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CONSFATUIHE DE 10CDU LA C. C. Al P. C. R.
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceausescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, in zilele de 
9 și 10 septembrie a.c. a avut 
loc, la sediul C.C. al P.C.R., o 
consfătuire de lucru cu cadrele 
din cercetare și învătămînt din 
agricultură, industria alimen
tară. silvicultură și gospodări
rea apelor.

Au luat parte tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Ilie Ver- 
det. Emil Bobu, Aneta Spornic, 
Petru Enache. Nicolae Giosan, 
Ion Ursu. Angelo Miculescu, 
viceprim-ministru al guvernu
lui. ministrul agriculturii și in
dustriei alimentare.

La lucrările consfătuirii, or
ganizată din inițiativa tova
rășului Nicolae Ceaușescu. au 
participat reprezentanți ai mi
nisterelor agriculturii și indus
triei alimentare, economiei fo
restiere și materialelor de con
strucții. educației și invățămin- 
tului. Consiliului National al 
Apelor, ai Academiei de științe 
agricole si silvice, cadre din 
conducerea Consiliului National 
pentru Știință și Tehnologie, 
ră irii comitetelor de partid. 

3/janizatiiIor de bază din 
Ci pr< Academiei de stiinte a- 
gt-.jă<e si silvice, institutelor de 
cercetări, de invățămint supe
rior și din stațiuni experimen
tale. directori si directori știin
țifici ai institutelor si stațiuni
lor de cercetări, ai stațiunilor 
didactice experimentale, res
ponsabilii programelor de cerce
tare. rectori, prorectori, decani 
ai unităților de învătămînt su
perior. cadre didactice, cercetă
tori. alți specialiști din dome
niul agriculturii.

Organizarea consfătuirii se 
Înscrie în suita de întilniri de
(Continuare in pag. a V-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, joi. pe 
Salah Khalaf. membru al C.C. al Or
ganizației „Al-Fatah“. aflat in vizită 
în tara noastră.

La întrevedere a luat parte to
varășul Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe.

A participat Khaled El-Sheikh, re
prezentantul permanent al Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei in 
tara noastră.

în timpul convorbirii au fost evo
cate bunele raporturi de prietenie, 
solidaritate si colaborare existente 
între Partidul Comunist Român, 
România socialistă si Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei, dintre 
popoarele român și palestinian. S-a 
exprimat, totodată, dorința de a dez
volta aceste relații în folosul ambe
lor popoare, al cauzei păcii. înțele
gerii și colaborării în lume.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme actuale ale vieții in
ternaționale și în mod deosebit cu 
privire la evoluția situației din Ori
entul Mijlociu, la modalitățile și 
căile de realizare a unei păci drepte 
și durabile în zonă.

în acest context s-a subliniat ne
cesitatea de a se intensifica activi
tatea politică și diplomatică pentru 
a se ajunge la reglementarea situa
ției din Orientul Mijlociu, cu parti
ciparea tuturor părților interesate 
inclusiv a O.E.P. — singurul repre
zentant legitim al poporului palesti
nian — care să ducă la instaurarea 
unei păci globale, juste si trainice în 
zonă. întemeiată pe retragerea Is
raelului din teritoriile palestiniene și 
arabe ocupate în urma războiului' 
din 1967, inclusiv din Ierusalimul 
arab, pe rezolvarea problemei po
porului palestinian în baza dreptului 
său la autodeterminare, inclusiv la 
constituirea unui stat palestinian

independent, în care să-și poată or
ganiza viața în mod liber, corespun
zător drepturilor sale naționale ina
lienabile.

Adresind calde mulțumiri tova
rășului Nicolae Ceaușescu pentru 
sprijinul acordat cauzei poporului 
palestinian, oaspetele a exprimat 
înalta apreciere fată de politica 
Partidului Comunist Român. a 
României socialiste, personal a con
ducătorului partidului și statului 
nostru, pentru infăptuirea dreptului 
poporului palestinian la un stat pro
priu, independent.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a re
afirmat hotărârea Partidului Comu
nist Român, a guvernului si poporu
lui nostru de a acorda și în con
tinuare întregul sprijin cauzei drep
te a poporului palestinian, luptei 
pentru edificarea unei păci echitabila 
în Orientul Mijlociu.

întrevederea a decurs intr-o at
mosferă cordială, prietenească.

FAPTE DE MUNCĂ DIN CRONICA ÎNTRECERII
MUREȘ: Peste preve
deri, produse utile eco

nomiei naționale
Desfășurind larg întrecerea socia

listă, oamenii muncii din industria 
județului Mureș au obținut succese 
deosebite în modernizarea fluxurilor 
tehnologice și valorificarea superi
oară a resurselor de care dispun. De 
la începutul anului și pină acum, 
ei au realizat o producție-marfâ 
suplimentară de peste 144 milioane 
lei, concretizată. între altele. în 894 
tone utilaje tehnologice pentru me
talurgie, chimie și exploatarea 
lemnului, 247 tone produse din mase 
plastice, produse electrotehnice în 
valoare de 14 milioane lei, 5,2 mi
lioane bucăți cărămizi și blocuri 
ceramice, 53 000 metri pătrati plăci 
aglomerate. Este de remarcat că în 
perioada aceasta productivitatea 
muncii a Înregistrat peste preve
deri o creștere de 2,5 la sută. 
(Gheorghe Giurgiu).

BACĂU : O realizare teh
nică de prestigiu

La întreprinderea de mașini- 
unelte din Bacău a fost realizată o 
mare și complexă mașină pentru 
prelucrarea metalelor. Este vorba 
despre Centrul de prelucrare prin 
alezare, găurire și frezare, expresie 

\ a tehnicii avansate, care execută, pe

ciclul automat, fără intervenția 
omului, 45 de operații. Cunoscută 
sub denumirea de CPAF-90, noua 
mașină este opera inginerilor și 
tehnicienilor de la institutul de 
specialitate și a celor de la între
prinderea băcăuană. Prin utilizarea 
ei se realizează o simțitoare creș
tere a productivității muncii. Prima 
mașină de acest fel, care a ieșit 
zilele acestea din hala de montaj, 
va fi expusă la Tirgul internațional 
de la București, urmind să intre 
apoi in dotarea unității băcăuane. 
(Gheorghe Baltă).

NEAMȚ : Un nou mate
rial pentru confecțio

narea mobilei
La Combinatul de prelucrare a 

lemnului din Piatra Neamț a intrat 
în funcțiune o instalație de pro
ducere a panourilor cașerate cu în
locuitori de furnire, material cu ca
racteristici tehnice și estetice deose
bite, folosit la confecționarea mobi
lei. Odată cu realizarea primelor 
cantități de produse ale instalației, 
a fost pusă în funcțiune in cadrul 
combinatului și o nouă fabrică de 
mobilă, care va folosi aceste pa
nouri. Pentru a fi cunoscute cali
tățile noului sortiment de mobilier 
produs de această fabrică, primele 
garnituri realizate fac obiectul unei 
expoziții organizate la Casa de 
cultură a sindicatelor din localita
te. (Constantin Blagovici).

BUZĂU : Mașini și uti
laje prin autodotare

Unitățile economice din județul 
Buzău au realizat în primele 8 luni 
ale anului 1981, prin eforturi pro
prii sau. in colaborare cu alte în
treprinderi din țară, utilaje, insta
lații tehnologice și piese de schimb 
in valoare de peste 86 milioane lei. 
în fruntea acțiunii de autoutilare se 
află colectivele de muncă de la în
treprinderea de utilaj tehnologic, 
întreprinderea de aparate de cale 
Buzău, întreprinderea de organe de 
asamblare și întreprinderea de gar
nituri de frinâ și etanșare Rimnicu 
Sărat. (Stelian Chiper).

CRAIOVA : Producție di
versificată de calitate — 

export eficient
în acest an, colectivul întreprin

derii de confecții Craiova a asimi
lat in fabricație 1 838 modele noi, 
ponderea acestora pe totalul pro
ducției executate reprezentînd 98,5 
la sută. De menționat este și fap
tul că multe din noile modele au 
fost prezentate la o serie de tirgurl 
și expoziții internaționale, cu care 
prilejuri au fost încheiate contrac
te cu numeroși parteneri. în acest 
fel, prevederile planului la export 
au fost depășite cu 3,3 milioane lei, 
in condițiile în care nu s-a înre
gistrat nici un refuz de calitate. 
(Nicolae Petolescu).

CU VI NT ARE A TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși.
Consfătuirea pe problemele cerce

tării științifice agricole a analizat 
stadiul actual al agriculturii româ
nești și a discutat măsurile ce tre
buie luate în vederea creșterii 
aportului cercetării la realizarea 
hotărîrilor Congresului al XII-lea 
privind infăptuirea noii revoluții 
agrare, realizarea unor producții 
superioare in toate sectoarele agri
cole.
* -După cum se știe, în cincinalul 
*' 76—1980, și în agricultură am 
obținut realizări importante. în 
deceniul anilor ’70, producția agri
colă a crescut cu peste 60 la sută. 
Pe această bază s-a asigurat reali
zarea programului de creștere a 
consumului de produse agroali- 
mentare. La o serie de produse de 
bază, consumul în deceniul trecut 
aproape s-a dublat — ceea ce 
demonstrează succesele obținute în 
agricultură, înfăptuirea neabătută 
a politicii partidului de a asigura, 
pe măsura dezvoltării forțelor de 
producție, a economiei naționale 
în general, ridicarea continuă a 
nivelului de trai material și spiri
tual al poporului.

La toate aceste realizări, cerce
tarea științifică agricolă a adus o 
contribuție de mare însemnătate, 
în consfătuire s-a vorbit pe larg 
despre aceste realizări, în toate do
meniile : la cereale, plante tehnice, 
în legumicultură, viticultură, po
micultură, în creșterea animalelor, 
într-adevăr, se poate spune că s-au 
creat noi soiuri de înaltă producti
vitate, că în institute și în stațiuni 
de cercetare, în multe întreprinderi 
agricole de stat, în multe coope
rative agricole acestea se reflectă 
în producții mari, atît la grîu, la 
orz, de 6 000 kg la hectar și chiar 
mal mult, la porumb de 7—8 000 
și chiar peste 10 000 kg la hectar. 
Totodată, s-au obținut o serie de 
rezultate bune și în creșterea efec
tivelor de animale și a producției 
animaliere. Deci pe ansamblu s-ar 
putea spune că s-au făcut, în
tr-adevăr, progrese însemnate, că 
cercetarea noastră a creat soiurile 
care pot asigura obținerea unor 
producții mai mari decît cele pla
nificate. Am realizat un volum 
mare de irigații și ameliorări — de 
aproape 2 milioane hectare. S-a 
perfecționat sistema de tractoare 
și mașini agricole. în același timp, 
agricultura a fost dotată în mod 
corespunzător cu mijloacele de 
mecanizare, a primit cantități tot 
mai mari de îngrășăminte și alte 
substanțe chimice.

Toate acestea au dus la sporirea 
producției agricole în deceniul tre
cut și în cincinalul 1976—1980. O 
creștere pe cincinal cu 25 la sută 
a producției agricole poate fi soco
tită ca bună în general. Dar, ținînd 
seama de ceea ce trebuia să reali
zăm, de ceea ce poate da agricul
tura românească, nu putem fi 
mulțumiți cu ceea ce s-a obținut.

Dispunem în agricultura țării 
noastre de mari rezerve, în toate 
sectoarele. Trebuie să spunem des
chis că posibilitățile materiale și 
umane, rezervele existente în agri

cultura noastră nu sînt folosite pe 
deplin. Ceea ce am realizat bun în 
diferite sectoare nu s-a generalizat, 
nu a devenit un bun comun în 
toate unitățile agricole de produc
ție, pentru toți producătorii agri
coli. Producțiile obținute în cinci
nalul trecut și în anul acesta nu 
sint la nivelul mijloacelor de care 
dispune agricultura românească.

Pornind de aici, trebuie să tra
gem concluzia logică că nici cerce
tarea științifică nu a răspuns pe 
deplin sarcinilor ce i-au revenit. 
Este evident că, în aprecierea cer
cetării, trebuie să pornim nu nu
mai de la ceea ce am obținut pe 
loturile experimentale, de la ceea 
ce s-a obținut în anumite ferme 
sau cîmpuri de experiență, ci de 
la producția mare, de la producțiile 
medii pe care le obținem în toate 
județele, pe întreaga țară. Orice 
soiuri de noi plante, orice noi teh
nologii trebuie să determine în 
mod obligatoriu o creștere cores
punzătoare a producției agricole pe 
plan național. Numai în măsura în 
care obținem aceasta putem apre
cia că rezultatele cercetării sînt 
bune !

