combine și mecanizatori 
din județele nordice. în curînd. pe 
măsură ce și griul va da în copt, 
vor fi atinse viteze maxime la re
coltare.

DELTA DUNĂRII-O PERMANENTĂ ATRACȚIE
Martoră a zbuciumatei $1 multi

secularei istorii românești, imensi
tate de apă. stuf și soare, unică 
prin bogăția și valoarea ei biolo
gică, prin exuberantă șl varietate, 
delta și-a dobîndit un loc aparte ta 
peisajul turistic al României.

Cind e plină de vegetație, delta 
are aspectul unei nesfîrsite păduri 
verzi — „o mare de stuf". Cunos
cută și ca un „rai al păsărilor", 
delta este un loc de popas pentru 
păsările aflate ta pasaj spre sau 
dinspre Europa nordică. în fiecare 
an, circa 25 milioane păsări trec ori 
poposesc în deltă. Rate si gîște 
sălbatice, lișite și pescăruși, lebede 
și cocori. lopătari( stîrci si coco- 
stîrci. berze negre si călifari se în- 
tilnesc pretutindeni, iar ta citeva 
locuri și colonii de pelicani cu 
maiestatea lor heraldică.

Spre acest univers de vacantă in
vită întreprinderea de turism, ho
teluri și restaurante București. Ex
cursiile sînt pregătite cu o durată 
de cinci zile, iar programul preci
zează mijloacele de transport, tra
seul și serviciile asigurate. Astfel, 
după călătoria cu trenul accelerat 
pe distanta București—Tulcea. ur
mează îmbarcarea pe pontoanele 
dormitor, care vor fi gazdele turiș
tilor pe toată durata excursiei. Tra
seul începe de la Tulcea — „Poar
ta de intrare a deltei" — pe apele 
bătrînului fluviu : brațul Tulcea. 
ceatalul Sf. Gheorghe — brațul Sf. 
Gheorghe de-a lungul căruia se în
șiră localitățile Nufărul. Băltenii 
de Sus, Mahmudia, Murighiol, 
continuă apoi prin ghiolurile Roșu 
și Roșuleț, care oferă aspectul unor 
lacuri limpezi, puțin adînci si bo
gate în pește. Orașul Sulina, au
reolat de revenirea la statutul de 
Porto-Franco, ca si de cele două 
caracteristici geografice — cel mai 
estic punct al tării sî orașul situat 
la cea mai joasă altitudine (+3,5 me
tri deasupra nivelului mării) — va 
fi unul dintre popasurile excursiei. 
După navigația pe Dunărea Veche, 

care l-a inspirat pe M. Sadoveanu, 
și după vizitarea complexului tu
ristic „Lebăda" — cel mai modem 
din deltă — următorul popas se va 
face ta celebrul sat pescăresc Mila 
23 — pepiniera campionilor da 
canotaj. Comunele Maliuc. Vultu
rul. Partizani, Ilganii de Sus vor 
jalona drumul de înapoiere pe bra
țul Sulina.

Reîntoarcerea la Tulcea — 
Aegyssus-ul de odinioară — prile
juiește vizitarea celui mal mare 
oraș din nordul Dobrogei. După un 
trecut zbuciumat, cu o frămîntată 
istorie, capitala de astăzi a județu
lui omonim epte nu numai locul in 
care s-a născut pictorul Alexan
dru Ciucurencu si matematicianul 
Gr. Moisil, dar este astăzi și up centru 

eoonomic-industrial important, unde 
se află uzina de aluminiu, șantie
rul naval, întreprinderea de indus
trializare a peștelui, centrala „Delta 
Dunării", antrepozitele frigorifice si 
importante obiective turistioe : Mo
numentul Independentei, statuia 
lui Mircea cel Bătrta. muzeul „Delta 
Dunării", cu secțiile lui de arheolo
gie, științele naturii, artă sn.

Pentru a putea participa cît mai 
multi la acest mirific spectacol al 
naturii și al realizărilor umane, fi
lialele de turism bucurestene din 
bd. Republicii nr. 68. str. Mende
leev nr. 14. bd. 1848 nr. 4 și bd. 
N. Bălcescu nr. 35 se oferă să faci
liteze accesul ta Delta Dunării ta 
serii de cinci zile. In fotografie 1 
imagine din deltă.
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

la Consfătuirea de lucru cu cadrele din zootehnie
(Urmare din pag. I)
și despre aceasta aicL Fără îndo
ială, deficientele din acest sector își 
au rolul lor — și nu mic — în stă
rile de lucruri negative din zoo
tehnie. Dai' nu putem să nu men
ționăm că și anul trecut multe fu
raje grosiere au fost arse, au ră
mas pe cîmp, inclusiv finul, iar fu
rajele concentrate, porumbul în
deosebi, n-au fost strînse la timp, 
și o parte s-a stricat.

Și în acest domeniu trebuie să 
tragem toate învățămintele și con
cluziile care se impun, pentru li
chidarea stărilor de lucruri negati
ve și îmbunătățirea activității. Fără 
îndoială, această situație este, re
pet, un rezultat direct al lipsurilor 
serioase manifestate de conducerea 
ministerului, de organele agricole 
județene, de organele de partid, de 
veterinari și zootehniști.

Ținînd seama de rolul important 
pe are zootehnia îl are în econo
mia noastră națională, de faptul că 
sectorul zootehnic trebuie să repre
zinte cel puțin 50 la sută din to
talul producției agricole, este nece
sar să tragem toate învățămintele 
și din ceea ce avem bun, dar mai 
cu seamă din lipsurile și neajunsu
rile manifestate — și să trecem cu 
hotărîre la îmbunătățirea activității 
pentru realizarea prevederilor pla
nului, a sarcinilor programului 
partidului privind creșterea anima
lelor.

Trebuie să facem totul ca în ur
mătoarele 6. luni să asigurăm rea
lizarea fătărilor, să organizăm co
respunzător monta, să luăm măsuri 
pentru creșterea în greutate a ani
malelor destinate sacrificării. Așa 
cum am menționat, trebuie să ob
ținem o creștere mai mare încă în 
acest an a numărului de animale și 
să pregătim condițiile ca in anul 
viitor și în cincinalul următor să 
îndeplinim prevederile de sporire a 
efectivelor, de recuperare a restan
țelor din acest cincinal.

Am vorbit la întîlnirea cu acti
vul de partid despre necesitatea 
organizării corespunzătoare a fer
melor de reproducție. Pînă în 
toamnă, pînă în septembrie mai 
precis, trebuie să organizăm în toa
te fermele de vaci maternități, a- 
menajîndu-le intr-o parte a grajdu
lui, luînd măsuri de igienă și su
praveghere, . pentru a asigura fă- 
tarea și îngrijirea corespunzătoare 
a vițeilor. Totodată, se cer luate 
măsuri de îngrijire a tuturor viței
lor în prima etapă, iar apoi a vi- 
țelelor și junincilor în ferme spe
ciale, pînă la montă. Numai după 
prima fătare se va trece la selec-. 
f ... reținînd pe cele mai bune, în 
funcție de rezultatele efective în 
producție și nu pornind de la apre
cierile ipotetice ale unor specia
liști.

Am introdus aceste prevederi în 
lege și cer tuturor conducătorilor 
de ferme, conducătorilor de I.A.S. 
și cooperative, tuturor crescătorilor 
de animale, medicilor veterinari, 
organelor agricole să le aplice cu 
fermitate. Pînă în septembrie tre
buie să avem această organizare. 
Este prima problemă pe care tre
buie să o rezolvăm începînd din 
acest an.

A doua problemă care se impu
ne este pregătirea temeinică a per
sonalului stabilit să realizeze mon
ta artificială, școlarizarea sa anua
lă. Fiecare zootehnist, fiecare șef 
de fermă, fiecare îngrijitor trebuie 
să știe să facă această activitate.

Să verificăm aparatura, s-o per
fecționăm, în așa fel încît să asigu
răm realizarea montei în cele mai 
bune condiții. Pot exista, desigur, 
animale cu defecte, dar ele nu pot 
depăși 10 la sută din efective. Chiar 
și acestea trebuie, după prima 
montă, supuse îngrijirii medicilor 
veterinari. Trebuie să nu lăsăm 
această activitate la voia întîmplă- 
rii. Acționînd astfel, putem realiza 
— și avem exemple în țară — o 
natalitate de 85—90 la sută. Aceasta 
este, de fapt, prima problemă care 
se pune și care este valabilă pentru 
toate speciile de animale. Ea pre
supune însă o altă planificare ; să 
aplicăm experiența străveche ca 
majoritatea fătărilor să aibă loc 
primăvara. Dacă nu realizăm 70—80 
la sută din fătări pînă în luna mai, 
nu facem o zootehnie rațională, 
pentru' că vițelul într-un fel creș
te și se dezvoltă vara și în alt fel 
iarna. Deci, să reorientăm această 
activitate și să luăm măsuri ferme 
pentru a o dirija.

Sînt necesare, de asemenea, mă
suri pentru o mai bună organizare 
a montei și la scroafe și oi, pre
cum și pentru o bună îngrijire a 
purceilor și mieilor.

Să acționăm astfel ca anul viitor 
să realizăm natalitatea prevăzută 
în plan, asigurînd în întregime fă- 
tările și creșterea efectivelor. Cred 
că acest lucru este înțeles pe de
plin.

A doua problemă este aceea a 
greutății la tăiere. încă din acest 

an, la porcine, bovine și ovine tre
buie să realizăm greutatea pre
văzută în plan. în 6 luni de zile, 
cu o bună organizare, putem recu
pera rămînerea în urmă în greuta
te la bovine, astfel încît, pînă la 
sfîrșitul anului, să intrăm în nor
mal, să nu mai tăiem sub greuta
tea stabilită. La porci, dacă lucrăm 
bine, sînt necesare doar cîteva luni 
pentru a realiza acest lucru ; prac
tic, pentru a luă 20 de kilograme 
în plus sînt necesare circa 35—40 
de zile. In 4—5 luni de zile putem, 
printr-o bună organizare, realiza 
acest lucru și la oi. Realizarea greu
tății la tăiere constituie una din 
problemele pe care trebuie s-o re
zolvăm în cel mai scurt timp, eșa- 
Ionînd atingerea greutăților pre
văzute în raport de specie. Dealt
fel, prin sistemul de preturi, am 
acordat avantaje pentru livrarea 
animalelor cu greutate mai mare. 
Este evident că multe I.A.S.-uri în
registrează pierderi, deoarece nu
mai în zootehnie s-au pierdut mili
arde de lei, nerealizîndu-se efecti
vele și greutatea stabilită pentru 
sacrificare. Ridicarea natalității va 
asigura și producția corespunzătoa
re de lapte. Trebuie să facem totul 
ca, în acest an, să realizăm, în în
tregime, producția de carne de pui, 
chiar să asigurăm o cantitate mai 
mare, pentru a putea astfel să com
pensăm nerealizarea cantității de 
carne de bovine și porcine, ca ur
mare a tăierii sub greutatea sta
bilită.

Tovarăși,
în problema bazei furajere este 

necesar să trecem, în conformitate 
cu cele stabilite în plan, la strînge- 
rea și conservarea în bune-condiții 
a furajelor care se recoltează în 
această perioadă.. Să avem grijă, 
de asemenea, de recoltarea orzului, 
a paielor de orz, iar în continua
re, a griului și celorlalte culturi.

Sîntem aproape de coasa a doua, 
dar în multe locuri lucerna și fi
nul, după ce au fost cosite, se gă
sesc încă pe cîmp și se deteriorea
ză, împiedicînd și creșterea noii 
producții. Avem servicii speciale 
pentru baza furajeră, de la minis
ter și pînă jos. Zootehnistul însuși 
trebuie să răspundă de baza fura
jeră. Atit la bovine, cît și la ovine, 
furajele grosiere, finețurile, pășuni
le sînt hotărîtoare.

Prima sarcină este deci să tre
cem, cu hotărîre, la stringerea a 
ceea ce avem acum și să ne ocupăm 
serios de cultura a doua de po
rumb, pentru a obține în toamnă o 
producție cît mai mare de furaje. 
Să luăm măsuri pentru gospodă
rirea rațională și păstrarea cu gri
jă a furajelor concentrate. Este ne
cesar să organizăm rapid, mai cu 
seamă pentru complexele mari, o 
bază proprie de depozitare a fura
jelor. Porumbul și orzul destinate 
bazei furajere nu au ce căuta la 
întreprinderile de valorificare a 
cerealelor, pentru scumpirea inu
tilă a prețului. Să organizăm 
depozitarea direct în complexe, 
sub îngrijirea directorului com
plexului, a zootehnistului, a per
sonalului din aceste unități, pen
tru a asigura baza furajera nece
sară în conformitate cu norma sta
bilită. (Aplauze puternice). într-un 
timp scurt este necesar să realizăm 
mijloace corespunzătoare pentru 
prelucrare. Trebuie să lichidăm 
centrele mari de producere a fu
rajelor concentrate, care dublează 
prețul. Nu avem nevoie de nici un 
fel de valoare a producției globa
le în furajare. Nu creștem cu ni
mic mijloacele de furajare dacă 
scumpim prețul la porumb, la orz 
și așa mai departe. Nu este o îm
bunătățire a eficienței economice, 
ci o înrăutățire, și trebuie să lichi
dăm cu desăvirșire această stare de 
lucruri necorespunzătoare. Pînă în 
toamnă, toți trebuie să-și realize
ze în complexe, cu mijloacele pe 
care le au, depozitarea porumbului 
și orzului și să primească direct 
din cîmp furajele recoltate, fără a 
mai trece prin intermediar. (Aplau
ze puternice).

Este necesar, de asemenea, să pu
nem Institutul de nutriție ca, în co
laborare cu zootehniștii și medicii 
veterinari, cu specialiștii agricoli 
și practicienii cu multă experiență, 
să stabilească rețete de pregătire a 
furajelor, pornind de la cele mai 
bune rezultate obținute in unită
țile noastre. Ministerul, împreună 
cu institutul, trebuie să dea rețe
tele acestea scris. Desigur, nu pe 
referate de zeci de pagini, pretin- 
zînd plata în raport de numărul 
coaielor de tipar. (Aplauze). Dealt
fel, sistemul editorial de a remune
ra lucrările nu după conținut, ci 
după volum, trebuie lichidat. Să 
inversăm, și aici, situația, stimu- 
lînd nu numărul de pagini, ci so
luțiile concrete. Mă refer acum la 
zootehnie, dar problema este vala
bilă și în alte domenii. (Aplauze). 
Deci, să elaborăm rețete, norme 
precise în cifre, fără multe expli
cații și să le trimitem în ferme, ca 
oamenii să știe cum trebuie să lu

creze. Dealtfel, aceasta este o o- 
bligație pe care trebuie să o în
deplinească și medicina veterina
ră, ca și celelalte sectoare, pentru 
a putea asigura în mod corespun
zător generalizarea rapidă a prac
ticii bune în prepararea și buna 
furajare a animalelor. Avem pre
văzut asigurarea bazei, în confor
mitate cu normele de furaje con
centrate. Obligatoriu, fiecare com
plex trebuie să cunoască precis 
normele, să știe cit are de primit 
și să-și gospodărească și adminis
treze baza furajeră în mod rațio
nal.

Nu vreau să mă mai refer la pro
blemele despre care s-a mai vorbit 
aici, în legătură cu experiența pe 
care o avem în ce privește resur
sele de furaje secundare. Să ge
neralizăm această experiență, să 
obligăm unitățile agricole să o fo
losească.

Vreau însă să vorbesc despre 
problema principală, aceea a sur
sei de furaje de volum. Noi avem
4 200 000 de hectare de pășuni și 
finețe ; în plus, din suprafața a- 
rabilă, s-au repartizat 700 000— 
800 000 hectare. Avem deci aproa
pe 5 000 000 de hectare pentru fu
raje de volum. Unele plante fura
jere dau 70 000—80 000 kg la hec
tar, chiar și 100 000 kg. Lucerna 
dă 40 000—50 000 kg pe an la hec
tar, sfecla furajeră dă, acolo unde 
se lucrează bine, și 150 000 kg — 
unii au obținut chiar 180 000 kg. 
Guliile ajung la aceeași producție 
ca și sfecla furajeră. Să cultivăm 
această suprafață de 5 000 000 hec
tare cu ceea ce este mai valoros, 
mai nutritiv, obținînd maximum 
de producție de pe ele. Pe 5 000 000 
de hectare, cu numai 40 de tone la 
hectar, am obține 200 de milioane 
de tone de furaje de volum. A- 
ceasta, fără paie, fără cocenii de 
porumb. Deci cu mult peste ceea 
ce avem nevoie, pentru că efecti
vele noastre necesită 130 000 000— 
140 000 000 de tone de furaje.

De aceea trebuie să cultivăm 
toate suprafețele cu plantele cele 
mal bune, care dau producțiile 
maxime. Desigur, circa 1 milion— 
1 milion și jumătate de hectare 
sînt pășuni de munte care trebuie 
numai supraînsămînțate, curățate 
și din cînd în cînd grăpate. Dacă 
la 3 ani reînsămînțăm aceste pă
șuni și le cultivăm, vom obține 
furaje în cantități suficiente.

Am stabilit ca din toamna aces
tui an să reînsămînțăm pînă la 1 
milion de hectare, asigurînd în- 
grășarea corespunzătoare, chimică 
și naturală, și sistemul de păs
torit, cum se făcea pe timpuri.

Sursa principală pentru buna 
furajare a bovinelor și ovinelor 
trebuie să fie cele aproape
5 000 000 hectare, pe care trebuie 
să le însămînțăm, să le cultivăm 
cum cultivăm grîul și porumbul. 
Aceasta este o problemă centrală 
a zootehniei.

Totodată este necesar ca paiele 
și cocenii să fie strînse, depozitate, 
îngrijite, preparate în mod cores
punzător, în amestecurile care se 
cunosc, cu diferite substanțe — 
inclusiv cu produse chimice, cum 
sînt ureea și altele. Să analizăm 
aceste probleme pe fiecare consi
liu agroindustrial, pe fiecare com
plex în parte, în fiecare comună, 
astfel încît, începînd chiar din 
acest an, să punem ordine în acest 
domeniu hotărîtor pentru înfăptu
irea programului de creștere a a- 
nimalelor.

In consfătuire s-au făcut o serie 
de sugestii și propuneri. Va trebui 
să fie analizate, intr-un timp scurt, 
să se dea răspuns tuturor proble
melor, atît celor juste, care trebuie 
soluționate, cît și celorlalte, expli- 
cînd cum trebuie înțelese lucrurile.

Sînt probleme legate de adăpos- 
tirea animalelor, de construcții. 
S-a uitat o experiență foarte bu
nă, inclusiv din perioada coope
rativizării, de construire a adăpos
turilor cu cheltuieli mici, și care 
să asigure o îngrijire corespunză
toare a animalelor. Avem multe 
construcții începute, toată lumea 
așteaptă oțel-bețon și ciment pen
tru a face grajduri, renunțind la 
materiale locale tradiționale. Tre
buie trecut imediat la realizarea 
în întregime a construcțiilor cu 
mijloace propriu Pentru comple
xele mari care au fost începute 
vom acorda sprijinul material ne
cesar, dar ele trebuie realizate tof 
cu forță de muncă locală. Este 
necesar ca fiecare județ, fiecare 
consiliu agroindustrial să-și re
zolve problemele în așa fel încît, 
pînă în toamnă, să fie încheiate 
și date în folosință toate .construc
țiile. Să modernizăm construcțiile 
existente, introducînd rapid mul
sul mecanic peste tot. In 1981 să 
generalizăm mulsul mecanic în 
toate grajdurile. Producem utilaje
le necesare — ele trebuie per
fecționate și îmbunătățite în con
tinuare — și să trecem la rezol
varea radicală a acestei probleme. 
Pînă la sfîrșitul lui 1981 să fie re
zolvate — pe complexe, pe comu

ne — toate problemele privind 
buna organizare și asigurarea ba
zei materiale.

Tovarăși,
în zootehnie, ca în orice dome

niu, hotărîtoare este pregătirea ca
drelor, pentru că, pînă la urmă, 
oamenii sînt cei care hotărăsc 
realizarea programului de creștere 
a animalelor. Facultăți avem — și 
de zootehnie, șl de medicină vete
rinară, și de agronomie, și de alte 
specialități. Avem și școli medii, 
precum și alte forme de pregătire 
a cadrelor. Să analizăm și să îm
bunătățim programele respective 
și, mai cu seamă, să realizăm ceea 
ce este prevăzut în Legea învăță- 
mîntului, astfel încît la absolvirea 
facultății, cel care a urmat zooteh
nia să știe să lucreze cu anima
lele. Nu am nimic împotrivă ca și 
tinerii născuți în oraș să lucreze 
în zootehnie, dar înainte de a in
tra în facultate să se ducă să lu
creze doi ani într-un grajd, pen
tru a vedea dacă sînt hotărîți să 
îngrijească animalele. Zootehnis
tul, ‘medicul veterinar nu pot 
sta două ore în complex sau în 
grajd și 6 pe drum, între oraș și 
comună; nu se pot realiza in 
acest fel nici zootehnie, nici agri
cultură și, în general, nici un fel 
de alte activități. (Aplauze puter
nice). Cei care doresc să lucreze în 
zootehnie trebuie să știe ce este 
zootehnia și să iubească animalele. 
Altfel nu va fi niciodată un 
zootehnist bun, ci un funcționar. 
Or, în creșterea animalelor n-avem 
nevoie de funcționari. Zootehnistul 
trebuie să fie nu funcționar, ci un 
bun specialist. El lucrează cu ani
malele și trebuie să le înțeleagă, 
să știe ce le trebuie, să știe să se 
apropie de ele. Numai astfel ani
malul îi va răspunde în mod co
respunzător. Fără aceasta nu poți 
fi nici medic veterinar, nici zooteh
nist ! în învățămîntul nostru agri
col trebuie să mărim durata prac
ticii. Este necesar ca primul an să 
fie de practică. (Aplauze prelun
gite). Să li se dea tinerilor animale 
conform normei să le îngrijească, 
să obțină producții — desigur, sub 
îndrumarea zootehnistului, a mais
trului zootehnist. După această 
practică, să facă studii, continuînd 
;șă facă practica ce se prevede 
anual. Acest lucru este valabil și 
pen?ru liceele zootehnice. Din acest 
an să reorganizăm mai bine siste
mul de învățămînt agricol. în
deosebi practica în producție, de
oarece fără cadre bune, fără oa
meni pasionați nu vom putea face 
o zootehnie și o agricultură avan
sate. Cunoașteți foarte bine, mai cu 
seamă cei care ați crescut la țară, 
cît de mult iubea țăranul anima
lele ; iarna ^pcotea haina de pe el 
și o punea pe vacă, pe cal. Acum, 
unii se poartă cu animalele brutal, 
fără nici o atenție, fără nici o grijă. 
Nu se poate face așa zootehnie ! 
Trebuie să formăm un adevărat 
cult al creșterii animalelor, un cult 
al dragostei pentru animale, pen
tru îngrijirea lor, căci ele ne asi
gură hrana, îmbrăcămintea, însăși 
dezvoltarea națiunii noastre! 
(Aplauze puternice, prelungite).

Este necesar ca toți cetățenii care 
dețin, într-o formă sau alta, teren 
agricol, să crească animale, atît 
pentru consumul propriu, cît și 
pentru contractări sau vînzare.

Fiecare comună, fiecare oraș, fie
care județ trebuie să-și asigure 
animalele și producția animalieră, 
atît pentru consumul propriu, cît și 
pentru fondul central.

Am început cu o critică foarte 
severă la adresa situației din 
zootehnie și, normal, a zootehniș- 
tilor. Știu însă că avem mulți 
zootehniști buni, pasionați, care 
răspund criteriilor la care m-am 
referit Trebuie să facem în așa fel 
încît toți lucrătorii din zootehnie 
— zootehniști, medicii veterinari, 
toți oamenii muncii care lucrează 
în acest sector — să devină un de
tașament de onoare, de frunte 
al agriculturii noastre. Să ob
ținem, într-un timp scurt, o 
schimbare radicală în creșterea și 
dezvoltarea producției animaliere, 
a zootehniei în general. Avem 
condiții și putem lichida rapid 
starea de lucruri existentă în mo
mentul de față. Sînt convins că 
dacă vom lua măsuri pentru pre
gătirea temeinică a cadrelor din 
zootehnie — soluționînd și proble
mele care s-au ridicat în această 
consfătuire — putem obține rezul
tate bune, putem face din zooteh
nia noastră un sector fruntaș al 
agriculturii, al economiei naționale 
în general. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Tovarăși,
Am spus mai înainte cîteva lu

cruri critice despre cercetare. Și în 
continuare tot critic voi vorbi. In
stitutul Pasteur era un institut re
numit pe plan internațional; acum — 

mi s-a spus că a rămas în urmă, 
că nu reușește să soluționeze pro
blemele, să asigure o serie de me
dicamente, vaccinuri, mai cu sea
mă pentru păsări. Trebuie să 
facem ca Institutul Pasteur să se 
ridice cel puțin la nivelul presti
giului pe care l-a avut în trecut 
și să soluționeze rapid problemele.

Trebuie să ridicăm, de aseme
nea, nivelul activității Facultății 
de medicină veterinară, ținînd sea
ma de noile schimbări, de noua 
organizare a zootehniei în com
plexe mari, care cere o altă pregă
tire decît aceea din gospodăria 
mică. Medicina trebuie să se adap
teze noilor stări de lucruri.

Avem un institut de cercetare 
pentru bovine, dar nu avem nici o 
rasă de bovine creată de acest 
institut. Trebuie să spunem lucru
rilor pe nume. Aceșt institut, în 
loc să se ocupe de dezvoltarea ra
selor noastre, care sînt adaptate 
condițiilor de, climă din România, 
s-a gîndit de unde să cumpere 
animale, fie că sînt bune sau nu 
pentru specificul nostru. (Animație, 
aplauze). Aceasta nu e cercetare 
zootehnică, este comerț. Sînt de 
acord că trebuie să ținem pasul cu 
tot ceea ce e mai bun, să dezvol
tăm genetica modernă, ingineria 
genetică, să ținem seama de tot 
ceea ce este mai avansat în știință. 
Dar aceasta nu pentru a ne gîndi 
să cumpărăm animale, ci pentru 
a ști cum să transformăm rasele 
românești Noi am avut o „brună" 
și o „bălțată" bune. Bruna noas
tră de Maramureș și Siementhalul 
nostru erau căutate în străinătate. 
Cercetarea trebuie să se bazeze 
pe aceste rase în acțiunea de ame
liorare și crearea de animale de 
mare productivitate. Avem unele 
rezultate bune în sectorul porcin. 
In sectorul ovin însă, în afară de 
ceea ce am realizat la Palas — 
cam de mult — nu s-au mai făcut 
progrese. N-am făcut aproape ni
mic în ce privește oaia noastră de 
munte, care nu poate fi înlocuită ; 
nu s-a acționat pentru a o dez
volta, pentru a-i conferi calități 
superioare în ce privește producția 
de carne, lapte și lînă. Avem re
zultate bune la păsări, dar și aici 
am impresia că tovarășii se mul
țumesc cu ce s-a realizat și nu 
gîndesc mai departe. în ultimii 
doi ani, lucrurile au început să 
meargă chiar în declin.

Deci, este necesar să analizăm 
serios cercetarea în zootehnie. Să 
îmbunătățim cercetarea și în ce 
privește sericicultura, animalele 
de blană, apicultura.

Eu sînt complet de acord că 
munca în agricultură te împinge, 
de multe ori, spre poezie, dar poe
zia trebuie făcută in timpul liber, 
în cercetare nu se poate face poe
zie, ci lucruri concrete ! Poezia 
trebuie să' fie a doua meserie — 
ca să zic așa, iar meseria de zoo
tehnist, de cercetător, să se mate
rializeze în rase de animale supe
rioare, tot mai productive. (Aplau
ze puternice).

Iată de ce insist să analizăm în 
următoarele 2—3 luni situația din 
cercetarea zootehnică, să revedem 
programele și să punem Ia punct 
acest sector, legîndu-1 strîns de 
producție. Să legăm institutele de 
complexele mari și de rezultatele 
concrete, să unim aceste forțe ale 
cercetării zootehnice, ale facultăți
lor pentru a realiza programele 
stabilite în acest domeniu.

Tovarăși,
Toate acestea necesită creșterea 

răspunderii și îmbunătățirea acti
vității direcțiilor județene, a sec
toarelor zootehnice, a conducerilor 
din complexe, ca și a activității 
ministerului. Se impune din partea 
ministerului o conducere operati
vă, la fața locului, un contact per
manent, viu, cu cei care lucrează 
în zootehnie, și rezolvarea rapidă 
a tuturor problemelor pe care Ie 
ridică viața, activitatea de zi cu zi. 
Am mai discutat aceste probleme. 
Consider că ministerul se mișcă 
încet Trebuie să analizăm serios 
activitatea sectorului zootehnic 
din minister, ca și de la ju
dețe, a sectoarelor zootehnice din 
I.A.S.-uri, unde situația este cu 
totul nesatisfăcătpare, și să luăm 
măsuri energice, să punem ordine. 
Mi se pare, cel puțin la prima ve
dere, că însăși organizarea secto
rului zootehnic nu se bucură de a- 
tenția corespunzătoare. Se impune 
ca, începînd de la minister, să 
avem o mai bună organizare, iar 
unul din primii locțiitori ai mi
nistrului, dacă nu chiar primul, să 
se ocupe de zootehnie. (Aplauze 
puternice).

Dacă vrem ca zootehnia să dea 
50 la sută din producție, trebuie 
să tragem concluzii și din punct 
de vedere organizatoric. Nu spun 
ca 50 la sută din personalul minis
terului să se ocupe de zootehnie 
— pentru că și pregătirea bazei 

furajere, a porumbului, servește 
zootehniei — dar trebuie o orga
nizare mai bună. Trebuie să fie 
cadre care să răspundă și să aibă 
puterea de decizie în minister, ca 
și la județ. (Aplauze puternice).

Va trebui să analizăm această 
situație și la complexe, în consilii
le agroindustriale, în cooperative. 
Fiecare cooperativă să aibă un 
puternic sector zootehnic, dintr-o 
specie sau alta, în așa fel ca în toa
te cooperativele, ponderea zooteh
niei să ajungă în jur de 45—50 ia 
sută. Nu există cooperativă unde 
să nu se poată face zootehnie, în 
raport cu specificul lor, punînd 
accentul pe o specie sau alta. 
Mai multă atenție trebuie acor
dată sericiculturii ; în mod obli
gatoriu, în fiecare cooperativă, 
în fiecare comună, în fiecare 
gospodărie a celor care locuiesc 
în sate, să se crească viermi 
de mătase, așa cum se făcea 
în trecut. în fiecare comună și în 
fiecare gospodărie, în cooperative, 
întreprinderi, școli, să fie stupi de 
albine. Acestea au importanță 
— știți bine — și în ce privește asi
gurarea polenizării.

Trebuie să întărim sectorul care 
se ocupă de baza furajeră. Să asi
gurăm o organizare corespunză
toare a gospodăririi bazei furajere. 
Dispunem de institute pentru să- 
mînță de grîu, de porumb, dar n-a
vem cine să se ocupe de producerea 
seminței pentru finețe, pentru pă
șune. Trebuie să punem la punct 
organizarea corespunzătoare a cul
tivării celor 5 milioane de hectare 
pentru furaje.

Să punem' Institutul de nutriție 
să elaboreze-rețete, norme, pe baza 
experienței ’practice, care să ajute 
la generalizarea a tot ceea ce este 
pozitiv în furajarea animalelor, 
realizînd reducerea consumurilor 
pe kg de carne, lapte, lină — ten
dință și preocupare ce se manifestă 
în toată lumea. Să facem astfel în
cît cercetarea și organizarea — care 
sînt strîns legate. între ele — să 
răspundă cerințelor arătate. Tot
odată, conducerea ministerului, în
suși ministrul, trebuie să înțeleagă 
că nu se mai pot admite stările de 
lucruri de pînă acum, că acest sec
tor nu mai poate fi neglijat, că el 
trebuie condus în mod corespun
zător.

Sînt necesare măsuri pentru creș
terea răspunderii conducerii coope
rativelor, a conducerilor I.A.S.-uri- 
lor, a organelor și organizațiilor de 
partid din cooperative, din I.A.S.- 
uri, din comune. Trebuie ridicată, 
de asemenea, răspunderea comite
telor județene de partid, care au 
datoria să urmărească realizarea 
acestor sarcini.

Avem o Uniune Națională a Coo
perativelor Agricole de Producție, 
avem consilii județene — trebuie 
să vă spun deschis, știu că sînt aici 
președinții acestor uniuni județene, 
nu se simte în mod corespunzător 
existența acestor organisme, ele 
nu-și îndeplinesc cum trebuie răs
punderile încredințate în conduce
rea activității cooperativelor, în 
unirea eforturilor acestora pentru 
realizarea programelor pe care le 
avem. Activitatea acestora trebuie 
să se reflecte nu în numărul de 
adunări, ci în felul în care se asi
gură creșterea producției agricole, 
inclusiv din zootehnie. Uniunea 
nu a fost creată pentru a ține 
adunări și ședințe, ci pentru a 
mobiliza cooperatorii, specialiș
tii, ca să desfășoare o muncă 
intensă de realizare a producției 
planificate! (Aplauze puternice). 
Trebuie să unim eforturile uniu
nii, ale organelor agricole pentru 
a acționa în aceeași direcție. Nu 
vreau să mă refer acum la alte 
instituții economice — inclusiv la 
Banca agricolă — care au, de a- 
semenea, obligații și răspunderi 
importante în acest domeniu.

Sarcini de mare răspundere re
vin consiliilor populare comunale, 
orășenești și. județene în realizarea 
unei.zootehnii moderne și de mare 
productivitate. Ele trebuie să asi
gure realizarea riguroasă a legi
lor și hotărârilor privind creșterea 
animalelor.

Aș dori să subliniez răspunde
rile ce revin Uniunii Tineretului 
Comunist. Va trebui să acordăm 
mai multă atenție tinerilor de la 
sate, să recrutăm și să pregătim 
tineretul să lucreze în zootehnie. 
Este o tendință mai generală de 
a pleca din sate spre orașe; a- 
ceastă tendință este îndreptățită 
pînă la o anumită limită. In a- 
celași timp trebuie să asigurăm 
prezența tinerilor în agricultură, 
în zootehnie. De fapt, copilul tre
buie educat din școală în spiritul 
cultului pentru agricultură, pentru 
pămînt, pentru animale, pentru 
zootehnie ! (Aplauze puternice).

Să înțelegem bine că agricul
tura este o ramură fundamentală 
pentru societatea noastră, că fără 
agricultură nu putem realiza so
cialismul. nici socialismul multila
teral dezvoltat, nici comunismul! 

Oricîte referate, oricîte calcule, 
oricîte teze ar enunța economiștii 
cu privire la principiile de repar
tiție, este un fapt că mai întîi tre
buie să ai ce să repartizezi; dacă 
nu ai carne și alte produse, refe
ratele sînt de prisos ! (Aplauze 
puternice).

Realizarea Programului partidu
lui nostru, făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate, a 
comunismului cer o agricultură 
dezvoltată, o zootehnie avansată. 
Și aici trebuie să învingem capita
lismul ! Nu în vorbe, ci cu ani
male mai bune, mai productive, ; 
cu o agricultură superioară. Aceas- ; 
ta înseamnă întrecerea între so
cialism și capitalism ! (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Uniunea Tineretului Comunist, 
împreună cu organele și organiza
țiile de partid, trebuie să acorde 
o deosebită atenție muncii în rân
dul tineretului, determinînd ca o 
parte mai mare a acestuia să lu
creze în zootehnie, asigurînd creș
terea și educarea lui corespunză
toare. învățământului îi revin, de 
asemenea, sarcini importante în a- 
ceastă privință. Trebuie să îmbună
tățim manualele școlare, începînd 
cu abecedarul. (Aplauze puternice), 
învățămîntul trebuie să-l lege pe 
om de pămînt, nu să-l rupă ! E- 
ducația patriotică nu este o no
țiune abstractă, ci înseamnă dra
gostea față de satul, locul, comu
na, casa unde omul s-a născut, față 
de tot ceea ce îl înconjoară. 
Dacă omul nu este educat de mic 
în spiritul dragostei pentru locul 
unde s-a născut, degeaba vorbim 
de educație patriotică, comunistă. 
Patriotismul înseamnă dragostea 
de muncă, de glie, de pămînt, de 
casa unde te-ai născut. Aceasta 
este patria, ea nu este ceva ab
stract ! (Aplauze puternice, prelun
gite).

In fine — pentru a nu mă cri
tica tovarășii de la Planificare și 
de Ia alte organe centrale că i-am 
uitat — trebuie să spun că și ei 
au o anumită răspundere pentru 
stările de lucruri negative din 
zootehnie. Sînt lipsuri in telul cum 
s-au ocupat de asigurarea bazei 
materiale corespunzătoare, de con
trolul realizării planului. Nu este 
totul să scriem pe hîrtie ce tre
buie să facem; este necesar să 
asigurăm baza materială și să ur
mărim săptămînal, lunar, zilnic, 
cum se îndeplinesc sarcinile sta
bilite. în această privință, trebuie 
să spun că organele noastre cen
trale, începînd cu Planificarea, nu 
și-au realizat cum trebuie sarcini
le. Este necesar ca, pornind de la 
obiectivele mari pe care le avem 
în agricultură, în zootehnie, să 
luăm toate măsurile pentru a pune 
mai multă ordine, pentru a solu
ționa problemele, inclusiv de or
din material, în vederea realizării 
unei zootehnii la nivelul cerințe
lor societății noastre de astăzi. 
(Aplauze prelungite).

Despre zootehnie se poate vorbi 
mult, atît despre succese, cît și des
pre lipsuri. Cu toată insatisfacția 
pe care o avem, pornim cu încre
dere deplină că dispunem de tot 
ceea ce este necesar pentru a a- 
sigura, într-un timp relativ scurt, 
lichidarea stărilor negative de lu
cruri, îmbunătățirea întregii activi
tăți, înfăptuirea neabătută a pro
gramului de dezvoltare a zooteh
niei, de creștere a producției ani
maliere. Dispunem de mijloace ma
teriale și vom asigura tot ce este 
necesar ; dispunem de oameni, de 
cadre corespunzătoare.

Am deplina încredere că cei pre- 
zenți la consfătuire, toți cei care 
lucrează în zootehnie, în agricul
tură în general, organele și orga
nizațiile de partid, vor înțelege că 
trebuie să obținem o schimbare po
zitivă radicală în activitatea din 
zootehnie, asigurînd ridicarea a- 
cestui sector la nivelul de ramu
ră principală a agriculturii, de ra
mură importantă a economiei na
ționale în ansamblu. Sînt convins 
că lucrătorii din zootehnie, voi cei 
prezenți aici, veți face totul pen
tru a realiza acest obiectiv ! (A- 
plauze puternice, prelungite; so 
scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“).

Doresc, în încheiere, să adresez 
celor prezenți, tuturor celor care 
lucrează în acest sector important 
al economiei noastre, felicitări pen
tru ceea ce s-a făcut bun pînă a- 
cum și urarea de a obține rezul
tate superioare, de a munci în așa 
fel încît anul viitor, cînd ne vom 
îhtîlni din nou, să putem constata 
împreună o schimbare radicală în 
zootehnie.

Mult succes și multă sănătate, 
dragi tovarăși ! (Aplauze puterni
ce, prelungite; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!". Cei prezenți 
in sală se ridică în picioare și o- 
vaționează îndelung pentru Parti
dul Comunist Român, pentru Co
mitetul său Certral, pentru secre
tarul general al partidului și pre
ședintele țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).
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PUNCTELE DE DOCUMENTARE Serbările școlare de sfîrșit de an
sediul cotidian al inițiativelor în munca

politico-ideologică
Cobadin. La punctul de documen

tare se găsesc seturi de diapozitive, 
realizate de cineclubul din comună, 
înfățișînd „pe viu" aspecte din cam
pania agricolă. Filmul este folosit și 
spre a imprima o orientare „la con
cret" dezbaterilor în învătămîntul da 
partid. „De ce întîrzie semănatul ?“ 
întrebau, la un moment dat. autorii 
raidului-anchetă. 
le utilaje", suna 
cat sugestiv de 
combine care se 
cina reparațiilor 
tractoriști moțăind Ia umbra bufetu
lui. Apoi. în adunarea generală de 
partid „vedetele filmului" au luat 
cuvin tul...