Comparînd ceea ce s-a spus, aici, 
rezultatele obținute de cercetare în 
diferite ferme, și chiar ceea ce am 
obținut în diferite I.A.S.-uri și 
cooperative agricole, cu ceea ce am 
obținut în medie în județe și pe în
treaga țară ajungem la concluzia 
că există o mare discrepanță între 
ce se realizează în cercetare și ce 
se realizează în marea producție. 
Desigur, se poate pune — și trebuie 
pusă — întrebarea : care sînt 
cauzele ? Sau potențialul semințe
lor din solele experimentale nu 
este de natură să dea rezultate în 
producția mare, sau nu se asigură 
aplicarea măsurilor tehnologice co
respunzătoare în producția mare 
care să asigur.e valorificarea pe de
plin a acestui potențial.

Pe ansamblu, cred că lipsurile 
sînt, îndeosebi, în domeniul gene
ralizării și aplicării în practică a 
rezultatelor cercetării, deși într-o 
anumită măsură sînt carențe și în 
ce privește stabilitatea soiurilor 
realizate de cercetare pentru a asi
gura producții mari permanente.

Sînt lipsuri serioase în felul în 
care institutele, Academia agri
colă, direcțiile generale și condu
cerea Ministerului Agriculturii asi
gură preluarea și generalizarea re
zultatelor cercetării, a noilor soiuri 
de semințe și plante și a rezulta
telor din zootehnie. In primul rînd 
nu s-au asigurat și nu se asigură 
semințe corespunzătoare, de înaltă 
productivitate și de bună calitate ; 
nu există o răspundere deplină, 
unitară, în această privință. Numai 
așa se explică faptul că, alături de 
institute, chiar în același consiliu 
agroindustrial sînt cooperative cu 
producții mici care pun semințe 
din generația a treia sau a patra. 
Or, obligația institutelor este de a 
asigura, cel puțin în consiliile res
pective, sămînță din generația 
întîi, cel mult a doua.

în general se poate spune că 
cercetarea nu urmărește și nu 
poartă răspunderea pentru realiza

rea în producția mare a rezultate
lor obținute. Intr-un anumit sens, 
această răspundere încetează odată 
cu omologarea sau aprobarea unui 
anumit soi. Institutele, producăto
rii noilor soiuri nu poartă răspun
derea ca acestea să dea rezultatele 
corespunzătoare în producția mare, 
nu răspund de aplicarea tehnolo
giilor care stau la baza producții
lor obținute în cercetare.

•De aici va trebui să tragem con
cluziile corespunzătoare pentru 
creșterea răspunderii cercetării. 
Vorbind de cercetare, am în vedere 
toate sectoarele — inclusiv învă- 
țămîntul — toate domeniile agri
cole.

în același timp, trebuie să tragem 
concluzii cu privire la răspunderea 
Atademiei agricole, ca organ na
țional care trebuie să asigure în 
mod unitar generalizarea în cel 
mai scurt timp a rezultatelor cer
cetării în întreaga agricultură. Așa 
cum am mai menționat, sînt lip
suri serioase în activitatea Minis
terului Agriculturii, a organelor 
agricole, care au rolul de a orga
niza realizarea producției agricole, 
deci de a prelua rezultatele cerce
tării și de a asigura aplicarea lor 
fermă, controlînd și antrenînd în 
această activitate cadrele din cer
cetare și învățămînt, unind forțele 
în vederea introducerii în practică, 
în cel mai scurt timp, a rezultate
lor cercetării.

Este necesar să tragem toate con
cluziile și învățămintele din stările 
de lucruri actuale. Nu doresc să 
mă opresc pe larg asupra lor. Cred 
însă că toți tovarășii prezenți, toți 
cei care lucrează în cercetare și în
vățămînt vor înțelege că trebuie 
să-și analizeze cu toată răspunde
rea și seriozitatea activitatea de 
pînă acum și, mai cu seamă, să sta
bilească măsurile ce se impun în 
vederea îndeplinirii în condițiile 
cele mai bune a sarcinilor ce revin 
cercetării agricole.

Dispunem, în cercetare, de forțe 
mari, de o puternică bază mate
rială. în unitățile de cercetare ale 
Academiei agricole lucrează peste 
13 000 de oameni, din care peste 
4 000 cu studii superioare, grupați 
în 153 de unități de cercetare agri
colă de diferite profiluri. Putem 
spune — mai ales în urma măsu
rilor organizatorice luate îri acest 
an în cercetare — că avem, în linii 
generale, o organizare bună. Nu
mărul de cercetători și alți lucră
tori din cercetare este suficient 
pentru a putea cuprinde și solu
ționa problemele complexe legate 
de dezvoltarea producției agricole. 
Probabil că va trebui să mai adu
cem unele îmbunătățiri sau corec
tări în unele sectoare ; mă refer, de 
exemplu, in zootehnie, la ovine, 
sau la combaterea eroziunii solu
lui, la organizarea mai bună a ac
tivității de desecare și drenaj. Dar, 
pe ansamblu, se poate spune că 
avem un cadru de cercetare bine 
organizat. Adăugind la acesta învă- 
țămîntul superior și învățămîntul 
liceal — reiese că avem o forță pu
ternică în stare să soluționeze toa
te problemele.

De asemenea, Academia agricolă 

dispune de 162 000 hectare terenuri 
agricole, din care peste 100 000 
arabile, și de un sector zootehnic 
relativ dezvoltat — deși nu în ra
port cu suprafața agricolă și ara
bilă. în mod normal, unitățile de 
cercetare trebuie să constituie un 
model, un exemplu atît din punct 
de vedere al producțiilor, cît și din 
punct de vedere al organizării, al 
raportului dintre producția cerea
lieră și a plantelor tehnice, dintre 
producția vegetală în general și 
producția animalieră.

Este asigurată o mecanizare co
respunzătoare a lucrărilor agricole. 
Avem deci atît o bază umană, cît 
și una materială corespunzătoare, 
care asigură îndeplinirea marilor 
sarcini stabilite prin programul de 
cercetare agricolă, în strînsă legă
tură cu cerințele dezvoltării gene
rale a agriculturii, creșterii produc
ției, vegetale și animale, a pro
ducției de bunuri de consum, de 
materii prime, atît pentru buna 
aprovizionare a populației, cît și 
pentru nevoile industriei și alte 
necesități ale economiei naționale.

Ceea ce se impune acum este o 
bună folosire a forțelor și mijloa
celor de care dispunem în cerce
tare, pentru ca aceasta să poată 
răspunde, în mod corespunzător, 
în următorii ani, cerințelor ce îi 
stau în față.

Congresul al XII-lea al partidu
lui a trasat ca obiectiv fundamen
tal al dezvoltării generale a țării 
trecerea la un nou stadiu în cin
cinalul 1981—1985, realizarea unei 
noi calități a muncii și vieții în 
toate sectoarele de activitate. In 
acest cadru, agricultura — ca una 
din ramurile de bază ale economiei 
— are sarcini deosebite.

Este necesar să realizăm o agri
cultură de mare randament, care 
să asigure pe deplin cerințele de 
consum ale populației, să aducă o 
contribuție tot mai însemnată la 
dezvoltarea economiei naționale, la 
făurirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate în România și la 
înaintarea fermă spre comunism. 
(Vii aplauze).

în acest an am adoptat — ca 
plan distinct — planul special al 
producției agricole, tocmai pentru 
a putea urmări în mod deosebit 
înfăptuirea marilor sarcini ce le 
avem în agricultură. S-au elaborat 
programe și subprograme, pe ra
muri și subramuri, pentru toate 
sectoarele agriculturii. Toate aces
tea trebuie să stea la baza organi
zării activității de cercetare știin
țifică. Incepînd cu Academia agri
colă, toate institutele, toate stațiu
nile de cercetare — în raport cu 
specificul lor — trebuie să por
nească de la planul național al 
agriculturii, de la programele și 
subprogramele de producție. Ele 
trebuie să stabilească cum să ac
ționeze și ce este necesar să solu
ționeze cercetarea spre a asigura 
înfăptuirea în întregime, în con
dițiile cele mai bune, a planului 
și programelor stabilite.

în general, putem spune că am 
realizat o puternică acumulare de 
forțe umane și de mijloace mate

riale, atît în cercetare, cît și, în 
general, în agricultură. Acum tre
buie să trecem de la această acu
mulare cantitativă la o nouă cali
tate. Să realizăm noua revoluție 
agricolă, care presupune trecerea 
de la cantitate la o calitate nouă, 
superioară.

Stimați tovarăși,
în centrul activității din dome

niul agriculturii continuă să stea — 
și va trebui să stea permanent — 
problema cerealelor. în 1985 tre
buie să realizăm o producție de 
circa 27 de milioane tone de ce
reale. La suprafața destinată ce
realelor, aceasta presupune o pro
ducție, în medie, de circa 4 tope 
și jumătate pe hectar. Este pe de
plin posibil să realizăm aceasta. 
Am luat în calcul cultura I, nu 
m-am referit la ceea ce însămîn- 
țăm in cultura a Il-a.

Pornind de aici, cercetarea tre
buie să stabilească soiurile cele 
mai bune, de înaltă productivitate, 
de grîu, orz, porumb, secară și alte 
cereale. Să asigurăm cultivarea 
întregii suprafețe cu cele mai bune 
soiuri, în raport de condițiile pedo
climatice.

Este necesar să ne propunem 
realizarea, pină în 1985, a unei 
producții medii la hectar pe țară 
de cel puțin 4 000 kg la grîu, 5 000 
kg la orz și 5 500 kg la porumb. 
Soiurile de care dispunem în mo
mentul de față — așa cum s-a re
latat în consfătuire — ne dau ga
ranția realizării acestor producții, 
în toate stațiunile, din toate zonele 
țării, avem — după cum s-a rela
tat aici — pentru grîu și orz soiuri 
care pot da producții de 6 000 și 
7 000 kg la hectar. Am realizat în 
unele întreprinderi agricole de stat 
și în unele cooperative asemenea 
producții, deci avem o confirmare 
a potențialului acestor soiuri. Tre
buie să trecem la producerea se
minței necesare din înmulțirea I 
și a Il-a și să asigurăm respec
tarea normelor, a regulilor tehno
logice și agrotehnice pentru reali
zarea acestor producții.

La plante tehnice trebuie să 
realizăm la hectar cel puțin : 2 500 
kg floarea-soarelui, 2 500 kg soia, 
40 000 kg sfeclă. Nu am luat în 
considerație la sfeclă cifrele pre
zentate aici — de 50 000, 60 000 sau 
70 000 kg la hectar. Mă refer la 
producțiile medii pe țară. Ceea ce 
am obținut atît în cercetare, cît și 

' în producția mare, demonstrează 
că potențialul semințelor de care 
dispunem asigură realizarea aces
tor producții.

Trebuie să ne propunem să solu
ționăm mai rapid problema inului 
de ulei — unde avem producții sla
be — și inului de fuior. Probabil că 
se impune stabilirea unei stațiuni 
speciale care să se ocupe de in în 
zonele principale. Trebuie să facem 
totul pentru a ajunge să obținem 
minimum 5 500—6 000 kg de in 
pentru fuior la hectar. Avem'— se 
pare — rezultate bune la cînepă. 
Trebuie să Ie generalizăm pentru
(Continuare în pag. a IlI-a)

ÎN ZIARUL DE AZI:

Culesul mai rapid și pregătirea noii 
recolte — marea răspundere a tuturor 

oamenilor de la sate !
în pagina a ll-a: relatări ale coresponden
ților „Scînteii" din județele: Bacău, Sibiu, 

Prahova, Vrancea și Vaslui

RUBRICILE NOASTRE : Experiența înaintată la tri
buna „Scînteii" ; Cronica literară ; Știri sportive ; De 
pretutindeni.

Despre patrie și patriotism 

intr-o familie muncitorească
Așa procedasem și-n 

alte dăți : după înche
ierea turei, el iși a- 
nunta oamenii din 
schimbul doi, unde 
poate fi găsit la ne
voie, apoi zăbovea cu 
mine, vorbindu-mi 
despre nenumăratele 
preocupări ale celor 
care dau viață, prin 
munca lor, „micronului 
și secundei" aici, la 
„Mecanică fină“. De 
data asta însă, tocmai 
cind discuția demara
se, cineva a deschis 
ușa biroului din sec
ție : „Meștere, la tele
fon. De acasă". S-a 
întors încurcat : „Azi 
nu mai am timp. S-o 
amînăm pe miine". De 
necrezut aproape : el. 
Ion Negrea, maistrul 
principal despre care 
toți din întreprinderea 
bucureșteană amintită 
spun că uneori „uită 
să mai plece din uzi
nă", acum nu mai avea 
timp. Ceva acasă ! 
„Ați uitat poate, dar 
miine e duminică. Zi 
liberă". „Cu atît mai 
bine. Ne vedem miine 
la mine acasă. Intr-un 
ceas-două terminăm". 
Pe fata lui — nici în
grijorare. nici bucu
rie. Doar un fel de 
nerăbdare. Ceva se 
petrecuse.