Medgidia. întreprinderea mecanică 
de utilaje. La punctul de documen
tare politico-ideologică, secretarul co
mitetului de partid si directorul in
formează pe propagandiști asupra 
principalelor prohleme economice cu 
care este confruntată întreprinderea, 
incit aceștia să le poată aborda tn cu
noștință de cauză la cursurile Invă- 
tămîntului de partid.

Comitetul orășenesc de partid Cer
navoda. în săptămîna în care am în
treprins investigațiile noastre, la punc
tul de documentare erau programate: 
o informare politică privind confrun
tarea de idei în lumea contemporană : 
prezentarea citorva legi tn cadrul 
„Tribunei juridice" ; o consultație 
pentru învătămîntul de partid.

Institutul de lnvățămlnt superior 
din Constanta. La cabinetul de docu
mentare în domeniul științelor socia
le. ne-a atras atenția faptul că. prin 
folosirea unui bogat fișier bibliogra
fic funcțional se furnizează un ma
terial documentar variat nu numai 
cadrelor didactice si studenților, dar 
totodată — pe bază de contract sau 
la cerere — diverselor instituții ideo
logice. Recent au fost organizate aid 
o „masă rotundă" avînd ca temă 
„Repere pedagogice în educarea ma- 
terialist-științifică a studenților* si 
simpozionul „Istorie si contempora
neitate".

...înseși aceste dteva exemple 
Ilustrează sugestiv, deși evident par
țial. multiplele valențe ale activită
ții punctelor de documentare politico- 
ideologică. instrumente de certă uti
litate pe tărîm educativ — firește cînd 
sînt utilizate de organizațiile de partid 
cu grijă si pricepere, sistematic, fără 
Intermitențe. O confirmă, odată 
mai mult, investigația întreprinsă la 
20 de puncte de documentare si ca
binete de științe sociale din județul 
Constanta privind aportul lor la eres-

„Păi. n-avem destu- 
răspunsul — rectifi- 
imagini prezentind 
„odihnesc" din pri
de mîntuială sau

ferea forte! de înriurire a propa
gandei.

Analiza principalelor coordonate 
ale activității acestora prin prisma 
criteriului eficientei practice situează 
pe prim plan preocupările vizînd 
asigurarea unei informări temeinice 
și multilaterale atît a celor care des
fășoară munca politico-educativă, cît 
și a „beneficiarilor" ei. La majorita
tea punctelor (cu reușite notabile la 
Combinatul de lianți si azbociment 
Medgidia. Trustul de construcții lo
cale și I.M.N. Constanta) sînt utili
zate ca modalități curente în acest 
scop : informarea periodică a propa
gandiștilor privind problemele con
crete locale, realizarea sarcinilor ce 
revin colectivului unității respecti-

în strădania de a accentua caracte
rul participativ al muncii politico- 
educative. unele puncte au organi
zat dezbateri pe teme importante 
ale politicii partidului. Dintre cele 
mai izbutite amintim pe cele referi
toare la : principiile noului mecanism 
economico-financiar ; direcțiile prin
cipale de dezvoltare a democrației 
noastre socialiste ; modalitățile de 
creștere a eficientei muncii politico- 
educative. La punctul de documen
tare din Cobadin se organizează bilu
nar. sub genericul „Tribuna activită
ții economice", intîlniri cu specialist! 
si „mese rotunde" pe teme referi
toare la : căile de reducere a chel
tuielilor de producție ; economisirea 
de materii prime, energie, combusti-

• Rezultate bune acolo unde se manlfestâ inițiativa, 
perseverența • Dar și „roade" ale formalismului

ÎNSEMNĂRI DIN JUDEȚUL CONSTANȚA

ve ; furnizarea întregului fond docu
mentar (cărți, broșuri, colecții de re
viste si ziare, indicații bibliografice) 
neoesar studiului individual al pro
pagandiștilor și cursanților. chiar în 
incinta punctului : consultațiile indi
viduale sau colective, răspunsurile la 
întrebări pe teme social-politice.

Temeinica asimilare a cunoștințelor 
tn domeniul economiei politice, con
strucției de partid si al altor științe 
sociale este înlesnită de folosirea cu
rentă a mijloacelor audiovizuale mo
derne, ca și a seturilor de planșe, dia
grame și grafice prezentind sugestiv 
bilanțul realizărilor economiei pe plan 
național și județean, obiectivele tra
sate de Congresul al XH-lea. Se re
marcă Insă faptul că. în timp ce la 
punctele de documentare I.M.U.M. 
Medgidia. întreprinderea integrată de 
lînă și întreprinderea de bere Con
stanta am găsit numeroase grafice 
înfățișînd dinamica principalilor indi
catori de plan ai unității si sarcinile 
ce le revin în viitorul cincinal, la 
S.U.G.T.C. nr. 6 Cernavoda și Că
minul cultural din Cobadin se ma
nifestă tendința de a aștepta ca pînă 
și asemenea planșe să fie trimise „de 
la centru", „de la județ".

Am observa si faptul că există pe 
alocuri tendința de a „fetișiza" rolul 
diafilmelor. diapozitivelor, conside- 
rindu-se pe semne că ele ar asigura 
automat, de la sine. înțelegerea pro
blematicii respective, „economisind" 
efortul de argumentare, interpretare, 
aprofundare a temei.

Arta - mijloc
de apropiere spirituală

bill : folosirea Intensivă a timpului 
de lucru și utilajelor.

Progrese evidente se vădesc si tn 
activitatea cabinetelor de științe so
ciale din școli. La Liceul nr. 6 și Li
ceul Industrial energetic Constanta. 
Liceul industrial nr. 1 Medgidia șînt 
folosite seturi de panouri, tabele, 
grafioe ingenioase și albume confec
ționate de elevi ca lucrări practice ; 
retroproiectorul și diascopul au intrat 
în uzul curent ; la fiecare temă este 
indicat materialul bibliografic de ri
goare aflat în biblioteca scolii.

Aceasta nu justifică, bineînțeles, 
tendințele de automultumire mani
festate pe alocuri, cu atlt mai mult cu 
cît la unele cabinete de Istorie — ca 
la Liceul agroindustrial Cobadin — 
diferitele panouri, planșe colorate, ta
blouri. fotomontaje care acoperă pe
reții produc impresia unui concurs 
de „pavoazare". Preocuparea pentru 
aspectul „decorativ" este atît de ab
sorbantă uneori îneît este dificil să 
detectezi vreun criteriu tematic ori 
cronologic luat în considerare la gru
parea fotografiilor si facsimilelor. 
Surprind — îndeosebi la Liceul pe
dagogic din Constanta — sărăcia ma
terialului intuitiv, numărul infim al 
planșelor întocmite de elevi, ca si lip
sa de ordine în care sînt tinute pa
nourile. hărțile. îneît cu greu îti poți 
închipui cum pot fi „detectate" la 
predarea lecției.

Pe lingă punctele de documentare 
situate în „plutonul fruntaș" (cu 
program trimestrial sau lunar, orar 
de funcționare zilnic, activitate multi
laterală) sînt altele care, deși nu au 
program sau orar, inițiază totuși un 
șir de acțiuni specifice profilului 
punctelor. Oricît ar părea de ciudat, 

• unele nu au însă nici programe si 
orar, nici firmă și... aproape nici o 
activitate.

La Șantierul naval Constanta. în- 
tr-o încăpere învecinată sediului or-

ganizațillor obștești, vitrinele unor 
așa-zise biblioteci lăsau să se vadă 
broșuri așezate frumos, ca la paradă, 
de păreau „noutățile zilei". Privind 
însă mai îndeaproape materialul bi
bliografic. presupus a fi „la zi", se 
putea constata că o bună parte (bilan
țuri de realizări din 1974—1977. regle
mentări legale etc.) era învechit, 
inutilizabil. Surprindea, de asemenea, 
lipsa graficelor care să înfățișeze 
dinamica principalilor indicatori ai 
producției în corelație cu prevederile 
de plan pe anul 1980 și pe actualul 
cincinal. Nici urmă de indicații bi
bliografice.

Poate însă 
buie, pe

— Ba 
liniștitor 
partid. 
cărți și broșuri în rafturi. Normal, le 
împrumută oamenii...

Curios lucru ; stratul de praf care 
acoperă rafturile, nu arată că vitrina 
bibliotecii ar fi prea de* deschisă...

— Credeți că panourile de pe pe
reții punctului sînt cele mai adecvate 
specificului unei mari întreprinderi 
industriale? Nu au cumva un carac
ter mai mult „decorativ" ?

— Păi să vedeți, sînt puse așa, for
mal, ptnă le schimbăm. Să nu rămână 
peretele gol.

— Dar cum vin oamenii la punctul 
de documentare, dnd nu este afișat 
orarul de funcționare ?

— Eh, nu-i nevoie. Ne găsesc ei—
Ca simplu sondaj, l-am întrebat 

apoi pe câțiva dintre cel aproape 200 
de propagandiști din șantier în ce 
măsură le este util punctul de do
cumentare.

— Care punct?... Nu cunosc.- Unde 
e? La noi?... Am auzit de un punct 
farmaceutic pe undeva, altceva nu 
știu...

Limpede. Secretarului nu l-a scăpat 
un cuvlnt întimplător cînd a pomenit 
de panourile „puse doar așa. formal". 
Mai mult decît de mijloace ale pro
pagandei vizuale folosite spre a „lua 
ochii", este vorba. în fapt, de o în
clinație spre „legitimarea" unor fațeta 
ale formalismului, se vede încă ane
voie de înlăturat.

O stare de lucruri în bună măsură 
similară întilnită la I.P.L. Constanta 
relevă necesitatea unei mai ferme 
combateri a diverselor manifestări de 
formalism și rutină. Cu atît mai mult 
cu cît chiar < 
punctelor de 
tăți mai mici, 
celuloză Palas 
Casteilu sau 
nimic altceva privilegiate decît prin 
gradul superior de valorificare a 
unor asemenea resurse interne ca 
inițiativa, combativitatea, perseve
renta. dovedește că în munca de pro
pagandă, mai mult ca în orice alt do
meniu. promovarea spiritului partinic 
reprezintă o cerință primordială.

Tudor OLARU

nu am nimerit unde tre- 
nu scrie nimic.
aici este, ne-a asigurat 

comitetului de

ușă
da,
secretarul
Da, nu prea se văd multe

experiența pozitivă a 
documentare din uni- 

. ca întreprinderea de 
Constanta, comuna 

I.A.S. Medgidia, prin

Cei peste 3 milioane de elevi ai 
claselor 1—VIII șl-au sărbătorit, 
duminică, premianta— colegii cei 
mai harnici la învățătură, cei mai 
activi in acțiunile pionierești. Serbă
rile de sfirșit de an ale elevilor 
ciclului primar și gimnazial, prilej 
de bilanț la învățătură și,in activi
tatea obștească, au reunit in cadrul 
festiv al școlilor. împodobite sărbă
torește, profesori și părinți, repre
zentanți ai organelor locale de par
tid și de stat, ai forurilor de învăță
mânt, ai organizațiilor de tineret. 
După decernarea premiilor școlare 
și distincțiilor pionierești, formațiile 
artistice ale elevilor participante la 
cea de-a IlI-a ediție a Festivalului 
național „Cintarea României" au 
prezentat spectacole.

De „Ziua pionierilor", purtătorii 
cravatei roșii cu tricolor tiu partici
pat la ample acțiuni politico-edu
cative : parăzi și marșuri, evocări 
la locuri și monumente istorice, 
montaje literar-artistice cu vers și 
cintec patriotic, revoluționar. între
ceri sportive.

Serbările școlare de duminică au 
dat startul vacanței de vară, eu bo
gatul său program recreativ, în care

Aspect de la festivitatea de premiere de la Școala generală nr. 178 din 
cartierul bucureștean „Pajura"

Foto : E. Dichlseanu
1350 000 de pionieri »i eleci vor 
petrece zile de neuitat In colonii 
fi tabere de odihnă sau pe profile

artistice, științifice, tehnice, spor
tive, in excursii și expediții. (Flo- 
rica Dinulescu)

CURSUL-DEZBATERE
un valoros experiment universitar

gestivă ne trec prin fata ochilor 
aspecte ale dezvoltării dinamice a 
orașului capitală, în care se mode
lează cartiere de locuințe în for
me noi, confortabile, moderne, se 
ridică noi întreprinderi industriale, 
păstrindu-se în același timp mari 
spatii verzi, iar valea Vistulei re- 
dobîndind valori peisagistice. La 
trei decenii si jumătate de la în
cetarea războiului, urmele distru
gerilor au dispărut cu desăvirsire 
din Varșovia, unul dintre orașele 
cele mai crunt lovite. Și pentru a 
ne simți cit mai bine
mediului urbanistic nou, pentru a 
deveni pietoni virtuali ai străzii 
varșoviene. o selecție de afișe — in 
majoritate teatrale și cinemato
grafice — completează insolit ex
poziția.

Sînt prezentate tendințe caracte
ristice ale graficii poloneze prin lu
crări executate exclusiv de artiștii 
varșovieni. (Din 1966 Varșovia găz
duiește Bienala internațională 
afiș.) Tendințele ce se 
fie figurative, 
sînt dominate

integrati

ZILELE VARȘOVIEI"
LA BUCUREȘTI

victoriei, capi-

Cunoașterea mai intimă a arte
lor vizuale din Polonia prin moda
lități expoziționale ne-a fost în
lesnită în ediția din acest an a „Zi
lelor Varșoviei la București" in 
două din sectoarele constitutive ale 
plasticii : grafica și tapiseria. La 
Muzeul de artă al Republicii So
cialiste România am putut vizita o 
expoziție de țesături si gravuri 
varșoviene. iar la Muzeul colec
țiilor expoziția fotodocumentară 
„Varșovia ieri, azi, mîine" și cea a 
afișului contemporan.

★
La relativ putină vreme după ce 

a fost consemnată istoricește, găsim 
imaginea Varșoviei redată în gra
vură — primul nod peste Vistula, 
de J. Braun (1672), planul orașului 
făcut de E.J. Dahlerg (1655). o su
gestivă perspectivă a străzii Kra- 
kowskie Przedmiâscie redată într-o 
acvaforte de Bernardo Belotto Ca
naletto în 1770.

Cu aceste imagini, expoziția atît 
de ingenios concepută de proiec
tantul Mraciej Hibner. găzduită în 
sălile Muzeului colecțiilor, ne intro
duce în trecutul 
Varșoviei, pentru a 
ne prezenta apoi — 
prin fotografii mă
rite, fixate pe pa
nouri, prin macro- 
diapozitive color și 
machete — aspecte 
ale orașului de azi 
și de mîine.

Sub semnul zeiței
tala polonă contemporană a purtat 
de-a lungul celor șapte secole de 
existentă o aprigă luptă pentru su
praviețuire si afirmare. Dună cel 
de-al doilea război mondial, in 
urma pustiirilor hitleriste, din ora
șul de ne Vistula Vămăsese numai 
o amintire. O amintire sufocată sub 
greutatea ruinelor. Privim cu înfio
rare imaginile din expoziție care 
redau edificii de mare valoare ar
tistică și istorică zdrențuite de fur
tuna distrugerilor barbare, cartiere 
înnegrite de fumul incendiilor pro
vocate de dementa nazistă. Sînt 
numai dteva panouri cu astfel de 
fotografii, suficiente Insă pentru a 
ne sugera cum arăta un oraș distrus 
in proporție de 85 la sută. Pînă și 
Columna cu monumentul lui Sigis
mund al Iîî-lea Waza. în timpul 
căruia, la sfirsitul secolului al 
XVI-lea. Varșovia devenise capita
la Poloniei zăcea sfărâmată la pă- 
mînt. Dar din nou Sirena, protec
toarea oetătii de pe Vistula, a cărei 
sculptură Marian Konieczny a desti
nat-o în 1964 ca Monument al eroi
lor Varșoviei, rpostaziată în zeița 
victoriei — Niks din Varșovia — 
l-a purtat pe locuitorii orașului, si 
nu numai pe ei. ci Întregul popor 
polonez, pe aripile speranței dătă
toare de viată. în timp ce primele 
restaurante din orașul eliberat erau 
improvizate în vagoane de tramvai 
care nu mai puteau circula, in timp 
ce rufele erau întinse la uscat pe o 
fringhie fixată între ruine — cum 
ne arată fotografii ce vădesc buna 
cunoaștere a folosirii unghiurilor si 
dozajului luminii— un oraș nou a 
început să se ridice dintre ziduri 
prăbușite și moloz. Varșovia renăs- 
tea prin muncă înverșunată si 
tenace. Respectind cu strictețe do
cumentele păstrate, este refăcut 
structural si stilistic orașul vechi, 
renasc Centrul astronomic Nicolaus 
Copemlc. Universitatea. gara, 
grădina Saxonă șl grădina La- 
zienski, palatul Ujazdowski șl pa
latul regal din secolul al XVII-lea. 
într-o panoramă grăitoare si su

de 
manifestă, 

fie abstraotioniste. 
de metaforă poetică 

așa cum ni se în
fățișează afișele 
pentru teatrul Wi- 
elki, de un figura
tiv burlesc, ale lui 
Adam Kilian sau 
Bronislaw Zelek, 
ori afișele de un 
expresionism apă
sat ale lui Hen

ryk Tomaszewski pentru tea
trul Narodowy și pentru teatrul de 
marionete, în același spirit creînd 
și Andrei Pagowski. Lucrările ex
puse. în selecția redusă a școlii 
varșoviene. sugerează forme noi, 
spontaneitate 
plastică.

creatoare si

★
arhitecturii.

expresie

tapiseria 
care îm- 

definea
Atribut al

— „o piele suplă si caldă 
bracă formele", cum o --------
Lurțat — are creații reprezentative 
în plastica varsoviană contempo
rană. O regie rafinată si spectacu
loasă combină cele 30 de lucrări 
care aparțin „artiștilor firului" 
prezenti în expoziția de la Muzeul 
de artă al Republicii Socialiste 
România.

Abordînd formule compoziționa
le varii, unele încărcate de simbo
luri. practicînd tehnici diferite — 
țesătura în război, împletitură, țe
sătură la gherghef — utilizînd ma
teriale diverse (lînă. piele, bumbac, 
sfoară), cei 18 expozanți, personali
tăți de rezonantă internațională ca 
Magdalena Abakanovicz si Jolanda 
Banaszkiewicz ori tineri creatori 
afirmați la bienale de artă decora
tivă de la Lausanne. Sao Paulo. 
Veneția. îneîntă si prin varietatea 
și rafinamentul cromatic. Semito
nurile subtil decantate de la cafe
niu închis la galbenul prăfos al cî- 
nepii („Cadru" — Teresa CHOJ- 
NACKA, „Plase" — Barbara LE- 
VITTAUS — SWIDERSKA) dialo
ghează neașteptat cu violentele 
proaspete din tapiseria Adelei 
SZWASA, „Dans" si cea a Kajei 
GIDASZEWSKA „Ronduri". Monu
mentale. misterios, sumbre, amin
tind experiențele sculpturale ale 
lui Calder, cele 6 țesături distan
țat suspendate ale Magdalenei 
ABAKANOWICZ intitulate „De 
contemplat" invită la o parcurgere 
lentă pentru a putea suprinde si ad
mira ingeniozitatea si măiestria 
tehnică a meșterilor varsovieni, stă- 
pîni pe un deoorativism specta
culos.

Dorana COȘOVEANU

Pînă nu demult. Ariane 
Mhouchkine era (doar) una 
dintre cele mai interesante 
personalități ale noului tea
tru francez : directoarea, 
regizoarea și. mai presus 
de orice, animatoarea lui 
..Theatre du Soleil". denu
mire ce ajunsese să indice, 
mai mult decît o instituție, 
o viziune originală asupra 
actului teatral, a tipului si 
resurselor expresivității 
scenice si On strînsă cone
xiune cu aceasta), o rede- 
finire captivantă a ideii de 
trupă, de echipă : membrii 
lui „Theâtre du Soleil" for
mează un colectiv artistic 
în care toti sînt egali si fie
care este chemat în 
unui crez estetic 
comun, ce implică 
nea si dialogul cu 
cit mai largi de spectatori, 
să experimenteze (fructifi- 
clnd vechi forme de 
vădindu-și 
tori totali) 
tei umane.

în această calitate. Ariane 
Mnouchkine a realizat un 
faimos spectacol „1789“ (ce 
a fost ulterior filmat), care 
proba, dincolo de și în 
strînsă legătură cu o este
tică teatrală, o 
viziune asupra 
mecanismelor și cauzelor 
revoluției.