Am sunat deci, a 
doua zi dimineață, la 
apartamentul familiei 
Negrea, din strada Ca
poral Nicolae Cerga. 
Erau cu toții. Pe fiul 
cel mare, Ionel Ne
grea, economistul de 
la „Mecanică fină", îl 
cunoșteam. In timp ce 
capul familiei, Ion 
Negrea, imi face cu
noștință cu soția, Sofi- 
ca, și cu cel de-al doi
lea fecior, Dan Negrea, 
imi dau seama că in 
familie se sărbătoreș
te ceva : o aniversa
re 7, o nuntă ? Iar eu 
— fără o floare măcar, 
ba ceva mai mult, ii

răpesc pe om de la 
niște treburi inerente 
iu asemenea ocazii. îi 
propun să aminăm dis
cuția pe a doua zi.

— Nici vorbă, se 
opune meșterul. Băie
ții pleacă acum după 
niște cumpărături de 
ultim moment — o apă 
minerală, o piine 
proaspătă și ce-o mai 
trebui. Cit despre so
ție, ea ne poate de
ranja cel mult cu... o 
cafea. Iar dacă parti
cipă și ea la discuție, 
asta nu ne poate decit 
ajuta In ce privește 
florile, ele se aduc nu
mai la nunți și la ani
versări. Pină atunci 
insă mai e.

Care o fi evenimen
tul de familie 7

— Nimic neobișnuit, 
Îmi ghicește interlo
cutorul gîndul. „Ala 
mic" a ieșit ..ne pli
ne". Adică Dan, fiul 
nostru, care abia a ter
minat facultatea. A fost 
repartizat in producție, 
la „9ARO" — Tirgo- 
viște. Merită, o mică 
festivitate. E un în
ceput de viață, nu 7

Soția ne aduce cafe
lele aburind, in timp 
ce eu dau să-mi scot 
bloc-notesul.

— Ce vreți să scrieți 
acolo 7 In primul rînd, 
era vorba să discutăm 
despre viața întreprin
derii, nu a familiei. în 
al doilea rînd, nu știu 
de ce-ați scrie despre 
familia mea anume, 
doar nu-s singurul din 
uzină care a sărbătorit 
așa ceva.

— Și totuși nu e de 
colea : trei din cei pa
tru membri ai familiei 
Negrea — oameni ai 
industriei. Doi — la a- 
ceeași întreprindere, al 
treilea iși ia acum zbo
rul spre o nouă cetate 
a industriei țării...

— Dar pe mine m-ați 
uitat 7 — mă întreabă 
soția meșterului.

— în nici un caz, ii 
răspund încurcat. Știți 
insă, aici era vorba nu
mai de industrie.

— Păi tocmai d-aia. 
Să mă recomand com
plet : Sofica Negrea, 
frezor la... „Mecanică 
fină".

Sună telefonul. E 
Dan, „ăl mici*,  sărbă
toritul. „Piersici 7 Dacă 
sint mari și coapte, ia. 
Numai dacă nu e rân
dul mare, să nu-mi in- 
tîrzii". Notez: „Un in
giner și un econo
mist pe care mama 
lor, muncitoare, îi tri
mite după cumpărătu
rile familiei".

— Sună frumos, nu 7
— Da și nu prea. 

Căci pentru noi, ingi- 
neri-neingineri, tot co
piii noștri rămîn. De 
mici i-am învățat să 
pună și ei umărul Ia 
treburile familiei. Ni
mic nu le-a lipsit din 
ceea ce am putut să le 
dăm. Dar i-am obiș
nuit să ia parte nu nu
mai la bucuriile vieții, 
ci și la greutăți, că și 
d-alea am avut destu
le, ca oricare.

— Ba nici acum nu 
sintem scutiți de ele — 
zic.

— Așa o fi, dar ce, 
le poți compara pe 
cele de azi cu cele de 
acum, să zicem, trei
zeci de ani 7 — îmi 
răspunde meșterul. 
Pînă ajungeam la uzi
nă — pe atunci se nu
mea „SET" — intram 
în noroaie pînă la 
urechi. în hală, pe 
timp de iarnă, ți se li
pea mina de daltă sau 
de maneta strungului 
de ger. Trăgeam la 
șaibă cu sufletul acrit 
de magiun ; rația de 
pîtne ne-o înjumătă-

Laurențlu DUȚA
(Continuare
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BACĂU: La recoltă bună — 
bună organizare

în județul Bacău a început re
coltarea cartofilor. Se lucrează cu 
toate forțele îndeosebi in unitățile 
din consiliul agroindustrial Filipești 
care cultivă cele mai mari supra
fețe cu cartofi. La ferma Itești a 
I.A.S. Bacău, unitate specializată In 
această cultură, recoltarea se face 
mecanizat, iar tn urma mașinilor 
peste 200 de oameni încarcă cartofii 
în autocamioane și remorci. „Avem 
o producție bună, precizează ing. 
Mircea Nicolau. șeful fermei, si ne 
străduim s-o strîngem în condiții 
cit mai bune pentru a nu pierde 
nimic1*.  Se muncește bine, organizat 
și la cooperativa agricolă Berești- 
Bistrița. Aici se folosesc cinci ma
șini, iar din urmă, echipele de coo
peratori, fiecare dintre ele numărînd 
cite 30—40 de oameni, adună cu 
grijă recolta șl o încarcă în autoca
mioane. La sediul unității, unde 
este depozitată producția, alti oa
meni se ocupă cu sortarea și însi- 
lozarea. în patru zile au fost re
coltate și depozitate aproape 100

țeam, să ajungă și ălor de acasă ; ne
vestele nu mai pridideau cu peticitul. 
Ei bine, în condițiile astea am mun
cit fără preget, cu gîndul la viitorul 
mai bun spre care ne îndemna parti
dul. Am împins viața înainte. Și to
tuși, cine ar fi crezut atunci că va 
apuca ziua cînd oamenii întreprinde
rii vor lucra în halate albe, ca la far
macie, că vor construi aparatele de 
azi, măsurătoare de microni și se
cunde ? Sint și azi greutăți, nimeni
nu zice ba, dar cu totul altele.

— De bună seamă însă, dacă greu
tățile sînt altele, alții sînt și oamenii 
care le înving. Să pornim numai de
la faptul că aproape toți cei de la
„Mecanică fină" au absolvit în acești 
ani cel puțin zece clase.

— Așa este, dar nu e vorba numai
despre cei multi care, prin munca
lor, grăbesc mai binele tării, spre 
care ne îndrumă neobosit partidul.
Ii am în , vedere acum pe aceia, 
puțini la număr, care nu nu
mai că se cam codesc atunci cînd e 
vorba de învingerea greutăților, dar 
fac ei înșiși niște greutăți, moti- 
vîndu-le prin ce credeți ? Tocmai 
prin condițiile astea, create de mun
ca noastră, a tuturor. Auziți „moti
vațiile" celor întîrziati la lucru în
tr-o luni dimineața : unii — au ză
bovit cam mult duminică la agapa 
de după absolvirea liceului seral. 
(Nu-mi amintesc ca vreunul de-ai 
noștri să fi deschis, cu ani in 
urmă, vorba despre liceu): alții 
— pană la mașina personală. (Ciți 
muncitori de la fosta „SET" își 
puteau permite să viseze măcar o 
mașină personală?); ceilalți — nu 
le-a sunat ceasul în căminul 
de nefamiliști. (De parcă nouă, 
tn cămăruțele Igrasioase, cu pă- 
mînt pe jos. ne sunai). Ei bine, 
condițiile astea, create de noi. 
există pentru a ne grăbi mersul îna
inte, pentru a spori și mai mult 
avuția tării, a noastră, ca să-i ajun
gem din urmă pe cei mai dezvoltați 
economicește decit noi. Păi și pe as
tea mi le folosești ca să-mi motivezi 
atitudini de nepăsare fată de bunul 
tuturor, care este timpul de muncă?

Au sosit cei doi băieți de la cum
părături, îi explică pe scurt mamei 
conținutul pachetelor și al sacoșelor. 
Nu-mi pot retine o exclamație :

— Fericită familie ! Doi băieți — 
doi ingineri, soția — muncitoare de 
bază, dumneavoastră...

— Cine zice că nu-i așa ? Dar, să 
fim drepți, nu sintem noi singurii. 
Unit din muncitorii noștri au deve
nit ei înșiși ingineri, odată cu fiii lor, 
ba alții — chiar mai înainte. Așa,

SIBIU: La cules — foarte bine, 
la depozitare — în nici un fel:

au uitat să facă depozitul
De luni, simultan cu semnalul dat 

pentru începerea recoltării sfeclei 
de zahăr, în unitățile agricole din 
județul Sibiu s-a trecut cu toate 
forțele și la recoltarea cartofilor, 
2 579 hectare cu această cultură 
revenind cooperativelor agricole de 
producție. Așa cum aprecia inginerul 
loan Cristea, director cu cultura 
plantelor de cîmp al direcției agri
cole județene, ca și din cele reieșite 
tn cursul raidului nostru întreprins 
in cîteva din cele mai mari unități 
specializate în cultura cartofilor de 
pe valea Oltului peste tot, fapt no
tabil, începutul e bun. numitorul 

i ; comun al acțiunii .fiind buna orga- . 
nizare a muncii, ordinea și disci
plina.

în cîmp. la Cooperativele agricole 
Avrig, Racovița, Porumbacu de Jos, 
care dețin între 80 și 120 hectare 
cu cartofi, se lucra cu mult spor, 
tn formații mari de cooperatori. Cu 
convingerea că într-adevăr nu-i 
nici o clipă de răgaz, paralel cu 
recoltarea mecanizată, pe nume
roase parcele se lucrează manual, 
cu plugul și sapa. De asemenea, a- 
sigurîndu-se suficiente mijloace 
auto și atelaje, recoltarea, trans
portul și depozitarea se fac în 
aceeași zi. La cooperativele agricole 
Arpașu de Jos, Porumbacu de Jos, 
Cîrțișoara, sortarea cartofilor se 
face direct în cîmp. pe 3 calități, 
la bazele de recepție decontarea 
putîndu-se face în strictă confor
mitate cu realitatea.

Primele cantități de cartofi de 
toamnă de pe cele peste 200 hec
tare recoltate au și fost livrate, 
insă adevărat este că aici lucrurile 
ar putea merge mai bine. Primarul 
comunei Avrig, Nicolae Tarcea, cu

PRAHOVA: La transport —.
explicații (care ar trebui 

să pună pe gînduri) privind 
„amețitoarea* * * * * * * * * * 11 viteză de 3 km pe oră
Recoltarea legumelor șl strugu

rilor de masă in Prahova s-a in
tensificat ca urmare a coacerii 
roadelor din grădini și vii. Deci, 
In aceste zile, un rol important în 
preluarea la timp a tuturor canti- < 
tăților culese — pentru a nu se 
deprecia calitatea produselor — o 
are transportul la depozitele 
I.J.L.F.-ului. De această problemă 
majoră ne-am ocupat și noi timp 
de două zile — luni șl marți — 
urmărind oră cu oră, la depozitul 
din Ploiești, cel mai mare din ju
deț, felul cum aduc produsele zeci 
de autocamioane. Sînt bine folo
site ele 7 Constatările arată că nu

In prima zi din săptămînă nu s-a 
reușit să se aducă din grădini și 
vii decit 64 tone de produse, iar 
In a doua, chiar ceva mai puțin. 
De ce ? Pentru că, din cele 15—20 
autovehicule, de tonaj de la 7,5 
tone la 12 tone, cele mai multe nu 
au făcut în 12 ore decit o singură 
cursă. „Distanțele dintre coopera
tivele agricole și depozit nu sînt 
mai mari de 20—25 km — aprecia 
directorul I.T.A. Prahova, inginer 
Nicolae Nedelcu. Deci, în mod fi
resc, dacă există o bună organi
zare, se pot realiza 3—4 curse pe 
zi. Din păcate, mijloacele sînt slab 
folosite. Un singur transport pe zi. 
și acela nici măcar la tonajul apro
piat al vehiculului, este cu totul 
neeconomicos și intîrzie mult pre
luarea legumelor din cîmp".

Urmărirea atentă. încă de dimi
neață. a felului cum pleacă auto
camioanele spre producător ne-a 
explicat in parte de ce se întîm- 
plă așa. La colbanele 1 și 3, la 
ora 7 a avut loc o ședință. Șo
ferii s-au prezentat deci la depozit 
cam pe la ora 8; alții la 9 și 
chiar la 10. după cum ne adevereș
te observația noastră și tehnicia
nul Ion Mohărescu, care ține evi
dența. Aid, după ce i se fac for

tone cartofi. Președintele coopera
tivei, tovarășul Ion Pavel, ne spu
nea că oamenii de aici sînt intere
sați să termine recoltarea cit mai 
repede pe întreaga suprafață de 240 
hectare, întrucît acest teren este des
tinat insămințării griului și orzului. 
Zilnic este strinsă producția de pe 
cîte 10—12 hectare, iar ritmul este 
în continuă creștere. Cu spor se 
muncește și in cooperativele agri
cole din Filipești și Săucești.

Dar, în vreme ce unii nu pridi
desc cu culesul, alții mai așteaptă. 
La C.A.P. Buhușl, bunăoară, unita
te care a cultivat peste 100 hectare 
cu cartofi, recoltarea nu a Început. 
Anevoios merg treburile și la coope
rativele agricole din comunele 
Traian și Ștefan cel Mare. Timpul 
nu-i așteaptă pe cei care amină 
treaba de pe o zi pe alta. Se știe 
că strînsul cartofilor este o muncă 
migăloasă care necesită vreme 
bună. Or, toamna poate aduce sur
prize in orice moment

Gheorghe BALTA

care ne aflam tn cîmp, era nemul
țumit de faptul că „livrările nu au 
spor**.  Șeful de echipă Gheorghe 
Moldor a dat pe ioc și explicația: 
„N-avem unde duce cartofii care 
sînt gata incărcați în căruțe**.  In- 
vestigind cauzele, am aflat că de 
fapt, ca și în alte comune — Po
rumbacu de Jos. Racovița și altele 
— la Avrig nu era amenajat centrul 
de preluare. Sarcina aceasta reve
nea în mod expres întreprinderii de 
legume șl fructe care știa bine că. 
in conformitate cu decizia nr. 731 
a comitetului executiv al consiliului 
popular județean recoltarea cartofi
lor începe din plin la începutul a- 
cesitei săptămîni. că luni. 7 septem- 

. brie, trebuia să aibă terminate si
lozurile cu tot ce e necesar — gră
tare, coșuri de aerisire, pînă la 
cîntare verificate. Nu s-a făcut 
nimic tn afară de baloții de paie 
care au fost aduși zilele trecute. 
Necorelarea activității I.L.F. cu 
ritmul recoltării din cîmp e cit 
se poate de păgubitoare. în 
timp ce pe piețele sibiene în 
ziua respectivă lipseau cartofii 
(luni), primarul Avrigului, neavînd 
altă soluție pentru dirijarea carto
filor către centrul I.L.F., a dispus 
ca Întreaga cantitate recoltată la 

.Începutul acestei săptămîni să fie 
vîndută... tn Avrig. Adică acolo 
unde mai fiecare cetățean e și pro
ducător de cartofi. De aici pot fi 
trase și alte Învățăminte cu privire 
la necesitatea corelării eforturilor 
tuturor unităților care concură la 
bunul mers al recoltărilor.

Nicolae BRUJAN

mele de transport, șoferul pleacă 
și încarcă ambalajele necesare. 
Unii, mai neglijenți, intîrzie ple
carea pentru a-și procura mai în- 
tii carburanții. Și, uite așa, um- 
blînd de colo colo prin Ploiești, 
ajung la cooperativele agricole in 
jurul orelor 13—14. Dar, chiar și 
la această oră înaintată, dacă ar 
încărca de indată marfa ei pot 
realiza pînă la lăsarea întunericu
lui două curse. Nu se întîmplă 
însă așa. Primele sosiri în depozit 
sînt înregistrate pe Ia ora 18. To
varășa Marieta Prisecaru. de la 
dispeceratul de primire, arată că. 
încă la ora 19, mai erau așteptate 
să sosească multe autovehicule cu 
marfă. De ce intîrzie ?

Pentru că staționează mult la 
încărcat, fapt care dovedește că 
nici producătorii și nici lucrătorii 
comerciali care se află la fiecare 
cooperativă agricolă in parte nu se 
preocupă să aibă produsele gata 
de livrat. Asemenea lucruri se în- 

Recoltarea florii-soarelui la I.A.S. Sînandrel, județul Timiș 
Foto: E. Robitsek

timplă cel mai des la fermele din 
cooperativele agricole Pucheni, la 
cele din Albești, Rifov, Drăgănești. 
Cu cooperativele agricole din Cep- 
tura și Vadu Săpat, care aveau 
luni în graficul de livrare cîte 10 
tone struguri de masă, au proce
dat cu și mai puțină răspundere : 
nu au cules din vii nici o boabă. 
Marți, 8 septembrie, cooperativa 
agricolă din Rîfov. de asemenea, 
a anunțat că nu mai livrează cele 
aproape 5 tone de ardei gras, 
dovlecei, varză, prevăzute in gra
fic. Simplu: s-a apucat să facă 
altă treabă.

„Din păcate și alții Încalcă grafi
cele zilnice și săptămînale de li
vrare — ne spune directorul 
I.J.L.F., ing. Gheorghe Popescu.

Se recoltează legumele Io C.A.P. Stânceni, județul Botoșani
Foto: Vasile Anania

VRANCEA: S-au copt strugurii, dar 
pe alocuri organizarea e... crudă
Județul Vrancea se situează, din 

punct de vedere al suprafeței cul
tivate cu viță' de vie, pe primul 
loc în țară, „Se poate aprecja că 
producția este bună — în medie 
8 000—9 000 kilograme de struguri la 
hectar — ne informează tovarășul 
Niculai. Chipăilă, secretar al comi
tetului județean de partid. Sintem 
pregătiți să livrăm Tn luha sep
tembrie peste 11 965 tone de stru
guri, în vederea aprovizionării ju
dețului nostru, a Capitalei, a altor 
zone din țară, precum și pentru 
centrele de vinificație din județ. 
Pentru a realiza ceea ce ne-am 
propus vor ti concentrate mai 
multe forțe la recoltat, inclusiv 
elevi și studenți. Din analizele fă
cute cu specialiști*  noștri a rezul
tat că avem condiții ca în podgorii 
culesul strugurilor să se încheie în 
maximum 10—11 zile, în funcție de 
perioada de coacere. Pentru înca
drarea culesului în termenele sta
bilite, membrii comitetului jude
țean de partid au fost repartizați 
in unitățile agricole, unde anali
zează zilnic modul în care se rea
lizează ritmurile de lucru planifi
cate și întreprind măsurile ce se 
impun".

La C.A.P. Tîmboești stăm de 
vorbă cu inginera Marîa Davidoiu. 
„Anul acesta se împlinesc 12 ani de 
cînd obținem producții constante 
de peste zece mii kg struguri la 
hectar". înțelegem că producția de 
struguri este bună. Cum se acțio
nează pentru strîngerea ei ? Des
pre aceasta ne vorbește tovarășul 
Zaharia Groza, șeful biroului viti
col din cadrul întreprinderii de 
valorificare a vinului Vrancea. 
„Dacă urmărim graficele — ne 
spune dînsul — vedem că sînt la 
zi șl chiar au fost depășite. Au

VASLUI: Demaraj bun, dar lucrările 
se cer intensificate

în județul Vaslui, se muncește 
intens la strîngerea recoltei de 
floarea-soarelui de pe cele 14 987 
hectare. întrucît bună parte din te
renurile ce se vor elibera de aceas
tă cultură vor fi însămîntate cu 
grlu. comandamentul județean 
pentru agricultură a deplasat cen
trul activității sale în unitățile a- 
gricole care dețin suprafețe mari 
cu floarea-soarelui. Peste tot acolo 
unde lanurile au ajuns la maturi
tate. combinele au intrat în lanuri.

Lucrările au început în unitățile 
din sud-estul județului, cum sînt 
cele din consiliile agroindustriale 
Fălciu si Murgeni. întreprinderea 
agricolă de stat Fălciu. în care re
coltarea florii-soarelui este pe ter
minate. a obtinut producții cu mult 
peste cele planificate. De aseme

Așa au procedat cadrele din condu
cerea cooperativelor agricole din 
Pucheni. Albești, Dumbrava, ca să 
dau numai cîteva exemple. Ei au 
vîndut în zilele acestea la chioșcu
rile din sat ori la piața din alte 
județe cantități însemnate de var
ză, de cartofi, gogonele și altele. 
S-au făcut că uită de obligațiile 
lor contractuale, să livreze aseme
nea produse la fondul de stat**.

Este timpul să se îmbunătățeas
că transportul legumelor, să se 
întărească răspunderea față de 
graficele de livrare. Aceasta pen
tru ca rodul pămîntului să nu fie 
pierdut, ajungînd prea tîrziu la 
cumpărător și la lnsilozare.

Constantin CAPRARU

fost expediate peste 3 600 tone de 
■struguri de masă de cea mai bună 
calitate din soiurile Perla, Cardi
nal, Chasselas".

Ne continuăm drumul prin vesti
tele podgorii Panciu și Odobești. 
La I.A.S. Cotești, ferma nr. 4. este 
agitație mare. Se sortează stru
gurii. Se încarcă în mașini. Se adua 
lădițe. „Pînă Ia sfîrșitul săptăminii 

i vom livra suplimentar zece tone 
de struguri" — ne spune Ion Sa- 
moilă, șeful de fermă. Totul este 
bine organizat In altă parte, la 
ferma nr. 3 a aceleiași întreprin
deri, culesul strugurilor este in 
plină desfășurare.

Ajungem la I.A.S. Slobozia Bra
dului. Prima constatare : culesul 
strugurilor a fost întrerupt. „As
tăzi am trimis oamenii acasă, ne 
spune șeful fermei, Mircea Ștefă- 
nescu. Cauza ? Nu avem suficiente 
lădițe. Zilnic pierdem timp pre
țios dînd telefoane la I.L.F. pentru 
lădițe. Cu oamenii pe care-i avem 
am putea' livra zilnic cel puțin 7 000 
kg de struguri de masă". Am amin
tit acest aspect în dorința de a 
scoate în evidență consecințele 
nerespectării integrale. în fiecare 
unitate, a măsurilor stabilite la 
nivel județean.

Desigur, greul lucrărilor abia 
acum începe și sînt destule pro
bleme de rezolvat. De pildă, lip
sesc 450 de pleuri pentru remor
cile basculante care au fost pro
mise, dar nu 8-au asigurat. Cum 
vor putea ajunge strugurii la cen
trele de vinificație și la piață din 
moment ce mijloacele de transport 
nu au fost puse pe roate ? Este o 
problemă care-șl așteaptă rezol
varea. Și cît mai repede. Strugurii 
nu așteaptă.

Gheorghe ANGHEL

nea. in numai două zile unitățile 
agricole din consiliul agroindustrial 
Murgeni au strîns recolta de pe a- 
proape 300 hectare. Președintele 
consiliului, tovarășul Aurel Nega
ră. ne spunea că. dacă timpul se 
va menține favorabil. în cîteva zile 
această lucrare se va încheia. „Se 
cer rezolvate cîteva probleme — 
ne spunea președintele consiliului. 
Dispunem de 31 combine, dar func
ționează doar trei sferturi din ele. 
De ce stau celelalte ? Pentru că nu 
li s-au montat dispozitivele de re
coltat. Stațiunea raportase de mult 
că operațiunea a fost efectuată. S-a 
mai văzut că lipsesc pinioane și 
lanțuri care se procură numai prin 
baza județeană de aprovizionare, 
dar, după cum se vede, destul da 
greu".

Cu toate că recoltarea florii-soa
relui s-a extins în scurt timp si In 
consiliile agroindustriale Huși și 
Birlad. viteza zilnică de lucru pla
nificată încă nu a fost atinsă. E ne
cesar să se treacă de urgentă la 
echiparea corespunzătoare a tutu
ror combinelor, să se controleze zi 
de zi lanurile, pentru a fi identi
ficate solele cu plante ajunse la 
maturitate. De asemenea, trebuie 
să fie mobilizate toate forțele me
canice și umane la recoltare, astfel 
incit să se evite orice pierderi prin 
scuturare. Fiindcă, așa cum simplu, 
dar adevărat spunea un mecani
zator : „A venit vremea cînd floa
rea-soarelui nu se mai rotește după 
soare ci privește spre noi. Iar noi 
nu trebuie să o lăsăm să aștepte".

Petru NECULA

Cine a trecut cu 12—13 ani în 
urmă prin secțiile întreprinderii 
„Rulmentul" din Brașov a putut con
stata că marea majoritate a mașinilor 
și utilajelor din-dotarea întreprinderii 
erau de proveniență străină. Expli
cația pe care o ofereau specialiștii 
uzinei era simplă : „Rulmenții — 
spuneau ei — sint produse de o 
înaltă complexitate și finețe, adevă
rate bijuterii din oțel, care se pot 
executa doar cu mașini speciale, care 
nu se fabrică în țară".