„Moliere" (realizat In 
1978) este pelicula de de
but efectiv în cinematogra
fie al Arianei Mnouchkine, 
ce-și integrează si duce 
mai departe atît experien
ța scenică precedentă, cît si 
oricare din posibilele tipa
re ale filmului de același 
gen cu scânteieri si liber
tăți creatoare de geniu.

Ce a reprezentat „Mo- 
li&re" în peisajul filmului 
francez ? „Un mare reci
pient cu oxigen într-o at
mosferă destul de rarefia
tă. o gură de apă reoe si 
curată.în mijlocul deșertu-

numele 
si civic 
atitudi- 
masele

ioc si
vocația de ac- 
proteismul fim- ■

anumită 
istoriei,

Devansarea realității prin surprin
derea virtualltătilor acesteia tn vede
rea valorificării lor integrale în pro
cesul de lnvățămlnt se înfățișează nu 
numai ca atribut esențial, ci ca în
săși rațiunea de a fi a cursului uni
versitar modern, functional, actual, 
organic integrat tn problematica cer
cetării si a producției, sectoare în
gemănate. cărora cursul universitar 
este chemat să le stimuleze si să le 
consacre elementele de noutate.

Aceste adevăruri le vom Înțelege si 
mai bine adudnd în discuție un in
teresant experiment In desfășurare la 
Universitatea din Brașov. Un expe
riment care, pe lîngă avantaiele sale 
specifice, are o valoare de principiu: 
perfecționarea cursului respectiv nu 
încetează practic niciodată si. mai 
mult chiar, se efectuează într-un 
ritm optim,, tocmai pentru că în rea
lizarea acestui deziderat profesorul 
titular antrenează. într-un climat de- 
emulație. întreaga masă a studenți
lor. Concret, este vorba de cursul 
Mecanisme, introdus la toate secțiile 
cu profil mecanic. Este un curs ge
neral de cultură științifică si tehnică 
ce pune bazele teoriei mașinilor. 
Predat în anii II si III, în fata sau. 
mai bine zis. cu participarea a peste 
1 000 de studenți, el face astfel trece
rea intre cursurile de mecanică teore
tică si cele de specialitate.

Dar să reconstituim o oră de ..pre
dare". Cu mult înainte, fiecare stu
dent primește fascicula detașabilă a 
temei, așadar porțiunea respectivă de 
curs. O studiază amănunțit, inclusiv 
cu ajutorul unei bibliografii selective, 
adnotînd-o, reliefîndu-i componentele 
logice, implicațiile practice, punctele

conexe cu alte discipline. direcțiile în 
care se simte nevoia unor concreti
zări de mai strictă actualitate sau — 
de ce nu? — elementele mal puțin 
clare sau chiar contradictorii. Cînd 
începe ora de curs, prelegerea clasică 
devine dintr-o dată dezbatere. Studen
ții. aproape fiecare dintre el. formu
lează observații. întrebări, interpre
tează critic argumentele, comentează 
concluziile în perspectiva a ceea ce 
ei insisi au întîlnit în activitatea de 
producție, reliefează, inclusiv prin 
demonstrații la tablă, posibilități 
de sporire a eficacității economice si 
tehnice specifice unei soluții. Toate 
acestea într-un continuu dialog cu 
profesorul, mai bine zis cu întregul 
an de studiu, care cumulează astfel 
virtuțile unui conferențiar si auditor 
colectiv, dinamic, pe deplin avizat. 
Iar în acest climat, profesorul nu face 
decît să dirijeze dezbaterea spre as
pectele de fond, esențiale, să stimu
leze descoperirea concluziilor prin 
utilizarea cunoștințelor si experienței 
specifice fiecărui student, să reliefeze 
semnificațiile noilor contracte econo
mice si ale celor mai recente desco
periri științifice. Desigur, fluxul dis
cuției poate înregistra uneori si mo
mente de stagnare, alteori este vizibi
lă insatisfacția față de explicațiile 
primite, dar utilizarea diapozitivului 
reaprinde spiritul critic si de selecție 
al studenților, iar filmul didactic, 
deși durează numai dteva minute, 
consacră valoarea soluției optime, 
descoperite în comun.

Cursul-dezbatere realizează astfel o 
mare economie de timp, pune in va
loare conexiunile lnterdisclplinare. 
stimulează creativitatea studenților.

introduce rapid în circuitul pregătirii 
cele mai noi realizări tehnico-stiintl- 
flce. operează un adînc proces de 
analiză si de sinteză. El reactivează si 
alte forme specifice de activitate uni
versitară. precum seminarul, oi71 de 
laborator, chemate acum să apr .-un
deze concluziile in descoperirea căro
ra fiecare participant este un coautor. 
Să nu uităm nici pregătirea ritmică 
realizată astfel de studenți. Dacă în 
urmă cu 8 ani. promovabllitatea la 
acest curs a fost de 50—80 la sută, 
din care procentul notelor bune si 
foarte bune varia intre 30—40 la sută, 
în 1979 asemenea procente ating 90 
la sută si. respectiv. 80—85 la sută.

Dar importanta hotărftoare a 
cursului-dezbatere, care dealtfel îl si 
consacră actualitatea, rezidă în fap
tul că el investighează principiile 
metodologice cu aiutorul cărora vi
itorii specialiști vor putea să acțio
neze . / __ _____ ___ ____ _
„Cu această deschidere permanentă 
spre
dr.

optim în următoarele cincinale.

„Săptămîna filmului
lui" — aprecia revista „Ci
nema".

Ce reprezintă acest film 
în orice context artistic și 
în arie universală ?

închinat acelei glorii a 
Franței care a fost, dar mai 
aleș a devenit (timpul lu- 
crind în favoarea-i). auto
rul lui „Tartuffe" si al „Mi
zantropului", „Moliere" nu 
e atît istoria operei, cit a 
vieții marii personalități. 
Desigur, a copilăriei. în- 
cepînd cu prima vîrstă con
știentă. a adolescentei, a

francez46
desigur, dar mai ales ipo
crizia, avariția etc.

La o scrutare mal atentă. 
„Moliere" nu e de fapt un 
film biografic, ci un poem- 
elogiu adus vieții, vieții o- 
mului care cutează a se 
lupta cu" inerția, prejudecă
țile, care îsi afirmă drep
tul de „a fi“. care arde pe 
altarul unei nobile pasiuni. 
A pasiunii care se numește 
teatru. „Moliăre" este cel 
mai frumos omagiu adus 
teatrului de către arta fil
mului.

sa- 
es- 
di-

(a

care aspirația accesibilității 
pentru masele largi nu 
pune nici un zăgaz vinei 
creației, nu presupune 
orificiul compromisului 
tetic ; în care asumarea 
mensiunii documentare
fructificării și remodelării 
unei bogate si exacte infor
mații privind secolul al 
XVII-lea) se îmbină cu 
originala lor Interpretare 
din unghi 
flictual si existential.

în „Moliăre", omul 
confruntă cu dublul său.

dramatic, con-
se 
cu

I

„MOLIERE"
sau tinerețea unui clasic

primelor studii, a contacte
lor cu primele trupe de ac
tori etc. Dar nu atit a bio
grafiei din manuale, cît a 
acelui fir bogat în șocuri și 
revelații care a configurat, 
impus în chip vital, nece
sar și tragic totodată, te
mele creației. Si dacă iubi
rea. bunătatea, armonia 
par a fi specifice naturii 
umane, lecția vieții primi
tă de copilul și țînărul Mo
liere începînd cu moartea 
mamei și mai ales cea pri
mită de scriitor este una 
dintre cele mai aspre, în- 
demnind la meditație gra
vă, atitudine si luptă : lup
ta prin creație împotriva 
limitei existenței omenești 
și iminentei bolii si mortii. 
Si tot ca o permanentă : 
curajul exprimării unei a- 
titudini tranșante, demisti- 
ficatoare fată de ceea ce 
umilește. înjosește, muti
lează trecătoarea existentă 
umană : artificiul „prețioa
selor", șarlatania medicilor,

„Mollăre" este o super
producție (patru ore de pro
iecție, în care apar 200 de 
oameni. în care joacă 76 de 
actori, în care se perindă 
1 200 de costume. 500 de 
măști etc.) uluitoare nu atît 
prin resursele sale materia- 

' le ieșite din comun cît prin 
resursele spirituale, neobo
sita inventivitate, prospe
țime si impresionanta liber
tate artistică ce se dispen
sează cu gratie de canoane 
și calcă reguli pentru a-si 
crea unele proprii, ames
tecă stiluri pentru a impu
ne unul original. O operă 
cu o arhitectură de un ba
roc flamboaiant. cu elemen
te clasice realiste, expresio
niste. într-un sincretism 
cuceritor. în care o fante
zie debordantă se mu
lează cu o vigoare rar 
întilnită pe un tipar cla
sic. articulîndu-se pe struc
tura unor idei importante. 
„Moliere" este o mostră de 
cinematograf popular în

a 
cu

arhetipurile. în „Moliăre" 
scene de cameră alternează 
cu scene de masă de un 
inegalabil dinamism al miș
cării. jocul clasic cu panto- 
mima. vocea umană cu stri
gătul și șoapta, privirea 

■ francă, cuceritoare a lui 
Philippe Caubere, sau 
Josephinei Derenne.
chipul impenetrabil ca o 
mască — măștile ce esen- 
tializează tipologii, atitu
dini, mentalități și alte
le ce le ascund pur si sim
plu. în „Moliere". poezia 
cotidianului (și ea bogată 
în elemente dramatice) face 
loc poeziei tragice a unor 
imagini simbolice si vizio
nare. a unui fantastic ce 
chintesentializează ; pre
destinarea (stîlpul la care 
este legat copilul), visul 
autodepășirii omenescului, 
visul zborului, ineluctabilul 
pasiunii si forța opțiunii, an
gajarea în luptă împotriva 
prejudecăților. Mai presus 
de orice, măreția, coșmarul

iminentei mortii. destinul 
tragic asumat (vezi secven
ța căruței de foc „a pasiu
nii" ; căruța cu palate bătu
tă de vînturi ; aceeași că
ruță trasă de oameni în lo
cul cailor sfîrtecati de po
porul înfometat : căruța 
vieții ce cunoaște amenin
țarea continuă a ostilități
lor lumii și cea a „doamnei 
cu coasa" și la care Molie
re si ai săi trag, ureînd 
propria lor Golgotă — ac
țiune sisifică care înnobi
lează totuși omul).

Film gîindit ca o sărbă
toare a vieții si care se im
pune că o sărbătoare a ar
tei. „Moliere" a deschis în 
chip strălucit seria pelicu
lelor prezentate în cursul 
„Săptămînii filmului fran
cez". Această săptămînă a 
inclus o serie reprezentati
vă (de data aceasta) pen
tru producția cinematogra
fică franceză de valoare, 
din care nu lipsesc nici fil
mele comerciale făcute 
dună rețete consacrate, nici 
cele ce încearcă să explo
reze cu mai mare pătrun
dere si cu anume persona
litate realitățile contempo
rane. O selecție în care nu 
figurează 
gizori ca 

z Truffaut.
în creații 
zentative. 
Margueritefl 
Nadinei Trintignant și prin 
care putem urmări evoluția 
unor artiști interesanti. 
precum Gerard Dăpardieu. 
Jean Pierre Cassel. Ber
trand Blier. Victor Lanoux. 
Pierre Mondy. Marcello 
Mastroiani. Catherine De
neuve, Bernadette Laffont, 
Genevieve Page. 
Audran. Carla 
Joana Shlmkus.
Paxinou. Susanne 
Massari.

viitor — ne spune prof. univ. 
ing. Florea Dudită, titularul 

cursului — am reușit ca încă de acum 
4—5 ani să descifrăm și să supunem 
analizei științifice implicațiile ener
getice ale soluțiilor tehnice dezbătute 
și aplicate în procesul integrării pa 
platforma industrială a Brașovului ; 
în vremea din urmă, cînd s-a mani
festat acut criza energetică mondială, 
absolvenților le-a fost mai ușor să 
orienteze investigațiile spre delimi
tarea unor soluții optime pe bază de 
criterii energetice în cazul mașinilor 
cu randament mecanic. Acum, o altă 
problemă de perspectivă este elabo
rarea de organigrame logice, menite, 
între altele, să-1 familiarizeze pe vii
torul specialist cu utilizarea calcula
torului în optimizarea soluțiilor din 
faza de proiectare : accentuăm, de 
asemenea, analiza ideii de bancă de 
programe, care începe să aibă utili
zare tot mai frecventă în industria 
modernă. în scopul creșterii capaci
tății acesteia de readaptare".

Desigur, cursul-dezbatere solicită 
un efort considerabil de gîndire. de 
creație, mai întîl din partea profeso
rului. Practic, acesta trebuie să-și 
redacteze si să-și tipărească „prele
gerile" îmbunătățite în fiecare an. 
Am văzut cele cîteva mii de pagini 
cît însumează ultimele 6 variante ale 
cursului amintit. Am văzut „munții" 
de fise, de calcule, de extrase, de 
conspecte, de scheme, de diagrame. 
t>rin sinteza cărora s-a ajuns la for
ma finită a cursului, mereu mai . "'’i 
plă, mai riguroasă si mai funcțională 
de la un an Ia altul. Este un impre
sionant laborator al gîndirli si muncii 
intelectuale, expresia plastică a spi
ritului. mereu viu. de cunoaștere, de 
participare activă la solutionarea pro
blemelor tehnlco-economice. de con
lucrare multilaterală cu specialiști 
din producție si cercetare, cu stu- 
dentl. Dar prin acestea nu facem 
decît să nominalizăm atribute firești, 
necesare astăzi oricărui cadru didac
tic universitar și, prin chiar acest 
fapt, să subliniem că un asemenea 
experiment' poate să-și depășească 
starea lui de excepție și să se înscrie 
ca un fapt curent în viata universi
tară.

numele unor re- 
Bfesson. Resnais, 
dar găsim totuși 
mai puțin repre- 

pe cele ale 
Duras si ale

Stephane 
Gravina, 

Katina 
Flon, Lea

Natalia STANCU

Mihai IORDANESCU

Lozul vacanței
Administrația de Stat Loto-Pro- 

nosport anunță că în aceste zile a 
fost pus în vînzare LOZUL VA
CANTEI — surpriza sezonului esti
val pentru participanții la cel mai 
simplu și popular sistem de joc. 
Datorită faptului că beneficiază de 
cîștiguri suplimentare în valoare de 
1 700 000 lei, acordate din fond spe
cial. LOZUL VACANȚEI oferă po
sibilități sporite de a obține auto
turisme „Dacia 1300“ și „Trabant 
601". cîștiguri în numerar de 50 000, 
10 000, 5 000 Iei etc. Lozurile se pot 
procura de la agențiile Loto-Pro- 
nosport și vînzătorii volanti din în
treaga tară.

B1STRITA-NASAUD 0 Sala 
de expoziții a municipiului 
găzduiește peisajele și autopor
tretele realizate în mai multe 
tehnici : ulei, tempera si tuș ale 
pictoriței Iulia Varga, care prin 
tematică, ritm și colorit vădesc 
disponibilități certe în dezvălui
rea unei expresii plastice perso
nale. 0 Ansamblul folcloric „Cu
nuna de pe Someș" și membrii 
formației ..Stephan Ludwig 
Roth" din Setterich (R.F. Germa
nia) au prezentat pe scena casei 
de cultură din Bistrița un aplau
dat spectacol cultural-artistic. 
Evoluții similare vor fi susținute 
la Sîngeorz-Băl. Năsăud si Vatra 
Dornei. (Gheorghe Crișan).

MUREȘ © La Palatiul cultu
rii din Tg. Mureș au început 
tradiționalele „Zile ale muzicii 
tîrgmureșene", organizate de 
Comitetul județean de cultură și 
educație socialistă. Filarmonica 
de Stat și Filiala din Tg. Mu
reș a Uniunii compozitorilor din 
România. Participă dirijorul 
Wolfgang Bothe (Republica De
mocrată Germană) ; orchestra

de muzică veche din Kiev, chi
taristul grec Costas Kotsiolis. 
orchestra de cameră din Wei
mar (R.D.G.), pianistul american 
Paul Rutman, precum și dirijori, 
soliști și formații muzicale din 
țară. (Gheorghe Giurgiu).

OLT 0 La Slatina s-a desfă
șurat cea de a 12-a ediție a 
Festivalului interjudetean „Că
lușul românesc" — manifestare 
prestigioasă la care au luat 
parte 44 de formații de călușari 
din Argeș, Mehedinți. Vîlcea. 
Teleorman, Sibiu. Hunedoara 
și Olt. Cu același prilej, la casa 
de cultură a sindicatelor a fost 
organizată o expoziție intitulată 
„Tradiție și continuitate în arta 
populară" și a avut loc o sesiune 
de comunicări cu aceeași temă. 
(Emilian Rouă).

IAȘI 0 Aici au început ma
nifestările celei de-a 4-a ediții 
a Festivalului de creație și in
terpretare „Vasile Alecsandri", 
care se vor desfășura pînă la 27 
iulie în două etape.
etapă au loc. atît la Iași, cît și 
la Pașcani și Tîrgu Frumos, o

în prima

serie de spectacole de muzică și 
poezie, susținute de membrii 
unor cenacluri înscriși la con
cursul județean și vor fi selec
tate și cele mai valoroase lu
crări pentru etapa finală. A doua 
etapă întrunește. în 
și 27 iulie, la Iași 
scriitori, poeți și 
unor cenacluri din 
județe la o serie de colocvii pe 
teme de literatură și artă, la 
spectacole de poezie, la un pele
rinaj la casa memorială „Vasile 
Alecsandri" din Mircești. precum 
și la serbările din Lunca Șire
tului. Festivalul se încheie cu 
acordarea de premii. (Manole 
Corcaci).

IALOMIȚA 
avut loc cea 
simpozionului 
S-au ținut 130 de comunicări și 
referate. „învătămîntul — activi
tate socială fundamentală" este 
titlul comunicării susținute de

zilele de 26 
și Mircești, 

membri ai 
mai multe

• La Slobozia a 
de-a 9-a ediție a 
„Școala si viața".

acad. Nicolae Teodor eseu, iar 
despre „Perfecționarea neîntre
ruptă a 
pentru o 
mint" a 
Virgiliu 
șoiu).

VlLCEA 0 în stațiunea 
limănești — Căciulata a avut loc 
Seminarul anual de oftalmologie, 
la care au luat parte profesori 
universitari, cercetători, medici 
de specialitate din toate județele 
țării. Manifestarea a 
efectuarea unui prețios 
de experiență privind 
rirea și aplicarea unor 
tode de investigare și de trata
ment în bolile de ochi. (Ion 
Stanciu).

ILFOV 0 „Constelația inimii" 
este cea mai reoentă antologie 
de poezie, proză și montaje li
terare selecționate din ultimele 
creații ale membrilor cercurilor 
și cenaclurilor literare din județ. 
Culegerea, realizată în sprijinul 
îmbogățirii repertoriilor forma-

educatorului, condiție 
nouă calitate In învătă- 
vorbit conf. univ. 
Radulian. (Mihai

dr.
Vi-

Că-

prileiuit 
schimb 

descope- 
noi me-

fiilor artistice de amatori, a fost 
editată de Comitetul de cultură 
și educație socialistă al județului 
Ilfov și de Centrul de îndruma
re a creației populare si a miș
cării artistice de 
Ciubotarul.

MARAMUREȘ
sei de actorie a . _ ...........
de artă din Baia Mare, aflați 
sub îndrumarea actorului Ion 
Săsăran, de la teatrul dramatic 
din localitate, au prezentat pu
blicului ca lucrare de sfîrșit de 
an școlar spectacolul cu piesa 
„Jocul" de Ion Băiesu. © 
„Zimbrul" și „Magazin tri
mestrial" sînt titlurile a două re
viste școlare editate de liceele 
industriale din Vișeu de Sus și 
Borșa. Sumarele 
publicații conțin 
portaje dedicate 
tului de creație 
fică, rezultatelor
elevi în integrarea învătămîntu- 
lui cu cercetarea și producția, 
în formarea profesională a ti
nerilor. (Gheorghe Susai.

masă. (Lucian

• Elevii cla- 
școlii populare

celor două 
articole si re- 

cultivării spiri- 
tehnico-stiinți- 
dobîndite de

i?
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Primul ministru al Republicii Zambia întîlnire la C. C. al P. C. R. A apărut: „Era socialistă" nr. 12/1980

va face o vizită
La invitația tovarășului Ilie Verdeț, 

prim-ministru al Guvernului Republi
cii Socialiste România, primul minis
tru al Republicii Zambia, Daniel Li-

Ministrul relațiilor externe al Republicii Cuba
va face o vizită oficială de prietenie in țara noastră
La invitația tovarășului Ștefan An

drei, ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Isidoro Malmierca Peoli. minis

Cronica
In cadrul întreprinderii „Electro- 

putere" Craiova a avut loc, luni, o 
festivitate prilejuită de livrarea in
R. S. F. Iugoslavia a ultimei locomo
tive electrice de 5 100 kW prevăzută 
în contractele de cooperare și livrări 
reciproce pentru deceniul care ur
mează să se încheie la sfîrșitul aces
tui an. în baza acestor contracte, 
„Electroputere“ a furnizat căilor fe
rate din tara prietenă și vecină 103 
locomotive electrice de S 100 kW, iar 
producătorii iugoslavi au livrat în 
România 130 locomotive electrice de 
3 850 kW, realizate în colaborare cu 
unități de profil din tara noastră.

Au luat parte reprezentanți ai con
ducerii Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini, ai Comitetului 
județean Dolj al P.C.R., ai Centralei 
industriale de resort și ai altor între
prinderi. A fost, de asemenea, pre
zentă o delegație a căilor ferate din 
R. t F. Iugoslavia și întreprinderii 
Rade Koncar, principalul colaborator 
in fabricația de locomotive.

Despre însemnătatea tradiționalelor 
relații de prietenie și colaborare ro- 
mâno-iugoslave au vorbit Alexandru 
Necula, adjunct al ministrului indus
triei construcțiilor de mașini, și ing. 
Dimitrie Sredojevici, din partea Or
ganizației transporturilor feroviare 
din Belgrad, vicepreședinte 'al părții 
iugoslave în subcomisia mixtă de 
construcții de mașini.

Membrii delegației iugoslave au 
vizitat principalele fabrici ale între
prinderii „Electroputere**, laboratoa
rele de înaltă tensiune și de mare 
putere și au avut o întîlnire de lucru 
cu membri ai conducerii Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Mașini și 
Centralei industriale de mașini și 
aparataje electrice Craiova. Cu acest 
prilej au fost discutate probleme pri
vind îmbunătățirea în continuare a 
calității locomotivelor, Întocmirea da 
noi contracte economica pentru peri
oada 1981—1985.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FOTBAL: F.C.M. Brașov, Progresul Vulcan 
și F.C. Corvinul vor juca în prima divizie

Duminică «-a încheiat si campio
natul diviziei B. Din seria I. a pro
movat în prima categorie echipa 
F.C.M. Brașov, care a realizat cel 
mai bun punctaj dintre toate echipe
le eșalonului secund — 51 puncte din 
34 partide. Pe locul următor în a- 
ceastă serie — F.C. Constanta (41 p). 
în seria a Il-a. Progresul-Vulcan 
București și-a asigurat 44 puncte și 
promovarea pirintr-o victorie, cu 7—1, 
în fata echipei Poiana Cîmpina. Pe 
locurile următoare s-au clasat Rapid 
București (42 p). marea favorită, și 
F.C. Petrolul (39 p). în sfîrșit. în

PREGĂTIRI
• Proba masculină de platformă 

din cadrul concursului international 
de sărituri în apă disputat la Var
șovia a fost cîștigată de Aleksandr 
Demur (U.R.S.S.). cu 451,30 puncte, 
urmat de Alexandru Bagiu (Româ
nia) — 434,90 puncte și Kjell Pers
son (Suedia) — 414,15 puncte.

• La Moscova s-au încheiat în
trecerile „Cupei U.R.S.S." la gimnas
tică.

în concursul feminin, victoria a 
revenit Elenei Davidova, cu 78,325 
puncte, urmată de Natalia Sapoșni- 
kova — 77,825 puncte. Elena Naimu- 
șina — 77,775 puncte. Stella Zaha
rova — 77,525 puncte. Maria Filatova
— 77,400 puncte si Svetlana Agapova
— 77,125 puncte.

La masculin, pe primul loc s-a 
clasat campionul mondial Aleksandr 
Ditiatin. cu 115.995 puncte, secondat 
de Eduard Azarian 115,225 puncte.
• Cu prilejul unui concurs de 

atletism desfășurat la Thonon-les- 
Bains. echipa feminină a Franței pen
tru ștafeta de 4X100 m a realizat 
timpul de 42”94/100. stabilind un nou 
record francez. Aoest timp constituie

Ultima tragere Loto
cu cîștiguri în excursii la Jocurile Olimpice

Administrația de Stat Loto-Pro- 
nosport anunță că vineri. 27 iunie 
1980, va avea loc ultima tragere 
obișnuită Loto cu ciștiguri supli
mentare In excursii la apropiatele 
Jocuri Olimpice de vară de la 
Moscova. Ca și la tragerea simi
lară anterioară, pentru atribuirea 
excursiilor se va efectua o extra
gere suplimentară de două numere 
din 90 ; la această extragere parti
cipă numai biletele de 15 lei com
pletata cu o variantă simplă achi

oficială in România
sulo, va efectua o vizită oficială în 
Republica Socialistă România în ul
tima decadă a lunii iunie 1980.

trul relațiilor externe al Republicii 
Cuba, va efectua. în următoarele 
zile, o vizită oficială de prietenie în 
Republica Socialistă România.

zilei
Luni s-au deschis în Capitală 

cursurile Programului de perfecțio
nare în domeniu! plantelor medici
nale pentru bursieri ai Organizației 
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare 
Industrială (O.N.U.D.I.) din Bot
swana, Camerun, Guineea, Liban, Ne
pal, Tanzania și Turcia. Organizat 
de Centrul comun O.N.U.D.I. 
— România, în colaborare cu Insti
tutul pentru controlul de stat al me
dicamentului și cercetări farmaceu
tice și Institutul de cercetări chimi- 
co-farmaceutice, programul constă 
din prelegeri teoretice și demonstra
ții practice, la care își aduc cpntri- 
buția cadre din învățămîntul nostru 
superior și cercetători din institute 
specializate. El are ca scop pregătirea 
de specialiști pentru valorificarea 
plantelor medicinale din aceste țări 
prin dezvoltarea unei industrii far
maceutice autohtone.

La deschiderea cursurilor au par
ticipat reprezentanți ai O.N.U.D.I. 
și ai Programului Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare (P.N.U.D.).

★
Luni dimineața au sosit într-o vi

zită, în portul Constanta, navele a- 
mericane „Dale“ și „Donald B. 
Beary“. în aceeași zi. conducătorul 
marșului, contraamiral Joseph Met
calf. însoțit de un grup de ofițeri 
americani, au făcut vizite protocola
re primarului municipiului Constan
ta. comandantului Marinei militare 
si comandantului Institutului de ma
rină .,Mircea cel Bătrîn“.

Au fost prezenti Rudolph Aggrey, 
ambasadorul S.U.A. în tara noastră, 
si comandor Burton S. Weisman, a- 
tasatul naval al acestei țări la Bucu
rești.

Luni seara, la restaurantul „Ca
zino" din Constanta, ambasadorul
S.U.A. în tara noastră a oferit o re
cepție. (Agerpres)

ultima serie, F.C. Corvinul (49 p) a 
Întrecut detașat pe contracandidatele 
la promovare — F.C. Bihor (43 p) și 
U.T.A. (40 p). Să remarcăm că hune- 
dorenii au înscris un număr record 
de goluri (90 !), realizare la care au 
contribuit din plin jucători foarte în
drăgiți de public — Mircea Lucescu, 
Radu Nunweiler, Dumitrache și Du- 
mitriu IV.

Cele trei echipe care au promovat, 
precum și toate principalele lor con
tracandidate sînt foste divizionare A. 
Urăm shcces în campionatul primei 
categorii echipelor F.C.M: Brașov, 
Progresul-Vulcan și F.C. Corvinul.

OLIMPICE
al doilea rezultat mondial al anu
lui. Recordul lumii este de 42”9/100 
si aparține echipei R.D. Germane.

• Turneul de volei desfășurat la 
Varșovia a fost cîștigat de selecțio
nata masculină a U.R.S.S. — 10 
puncte, urmată de formațiile Polo
niei — 9 puncte. Cehoslovaciei — 8 
puncte. Cubei — 7 puncte. Italiei — 
6 puncte si Bulgariei — 5 puncte.

în ultim» zi a turneului s-au în
registrat următoarele rezultate: 
U.R.S.S. — Polonia 3—0 (17—15. 15—8, 
15—6) ; Cehoslovacia — Cuba 3—2 
(15—10. 16—14. 11—15, 14—16. 15—6) ; 
Italia — Bulgaria 3^0 (15—11. 15—12, 
15—6).

• Selecționatele masculine de 
baschet ale U.R.S.S. și Italiei, parti
cipante la turneul olimpic, au sus
ținut la Moscova un joc de verifi
care, încheiat cu scorul de 100—87 
(53—41) în favoarea jucătorilor so
vietici.
• în concursul desfășurat la Mos

cova. atletul sovietic Dainis Koula a 
terminat învingător în proba de a- 
runcarea «uliței, cu rezultatul de 
92,06 m.

tată sută la sută, care au însă drept 
de cîștig și la primele două extra
geri obișnuite. Condiția de a obți
ne o astfel de excursie este ca. 
printre cele trei numere jucate, va
rianta respectivă să le cuprindă si 
pe cele două ale extragerii supli
mentare. indiferent de ordinea ie
șirii din urnă. în cazul în care cîs- 
tigătorul nu poate efectua excursia, 
aceasta poate fi transmisă altei 
persoane.

Luni după-amiază, tovarășul Virgil 
Cazacu, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., s-a intîlnit cu delegația Parti
dului Eliberării Naționale din Costa 
Rica, condusă de Daniel Oduber Qui- 
ros, președintele Directoratului Poli
tic National al partidului, care, la in
vitația Consiliului Național al Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste, efectuează o vizită de prietenie 
în tara noastră.

Din delegație fac parte : Luis Al
berto Monge, membru al Directora
tului Politic Național al partidului, și 
Alberto Faith, fnembru al Comitetului 
Executiv Național al partidului.

Manifestări dedicate aniversării 
a 2050 de ani de la crearea primului 

stat dac centralizat și independent
La Institutul de învățămînt su

perior din Suceava a avut loc luni 
o sesiune de comunicări științifice 
consacrată aniversării a 2 050 de ani 
de la crearea primului stat dac cen
tralizat și independent condus de 
Burebista. Au luat parte activiști de 
partid și de stat, istorici și cerce
tători din București. Iași și Sucea
va. cadre didactice de la Academia 
„Ștefan Gheorghiu", muzeografi, alți 
invitați.

Lucrările reuniunii, desfășurate pe 
cinci secțiuni tematice, au abordat, 
prin intermediul a 76 de comunicări 
si referate, o vastă problematică a 
istoriei acestor meleaguri, începînd 
cu perioada comunei primitive și e- 
volutia civilizației traco-geto-dacice, 
formarea poporului român si a sta
telor feudale românești pînă în zi
lele noastre, prilejuind un fructuos 
bilanț al cercetării istorice și arheo
logice din ultimele decenii în rele
varea adevărului istoric, a luptei po
porului nostru pentru libertate și 
neatirnare, pentru o viată fericită. 
Cu viu interes au fost urmărite co
municările prezentate de general-ma- 
ior dr. Ilie Ceaușescu — „Acțiuni 
militare si diplomatice întreprinse de 
Burebista pentru apărarea statului 
dac centralizat și independent" ; 
prof. univ. dr. Ștefan Ștefănescu, 
membru corespondent al' Academiei 
Republicii Socialiste România — „De 
la Burebista la Mihai Viteazul" ; 
prof. dr. docent Dumitru Berciu. di
rectorul Institutului de tracologie — 
„Civilizația si societatea geto-dacă în 
timpul lui Decebal". ca și alte co
municări si referate.

Luînd cuvîntul în plenul sesiunii, 
tovarășul Traian Gârbă, prim-secre- 
tar al Comitetului județean Suceava 
al P.C.R., președintele consiliului 
popular județean, a prezentat expu
nerea „Județul Suceava în contextul 
sărbătoririi a 2 050 de ani de Ia crea
rea primului stat dac centralizat și

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 25, 26 și 27 Iunie a.c. în țară : Vreme căl

duroasă, îndeosebi în sud-estul țării. 
Cerul va fi variabil. Vor. cădea averse 
izolate da ploaie mal frecvente In ves
tul țării, precum și în zonele de deal 
și de munte. Vint slab pînă la mode
rat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse Intre lfl șl 20 de grade. Iar va
lorile maxime vor oscila între 23 șl 33 
de grade, local mai ridicate. în Bucu
rești : Vreme călduroasă, cu cer va
riabil. Vînt slab. Temperaturile mini
me vor fl cuprinse Intre 14 șl 18 grade. 
Iar maximele Intre 28 șl 31 de grade. 
(Margareta Struțu, meteorolog de ser
viciu) .

BULETIN RUTIER
INFORMAȚII DE LA INSPECTORATUL GENERAL AL MILIȚIEI — DIRECȚIA CIRCULAȚIE

Din nou despre viteza 
excesivă

Viteza excesivă continuă să consti
tuie cauza care generează cel mai 
frecvent accidente din vina conducă
torilor auto. în medie, unul din patru 
accidente de acest gen se datorează 
vitezei excesive, respectiv rulării cu 
o viteză mai ridicată decît permit 
condițiile concrete de circulație. Alt
fel spus, viteza excesivă înseamnă 
nereducerea acesteia la limita rulării 
în siguranță a autovehiculului pe 
drumul umed, în caz de ploaie, cea
tă, amurg, seară (cînd vizibilitatea 
se diminuează) și în condițiile de tra
fic intens fcind spațiul de deplasare 
se restringe). De aici, necesitatea 
adaptării permanente a vitezei auto
vehiculului Ia împrejurările reale în 
care se circulă, pentru ca șoferii să 
mențină controlul asupra conducerii, 
să fie in măsură să efectueze in de
plină siguranță manevrele de virare, 
ocolire, abordare a curbelor și de 
frinare fără pericol de derapare. Sînt 
frecvente cazurile cind se apasă pe 
pedala de accelerație mai mult decît 
trebuie, creindu-se astfel premisele 
potențiale ale accidentului.

Excesul de viteză însoțește adese
ori cazurile de conducere a autove
hiculului de către persoane aflate 
sub influenta alcoolului. Pe strada 
Ion Creangă din Fălticeni, conducă
torul auto Pavel Eugen se deplasa, 
cu viteză ridicată, fiind sub influența 
alcoolului, cu autoturismul l-SV-6 299. 
La un moment dat. a pierdut con
trolul asupra volanului, lovindu-se 
de un pom. El și incă un pasager 
s-au rănit. Retine atentia faptul că 
șoferul respectiv este maistru in
structor de conducere auto la liceul 
agroindustrial din localitate.

Circulația pe timp de noapte
Conducerea autovehiculului pe 

timp de noapte creează numeroase si 
serioase dificultăți oricărui șofer, 
profesionist sau amator. De aceea, 

circulația autovehiculelor pe timpul

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb reciproc de păreri cu privire 
la activitatea și preocupările actuale 
ale celor două partide, afirmîndu-se 
dorința comună de a dezvolta și în 
viitor bunele relații de prietenie și 
colaborare statornicite între Partidul 
Comunist Român și Partidul Eliberă
rii Naționale din Costa Rica.

în cursul întîlnirii, desfășurată în
tr-o atmosferă caldă, prietenească, au 
fost abordate unele aspecte ale situa
ției internaționale actuale.

A participat tovarășul Mihai Burcă, 
vicepreședinte al Consiliului Național 
al Frontului Democrației și Unității 
Socialiste.

Independent", evidențiind rezultatele 
unora dintre cercetările efectuate în 
ultimii ani. pe plan local. în pro
bleme legate de existenta populației 
dacice Ia est de Carpati. precum și 
profundele prefaceri revoluționare 
înfăptuite în anii socialismului pe 
plaiurile Tării de Sus.

★
în cadrul manifestărilor dedicate a- 

niversării a 2 050 de ani de la crea
rea primului stat dac centralizat si 
independent, luni a început în ju
dețul Hunedoara „Săptămîna educa
ției politice și patriotice a tineretu
lui", care se va încheia la 29 iunie 
cu o mare serbare cultural-istorică 
ce se va desfășura la cetățile daci
ce Costești și Blidaru. în prima zi 
a manifestării, la întreprinderile mi
niere Lupeni, Uricani și Vulcan. în 
centrele siderurgice Hunedoara și Că- 
lan. pe șantierul Complexului hidro
energetic Rîu Mare — Retezat, la 
întreprinderea electrocentrale Min- 
tia-Deva, întreprinderea chimică O- 
răștie și în numeroase alte unități 
au avut loc expuneri, dezbateri și 
întîlniri ale tinerilor cu activiști de 
partid si conducători de întreprinderi 
pe tema „Tineretul — participant ac
tiv la realizările economico-sociale 
ale județului".

(Agerpres)

„Tribuna democrației44
(Urmare din pag. I)
oamenilor muncii de la întreprinde
rea județeană de constructii-montaj, 
explicații care constituiau uneori o 
încercare de a deplasa de la o în
treprindere la alta vina pentru nea
junsuri. în loc 6ă se arate, limpede, 
deficientele de care nu duce lipsă 
activitatea nici a unora, nici a al
tora.

Această ambiguitate a fost însă în
lăturată prin prezenta la „Tribuna 
democrației" a primului secretar al 
comitetului județean de partid, to
varășul Ion Albuletu. si a prim-vice- 
presedintelui consiliului popular mu
nicipal, tovarășul Tudor Radulescu. 
Pe lingă abordarea răspunsurilor de 
mai mare anvergură. în cuvîntul lor 
au accentuat asupra necesității ca 
propunerile și sugestiile. criticile 
aduse de cetățeni să constituie pentru 
consiliul popular municipal, pentru 
celelalte întreprinderi si instituții un 
îndrumar în activitatea de zi cu zi. 
solutionarea lor operativă fiind o în
datorire de mare importantă. S-au 
stabilit si sarcini cu termene preci
se (inspirate și de alte întrebări de- 
cît cele relatate mai sus) : 

nopții trebuie restrinsă la cursele 
absolut necesare.

Unii conducători auto profesioniști 
nu țin seama de asemenea recoman
dări. continuă să circule oină tîrziu 
în noapte și nu de puține ori ajung 
să fie angajați în accidente rutiere 
deosebit de greve. Un exemplu : pe 
șoseaua Garoafa — Focșani circula 
pe o ploaie torențială autofurgoneta 
21—VN—2027, condusă de Vasile 
Hirșu. Ajungînd din urmă o căruță, 
semnalizată cu felinar aprins. s-a 
angajat în depășirea acesteia, în timp 
ce din sens opus se apropia aptoca- 
mionul 21—BZ—1802. proprietatea 
autobazei I.T.A. nr. 1 Buzău, condus 
de Gheorghe Eftenaru. Coliziunea 
frontală, violentă a celor două auto
vehicule a cauzat moartea unui pa
sager, care îl însoțea pe șoferul V.H., 
rănirea gravă a șoferului si avarierea 
autovehiculelor. în mod normal, la a- 
cea oră cele două autovehicule tre
buiau să fie la garaj sau la un loc de 
parcare, iar șoferul la odihnă.

Tot noaptea. pe raza orașului 
Rișnov, șoferul Teodor Ticuș, pe 
autocisterna 31—BV—3838. aflat sub 
influenta alcoolului, nu a observat la 
timp o tînără de 19 ani, care staționa 
cu bicicleta pe marginea șoselei si i-a 
provocat vătămări grave, după care 
a fugit de la locul faptei.

Aceste două cazuri ridică încă o 
dată, în fata factorilor de conducere 
din unitățile deținătoare de parc 
auto problema răspunderii pentru 
situația autovehiculelor pe timp de 
noapte. Trebuie să fie limpede pen
tru toți că circulația autovehiculelor 
proprietate socialistă noaptea nu poa
te fi justificată decît de urgența 
transportului și că în astfel de curse 
se vor trimite numai șoferi cu 
multă experiență, odihniți și în per-' 
fectă stare de sănătate. Celelalte 
curse vor fi planificate pină la lă
sarea nopții. Pentru aceleași consi
derente este recomandabil ca nici 
șoferii amatori să nu circule pe 
timpul nopții.

t V

PROGRAMUL 1
10.00 Teleșcoală. Ora TV de fizică. 