O situație care nu mai putea 
dăinui. Conducerea partidului a in
dicat ferm să nu se mai importe 
ceea ce se poate realiza în țară. 
Sarcină pe care colectivul unității 
brașovene a tratat-o cu toată răspun
derea. Astfel. întrucît urma să se 
realizeze o nouă dezvoltare a între
prinderii, pentru creșterea capacității 
cu 20 milioane de rulmenți în peri
oada 1976—1982, s-a hotărît ca cea 
mai mare parte din mașinile și uti
lajele necesare să fie asigurate în 
țară. In total, urmau să se fabrice — 
cu forțe proprii ale întreprinderii — 
mașini și utilaje în valoare de 400 
milioane lei. Cifră care unora din 
specialiștii întreprinderii li se părea 
a fi exagerată, mult peste posibilități. 
Și, în consecință, manifestau un anu
mit scepticism că obiectivul propus 
va putea fi și realizat. Un motiv de 
reținere era și faptul că pe atunci 
întreaga activitate de autoutilare se 
desfășura lntr-un spațiu foarte 
restrîns, iar volumul lucrărilor nu 
depășea capacitatea unui atelier oare
care.

Cei care au ținut morțiș să dove
dească deplinul realism al acestei 
sarcini au fost comuniștii. Organiza
ția de partid a știut să stimuleze 
preocupările pentru creativitatea 
tehnică a cadrelor de conducere 
și a specialiștilor uzinei. O pri
mă măsură hotărîtă și aplicată, 
în acest sens, a fost construirea unei 
hale noi, mai încăpătoare, și detașa
rea la acest compartiment a unor 
cadre tehnico-muncitorești bine pre
gătite. Deși hala a fost dată în ex
ploatare, cițiva ani mai tîrziu, acti
vitatea de asigurare a mașinilor și 
utilajelor cu forțe proprii a înregis
trat un salt important, astfel că de 
la valoarea producției de mijloace 
tehnice de 30,6 milioane lei în 1976 
se va ajunge în acest an la peste 70 
milioane lei. Practic. în intervalul 
respectiv s-au realizat mașini si uti
laje în valoare de aproape 300 mili
oane lei, ceea ce a asigurat redu
cerea efortului valutar al țării cu mai 
bine de 100 milioane lei valută.

Străbătind astăzi halele întreprin
derii „Rulmentul" — Brașov simți o 
adevărată încîntare, văzînd un atît de 
mare număr de mașini și linii tehno
logice complexe care poartă emble
ma întreprinderii „Rulmentul" — 
Brașov. • Dealtfel, prezența mărcii 
uzinei se face remarcată chiar și în 
noua secție de rulmenți speciali care, 
6ub aspectul dotării tehnice, repre
zintă expresia tehnicii „de vîrf“ în 
acest domeniu. Ne oprim în secția 
etrungărie. încercăm să numărăm 
mașinile cu emblema uzinei „Rul
mentul". Sînt zeci de strunguri hi
draulice semiautomate monoax. A- 
flăm că secția de autoutilări a exe
cutat în acești ani 67 asemenea 
strunguri. Nu știi ce să admiri mai 
întîi : linia lor elegantă sau com
plexitatea operațiilor pe care le exe
cută. La fel în secția bile-rulmenți 
lucrează din plin 50 de mașini execu
tate cu forțe proprii, iar în atelierele 
de tratament termic funcționează 
peste 30 de linii tehnologice ce au 
fost realizate prin autoutilare.

Consemnînd aceste realizări, trecem 
în secția forjă. Aici se remarcă în 
mod deosebit nivelul tehnic si calita
tiv al utilajelor fabricate în uzină. 
Toate liniile de laminare-calibrare, ca 
și celelalte utilaje : cuptoare de re-

Despre patrie și
(Urmare din pag. I)

coacere, instalații de fosfatare. insta
lații de încălzire prin inducție și 
altele, realizate cu forțe proprii, sînt 
cu un pas înainte sub aspect tehnico- 
economic și funcțional față de uti
lajele existente anterior.

Dar acțiunea de autoutilare nu se 
va opri aici. în fond, pînă la înde
plinirea sarcinii trasate în această 
privință mai sînt de fabricat cu forțe 
proprii utilaje de cel, puțin 100 mili
oane lei. Inginerul Ion Grosu. din 
cadrul secției de autoutilări. ne-a in
format că celor 9 linii tehnologice de 
laminare-calibrare executate în uzină 
și aflate în exploatare li se vor ală
tura in curînd alte două noi linii ase
mănătoare. în secția de autoutilare 
se află în fază avansată de execuție

La întreprinderea 
de rulmenți din Brașov 

preocupări susținute 
pentru valorificarea 
resurselor interne

multe alte mașini, utilaje și linii teh
nologice.

Demn de relevat este că mașinile 
și utilajele executate sau aflate în 
curs de execuție au la bază o con
cepție proprie, ele posedînd perfor
manțe tehnico-economice și funcțio
nale cel puțin la nivelul produselor 
similare străine. Confirmarea : unele 
din acestea au fost solicitate peste 
hotare, inclusiv în S.U.A. Tocmai 
datorită acestui fapt, avantajele pe 
care le oferă autoutilarea nu se reduc 
numai la economii valutare ; acțiunea 
de realizare și livrare la export a 
unor asemenea utilaje începe deci să 
aducă țării valută. In ceea ce pri
vește activitatea internă a întreprin
derii. noile mașini realizate prin 
autodotare au asigurat creșterea sub
stanțială a productivității muncii, re
cucerea manoperei, a consumului de 
metal și combustibil, deci a cheltuie
lilor de producție în general.

De pe acum s-a căpătat o anumită 
experiență în crearea cu forte pro
prii a mașinilor și utilajelor speci
fice industriei de rulmenți. Ce va fi 
în viitor? La această întrebare ne 
răspunde tovarășul Marcel Peca. in- 
giner-șef al întreprinderii :

— în anii ce vin. eforturile noastre 
vor fi orientate în direcția dezvoltării 
și diversificării activității de auto
utilare. Mă refer la faptul că pînă în 
1985 va trebui să sporim cu circa o 
treime numărul mașinilor, utilajelor 
și liniilor tehnologice atît pentru 
creșterea producției, cît și pentru în
locuirea celor ajunse într-un stadiu 
avansat de uzură fizică și morală, 
deci care îndeplinesc normele pentru 
casare. In acest sens, vom acționa 

patriotism intr-o familie muncitorească
muncind și învățînd în același timp. 
Sint mai bine de 15 în uzina noas
tră. Un Petre Mihai, un Traian Ma- 
reș, un Constantin Lazăr. un... Ia 
încercați să măsurați diferența uria
șă dintre muncitorul de acum 20-30 
de ani și inginerul de azi. E și ăsta 
un mijloc de a ne compara cu noi 
inșine, cu punctul din care am por
nit. In care altă societate din lume 
poți găsi, în proporție de masă, ase
menea destine ? Iar de călătorit mai 
călătorim și noi prin lume... Trimiși 
de întreprindere, după diferite in
terese. la firmele cu care colaborăm. 
Și ne e dat să vedem destule, une
ori nici nu-ți vine a crede. Cum a 
fost cu inginerul ăsta tinăr. de la 
reparații-întreținere. Tu, Ionele, 11 
cunoști. Ăla cu mustăcioară blondă, 
zi, cum îl cheamă...

— De Viorel Brencea e vorba. 
Chiar că nu-ți vine a crede cum le 
potrivește viața ! Să vedeți întim- 
plare... într-o zi, plimbîndu-se prin 
orașul acela occidental unde fusese 
trimis în delegație, vede el o mașină 
în pană, lingă trotuar. Claxoane, 
scandal, ironii la adresa cetățeanu
lui care se chinuia s-o împingă pe 
trotuar. Lui Brencea i se face milă 
de insul asudat, pune umărul, îm
pinge mașina pe trotuar: „Hai o 
dată! Inc-o dată". Insul se uită sur
prins la străinul sărit în ajutor, apoi, 
în loc de obișnuitul „mulțu
mesc", scoate o bancnotă și dă 
să i-o pună în mînă, vorbindu-i 
românește : „De mult pe-aici ? Se 
vede că nu te-ai realizat în 
tară". „Fii, domnule, serios. Ține-ți 
banii I", i-a răspuns omul nostru. A 
doua zi, la firma respectivă, eveni
ment „de rutină" : concedieri parția
le. Adică — plicul și s-auzim de 
bine. De bine, pe dracu ! Printre 
„beneficiarii" plicului — să vezi co
incidență! — insul din ajun, fostul ro
mân. îl acostează pe Brencea : „Ai 
scăpat ?“ „Eu și ai mei din tară nu 
avem de-a face cu asemenea plicuri ; 
eu sînt reprezentantul întreprinderii 
mele din București care colaborează 
cu firma de aici". „De cînd colabo
rează industria dumneavoastră cu 
firme de asemenea tehnicitate ? Cînd 
am plecat eu din România să-mi 
caut șansa in viață, nici vorbă nu era 
în tară de o asemenea industrie" — 
s-a mirat străinul. Ce a răspuns ingi
nerul nostru contează mai puțin, deși 
nu s-a putut abține să nu i-o zică, a- 
rătînd spre plicul de concediere pe 
care celălalt îl ținea in mină : „Ș> 
văd că ti-ai găsit din plin «șansa» !“. 
Important este că. după ce ne-a po
vestit. ne-am apucat să facem soco
teala anilor de cînd noi, tara noastră, 
sîntem în stare să tratăm și să co
laborăm de la egal la egal In ale 

pentru lărgirea gamei mașinilor și 
utilajelor pe care le executăm, in 
sensul că, pe lingă cele destinate fa
bricației de rulmenți, vom începe să 
realizăm și utilaje pentru producția 
de cuzineți. Pe de altă parte, legat 
de cerința ridicării complexității teh
nice și fineței produselor de bază 
ale întreprinderii — rulmenții — in
tenționăm construirea, într-o primă 
etapă, a 9 linii de acoperiri metalice: 
cromare. cadmiere, brunare. stanare 
etc. Și vrem să mai facem un pas 
calitativ înainte : să trecem la asigu
rarea cu forțe proprii a aparaturii de 
mecanizare, automatizare și control a 
proceselor de fabricație. Un prim 
obiectiv, pe care ii vom finaliza anul 
viitor, este crearea primelor 14 linii 
de transfer, linii care vor fi dotate 
cu aparatură de control post-proces 
ce vor permite obținerea undi pro
ducții superioare în condițiil -edu- 
cerii substanțiale a manopen u

Eforturile colectivului între lide
rii din Brașov pe linia asigui^fii cu 
forțe proprii a mașinilor, utilajelor, 
liniilor tehnologice și a aparaturii de 
control în scopul reducerii importului 
s-au dovedit rodnice. Acum, nemul
țumirea specialiștilor de aici este de 
altă natură : ei apreciază că realiză
rile obținute în acest domeniu ar fi 
putut fi mai substanțiale, dacă toate 
unitățile colaboratoare ar fi mani
festat mai multă receptivitate la so
licitări. Este cazul Întreprinderii 
„Automatica" București, al întreprin
derii de panouri și tablouri electrice 
din Alexandria și al întreprinderii 
„Balanța" din Sibiu, ale căror pro
duse — echipament electric și elec
tronic și, respectiv, hidraulic — cu 
care sînt echipate mașinile și utila
jele realizate de întreprinderea bra- 
șoveană nu se situează la nivelul pa
rametrilor tehnico-funcționali ai aces
tora, mai ales sub aspectul fiabilității.

La aceasta se adaugă greutățile 
provocate de lipsa unor subansamble, 
cum ar fi pompele, motoarele elec
trice, echipamentul hidraulic, cablu
rile electrice și altele, pe care colec
tivul întreprinderii le procură ane
voios. Și'ar ihai fi de arhintit și lipsa 
forței de muncă în secția autoutilări: 
la ora actuală înregistrează un de
ficit de 100 de oameni.

Nu-i mai puțin adevărat că pentru 
unele probleme rezolvarea depinde 
chiar de colectivul întreprinderii 
„Rulmentul" și de centrala indus
trială de resort. De aceea, se impun 
mai multă insistentă, mai multe 
eforturi pentru a spori și mai mult 
efic'ența acestei activități. în sensul 
lărgirii numărului și gamei de pro
duse. într-o perioadă cît mai scurtă, 
în scopul înlocuirii importului. Mai 
ales că rezervele existente în acest 
domeniu sînt departe de a se fi 
epuizat.

Nicolae MOCAN# 
corespondentul „Seif»..

tehnicii cu firme de prestigiu mon
dial. Și ne-am zis : Ce pași mari am 
făcut ! Pe urmă, mi-a povestit des
pre magazinele de acolo, despre teh
nicitatea înaltă a aparatelor lor, dar 
și despre răceala pe care concurența 
turbată o iscă între oameni.