Admiterea In treapta a H-a de li
ceu. Probleme recapitulative »1 
indicații metodice11,00 Film serial : Dallas — Compania 
petrolieră Ewlng. Reluarea episo
dului 4011.50 Telex

16.00 Telex
16,05 Teleșcoală. Laborator metodic 

TVS : Folosirea mijloacelor audio
vizuale

16.25 Clubul tineretului. Formații artis
tice de amatori in Festivalul na
țional „Cîntarea României". Selec- 
țiunl din concursul cultural-artis
tic „Primăvara baladelor"17.10 Almanah pionieresc. Din sumar :
• Mărturii străbune — reportaj 
de inspirație istorică dedicat de 
pionierii Capitalei aniversării a 
2 050 de ani de la întemeierea pri
mului stat dac centralizat șl Inde
pendent

17,35 Armonii pe portativ
18,05 Revista soclal-politică TV • Edi

torial : Congresul al IX-lea — pia
tră de hotar în gindlrea șl prac
tica revoluționară

18.25 Din țările socialiste. Republica De
mocrată Germană — repere con
temporane. Reportaj

16.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal • 15 ani de istorie nouă 

a patriei. împliniri ale prezentului
19,30 Dosarul resurselor refoloslblle. 

Materiile prime secundare reintro
duse In circuitul productiv

' 19,48 Anchetă TV : Controalele... la con
trol

20.10 Teatru TV : „Ascensiunea lui Ar
turo Ui trebuie oprită" de Bertolt 
Brecht. Premieră pe țară. Spec
tacol realizat de Berliner Ensemble

22.10 Telejurnal
PROGRAMUL I

19,00 Telejurnal • 15 ani de istorie nouă 
a patriei. împliniri ale prezentului 

19,30 Buletin rutier
19,45 Ritm șl melodie. Potpuriu de me

lodii cu orchestra James Last
20,06 Viata economică a Capitalei. Creș

terea producției nete prin redu
cerea cheltuielilor materiale. Dezbatere

20,38 Opereta „Eternele iubiri" de Geor
ge Grigoriu (partea I). Libretul 
Constantin Florea.

21,15 Laborator geologic : Lacuri săra
te. Film de Manase Radnev și Nl- 
colae Niță.

21.25 Formații românești de jaz
22,10 Telejurnal

— să se revadă amplasarea și să 
se reamenajeze locurile de stringe- 
re a resturilor menajere în cel mult 
două săptămîni ;

— în termen de 30 de zile E.G.C.L.
să studieze, împreună cu cetățenii și 
specialiștii, și să adopte un nou sis
tem de fixare a antenelor TV pe 
blocuri; .

— în cel mai scurt timp să se e- 
fectueze un control amănunțit al în
tregului fond locativ ;

— proiectele unor cartiere sau an
sambluri de locuințe să fie supuse 
dezbaterii publice și să se organi
zeze expoziții cu machete, așa încît 
cetățenii să poată face propuneri și 
sugestii pentru o îmbinare armo
nioasă a utilului cu esteticul;

— să se stabilească ți să se ame
najeze locurile de joacă pentru co
pii. sistematizarea circulației, parca
re;! autoturismelor.

Sînt doar cîteva din propunerile 
si inițiativele formulata de oetăteni, 
care, aplicate în viață, vor dovedi 
pe deplin importanta și eficienta a- 
cestei forme noi de afirmare a de
mocrației socialiste, democrația cuvin- 
tului respectat si înfăptuit.

Neatenția la volan
Pe șoseaua Ștefan cel Mare din 

București, conducătorul autoturismu
lui 3-B-6 521, Vicentiu Popa, din 
neatenție, a pierdut controlul asupra 
volanului în timp ce cobora în pasa
jul Bucur-Obor. lovindu-se de zidul 
accesului in parcajul subteran. Auto
mobilistul si pasagerul din mașină au 
suferit vătămări grave.

Din păcate, sînt destul de frecvente 
aceste cazuri de accidente produse 
din pricina unor conducători auto 
neatenti la volan. Multe sînt motivele 
care pot distrage atentia șoferului : 
întoarcerea capului către interlocutor, 
aruncarea privirii pe aparatul de ra
dio. aprinderea unei țigări, admirarea 
peisajului, discuțiile cu ceilalți pasa
geri etc. în condițiile deplasării cu 
viteze de cîtiva zeci de kilometri pe 
oră. este de ajuns o singură secundă 
de neatenție pentru ca șoferul să nu 
observe la timp un obstacol apărut 
pe neașteptate și. în consecință, să 
nu poată acționa cu promptitudine 
și eficient. Trebuie avut mereu în 
vedere că la viteza de 60 kilometri pe 
oră. de exemplu, autovehiculul par
curge într-o singură secundă pesta 16 
metri.

Pe de altă parte, conducătorul auto 
trebuie să anticipeze împrejurările 
care pot genera accidente și să acțio
neze preventiv pentru a preîntîmpina 
ajungerea la accident. Cîteva exem
ple : prezenta imul copil în apropie
rea drumului inseamnă o posibilă 
traversare fără asigurare : traversa
rea străzii de către un bătrîn se poate 
oricînd întrerupe prin revenirea — 
uneori fără motiv — a persoanei res
pective pe partea de unde a pornit ; 
deplasarea prea aproape de autove
hiculul din fată ; trecerea pe lingă un 
autobuz oprit în stație sau în alt loc 
și apariția unui pasager.

De aici, necesitatea ca șoferii să fie 
permanent atenti la volan si să ac
ționeze în spiritul conduitei preven
tive. pentru a observa la timp situa
țiile ce ar putea provoca accidente si 
pentru a acționa prompt, spre a le 
evita.

Revista se deschide cu un ciclu de 
articole sub genericul „15 ani de la 
Congresul al IX-lea al P.C.R. sub 
semnul politicii clarvăzătoare, al spi
ritului revoluționar". între acestea : 
„Eficientă si calitate în activitatea 
economico-socială" — editorial, „Ac
tivitate de partid concretă, cu fina
litate precisă" de Iulian Ploștinaru. 
„Realități si exigente în domeniul 
investițiilor" de Alexandru Olteanu. 
„Democrația muncitorească în con
fruntare cu practica" de Ion Chir- 
culescu, „Problematica integrării în- 
vățămîntului superior" de Mircea 
Angelescu.

La rubrica „Consultații" este în
serat articolul „Aplicarea noului

TRAGEREA LA SORȚI A PREMIILOR CONCURSULUI ORGANIZAT 
DE COMITETUL NAȚIONAL PENTRU APĂRAREA PĂCII

Comitetul National pentru Apăra
rea Păcii face cunoscut că adunarea 
publică în cadrul căreia va avea loc 
tragerea la sorți a premiilor oferite 
participantilor la concursul pe bază 
de buletine „Fondul Păcii" cu tema : 
„Dezvoltarea intensivă și multilate
rală a României — contribuție de

Enigma
vulcanilor adormifi...

Celebrul vulcanolog Haroun TAZIEFF despre 
erupția catastrofală de la St. Helens

„Duminică, 18 mai, pe cerul statului Washington a apărut un nor 
imens, asemănător ciupercii unei bombe atomice, a cărui prezentă se da
tora nu unei acțiuni deliberate a omului, ci unui fenomen natural impre
sionant prin proporțiile și consecințele sale : erupția vulcanului St. He
lens. După mai bine de un secol de stare latentă, acest masiv muntos din 
regiunea de nord-vest a Statelor Unite s-a trezit, răbufnind cu forța explo
ziei a zece bombe cu hidrogen și provocind un adevărat cataclism. Din 
corpul său au fost smulși și aruncați la înălțimi de circa 15 000 m peste un 
miliard de metri cubi de rocă. Nori imenși de zgură și praf s-au conden
sat în aerul saturat de umiditate și au căzut sub forma unui potop de bule 
negre și mari cit mingile de tenis. Pe versantii muntelui, riuri de noroi 
arzind au smuls și înghițit de-a valma case, oameni, animale. La sol. nu
meroase persoane au fost arse de vii de suflul unei călduri imense. Alte 
9 000 au fost evacuate datorită răspîndirii gazelor toxice. Lor ar fi tre
buit să li se adauge încă 50 000 de oameni din vasta regiune înconjură
toare. unde barajele amenință să 
mosferă riscă să aducă modificări 
perioadă de timp“.

Astfel descrie revista „PARIS 
MATCH" cea mai puternică erupție 
vulcanică din acest secol, căreia îi 
dedică, în același timp, un amplu 
articol al renumitului vulcanolog 
Haroun Tazieff. încercind să explice 
condițiile în care a avut loc acest 
tragic fenomen, omul de știintă 
francez relevă : „Explozia catastro
fală a muntelui St. Helens confirmă 
cit de puțin trebuie să ne încredem 
în vulcanii pe care-i considerăm 
stinși pentru că n-au erupt de un 
secol sau de două si cit de dificil 
este astăzi să prevezi acest gen deo
sebit de cataclism. Lanțul vulcanic 
al Cascadelor se întinde paralel cu 
țărmul Oceanului Pacific, din Cali
fornia pină în Canada, trecînd prin 
statele Oregon și Washington. El 
este format dintr-o serie întreagă de 
vulcani, dintre care multi depășesc 
altitudinea de 3 000 m si unii chiar 
pe cea de 4 000 m. Ultima dintre 
erupțiile acestui lanț muntos datea
ză din 1917. cînd Lassen Peak ș-a re
activat. dar fără urmări grave. în 
ce privește muntele St. Helens, el 
dormea de 123 de ani... Or. vulcanii, 
ca si oamenii si animalele, dormind, 
îsi refac forțele si cu cit somnul este 
mai lung, cu atît mai mare este 
riscul de a asista la o puternică tre
zire. Această constatare este departe 
de a fi o regulă imuabilă, dar ea se 
verifică destul de des. Ca. dealtfel, 
în cazul de fată.

Forța unei erupții este condiționată 
pe de o parte de gaze, iar pe de altă 
parte de rezistenta rocilor care îm
piedică aceste gaze să scape, de la
vele în fuziune — cu atît mai rezis
tente cu cit sînt mai vîscoase — sau 
de roci solidificate in fundul crate
rului. Este deci indispensabil dacă se 
vrea să se prevadă o eventuală ca
tastrofă să fie cunoscute pe cit po
sibil aceste gaze, să ii se urmărească 
evoluția chimică si variația debitului, 
temperaturii, presiunea lor. Muncă 
întotdeauna delicată, adeseori difici
lă, în unele cazuri imposibilă, dar 
fără de care este irealizabilă o pre
viziune credibilă a activității explo
zive.

întîmplarea m-a adus în regiune 
încă spre sfîrșitul lunii martie, cînd 
vulcanul începuse să dea primele 
semne "de activitate. Vremea rea și 
violenta exploziilor interziceau însă 
apropierea de crater. N-am putut 
să-l survolez, nici cu elicopterul și 
nici cu avionul, căci nori groși aco
pereau totul. Din fericire, am putut 
discuta îndelung cu vulcanologii ame
ricani.

în lumina observațiilor culese și a 
cifrelor obținute, se impune o con
cluzie : a fost vorba de o erupție 
freatică, adică de o erupție a vapo
rilor sub presiune, proveniti din pîn- 
zele de apă subterană ajunse in stare 
de fierbere. Nici un semn prevestitor 
de magmă în topire nu a putut fi 
deteftat. Cinci săptămîni mai tîrziu 
însă, partea de sus a muntelui a fost 
sfărîmată de formidabila explozie, 
care s-a auzit la 250 km distantă, dar 
care, printr-un interesant fenomen 
acustic, nu putea fi auzită în ime
diata apropiere.

Am tinut legătura prin telefon cu 
unul din colegii mei. profesorul A. R. 
McBirney. de la Universitatea din 
Oregon, și am discutat îndelung des
pre această explozie catastrofală. 
Muntele, care avea o altitudine de 
2 950 m. a pierdut cei 350 m din par

mecanism economlco-flnanciar* de 
Alecu Al. Floareș. iar la rubrica 
„Pagini de istorie" este publicat ar
ticolul .,Tudor Vladîmirescu — expo
nent al idealurilor de libertate ale 
poporului român" de Dan Berindei. 
Referitor la creația literar-artlstîcă. 
Stancu Ilin scrie despre „Conceptul 
de moștenire literară în dinamica sa 
actuală". V. Iota publică „Conside
rații cu privire la teoria neoiobă- 
giei“.

în sumarul revistei mal sînt cu
prinse rubricile „Dezbateri". „Con
fruntări ideologice în lumea contem
porană", „Viata Internațională", 
„Cărți și semnificații". „Cuvîntul ci
titorilor".

mare însemnătate la cauza păcii, «o- 
cialismului și progresului în lume", 
organizat de C.N.A.P., va avea loc 
duminică 29 iunie, la Casa de cultură 
a sectorului II, str. M. Emlnescu nr. 
89, București.

Adunarea publică va începe 18 
ora 9 dimineața- 

se rupă, iar cenușa rdspindită în at- 
climei din emisfera nordică pe o lungă

tea sa superioară, sfărîmată de ex
plozie și expediată la peste 15 000 m 
în stratosferă. Știrbit spre nord, el 
avea acum un crater larg de 4 km și 
adine de un kilometru și jumătate. 
Colosal ! Mai multe sute de milioane 
de tone de rocă au fost deci aruncate 
și au recăzut — fragmentele cele mai 
mari pe conul vulcanic, nisipul si 
praful la sute de kilometri, unde au 
fost purtate de vînt ; la 300 km dis
tantă, covorul de cenușă avea incă 
o grosime de două degete... Bucățile 
de rocă ce au căzut în stare arzîndă 
pe vîrful muntelui au provocat topi
rea bruscă a zăpezii și a ghețarilor, 
ceea ce a generat, radial, pe întreaga 
suprafață a conului, nenumărati to- 
renti de noroi. Aceștia au făcut ra
vagii pină departe în cimpiile încon
jurătoare. Dar cenușa fină vulcanică 
s-a depus pînă la sute de kilometri 
distantă, provocind daune importante 
culturilor si pășunilor si amenintînd 
cu moartea prin perforarea sau oclu
zia intestinelor animalele care pasc 
iarba acoperită cu praf de rocă. Pînă 
la sute de kilometri, oameni si ani
male suportă mari dureri la ochi și 
căile respiratorii. Nenumărate auto
mobile au rămas în pană, cu carbu
ratoarele înfundate de cenușa ultra- 
fină. Această explozie paroxistică îi 
amintește lui McBirney de cea care 
a zguduit, acum 70 de ani. vulcanul 
Santa Maria din Guatemala. Acum, 
ca și atunci, puternicei explozii ver
ticale i-a urmat imediat, de-a lungul 
unei structuri cu falii foarte fragile, 
de natură vulcanică, o explozie di
rijată orizontal și însoțită de o enormă 
alunecare de teren, de roci și de apă. 
Unul dintre vulcanologii americani 
care in ultimele săptămîni studia 
erupția de la St. Helens, dr. Johnson, 
se găsea la poalele septentrionale ale 
vulcanului în acel moment și descria 
prin radiotransmițător șefului său, 
dr. Christensen, ceea ce observa. Co
municarea a fost brusc întreruptă in 
momentul în care el spunea că 
flancul de nord tocmai se deschide 
și că o alunecare de teren are loc. 
Corpul dr. Johnson a fost găsit a 
doua zi. El a fost ucis de suflul 
arzător al exploziei orizontale. Alte 
persoane au murit în mod asemănă
tor pină la o distanță de 25 km de 
•vulcan. Suflul arzător al vulcanului 
a rupt arbori cu un diametru de un 
metru, azvîrlindu-i pînă la o distantă 
de 10 km.

Temperaturi deosebit de ridicate, 
de ordinul a 900 pînă la 1 000 de 
grade centigrade au existat, desigur, 
în crater, a cărui magmă, extrem de 
vîscoasă, s-a dovedit la analiză că 
este foarte bogată în siliciu. Or, cind 
este vorba de o asemenea magmă 
vîscoasă, deci rezistentă la trecerea 
gazelor, ea provoacă explozii îngro
zitoare. Ceea ce s-a și petrecut".

In încheiere, Haroun Tazieff arată 
că „anticiparea reactivării vulcanilor 
nu este prea dificilă astăzi pentru 
specialiștii competent!. Dar a pre
vedea izbucnirea unei faze explo
zive catastrofale este incomparabil 
mai greu. De aceea se impune să se 
facă tot ceea ce este posibil în acest 
domeniu, să se întreprindă studii 
riguroase, avînd în vedere că în 
lume există numeroase zonă vulcanice 
dens populate, care pot plăti cu mii 
de victime omenești eventualele 
erupții, ca în cazul insulei Martinica, 
acum 78 de ani".

• SPRE O REVOLU
ȚIE IN PRODUCEREA 
DE ENERGIE ELECTRI
CĂ : PRIMA UZINĂ FO- 
TOVOLTAICA. Ca urmare a 
înțelegerilor convenite la Acel 
mai înalt nivel, S.U.A. și Ita
lia vor elabora împreună un 
deosebit de important proiect 
de studiu în vederea con
struirii uneia dintre cele 
mai mari centrale solare din 
lume. Spre deosebire de sis
temele utilizate pînă în prezent 
lntr-un șir de țări (concentrarea 
razelor solare spre un cazan cu 
apă, aburii rezultați punînd în 
funcțiune o turbină generatoare 
de curent electric), se are In 
vedere punerea la punct a unui

procedeu eficient pentru trans
formarea directă a energiei ca
lorice a soarelui în energie e- 
lectrică — ceea ce va reprezen
ta o adevărată revoluție in teh
nologia producerii energiei 
(deocamdată acest procedeu, 
cunoscut sub numele de con
versie fotovoltaică, se reali
zează doar în condiții de labora
tor). Construirea proiectatei u- 
zine fotovoltaice —' care ur
mează să aibă o putere insta
lată de 1 MW — este de natură 
să deschidă perspective din cele 
mai promițătoare pentru o sur
să energetică de înlocuire deo
potrivă ieftină șl în cantități 
nelimitate, contribuind astfel In 
mod însemnat la soluționarea 
problemelor tot mai acute ge
nerate da penuria mondială de 
combustibili.

• MUZEUL ȚESĂTU
RILOR. înființată cu aproape 
un secol în urmă la Krefeld, 
supranumit „orașul mătăsuri- 
lor“, colecția de textile din a- 
ceastă localitate a devenit, de-a 
lungul anilor, cea mai impor
tantă colecție de acest gen din 
R.F. Germania și una din cele 
mai importante din Europa. Ea 
este concurată numai de marea 
colecție de textile din Lyon și 
de colecția de țesături a Mu
zeului „Victoria și Albert" din 
Ixindra. încă înainte de sfîrși
tul anului trecut, cele 16 000 de 
exponate llustrînd două milenii 
din istoria artei țesutului au fost 
mutate în noua clădire a mu
zeului. Bogata colecție cuprin
de mărturii ale vechilor civi
lizații, precum șl piese de mare

interes etnologic, provenite din 
Europa, inclusiv Balcani, din 
India, China, Africa și America 
de Sud.

• MĂSURI DE COM
BATERE A FUMATULUI, 
în Finlanda se află în curs de 
pregătire o lege foarte severă de 
combatere a fumatului. Din în
sărcinarea guvernului, un grup 
de specialiști se ocupă cu ela
borarea sa în toate detaliile. 
Printre altele, se preconizează in
terzicerea fumatului la locul de 
muncă, excepție făcînd doar ca
zurile cînd toti membrii unui 
birou sînt fumători. De aseme

nea, vor fi intensificate cercetă
rile pentru reducerea cantității 
de substanțe nocive din țigări. 
Dealtfel, începind cu 1985, vor 
fi admise doar următoarele va
lori maxime în fiecare țigară : 15 
miligrame gudron, 10 mg oxid 
de carbon, 1,2 mg nicotină.

• O FAMILIE DE 
ACUM PATRU MILIOA
NE DE ANI. S-au publicat 
acum precizările științifice pri
vind o descoperire făcută anul 
trecut la Laetoli, în Tanzania. 
Paleontologii care efectuau aid 
săpături au descoperit o „cara

pace" pietrificată, formată din 
cenușa unui vulcan care a erupt 
acum 3 600 000 de ani. Pe 
această suprafață se disting ur
mele pașilor unor creaturi bipe
de. care au fost lăsate pe ni
sipul fierbinte și care, după ploi 
torențiale, s-au intărit si conser
vat foarte bine de-a lungul mi
lioanelor de ani. Din studiile 
efectuate s-au tras două conclu
zii interesante : prima că e 
vorba de hominizi, care. încă cu 
5 milioane de ani în urmă, se 
ridicaseră ne picioarele lor. in 
poziție verticală: a doua, că 
era vorba de un grup familial: 
înainte, o mamă cu copilul, ti- 
nîndu-se de mînă : Iar în urmă 
— bărbatul. Descoperirea arun
că o nouă lumină asupra evo
luției «periilor. protoistorie! 
omului si a inteligentei «ale.