— Deci, tot despre măsura cu noi 
înșine, cu pasul țării, e vorba — re
vine „bătrînul". Nu zic ba, acolo or 
fi mai multe lucruri în magazine. 
Dar dacă „beneficiezi" de plicul ăla. 
cu ce le cumperi? Faci coadă la o- 
ficille pentru brațele de muncă. Pe 
urmă, magazinele alea de-acolo da 
cînd au început să se umple ? Cam 
de pe vremea cînd ai lui Negrea 
n-aveau nici măcar o sapă ca lumea 
să lucreze un pămint care nici mă
car nu era al lor. ci al boierului. Iar 
nouă nu ne-a venit pe tavă tot ce 
le-a venit lor din colonii și nici 
sclavi I Noi, să ne fie clar, am în
ceput să pășim pe drumul dezvol
tării abia acum treizeci și ceva de 
ani. Noi înșine, cu mintea și brațele 
noastre am ridicat tot ce avem azi 
în țară. Urmînd cu încredere parti
dul nostru comunist. Și-am ajuns un- 
de-am ajuns, pornind de la sapă, 
cum se spune.

— Nu doar se spune, așa și este, 
intervine soția. Nu-ți amintești ? în 
prima perioadă după 23 August, noi, 
cei de la „Mecanica fină" de azi, 
chiar sape produceam. Cîteodată, 
zău. nici nu-ți vine a crede de unde 
am pornit. Și-abia atunci cînd în
cerci să-ți măsor! viata cu cite ai 
făcut, îți dai seama că nu exlstă-n 
lume bogăție cu care să le măsori.

— Dar dacă ar veni, să zicem, un 
ziarist străin și v-ar întreba cam cit 
ar face în bani toate astea ?

— Să fim serioși I Care om zdra
văn la minte și la suflet ar putea 
socoti în bani o viată liberă șf dem
nă. un cămin fericit, tot ce ne încon
joară ?!

Spunînd aceste cuvinte, lese gră
bită din încăpere și revine îndată cu 
o cutie. Și ce văd ?... Niște pantalo
nași de cînepă, vopsiți în coajă de 
nucă, și o pereche de bocanci scoro
jiți, cu talpă de lemn.

— In pantalonașii ăștia am pornit 
In viată acum vreo 40 de ani — îmi 
dezleagă Ion Negrea misterul. Pe 
urmă, de, am „săltat" și am încălțat 
pentru prima dată în viată bocanci. 
Eram lucrător la „SET". Și-acum, 
uite. îl lansez in viață pe cel de-al 
doilea fiu : inginerul Dan Negrea. 
Ne-am putea lăuda cu toate astea, 
dar nu ne stă-n fire. De mîndrit însă 
ne mîndrim cu drumul parcurs de 
noi în viață. Și-avem cu ce. Cine nu 
vede toate astea e un... nu știu cum 
să-i zic. E un prost. Da, un mare 
prost.
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a obține producții mari, de 8 000— 
10 000 kg cînepă.

Avînd în vedere necesitățile in
dustriei noastre textile, ale econo
miei naționale în general, ale in
dustriei de ulei de in, este necesar 
ca cercetarea să stabilească, încă 
în următoarele săptămîni, progra
mul special și măsurile organiza
torice necesare pentru a realiza 
încă de anul viitor o schimbare în 
acest sector, pentru înfăptuirea o- 
biectivelor stabilite în acest cinci
nal. Noi am prevăzut să ajungem 
pînă la 100 000 de hectare in de fu
ior. Aceasta presupune o producție 
minimă de circa 150 000 tone de in 
fuior. Dacă la aceasta adăugăm cî- 
nepa, vom asigura industriei noas
tre o cantitate importantă de ma
terii prime pentru producția de 
textile.

Se impune să acționăm cu mai 
multă hotărîre pentru îmbunătăți
rea cercetării din legumicultură. 
După cum vedeți, nu m-am refe
rit la floricultură, pentru că am 
impresia că se pune mai mult ac
centul pe floricultură — inclusiv 
în învățămînt ■— neglijîndu-se pro
blemele de bază ale legumicultu- 
rii. Trebuie să înțelegem, avem ne
voie de legume. Cultivăm 300 000 
de hectare cu legume în România. 
Nu mă refer și la cultura a doua, 
care mărește suprafața. Dacă am 
obține 30 000 kg în medie, de legu
me la hectar, aceasta ar însemna 
circa 9 milioane tone, de două ori 
mai mult decît este necesar pen
tru consumul în România. Este pe 
deplin posibil să realizăm aceasta 
trecînd la o legumicultură inten
sivă.

Am discutat ieri, amănunțit, des
pre tomate, unde obținem sub 20 
tone la hectar ; dacă o să cultivăm 
jj? —“itinuare tomatele așa cum le 
t^'ăm acum, nu vom depăși

JSată 20 de tone. Dar trebuie, 
în mod obligatoriu, ca încă din 
acest an să luăm măsuri ca, în 
primăvară, întreaga cultură de to
mate să se facă pe baza regulilor 
moderne și — aș spune — și a 
practicilor tradiționale. Să culti
văm tomatele pe spaliere, pe araci. 
Nu se poate obține o producție de 
2—3 kg pe plantă dacă aceasta nu 
este ridicată. Trebuie să lichidăm 
concepția anarhică, boierească din 
legumicultură. Tovarășii care se 
ocupă de acest sector spun mereu 
că legumicultura cere muncă mul
tă. Nu se poate face agricultură 
și, în general, nu se poate crea ni
mic — nici pe plan spiritual, nici 
material — fără muncă ! Legumi
cultura modernă presupune mun
că, o organizare corespunzătoare a 
activității ! Trebuie să realizăm 
densitățile necesare, să aplicăm 
tehnologiile care dau cele mai mari 
producții la hectar ! Trebuie să a- 
jungem la tomate la 50—60 de tone, 
la hectar. Este o problemă pe care 
trebuie, încă de anul viitor, să o 
rezolvăm ! Să realizăm o structură
corespunzătoare a culturii legume
lor, asigurînd toate legumele de 
care avem nevoie pentru o hrană 
corespunzătoare a populației. Nu 
putem lăsa aceasta la voia întîm- 
plării ! Obligatoriu trebuie să asi
gurăm cel puțin 10 kg de cartofi 
timpurii pe o persoană lunar, în 
vară. Trebuie să asigurăm mazăre 
și fasole tot cîte 10 kg. Aceasta a- 
sigură o bună aprovizionare a 
populației. Trebuie să organi
zăm corespunzător producția de 
legume și zarzavaturi, în ra
port de cerințele bunei apro
vizionări și bunel hrăniri a 
populației. Consumul de 170—180 
kg anual pe locuitor stabilit este 
suficient, dar trebuie asigurat la 
timp și în varietățile care se im
pun. Nu doresc să intru în amă
nunte ; am discutat cu conducerea 
ministerului, cu tovarășii din sec
toarele respective — și este nece
sar să punem ordine în acest do
meniu.

încă din anul viitor, întreaga su
prafață cu legume trebuie irigată. 
Nu trebuie să mai admitem cul
tura legumelor fără irigațiile ne
cesare. Nu există la noi zonă fără 
lacuri sau fîntîni ; prin foraje, nu 
la mare adîncime, putem asigura 
apa pentru anumite suprafețe, cu 
garanția că în orice condiții vom 
obține producția de legume sta
bilită.

Atît pentru legumicultură, cît și 
pentru celelalte sectoare agricole, 
este nevoie să asigurăm semințe și 
răsaduri la timp, permanent. Avem 
o experiență care arată că se pot 
însămînța culturi, inclusiv de to
mate, în iulie.

Trebuie să eșalonăm plantarea 
culturilor în raport de aprovizio
narea populației. Practic, și la to
mate, și la varză, trebuie să avem 
minimum trei serii de plantări ; să 
asigurăm din mai varza, iar din 
iunie în cîmp tomatele, pînă în no
iembrie. Să asigurăm oamenilor 
legume proaspete. Să ne propunem 
ca, începînd din martie și pînă în 
decembrie, să asigurăm aprovizio
narea populației cu legume și zar
zavaturi în stare proaspătă. Din 
martie să avem salată, spanac și 
altele. Aceasta este problema care 
se pune în legumicultură ! Trebuie 
ca, din anul viitor, să soluționăm 
această problemă. După cîte s-a 
spus aici, avem asigurate semin
țele necesare. Să le folosim, să or
ganizăm răsadurile corespunzătoa
re pentru a realiza aceste sarcini.

Este necesar să acordăm mai 
multă atenție problemei viticultu
rii. Cercetarea ne-a prezentat aici 
unele realizări — și avem, este 
adevărat, realizări ; ele nu se re
flectă însă în producție. Continuăm 
să avem producții de 5 000—6 000 kg 
struguri la hectar. Or, trebuie să 
ne propunem să realizăm în medie 
12 000—15 000 kg struguri la hec
tar, pînă în 1990, avînd în vedere 
și perioadele pentru ca viile să in
tre pe rod. Aceasta înseamnă să 
trecem, încă din acest an, la orga
nizarea marilor plantații, ca și a 
plantațiilor la populație, numai cu 
soiuri de înaltă productivitate. 
Practic, nu trebuie să mai plantăm 

soiuri care dau o producție sub 
15 000 kg. Nu mai trebuie să aler
găm după soiuri care dau speciali
tăți de vinuri, pentru a obține me
dalii la concursuri. Avem nevoie 
de struguri de masă, de struguri 
de înaltă productivitate — și tre
buie să trecem la realizarea acestui 
obiectiv. în general, trebuie să pu
nem un mare accent pe soiurile 
de vie care necesită mai puține 
tratamente, ținînd seama nu numai 
de costuri, ci și de influența nocivă 
asupra sănătății oamenilor a pro
duselor chimice, în cantități exa
gerate. Din păcate, în loc să existe 
preocuparea de a găsi soluții pen
tru reducerea consumului de chi
micale, se solicită continuu creș
terea acestora.

Aceasta presupune să cultivăm 
struguri de masă — care trebuie 
să reprezinte 50 la sută din supra
fața noastră — și care merg și în 
vinificație. Să punem și struguri de 
vin sau struguri din soiuri mixte 
— cum se spune — dar cu pro
ducții mari. Inclusiv hibrizii, pe 
care institutul i-a realizat, de 
20 000—22 000 kg, și care nu au ne
voie de nici un tratament, să-i ex
tindem pentru a asigura producții 
corespunzătoare, precum și vinul 
de masă pentru consum.

Trebuie, în mod hotărît, să nu 
se mai admită sub nici un motiv 
plantarea viilor pe suprafețe ara
bile. Să trecem la organizarea ma
rilor plantații pe terenurile în 
pantă, pe dealuri, mergînd pînă 
sus, pe munți — cum există expe
riență în țara noastră — ca să nu 
mă refer și la experiența altora, 
cu rezultate foarte bune.

Se impune să acționăm cu hotă
rîre pentru realizarea, în acest 
cincinal, a comasării tuturor viilor 
împrăștiate pe suprafețe mici și 
plantarea cu viță de vie de înaltă 
productivitate, păstrînd, desigur, 
proprietatea fiecăruia, în conformi
tate cu legea. Trebuie însă să 
grupăm viile pentru a pune ordine, 
pentru a asigura organizarea co
respunzătoare a lucrărilor și pen
tru a lichida actuala stare de lu
cruri care împiedică în general 
efectuarea în bune condiții a lu
crărilor agricole.

în pomicultură avem, de aseme
nea, rezultate pozitive. Dispunem 
de o serie de soiuri bune, dar nici 
acestea nu sînt generalizate în pro
ducție. Or, și aici se impune ca 
pînă în 1990 să se încheie procesul 
de organizare de plantații cu soiu
rile corespunzătoare, în structura 
care să asigure fructe într-o mare 
varietate și în perioadele necesare. 
Să realizăm soiurile cele mai bune, 
mai rezistente și cu necesități de 
tratament cît mai reduse. Să ne 
propunem să ajungem la cel puțin 
20 tone de fructe la hectar. Numai 
așa vom putea asigura realizarea 
programului privind creșterea pro
ducției de fructe și asigurarea 
consumului pe locuitor stabilit în 
acest cadru intră și programul 
existent, pentru creșterea, încă din 
anul viitor, a producției de căpșuni, 
zmeură, afine și altele. Pentru 
aceasta dispunem — după cîte 
ne-au asigurat tovarășii din acest 
sector — de materialul săditor, de 
tot ce este necesar. Mă refer — 
după cum vedeți — mai cu seamă 
la ceea ce avem ; dar voi vorbi și 
de ceea ce trebuie să facem pentru 
viitor. în fața noastră trebuie să 
stea sarcina de a aplica în produc
ție, de a generaliza ceea ce am 
realizat — și aceasta va face să 
dublăm rapid în cîțiva ani produc
ția. Am insistat și insist pe folo
sirea a ceea ce avem, pentru că de 
aceasta depinde ca în cincinalul 
actual să putem realiza programul 
pe care îl avem în agricultură.

Tovarăși,
Avem, de asemenea, sarcini im

portante în zootehnie, în ce pri
vește efectivele, dar mai ales în 
creșterea producției animaliere — 
de carne, lapte, lînă și ouă. Tre
buie, într-adevăr, să punem capăt 
anarhiei, aș spune chiar iresponsa
bilității, care a domnit cam mult 
timp în acest sector. S-a*  și creat 
nejustificat mentalitatea că trebuie 
să aducem rase din străinătate și 
să ne propunem să înlocuim ceea 
ce s-a aclimatizat și dezvoltat în 
decursul deceniilor și secolelor în 
țara noastră. S-au stabilit pro
grame în această privință. S-au 
precizat și rasele de bovine asupra 
cărora să ne oprim și s-a pus 
accentul pe Bălțata românească și 
Bruna de Maramureș. S-au realizat 
acțiuni de ameliorare — și avem 
rezultate pozitive în această direc
ție. însă și aici generalizarea merge 
greu și trebuie să acționăm cu 
toată hotărîrea pentru ca în acest 
cincinal să realizăm programul de 
creștere a efectivelor dă bovine. 
Trebuie să ajungem pînă în 1990 
la circa 8 milioane și jumătate — 9 
milioane de bovine, iar în 1985 la 
7 milioane și jumătate — pentru 
a putea asigura buna aprovizionare 
cu lapte, produse lactate și carne 
a populației și, desigur, cu materii 
prime pentru industrie, inclusiv 
pieile de care are nevoie.

Este pe deplin posibil să realizăm 
acest lucru. Cercetarea trebuie să 
se concentreze pe programele exis
tente. Trebuie să se generalizeze, 
de asemenea, ceea ce avem realizat 
bun. Să ne ocupăm de rasele de 
animale pe care le avem, să folo
sim reproducătorii cei mai buni, să 
asigurăm furajarea corespunzătoa
re șl astfel vom depăși planul de 
producție de carne și de lapte pre
văzut pînă în ’85. Nu se cere 
nimic deosebit cercetătorilor, decît 
să se angajeze serios să folosească 
ceea ce avem noi.

La ovine, mi se pare că situația 
nu este satisfăcătoare. Avem, în
tr-adevăr, la merinos, rezultate 
bune. Avem la Palas o rasă cu re
zultate bune. Am generalizat-o în 
Constanța, dar cu producții mai 
mici de jumătate decît în stațiune, 
însă am rămas în urmă cu țur- 
cana, care reprezintă aproape 40 
la sută din ovine, precum și cu ți- 
gaia, care deține, de asemenea, o 

pondere de 40 la sută. Avem în 
vedere să ajungem la oile cu lînă 
fină la 30 la sută. Tigaia și țurcana 
reprezintă, împreună, mai mult de 
80 la sută din ovinele noastre. 
Cercetarea noastră a neglijat ac
tivitatea de ameliorare a acestor 
rase ! Trebuie să ne propunem ca 
rapid, în cîțiva ani, să transfor
măm țigaia într-o oaie de mini
mum 60—70 kg, cu o producție de 
lînă de 4—5 kg, iar țurcana pînă 
cel mai tîrziu în 1990, într-o oaie 
care să depășească 100 kg greuta
te, în special" pentru producția de 
lapte. în raport cu aceasta, trebuie 
să vedem și organizarea cercetării, 
concentrarea forțelor din acest do
meniu. Trebuie să mergem la ma
ximum pe rasele pentru lînă fină 
și semifină. Ameliorarea raselor 
țurcană și țigaie nu se poate rea
liza la Palas, ci trebuie să creăm 
centre speciale, avînd în vedere 
importanța pe care o au acestea în 
economia noastră. Să acționăm 
mult mai rapid pentru soluțio
narea acestei probleme. Sîiiteți 
specialiști și știți că, obținînd două 
fătări într-Un an sau o fătare și 
jumătate, în 4—5 ani poți reînnoi 
întregul efectiv de ovine, prin ac
țiuni dirijate de ameliorare, ridi- 
cînd calitatea și transformînd ra
sele respective în rase superioare.

Avem rezultate mai bune în sec
torul porcin. Trebuie să acționăm 
și aici în direcția realizării mate
rialului de înaltă productivitate, 
cu un grad de asimilare și creștere 
rapidă. Să pornim tot de la ceea , 
ce avem ; materialul de care dis
punem ne asigură realizarea pro
gramului pe care îl avem.

La fel, la păsări. Avem un sector 
relativ pus la punct; să realizăm 
programul pentru carne de pasăre 
și chiar să-1 depășim, ținînd seama 
de rămînerile în urmă la bovine. 
Să realizăm cantitatea de ouă pre
văzută pentru a acoperi pe deplin 
consumul populației.

Avem sarcini mari în piscicul
tura. Există și în această privință 
un program ; trebuie să spun însă 
că el nu s-a realizat. Dispunem de 
400 000 ha luciu de apă ; între timp 
am mai creat lacuri de acumulare, 
dar producția de pește bate pasul 
pe loc. Nici în țară, nici în Delta 
Dunării nu s-a făcut totul pentru 
realizarea programului stabilit. 
Este necesar să revedem foarte 
serios situația din piscicultura și 
să stabilim măsurile ce se impun 
pentru înfăptuirea programului. 
Să mergem pe soiuri de pește ce 
nu trebuie furajat și care consuma 
plantele din apă — așa cum se 
face în toată lumea.

De asemenea, să acordăm mai 
multă atenție apiculturii. Se pare 
că din acest punct de vedere lu
crurile nu ne pot mulțumi. Deși, 
pe total, avem un număr mare de 
familii de albine, cantitatea de 
miere nu este prea mare. In în
treprinderile de sfat și cooperati
ve numărul de stupi de albine 
este foarte mic și cred că, într-o 
anumită măsură, aceasta are și o 
influență negativă asupra produc
ției agricole, cunoscînd rolul pe 
care-1 au albinele. Fiecare unitate 
să aibă obligatoriu un număr de 
familii de albine și să se stabi
lească cum trebuie amplasate, în
cepînd din primăvară pînă în 
toamnă. Să organizăm mai bine 
apiculturg, să ne ocupăm de ea 
ca de una din problemele impor
tante ale economiei naționale.

Pentru sericicultură avem un 
program, în Ministerul Agricultu
rii, există și o întreprindere, dar 
nu producem, de asemenea, firele 
de mătase în cantitatea de care 
avem nevoie. Să luăm programul 
pe care l-am stabilit, să-1 actuali
zăm și să adoptăm măsuri pentru 
realizarea lui ! Cercetarea trebuie 
să se axeze și ea pe aceste pro
bleme.

Stimați tovarăși,
După cum vedeți, în toate do

meniile avem programe. Pentru 
toate institutele și cadrele de cer
cetare, pentru toți oamenii muncii 
dih agricultură se impune astăzi 
să plece de la acestea spre a sta
bili felul cum trebuie să acționeze. 
Cercetarea științifică trebuie să 
pună în centrul preocupărilor în
făptuirea programelor, realizarea 
producțiilor stabilite, pornind de la 
rezultatele pe care le avem.

Insist asupra acestor lucruri 
pentru că nu doresc ca cineva să 
vină peste un an să spună : ne 
trebuie 10 ani pînă o să creăm un 
soi nou. Să ne concentrăm pe so
iurile existente, să le folosim pe 
acestea. Să le perfecționăm, să le 
stabilizăm și să le aplicăm în pro
ducție. Chiar dacă un an de zile 
nu vom face nimic altceva în cer
cetare decît aceasta ! Cu ceea ce 
avem actualmente, dispunem de 
tot ce e necesar în cercetarea ști
ințifică pentru a înfăptui obiecti
vele stabilite.

Sînt, de asemenea, probleme în 
silvicultură. Aici s-a vorbit mai 
puțin, deși și acest domeniu este 
legat de știința agricolă. Avem și 
în silvicultură un program. Cerce
tarea trebuie să rupă cu conserva
torismul și să acționeze serios pen
tru realizarea acestui program, 
pentru a asigura realizarea de 
pomi cu o productivitate mai mare, 
cu o durată de creștere cît mai 
mică, în vederea satisfacerii nece
sităților economiei naționale.

Avem și un program de mecani
zare, și o sistemă de mașini. Ceea 
ce se impune și aici este să asigu
răm realizarea programului. Dis
punem de tot ce este necesar, in
dustria noastră constructoare de 
mașini este în stare, și trebuie, să 
asigure realizarea mecanizării tu
turor lucrărilor agricole în perioa
dele stabilite.

Se impune intensificată munca 
și în domeniul medicinii veterina
re. Trebuie acționat și pentru com
baterea diferitelor boli la plante. 
Și în acest an am avut pierderi la 
animale datorită și lipsurilor în ac
tivitatea medicinii veterinare, în 
domeniul prevenirii și combaterii 
bolilor. Sigur, nu trebuie să ajun

gem să facem abuz de medicamen
te la animale. Trebuie să luăm mă
surile preventive de igienă pentru 
a împiedica îmbolnăvirile ; dar tre
buie să dispunem, în același timp, 
de mijloacele necesare pentru a ac
ționa rapid și a împiedica provo
carea de pierderi, așa cum s-a în- 
tîmplat în acest an. Același lucru 
este valabil și în ce privește pro
tecția plantelor, prin combaterea 
diferitelor boli. Accentul va trebui 
să-I punem îndeosebi pe realizarea 
soiurilor cu rezistență la boli, spre 
a reduce consumul de chimicale. 
In general, trebuie să înțelegem 
bine că abuzul de chimicale, pe 
lîngă cheltuielile materiale pe care 
le necesită, are repercusiuni încă 
necunoscute pe deplin asupra să
nătății oamenilor ; oricum influen
țează negativ. Este evident că orice 
produse de combatere a diferitelor 
boli, introduse în organism, nu pot 
decît să dăuneze. De aceea, cerce
tarea științifică și producția trebu
ie să se axeze pe realizarea soiu
rilor de plante rezistente, care să 
nu mai facă necesar să se apeleze 
la tot felul de chimicale, inclusiv 
la erbicide.

Este necesar să acționăm cu toa
tă fermitatea pentru precizarea 
tehnologiilor și stabilirea obligato
riu a normelor "ce trebuie realiza
te de către toate unitățile de pro
ducție. Am vorbit la consfătuirea 
recentă pe problemele agriculturii 
de unele probleme din acest dome
niu, despre densitate, perioadele 
de însămînțări, desfășurarea lucră
rilor agricole. Va trebui să dăm o 
atenție mai mare problemelor teh
nologice, modului de executare a 
lucrărilor agricole, începînd cu a- 
ratul și pregătirea solului. Desigur, 
există deosebiri de sol, de climă. 
Dar cu atît mai mult, solurile mai 
sărace trebuie bine lucrate. Să ad
ministrăm peste tot îngrășăminte 
naturale pentru a asigura fertiliza
rea și obținerea producțiilor de care 
avem nevoie.

Academia agricolă trebuie să 
poarte răspunderea deplină a rea
lizării semințelor și materialului 
săditor. Să asigurăm înmulțirea 
întîi, de regulă, în unitățile de 
cercetare, iar realizarea înmulțirii 
a doua să se facă în ferme specia
lizate, în întreprinderi de stat și 
cooperative agricole de producție, 
în cadrul consiliilor unice agroin
dustriale. Sub conducerea Acade
miei, a institutelor de specialitate 
trebuie să se asigure producerea 
întregii cantități de semințe, livra
rea cu certificate de calitate, cu in
strucțiuni asupra felului cum să 
se execute însămînțarea și celelal
te lucrări agricole.

De asemenea, Academia, prin 
institutele specializate, Institutul 
central zootehnic, trebuie să asi
gure reproducătorii, materialul de 
elită, materialul seminal, pentru 
toate speciile de animale, din toate 
sectoarele, Inclusiv din sectorul 
particular.

Doresc să atrag atenția că, vor
bind de agricultură, înțeleg agri
cultura în ansamblu, Indiferent de 
proprietate. Cercetarea aparține 
Ministerului Agriculturii, nu unui 
sector sau altuia, și trebuie să asi
gurăm aplicarea uniformă a măsu
rilor stabilite. Institutul central 
zootehnic are în subordinea sa cen
trele de însămînțări artificiale. Să 
le perfecționeze și să răspundă atît 
de monta artificială, cît și de cea 
naturală.