• „CUM VOI ARĂTA 
LA ADINCI BĂTRÎNEȚE? 
Nu este femeie pe lume care să 
nu-și fi pus în tinerețe — mă
car o dată, cu teamă și curio
zitate — întrebarea : „Cum voi 
arăta la bătrînețe ?“ Pentru a 
găsi răspunsul, actrița america
nă Cherill Teegs s-a supus unui 
test sui generis. Astfel, la ca
pătul a trei ore de machiaj, ac
trița. in virstă de 30 de ani, a 
devenit „bătrînă", căpătînd a- 
parențele unei înaintate senec
tuți. Transformarea fetei tinere 
și proaspete într-o fată îmbă- 
trînită și plină de riduri a reu
șit pe deplin. Doar ochii, prin 
luciul și voioșia lor, trădau în 
falsa bunică pe tînăra curioasă. 
Ce e drept, Cherill Teegs și-a

satisfăcut curiozitatea, dar cite 
autentice bătrîne nu și-ar dori 
să refacă drumul... în sens in
vers ?!

• RIVAL AL MAR
MUREI DE CARRARA, 
în apropiere de orașul Ciatura 
țiin R. S. S. Gruzină a început 
extracția unei marmure alb-roz. 
Prin puritatea și finețea dese
nului, prin strălucirea ei, ea se 
apropie de renumita marmură 
de Carrara. Constructorii folo
sesc această marmură pentru fi
nisajul clădirilor din numeroase 
orașe ale Transcaucaziei, Asiei 
Centrale, Siberiei. De asemenea, 
ee folosește la construcția sta
țiilor de metrou din Moscova, 
ca «1 pe șantierele Olimpiadei.



înaltă apreciere convorbirilor 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 

și Todor Mov
ședința Biroului Politic al C.C. al P.O. Bulgar

SOFIA 23 (Agerpres). — Agenția 
bulgară de presă B.T.A. relatează că, 
luni. Biroul Politic al C.C. al P.C. 
Bulgar a ascultat o informare în le
gătură cu recenta viată oficială de 
prietenie efectuată în Republica So
cialistă România de delegația de 
partid si de stat a R.P. Bulgaria, in 
frunte cu Todor Jivkov. prim-secre- 
tar al C.C. al P.C. Bulgar, președin
tele Consiliului de Stat al R.P. Bul
garia.

Biroul Politic al C.C. al P.C.B. si-a 
exprimat satisfacția in legătură eu 
convorbirile rodnice care au avut loc 
între tovarășii Todor Jivkov si 
Nicolae Ceausescu.

Importantele documente semnate 
In timpul vizitei vor contribui la în
tărirea legăturilor bulgaro-române si 
la accelerarea dezvoltării relațiilor 
economice dintre Bulgaria si Româ
nia. se arată în comunicatul dat pu
blicității la Sofia.

în cursul schimbului de păreri in 
probleme Internationale actuale a 
fost exprimată îngrijorarea în le
gătură cu agravarea din ultimul tîmp 
a situației internaționale — se spune 
în comunicat.

în legătură cu aceasta, a fost re
levat pericolul deosebit ne care îl 
comportă hotărîrea N.AT.O. privind 
producerea si amplasarea în Europa 
occidentală a unor noi mijloace ra- 
cheto-nucleare americane cu rază 
medie de acțiune.

A fost subliniată importanta docu
mentelor adoptate Ia 15 mai a.c. la 
Varșovia de statele participante la 
Tratatul de la Varșovia, care conțin 
un program amplu de acțiune pentru 
reluarea si continuarea politicii de 
destindere si colaborare, pentru În
tărirea păcii si securității popoare
lor.

Promovarea cooperării internaționale în domeniul 
aplicațiilor pașnice ale energiei nucleare 

discutată la sesiunea Consiliului Guvernatorilor al A.I.E.A.
VIENA 23 (Agerpres). — La Viena 

s-au încheiat lucrările sesiunii Con
siliului Guvernatorilor al Agenției 
Internaționale pentru Energia Ato
mică (A.I.E.A.). Principala problemă 
de pe ordinea de zi a lucrărilor a 
constituit-o examinarea activității 
A. I. E. A. în ce privește promovarea 
cooperării internaționale în domeniul 
aplicațiilor pașnice ale energiei nu
cleare, în conformitate cu angaja
mentele asumate de statele nucleare 
prin Tratatul de neproliferare a ar
melor nucleare. Consiliul a hotărît 
crearea unui comitet pentru exami
narea problemelor privind garanta
rea livrărilor de materiale și echi
pamente nucleare și a realizării ser
viciilor în domeniul ciclului combus

LONDRA Marș de protest pentru 
reducerea cheltuielilor militare

LONDRA 23 (Agerpres) — La Lon
dra au avut loc, duminică, sub egida 
Partidului Laburist de opoziție, un 
marș și un miting de protest, în 
Hyde Park, împotriva cursei înarmă
rilor nucleare, la care au participat 
peste 25 000 de persoane. Partici-

UN DOCUMENT AL B.I.R.D. RELEVA :

Sute de milioane de oameni de pe planeta noastra 
sînt privați de educația de bază

NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres). 
— într-un document privind starea 
educației în lume, difuzat oficial la 
Națiunile Unite, Banca Internațională 
pentru Reconstrucție și Dezvoltare 
(B.I.R.D.) arată că peste 250 milioane

CONLUCRARE MULTILATERALĂ, PRIETENEASCĂ ȘI RODNICĂ
...La Eisenhuttenstadt — cetatea de 

oțel din estul R.D.G. — la combina
tul siderurgic am asistat la lucrările 
de construcție si montai ale statiei de 
aglomerare a minereului — una din 
cele mai mari și mai complexe in- 
ștalații realizate de metalurgia ro
mânească în cadrul acțiunilor de coo
perare în străinătate. Cu un alt pri
lej. la Șantierul naval din Stralsund, 
am surprins momentul lansării vasu
lui de pescuit oceanic ..Căliman". 
construit aici pentru tara noastră. 
Ziarele au publicat anul trecut 
știri despre festivitățile care au 
marcat, la Pitești, livrarea către 
R.D.G. a celui de-al 35 000-lea auto
turism „Dacia 1 300“ ; la Craiova — 
a tractorului cu încărcător hidraulic 
„TIH-445" cu numărul 5 000 ; iar la 
Timișoara —* al 750 000-lea motor e- 
lectric.

...Sint doar cîteva exemple ; dar 
ele vorbesc de la sine despre amploa
rea relațiilor de colaborare statorni
cite intre România socialistă și Re
publica Democrată Germană.

, Apropiata vizită de prietenie pe 
care, la invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Româft și 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. o va efectua in 
România o delegație de partid și de 
stat a Republicii Democrate Ger
mane, condusă de tovarășul Erich 
Honecker, este un binevenit prilej 
pentru comuniști, pentru întregul 
nostru popor de a evoca tradiția aces
tor legături, de a-și manifesta satis
facția pentru cursul lor ascendent și 
hotărîrea de a face totul pentru ca 
ele să devină mâi intense, mai bune, 
mal fertile.

Actualele relații dintre cele două 
partide, țări și popoare au rădăcini 
adinei in tradițiile îndelungate de so
lidaritate militantă dintre proletaria
tul român și cel german, dintre for
țele democratice ale celor două po
poare, în sprijinul reciproc pe care 
și l-au acordat partidele noastre co
muniste în anii grei ai luptei împo
triva exploatării și asupririi, reacți- 
unii și fascismului. O mărturie grăi
toare în această privință a fost miș
carea de solidaritate desfășurată in 
România, la chemarea P.C.R.. pentru 

în continuare, comunicatul men
ționează că în cursul convorbirilor 
a fost exprimată hotărîrea R. P. 
Bulgaria si Republicii Socialiste 
România ca. împretmă cu celelalte 
țări frătesti. cu toate statele iubi
toare de pace si forțele progresiste 
din lume să lupte pentru traducerea 
în viată a Actului final adoptat de 
Conferința pentru securitate si coo
perare în Europa, pentru o pregătire 
temeinică a reuniunii de la Madrid, 
pentru limitarea si reducerea cursei 
înarmărilor și pentru dezarmare. 
Tovarășii Todor Jivkov și Nicolae 
Ceaușescu — se arată în comunicat 
— au subliniat deosebita importantă 
pe care ar avea-o adoptarea, de că
tre reuniunea de la Madrid, a hotă- 
ririi privind convocarea conferinței 
pentru dezangajare militară și dezar
mare în Europa, propusă de statele 
participante la Tratatul de la Var
șovia.

Biroul Politic al C.C. al P.C. 
Bulgar dă o înaltă apreciere rezul
tatelor obfinute in timpul vizitei, 
subliniind marele rol pe care îl au 
întîlnirile dintre .tovarășii Todor 
Jivkov și Nicolae Ceaușescu în ex
tinderea constantă a prieteniei și 
colaborării dintre cele două partide, 
țări și popoare.

Birpul Politic al C.C. al P.C.B. — 
se spune în încheierea comunicatu
lui — a stabilit măsuri concrete pen
tru înfăptuirea sarcinilor cuprinse 
în documentele semnate, subliniin- 
du-se că aceasta va determina dez
voltarea în continuare a relațiilor 
bulgaro-române pe multiple planuri, 
în interesul ambelor țări și popoare, 
al cauzei generale a socialismului, 
progresului și păcii în întreaga 
lume.

tibilului nuclear. Consiliul a aprobat 
activitatea A. I. E. A. privind acor
darea de asistență tehnică pentru 
statele membre ale agenției, fondul 
de asistență tehnică al organizației 
pe anul 1981 și cifrele orientative ale 
asistentei tehnice a A. I. E. A. pe anii 
1982—1983.

în cadrul dezbaterilor, reprezen
tanții unui mare număr de țări ne
nucleare și în curs de dezvoltare au 
subliniat necesitatea ca puterile nu
cleare să-și îndeplinească obligațiile 
ce le revin din Tratatul de neproli
ferare în privința asigurării accesului 
neîngrădit al tuturor statelor, în pri
mul rînd al celor neposesoare de 
arme nucleare, la beneficiile aplica
țiilor pașnice ale atomului.

panții la această demonstrație au 
cerut, printre altele, reducerea chel
tuielilor militare, urmînd ca sumele 
economisite pe această cale să fie 
folosite pentru finanțarea măsurilor 
vizînd soluționarea problemelor so
ciale presante ale țării.

de copii și 600 milioane de adulțl de 
pe planeta noastră sint privați de 
educația de bază, în ciuda unor pro
grese substanțiale realizate în do
meniul învătămîntului de către țările 
în curs de dezvoltare.

eliberarea lui Ernst Thălmann din 
temnițele călăilor hitleriști.

După zdrobirea fascismului tn cel 
de-al doilea război mondial și in
stituirea puterii oamenilor muncii în 
România și în Republica Democrată 
Germană s-au creat premisele dez
voltării unor relații noi, calitativ su
perioare între cele două țări și po
poare. Cursul lor continuu ascendent 
a fost puternic stimulat de comunita
tea de orinduire. de aspirații si te
luri, de așezarea lor statornică pe 
principiile relațiilor de tip nou — 
egalitatea in drepturi, respectarea in
dependenței și suveranității naționa

Raporturile dintre România și Republica Democrata 
Germană în continuă dezvoltare

le, neamestecul în treburile interne, 
avantajul reciproc și întrajutorarea 
tovărășească, adică acele principii 
menite să confere relațiilor dintre ță
rile socialiste un caracter nou, supe
rior, exemplar. Noul Tratat de prie
tenie, colaborare și asistență mutuală 
dintre România și Republica Demo
crată Germană, semnat în 1972, con- 
sacrind aceste principii ca temelie a 
relațiilor reciproce, a oferit un ca
dru juridic deosebit de favorabil pen
tru extinderea și diversificarea ra
porturilor multilaterale dintre cele 
două state, pentru întărirea solidari
tății lor.

în România socialistă se bucură 
de înaltă prețuire activitatea rodnică 
și succesele remarcabile obținute de 
oamenii muncii din R.D.G., sub con
ducerea Partidului Socialist Unit din 
Germania, în dezvoltarea economiei 
naționale, a științei și culturii, în ri
dicarea nivelului de trai material și 
spiritual, în înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al IX-lea pentru făuri
rea societății socialiste dezvoltate în 
R.D.G. — succese care au înscris 
acest stat printre primele zece țări 
industriale ale lumii. Știm că aceleași 
sentimente prietenești sînt nutrite și 
de oamenii muncii din R.D.G. față
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Expresie a dorinței comune de o se dezvolta continuu 

relațiile de colaborare româno-egiptene

CAIRO 23 (Agerpres). — Tovarășul 
Ion Coman, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., șeful delegației Partidului Co
munist Român care, la invitația 
Partidului Național Democrat, efec
tuează o vizită oficială în Egipt, a 
fost primit de Mohamed Husni Mu
barak, vicepreședinte și secretar ge
neral al P.N.D.. vicepreședintele 
Republicii Arabe Egipt.

Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar, 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu au fost transmise un 
călduros salut prietenesc și cele mai 
bune urări președintelui Republicii 
Arabe Egipt, președintele Partidului 
Național Democrat, Anwar El Sadat, 
și doamnei Jihan El Sadat. S-a trans
mis, de asemenea, din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, un cald 
mesaj de salut vicepreședintelui Re
publicii Arabe Egipt.

Totodată, au fost transmise urări 
de pace și prosperitate poporului 
egiptean prieten.

Mulțumind călduros pentru mesaj, 
Mohamed Husni Mubarak a rugat să

★
CAIRO 23 (Agerpres). — La Cairo 

a avut loc inaugurarea sediului Aso
ciației de prietenie esipteano-ro- 
mână. La festivitate a luat parte de
legația Partidului Comunist Român, 
condusă de Ion Coman.

Din partea egipteană au luat par
te Sayed Zaki, secretar al P.N.D., 
președintele Consiliului de conducere 
al Asociației de prietenie egipteano- 
română, Abdel Latif Bolteia, secre
tarul Comitetului municipal Cairo 
al P.N.D., Mohamed Rashwan, vice
președinte al Adunării Poporului, și 
Abdul Hamid Hassan, ministru secre
tar de stat pentru tineret și sporturi, 
vicepreședinți ai Consiliului de con-

Convorbiri economice româno-sovietice

MOSCOVA 23 — Trimisul Ager
pres, Gh. Ciobanu, transmite : La 23 
iunie, tovarășul Virgil Trofin. vice- 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, ministrul 
minelor, petrolului și geologiei. a 
aVut la Moscova o întîlnire cu V.E. 
Dîmșiț, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S. în cadrul 
întîlnirii, desfășurată într-o atmos
feră de prietenie și înțelegere reci
procă. au fost analizate aspecte im
portante ale dezvoltării continue si 
adîncirii colaborării economice si 
tehnico-știintifice dintre România si 
Uniunea Sovietică.

Delegația română, condusă de to
varășul Virgil Trofin, a viz'tat cen
trul minier Donetk din R.S.S. Ucrai
neană. La Donețk, delegația a avut

Președintele Indoneziei l-a primit pe ambasadorul român

JAKARTA 23 (Agerpres) — Gene
ralul Suharto, președintele Republi
cii Indonezia, l-a primit la Jakarta 
pe noul ambasador al României în 
această țară, Ion Cotoț, cu ocazia 
prezentării scrisorilor do acredi
tare.

Cu acest prilej, din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste România, 
au fost transmise președintelui In
doneziei urări de sănătate și feri
cire personală, de progres, bunăsta
re și pace poporului prieten indo
nezian, de noi succese în dezvolta
rea sa economică.

Președintele Suharto a mulțumit 
în mod deosebit pentru urări și a 
rugat să se transmită președintelui 
României, din partea sa și a po
porului indonezian, cordiale salutări, 
împreună cu cele mai calde Jirări de 
continuă sănătate și fericire per

de marile succese obținute de po
porul român, sub conducerea P.C.R., 
în opera de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate. Poten
țialul economic, științific și tehnic 
tot mai înalt al celor două țări creea
ză în permanență noi posibilități 
pentru extinderea colaborării multi
laterale dintre cele două state so
cialiste prietene.

Factorul esențial al intensificării 
acestor raporturi îî constituie legătu
rile de prietenie, solidaritate și cola
borare dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Socialist Unit din 
Germania, un rol determinant avînd 

întîlnirile și convorbirile dintre con
ducătorii de partid si de stat, to
varășii Nicolae Ceaușescu si Erich 
Honecker, contacte care de fie
care dată au stimulat puternic 
colaborarea dintre cele două țări și 
popoare. în acest context, de o deo
sebită însemnătate s-a dovedit 
vizita efectuată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în R.D. Germană, în 1977, 
ca răspuns la vizita întreprinsă an
terior în România de tovarășul Erich 
Honecker. între documentele poli- 
tico-juridice încheiate cu aceste pri
lejuri se remarcă, prin importanța ei, 
„Declarația cu privire la adîncirea 
prieteniei și dezvoltarea colaborării 
frățești dintre P.C.R. și P.S.U.G., 
dintre România și R.D.G.", care a 
deschis ample perspective pentru am
plificarea relațiilor reciproce, în 
concordanță cu cerințele construcției 
socialiste în cele două țări, ca și pen
tru conlucrarea lor pe tărîmul vieții 
Internaționale. în acest sens, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU sublinia : 
„Relevind cu satisfacție dezvoltarea 
fructuoasă a raporturilor frătesti de 
prietenie, colaborare și solidaritate 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Socialist Unit din Germania, 
dintre Republica Socialistă România 

s« transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, din partea președintelui 
Anwar El Sadat, a doamnei Jihan El 
Sadat, precum și a sa personal, un 
salut cordial de prietenie și cele mai 
bune urări, noi succese poporului 
român în opera de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
în .România.

Subliniindu-se cu satisfacție că este 
prima delegație a P.C.R. care efec
tuează o vizită oficială in Egipt, la 
invitația P.N.D., in cursul intîlnirii 
s-a procedat la un schimb de păreri 
asupra preocupărilor actuale și de 
perspectivă ale P.C.R. și P.N.D., ex- 
primindn-se, de ambele părți, dorin
ța de a se dezvolta continuu, în spi
ritul stimei și respectului reciproc, 
bunele relații dintre cele două par
tide- de guvernămînt, dintre cele două 
țări și popoare. Au fost abordate, tot
odată, unele aspecte ale vieții inter
naționale, inclusiv ale situației din 
Orientul Mijlociu, subliniindu-se ne
cesitatea reglementării ei pe cala po
litică, a dialogului constructiv.

La primire a participat Ion Iosefi- 
de, ambasadorul României la Cairo.

★
ducere al asociației, alțî membri ai 
Asociației de prietenie egipteano- 
română. absolvenți egipteni ai școli
lor românești, ziariști.

într-o atmosferă deosebit de caldă, 
cei prezenți au subliniat că, stimulate 
de îndemnul personal, de raporturile 
de stimă și respect dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Anwar El Sadat, 
legăturile dintre cele două țări și po
poare cunosc o permanentă creștere 
în toate domeniile.

La inaugurarea sediului asociației 
a avut loc si vernisajul expoziției 
de fotografii „Vestigii dacice" 
și a unei expoziții de carte ro
mânească și egipteană.

convorbiri cu N.K. G-rinko. ministrul 
industriei cărbunelui din R.S.S. 
Ucraineană, și membri ai conducerii 
acestui minister, in cadrul cărora au 
fost abordate probleme ale colabo
rării economice și tehnico-stiințifice 
bilaterale în domeniul cărbunelui, a 
purtat discuții cu specialiști în legă
tură cu metodele noi de exploatare 
a cărbunelui în straturi subțiri, la 
diferite înclinări, în mine adinei. Au 
fost, de asemenea, vizitate institute 
de cercetări si proiectări pentru con
strucții de rfiașini miniere. întreprin
deri de utilaj pentru industria căr
bunelui. in bazinul Donețk si la Mos
cova. Delegația a fost însoțită îh 
timpul întâlnirilor si vizitelor de to
varășul Traian Dudaș, ambasadorul 
tării noastre la Moscova.

sonală, de noi' succese în activitatea 
sa remarcabilă desfășurată atît pe 
plan intern, cît și pe plan interna
țional, iar poporului român prieten 
urări de prosperitate și pace, de suc
ces in dezvoltarea sa economică și 
socială.

Președintele Suharto a relevat 
personalitatea președintelui Nicolae 
Ceaușescu, care se bucură de 
stimă și considerație în întreaga 
lume, ca urmare a neobositei sale 
activități puse în slujba progresului 
și bunăstării poporului român, a 
păcii și înțelegerii internaționale.

în încheiere, șeful statului indo
nezian a exprimat convingerea că 
relațiile de prietenie, colaborare și 
înțelegere între cele două țări și 
popoare se vor dezvolta tot mai mult 
pe plan bilateral, precum și în viața 
internațională.

și Republica Democrată Germană, do
resc să reafirm convingerea noastră 
că, în spiritul Înțelegerilor stabilite 
cu ocazia întîlnirilor noastre din ul
tima perioadă, aceste relații se vor 
extinde tot mai puternic, in interesul 
ambelor noastre popoare, al cauzei so
cialismului și păcii, al creșterii pres
tigiului si influentei socialismului în 
lume". în același spirit, tovarășul 
ERICH HONECKER a declarat : „A- 
vem în față noi ani de colaborare 
fructuoasă, multilaterală. Ii vom fo
losi împreună in modul cel mai efi
cient. Vă asigurăm, dragi tovarăși 
români, că dumneavoastră si întregul 

dumneavoastră popor veți avea si în 
viitor in Republica Democrată Ger
mană un prieten și un aliat de nă
dejde".

Constituie un temei de adîncă sa
tisfacție realitatea faptului că înțe
legerile convenite la nivel înalt sint 
transpuse cu succes in viată, asigu- 
rîndu-se astfel amplificarea si adîn
cirea raporturilor pe toate planurile 
— politic, economic, tehnico-stiintific. 
cultural si în alte domenii.

Procesul de dezvoltare a relațiilor 
reciproce îsi are o solidă temelie ma
terială in colaborarea ne olan eco
nomic. Este semnificativă în această 
privință creșterea schimburilor eco
nomice. care va fi de neste 70 la 
sută în acest cincinal, după ce spo
rise cu 100 la sută în cincinalul pre
cedent. Este notabil faptul că Re
publica Democrată Germană ocupă 
locul al doilea, după U.R.S.S.. în co
merțul exterior al României cu tarile 
socialiste. în cadrul schimburilor 
comerciale, locul principal îl ocupă 
livrările reciproce de masini-unelte. 
utilaje, produse ale unor ramuri 
industriale de vîrf — chimia, elec- 
trotehnica. electronica. Ca expresie a 
creșterii calitative a acestei conlu
crări. se cuvine subliniată accentua
rea continuă a ponderii cooperării și

S.W.A.P.0. va continua 

lupta pînă la dobîndirea 

independenței Namibiei
ALGER 23 (Agerpres). — La sosi

rea la Alger, Sam Nujoma, președin
tele Organizației Poporului din Afri
ca de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), a de
clarat că situația din Namibia este în 
prezent „explozivă și foarte gravă" 
ca urmare a agresiunilor repetate ale 
regimului rasist de la Pretoria. El, a 
arătat că acțiunile întreprinse împo
triva poporului namibian și a popu
lației namibiene din Angola au pro
vocat multe pierderi de vieți în rin- 
dul populației civile. El a reafirmat 
că S.W.A.P.O. este singurul reprezen
tant legitim al poporului namibian și 
a afirmat hotărîrea acesteia de a 
lupta pînă la dobîndirea independen
tei Namibiei. Sam Nujoma a arătat 
că S.W.A.P.O. este gata să coopereze 
cu secretarul general al O.N.U. și va 
sprijini toate inițiativele Consiliului 
de Securitate vizînd soluționarea si
tuației din Namibia. De asemenea, el 
a spus că S.W.AP.O. va participa Ia 
alegeri libere în Namibia, desfășu
rate sub controlul O.N.U.

în Africa de Sud ian amploare 
protestele împotriva 

politicii de discriminare rasială
PRETORIA 23 (Agerpres). — Miș

cările sociale din Africa de Sud pro
vocate de inechitate și discriminare 
rasială continuă șă cunoască o am
ploare tot mai mare, informează 
agențiile France Presse și U.P.I. Nu
mai în provincia Cap, 16 uzine cu 
peste 10 000 de lucrători se află hi 
grevă. Pe de altă parte, ciocnirile 
dintre greviști și poliție au provocat 
în această regiune moartea a 32 de 
demonstranți și rănirea altor 175, dar, 
potrivit unor surse ale presei locale, 
citate de agenția U.P.I., cifra răni- 
ților s-ar putea să fie dublă.

O informație 
a agenției T.A.S.S.
KABUL (Agerpres). — Agenția

T.A.S.S. transmite : „Conform infor
mațiilor provenite de la comanda
mentul contingentelor militare sovie
tice aflate în Afganistan, în aceste 
zile, de comun acord cu guvernul 
afgan, se efectuează retragerea pe 
teritoriul U.R.S.S. a unor unități mi
litare, a căror prezență în Afganistan 
nu este necesară în prezent".

Rezultatele alegerilor 
din Japonia

TOKIO 23 (Agerpres). — La Tokio 
au fost anunțate. luni, rezultatele 
finale neoficiale ale alegerilor pentru 
Camera Reprezentanților. Partidul 
Liberal Democrat, de guvernămînt. a 
obținut 284 din cele 511 mandate ale 
Camerei Reprezentanților, fiind ur
mat de Partidul Socialist din Japo
nia, cu 107 mandate, Komeito — 33 
mandate. Partidul Socialist Democra
tic — 32 mandate. Partidul Comunist 
din Japonia — 29 mandate. Noul 
Club Liberal — 12 mandate. Partidul 
Social-Democrat Unit — 3 man
date. iar un număr de 11 mandate 
au revenit unor candidați care s-au 
prezentat ca independenți. Sînt în 
curs de desfășurare operațiunile de 
numărare a voturilor acordate pen
tru reînnoirea celor 126 din cele 252 
de mandate Știe Camerei Consilie
rilor.

Potrivit agenției KYODO, pentru 
marți este prevăzută o reuniune a 
liderilor liberal democrat! pentru 
examinarea problemei succesiunii 
premierului Masayoshi Ohira la 
conducerea P.L.D., de guvernămînt, 
și a guvernului. Se preconizează ca 
în jurul datei de 16 iulie să aibă loc 
o sesiune specială a Dietei Japoniei 
pentru alegerea primului ministru si 
a guvernului.

specializării tn producție, ceea ce se 
concretizează în construirea in comun 
a unor importante obiective econo
mice, în realizarea unor mari capa
cități de producție în domeniile 
siderurgiei, exploatării miniere, in
dustriei chimice, mecanicii fine, onti
cii etc. în domeniul cooperării teh
nico-știintifice. rezultate pozitive au 
fpst obținute în realizarea obiecti
velor fixate prin Programul de co
laborare ne termen lung 1976—1980, 
pentru viitor prevăzîndu-se o inten
sificare a cooperării pe acest plan. în 
același timn. promovarea permanentă 
a cooperării celor două țări contri
buie la realizarea Programului com
plex al C.A.E.R.. la dezvoltarea mul
tilaterală a statelor membre, la a- 
propierea si egalizarea nivelurilor lor 
de dezvoltare economică. Totodată. 
România și Republica Democrată 
Germană dezvoltă colaborarea cu ce
lelalte țări socialiste, precum si cu 
statele cu alte orînduiri. în spiritul 
coexistentei pașnice.

Tabloul relațiilor dintre cele două 
țări este întregit de conlucrarea lor 
ne tărimul vieții Internationale, pen
tru apărarea păcii, pentru oprirea 
accentuării încordării, pentru pro
movarea securității europene. pre
gătirea temeinică a reuniunii de la 
Madrid. astfel ca ea să dea un 
imbold transpunerii în viată a pre
vederilor Actului final de la Helsinki, 
să favorizeze adoptarea de măsuri 
concrete de dezangajare militară si 
dezarmare în Europa.

Pregătindu-se să întîmpine cu toa
tă căldura tovărășească pe înaltii 
oaspeți din Republica Democrată 
Germană, comuniștii, întregul popor 
român îsi exprimă convingerea că vi
zita delegației de partid si de stat 
a R.D.G.. noile convorbiri dintre to
varășii Nicolae Ceausescu si Erich 
Honecker se vor înscrie ca un mo
ment istoric în cronica relațiilor de 
prietenie si solidaritate dintre țările 
si popoarele noastre, vor contribui 
substantial la adîncirea colaborării 
dintre ele pe toate planurile, cores
punzător intereselor reciproce, ale 
cauzei generale a socialismului și 
progresului; ale destinderii, si secu
rității în Europa, ale păcii în întrea
ga lume.

Ion FÎNTÎNAJRU

Convocarea celui de-al XXVI-lea Congres 
al P.C.U.S.

MOSCOVA 23 (Agerpres). — La 
Moscova a avut loc luni Plenara 
C.C. al P.C.U.S. — informează agen
ția T.A.S.S. Plenara a ascultat ra
portul prezentat de Leonid Brejnev. 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
Si a soluționat problema convocării 
Congresului al XXVI-lea al P.C.U.S. 
De asemenea, plenara a ascultat ra
portul lui Andrei Gromîko. membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S.. 
ministrul de externe al U.R.S.S.. „Cu 
privire la situația internațională si 
politica externă a Uniunii Sovie
tice".

Plenara a hotărît convocarea Con

Alegerile parlamentare-un moment 
important in viața politică a Irakului

Eveniment de importantă deose
bită în viata politică a Republicii 
Irak, alegerile parlamentare de la 
20 iunie concentrează întreaga aten
ție a opiniei publice din această 
țară. Sub titluri mari, publicate pe 
primele pagini, presa din Bagdad 
subliniază că rezultatele scrutinului 
de vineri reprezintă o importantă 
victorie a poporului irakian pe calea 
înfăptuirii obiectivelor revoluției, a 
extinderii participării maselor la 
examinarea problemelor dezvoltării 
economice si sociale a Irakului. 
Acest succes este evidențiat, între 
altele, de faptul că recentele alegeri 
— primele din ultimii 25 de ani — 
s-au bucurat de un deosebit interes, 
o vie participare 
și un larg ecou 
în rîndul maselor. 
Pentru a desemna 
pe cei 250 de de- 
putați în Adu
narea Națională, 
s-au prezentat la urne peste 
6 400 000 de alegători, membri și 
nemembri al Partidului Baas Arab 
Socialist. Corespondenții si trimi
șii presei străine au putut urmări 
desfășurarea procesului electoral cu 
prilejul vizitei făcute la cîteva din 
secțiile de votare din Mosul —cel 
de-al doilea oraș ca mărime al țării, 
situat la circa 400 km nord de 
Bagdad. In ciuda căldurii toride, 
alegătorii așteptau în ordine rîndul 
pentru a-și exercita dreptul de vot. 
Printre ei se aflau un mare număr 
de femei. Prezența acestora la urne, 
pentru întîia oară in întreaga is
torie a Irakului, constituie desigur 
o elocventă dovadă a adîncilor 
transformări petrecute în societatea 
irakiană după Revoluția din 14 iu
lie 1958, mai ales după preluarea 
puterii de către Partidul Baas Arab 
Socialist în urmă cu doisprezece 
ani, la 11 iulie 1968. A devenit ast
fel posibilă curmarea unei situații 
anacronice moștenite din trecut ce 
îndepărta de la viața politică jumă
tate din populația țării. Astăzi, fe
meile nu numai că au căpătat drep
tul la vot, dar vor avea și un nu
măr de 11 reprezentante în Adu
narea Națională.

Duminică, Comitetul superior elec
toral a dat publicității lista noilor 
deputați aleși, in număr de 250, din- 
tr-un total de 840 candidați înscriși 
pe listele electorale în mod indivi
dual. Comitetul subliniază că ale
gerile s-au desfășurat conform di

DE IA TRIMISUL NOSTRU 
LA BAGDAD

Energia și inflația—temele principale 
ale Conferinței „celor șapte44 de la Veneția

VENEȚIA 23. Trimisul Ager
pres, Gheorghe Sprințeroiu : Luni 
s-au încheiat la Veneția lucrările ce-, 
lei de-a Vl-a reuniuni Ia nivel înalt 
a principalelor șapte state occiden
tale industrializate (S.U.A.. Japonia, 
R.F.G., Franța, Marea Britanie. Ita
lia, Canada), la care a luat parte si 
președintele Comisiei C.E.E. După 
cum rezultă din comunicatul difu
zat presei la încheierea reuniunii — 
principala problemă care a stat în 
atenția participantilor a fost ener
gia. strins legată de perspectivele 
dezvoltării economice.

Declarația finală a conferinței 
cheamă statele participante să redu
că substanțial, plafoanele naționale 
ale importurilor la petrol pină in 
1985, precum si dependenta de con
sumul de petroj pînă în 1990 la circa 
40 la sută fată de 53 la Sută în pre
zent, precum șl să întreprindă ac
țiuni pentru utilizarea de noi surse 
alternative de energie, lansîndu-se 
un apel pentru sporirea producției

AGENȚIILE DE PRESA
- ve scurt

S-A PROPUS CREAREA UNUI FOND PENTRU ENERGIE. Intr-un I 
discurs rostit la reuniunea anuală a Consiliului de administrație al Pro- | 
gramului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, care se desfășoară la Ge
neva, directorul general al P.N.U.D., Bradford Morse, a propus crearea I 
unui fond pentru energie, sub egida Organizației Națiunilor Unite. Acest 1 
fond, care ar urma să vină în intîmpinarea necesităților energetice ale 
țărilor în curs de dezvoltare, va fi finanțat inițial cu o sumă de 60 mi- , 
lioane de dolari, pentru o perioadă de trei ani.

TENTATIVĂ MENITA SĂ ABA- 
f TA ATENȚIA DE LA SITUAȚIA 

DIN COREEA DE SUD. După cum 
| relatează agenția A.C.T.C?. autori

tățile din Coreea de Sud continuă 
I campania de calomnii și provocări

la adresa R.P.D. Coreene. Astfel, 
la 21 iunie, autoritățile de la Seul 

Iau anunțat o pretinsă acțiune de
„infiltrare" si scufundarea unei 
„nave înarmate din Nord" aflate, 
chipurile, în apele din fata tărmu- 

Ilui sud-coreean. Citind un comen
tariu apărut duminică în ziarul 
„Nodong Sinmun", agenția arată că 

1 toate acestea reprezintă o ficțiune,
fabricată în Scop diversionist, pen
tru a abate atenția populației sud- 

I coreene si a opiniei publice de la
situația deosebit de gravă existen
tă în această parte a Coreei, evi
dențiată de lupta unor largi cate- 

Igorii sociale din Coreea de Sud îm
potriva actualului sistem dictatorial 
de guvernare si pentru democra
ție si libertăți sociale.

| ALEGERI PREZIDENȚIALE IN
ISLANDA Duminica viitoare, pen- 

Itru prima dată în ultimii 12 ani. în
Islanda vor avea loc alegeri prezi
dențiale. Aproximativ 200 000 de is- 

I landezi. dintr-o populație de 250 000 
de locuitori, sînt chemați la urne 

gresului al XXVI-lea al P.C.U.S. Ia 
23 februarie 1981. fiind aprobată ur
mătoarea ordine de zi : Raportul 
C.C. al P.C.U.S. și sarcinile urmă
toare ale partidului în domeniul po
liticii interne si externe, raportor la 
acest punct urmînd să fie secretarul 
general al C.C. al P.C.U.S., Leonid 
Brejnev ; Raportul Comisiei Cen
trale de Revizie a P.C.U.S. : Princi
palele direcții ale dezvoltării econo
mice si sociale a U.R.S.S. îh anii 
1981—1985 — raportor președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
Aleksei Kosighin; Alegerea organelor 
centrale ale partidului.

rectivelor date de președintele Sad
dam Hussein și că rezultatele lor 
vor contribui la consolidarea cadru
lui instituțional democratic, la in
tensificarea participării maselor la 
opera de dezvoltare și transformare 
a Irakului, sub conducerea Parti
dului Baas Arab Socialist.

Adunarea Națională va avea 
funcția de a propune proiecte de 
legi, de a aproba bugetul general 
și planurile naționale de dezvoltare 
și de a ratifica tratatele și înțelege
rile internaționale. In plus, alături 
de Consiliul Comandamentului Re
voluției, ea va participa la controlul 
activității instituțiilor de stat, avind 
dreptul de a convoca și interpela pe 

membrii cabine
tului și a pr<i‘“'- s 
eliberarea lor dn 
posturi.

Reflectind satis
facția cu care au 
fost primite rezul

tatele alegerilor, presa din Bag
dad publică numeroase comen
tarii și declarații care dau ex
presie hotăririi poporului irakian 
de a-și intensifica eforturile 
pentru înfăptuirea aspirațiilor sale 
de bunăstare și progres. „Ale
gerile desfășurate vineri — a de
clarat Izzat Ibrahim, vicepreședinte 
al Consiliului Comandamentului Re
voluției și președinte al Comitetului 
superior electorat — s-au încheiat 
cu cel mai strălucit rezultat obținut 
de poporul irakian în istoria sa". 
„Ziua de 20 iunie — scrie ziarul 
«AL THAWRA» (Revoluția) — va 
rămîne un moment luminos în evo
luția procesului democratic în Irak, 
ea reprezentînd un important pas 
înainte pe calea aplicării în viață 
a principiilor Revoluției din 17 Iu
lie 1968".

Pentru poporul român, legat prin 
sincere și trainice relații de prie
tenie și colaborare cu poporul ira
kian, succesul acestui important 
eveniment politic constituie un mo
tiv de reală satisfacție. Aici, In Irak, 
în convorbirile avute, am intilnit 
frecvent exprimări ale dorinței de 
a se adinei relațiile de conlucrare 
dintre cele două țări și popoare — 
perspectivă pentru care România 
se pronunță in mod constant, în in
teres bilateral, al cauzei generale 
a păcii și înțelegerii internaționale.

Nicolae N. LUPU

și consumului de cărbune, a energiei 
nucleare si combustibililor sintetici. 
Declarația finală prevede, de ase
menea. Inițierea unui dialog între 
țările producătoare, și cele consuma
toare de petrol si folosirea eficientă 
a uraniului, ameliorarea met.« ' Vr 
de retratare. a stocării deșeuri.,,, și 
reducerea riscului proliferării nu
cleare.

„Cei șapte" au evidențiat că lupta 
împotriva inflației si a deficitelor 
curente continuă să rămînă obiecti
vul nr. 1 al țărilor industrializate.

Participant!! au subliniat doar ne
cesitatea relansării dialogului Nord- 
Sud. fără a preconiza măsuri con
crete de natură să atenueze dificul
tățile uriașe pe care țările în curs de 
dezvoltare le întîmpină ta efortul lor 
de propășire economică si socială.

Concomitent cu examjnafea situa
ției economice șl financiare. între 
„cei șapte" au avut joc schimburi de 
vederi în ceea ce privește situația 
polițică mondială. îndeosebi situația 
din Asia.

pentru a-I alege pe noul sef al sta- . 
tului. Pînă în prezent, pentru obti- I 
nerea învestiturii supreme si-au | 
depus candidatura patru persona
lități. I

LUPTA ÎMPOTRIVA SECETEI • 
tN SAHEL. La Niamey s-au inche- . 
iat lucrările celei de-a 13-a reuniuni I 
ministeriale a Comitetului perma
nent interstatal ide luptă împotriva I 
secetei din Sahel (C.I.L.S.S.). Co- | 
municatul dat publicității cu acest 
prilej subliniază că statele africane ■ 
din zona Sahelului sînt confruntate I 
cu „dramatice probleme alimentare" I 
datorită absenței îndelungate a pre
cipitațiilor în regiunea respectivă. I 
Documentul subliniază că în absen- | 
ța , unui ajutor internațional susți
nut, cele șapte state din zona Sake- I 
■tetei nu vor fi în măsură să depă- I 
șească, prin mijloace proprii, ac
tuala situație. ,

ACCIDENT AVIATIC. Sanjay I 
Gandhi, fiul, în vîrstă de 33 de ani. 
al primului ministru indian. Indîra I 
Gandhi, și-a pierdut viata, luni. I 
într-un accident aviatic. El pilota 
un planor care s-a prăbușit în ime- I 
diata apropiere a aeroportului Saf- I 
darganj, de la Delhi.
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