Revin, încă o dată, la necesitatea 
elaborării de către Academia agri
colă, de către institutele de spe
cialitate a tehnologiilor pentru lu
crările agricole, în raport cu 
zonele pedoclimatice pentru toate 
produsele, pentru fiecare în parte.

Academia agricolă trebuie să 
joace un pi activ în realizarea 
programului de dezvoltare a agri
culturii, în înfăptuirea revoluției 
agricole.

Nu se poate vorbi de revoluție 
agricolă fără știință agricolă și 
aceasta înseamnă că cercetarea tre
buie să-și asume răspunderea și să 
acționeze în această direcție. în 
consfătuire s-a discutat despre 
problema irigațiilor, a ameliorări
lor, a desecărilor, a combaterii 
excesului de umiditate. Am realizat 
un mare volum de irigații, avem, 
în continuare, un plan destul de 
important de realizat. Trebuie să 
constituie o preocupare a întregii 
Academii, a întregului minister 
stabilirea unor reguli și norme mai 
bune pentru organizarea sistemelor 
de irigații, excluzînd posibilitatea 
băltirii, a excesului de umiditate. 
Să elaborăm și să trecem rapid la 
realizarea programului de desecări 
pe suprafețe mari, așa cum este 
stabilit prin planul cincinal. Pro
babil va trebui să trecem la 
crearea unor unități unice, care să 
realizeze proiectele, să le execute 
și să răspundă de exploatarea sis
temelor de desecare și care să fie 
amplasate în zonele respective. Este 
necesar să aplicăm hotărît măsurile 
de combatere a eroziunii solului. 
Avem o experiență bună, dar tre
buie să organizăm aplicarea ei pe 
zone, creînd întreprinderi unice, 
care să facă proiectele, pe baza 
experienței și cu sprijinul organe
lor corespunzătoare, să execute și 
să asigure organizarea lucrărilor. 
Nu este vorba să creștem persona
lul, ci să-1 repartizăm mai bine. 
Spun asta pentru a evita cerințele 
de personal. Să asigurăm o mai 
bună organizare și folosire a perso
nalului pe care îl avem, o mai 
bună repartizare a sa, astfel încît 
să nu mai întocmească hîrtii. De
altfel, problema aceasta este poate 
printre cele mai importante pentru 
realizarea planului de producții 
agricole. Aceasta este valabil și 
pentru lucrările de desecare, folo
sirea irigațiilor și ameliorarea solu
lui. Dacă nu vom acționa cu toată 
hotărîrea în această direcție, nu 
vom putea îndeplini ceea ce ne-am 
propus. Și Academia, și Ministerul 
Agriculturii trebuie să treacă la 
măsurile corespunzătoare, din toam
na acestui an, pentru realizarea 
programului pe care îl avem.

Este, de asemenea, necesar să 

acordăm atenție punerii în valoare 
a terenurilor nisipoase. Am cîști- 
gat o anumită experiență, dar n-o 
aplicăm în mod corespunzător. Să 
transformăm în cîțiva ani terenu
rile nisipoase în terenuri bune pen
tru o agricultură de înaltă produc
tivitate.

Este necesar să elaborăm în cel 
mai scurt timp programul unitar 
pentru Delta Dunării. Să lichidăm 
fărîmițarea forțelor, acțiunile dis
persate care, de fapt, în anumite 
cazuri, au înrăutățit situația din 
Deltă. Să organizăm întreprinderi 
unice, o administrare unică agro- 
silvico-piscicolă. în Deltă Dunării 
nu trebuie să lucreze independent 
fiecare sector. Organizațiile unice 
să primească zonele corespunză
toare, într-o concepție unitară pe 
întreaga Deltă a Dunării, și să ac
ționeze pe baza unui program sub 
o conducere unică, concentrînd 
specialiștii din toate domeniile — 
din agricultură, silvicultură, pisci
cultura, creșterea animalelor. Este 
necesar să se cfeeze rapid un co
lectiv central care să prezinte în 
cîteva luni acest program, astfel 
ca, încă de anul viitor, să trecem 
la noua organizare și exploatare 
unitară a Deltei Dunării.

Se elaborează un program pentru 
dezvoltarea zootehniei în zonele de 
munte. E necesar să-1 urgentăm, 
pentru că și în această direcție, din 
toamna acestui an, trebuie să mer
gem ferm pe folosirea zonelor 
montane în creșterea animalelor, 
îndeosebi a bovinelor și ovinelor, 
punînd în valoare rezervele mari 
de pășuni și finețe de care dispu
nem.

Stimați tovarăși,
Iată direcțiile în care consider că 

trebuie să acționăm, încă din acest 
an, pentru a face să crească con
tribuția științei agricole la înfăp
tuirea programului de creștere ra
pidă a producției agricole vegetale 
și animale.

în toată această activitate tre
buie să se pornească, desigur, de la 
cele mai noi cuceriri ale științei, 
atît pe plan național, cît și interna
țional. Este necesar să ținem sea
ma de ceea ce am realizat noi, de 
ceea ce s-a realizat în alte țări, să 
întărim colaborarea cu institutele 
corespunzătoare din țările socialis
te și din alte țări. Să nu ne mai 
apucăm să facem ceea ce este deja 
realizat în alte țări. Să pornim de 
la nivelul realizat și să mergem în 
continuare, să aplicăm ceea ce este 
deja obținut și să trecem la noi 
cercetări.

Desigur, punînd accentul pe 
aplicarea în producție a ceea ce 
am realizat pînă acum, trebuie, 
fără îndoială, să ne gîndim și la 
perspectivă. Să avem în vedere ca, 
în cincinalul acesta, să pregătim 
soiurile, rasele de animale, tehno
logiile — și așa mai departe —■. pen
tru cincinalul viitor. Să avem o 
perspectivă, să gîndim la viitorul 
țării noastre, să acționăm ca buni 
gospodari, cu toată răspunderea 1 
Să aplicăm întîi ceea ce am făcut, 
pentru că dacă tot mereu vom 
alerga după altceva și nu vom 
aplica ce am descoperit, ne vom 
pomeni în situația armatei care 
înaintează pe un front larg, dar 
nu-și acoperă și nu-și consolidea
ză spatele. Or, și în cercetare — 
și în toate domeniile — trebuie să 
consolidăm ceea ce am realizat. 
Aici consolidarea înseamnă să 
aplicăm în producție rezultatele 
cercetării, să obțiriem producțiile 
pe care le-am realizat în solele 
experimentale — și, pe această 
bază, să mergem mai departe, să 
creăm soiuri noi, mai productive.

Desigur, trebuie să mergem la 
grîu la soiuri de 10 000 de kg, la 
porumb de 15 000—20 000 de kg, la 
orz de 10 000—12 000 de kg la hec
tar. Trebuie să mergem în legumi
cultură la soiuri de producții mai 

,mari. La fel în toate domeniile. 
Dar — spun încă o dată — privind 
perspectiva, să asigurăm ca ceea 
ce am realizat să fie aplicat în 
producție.

Se impune să crească rolul bio
logiei in activitatea de cercetare, 
în soluționarea problemelor com
plexe ce se pun astăzi în știința 
agricolă. în mod deosebit este 
necesar să crească rolul geneticii, 
al ingineriei genetice, al biochi- 
miei și altor discipline, care au un 
rol hotărîtor în realizarea de mu
tații și schimbări revoluționare în 
structura plantelor și animalelor, 
deci în realizarea unor soiuri și 
animale cu caracteristici superioa
re. care vor asigura realizarea re
voluției agricole, a revoluției în 
știința agricolă.

Trebuie să mărim puterea plan
telor de asimilare a energiei și 
de conversie. Să înțelegem cit 
mai deplin tainele intime ale na
turii, să găsim căile de stimulare 
a fotosintezei și de folosire a ei- în 
obținerea de producții timpurii, 
de înalt randament.

Să ne preocupăm de creșterea 
gradului de asimilare a furajelor 
de către animale. Cercetarea din 
zootehnie trebuie să abordeze cu 
îndrăzneală această problemă. Ră- 
mînînd cu consumurile mari de 
astăzi în creșterea animalelor, nu 
vom putea asigura realizarea pro
gramelor pe care le avem. Sigur, 
se pun probleme deosebite, de ge
netică și biochimie, în acest do
meniu. De acestea trebuie să se 
ocupe cercetarea, inclusiv de 
schimbările ce trebuie realizate 
în metabolism pentru a asigura 
mărirea gradului de asimilare, 
creșterea randamentului în fura
jare, reducerea consumurilor.

Este necesar, de asemenea, să 
acordăm o atenție corespunzătoa
re altor activități legate de agri
cultură, privind biogazul, biomasa, 
problemele energeticii, inclusiv 
energia solară, care trebuie folosi
tă în agricultură.

Deci, punînd în centrul activi
tății realizarea în practică a tot 
ceea ce am creat pînă acum, tre
buie să organizăm mai temeinic 
activitatea de cercetare de per
spectivă în problemele fundamen
tale pentru dezvoltarea producției 

agricole, spre a putea fi în pas și, 
dacă este posibil, în unele dome
nii, chiar înainte, față de ceea ce 
se realizează pe plan mondial. 
Să facem ca știința agricolă să 
aducă o contribuție tot mai mare 
la întregul program de dezvoltare 
a patriei noastre.

Toate acestea cer să acționăm 
cu mai multă hotărîre pentru îm
bunătățirea activității Academiei 
agricole, a activității institutelor 
centrale și stațiunilor de cercetare. 
Să se precizeze mai bine atribuțiile 
și rolul lor, răspunderile pe care le 
au, fiecare, în domeniile respecti
ve. Să facem ca toți cercetătorii 
din domeniul agricol să conducă 
direct ferme și unități de produc
ție ale institutelor de cercetare sau 
ale întreprinderilor agricole de 
stat și cooperativelor agricole de 
producție.

Este necesar să se asigure parti
ciparea mai activă a cadrelor din 
învățămîntul superior la întreaga 
activitate de cercetare și creștere 
a producției agricole. Problemele 
cercetării agricole privesc deopo
trivă și învățămîntul superior, ca
drele din acest sector. Nu poate fi 
un bun profesor specialistul care 
nu știe să organizeze bine o fermă 
agricolă, să obțină producții cores
punzătoare, în domeniul lui de 
specialitate. Avem în toate unită
țile agricole sectoare de cereale, de 
plante tehnice și zootehnice unde 
cercetătorii și profesorii pot lucra. 
Să se ducă și să răspundă ca fer
ma zootehnică, ferma de cereale 
sau de legumicultură, ferma de 
vie să dea rezultate. Pe profesorul 
sau conferențiarul care nu este în 
stare să organizeze producția în
tr-o fermă, să-1 trimitem să lucre
ze o perioadă corespunzătoare în 
producție și numai după aceea să 
revină în învățămînt. Reciclarea 
nu este un lucru abstract. Recicla
rea trebuie să se facă în condu
cerea fermei agricole, în partici
parea Ia acțiunile de ameliorare a 
solului, de combatere a eroziunii 
solului. Mai bine să-1 trimitem pe 
directorul stațiunii să lucreze ca 
șef al catedrei sau al cursului de 
eroziuni, decît să încredințăm 
această sarcină unui profesor care 
nu a lucrat în acest domeniu, nu a 
văzut cum arată aceste lucrări. Nu 
se poate preda numai teoretic. Să 
legăm cu adevărat învățămîntul cu 
cercetarea și producția. Legătura 
între cercetare și producție nu tre
buie să se reducă la o vizită în 
fermă, la un simplu contract. Cer
cetătorul cu experiența cea mai 
bună, șeful programului de cerce
tări, trebuie să predea elevilor 
despre ceea ce a obținut în prac
tică și să-i învețe, într-adevăr, 
agricultură. Profesorul să vină să 
lucreze jos, să obțină recolte, și 
atunci va ști să predea. Desigur, 
și-a cîștigat dreptul de a fi profe
sor, dar nu este un drept pe viață, 
dacă nu se ține la curent și cu ce 
este în știință și practica agricolă.

Trebuie să menținem învățămîn
tul la nivelul celor mai bune re
zultate pe care le avem în țara 
noastră, și studentul trebuie să fie 
în stare, cînd termină anii de în
vățămînt, în domeniul său de spe
cialitate, să se încadreze imediat 
în producție. Studenții trebuie ca, 
împreună cu cadrele didactice, să 
participe efectiv la lucrările agri
cole din unități, să constituie o 
parte a forței de muncă ce execută 
aceste lucrări.

Trebuie, de asemenea, să înca
drăm în această activitate liceele 
agricole, școlile profesionale și de 
mecanizatori. Cadrele din învăță
mîntul liceal și profesional și ele
vii trebuie să participe efectiv la 
lucrările agricole, să constituie for
ța de muncă pentru executarea lu
crărilor într-un domeniu sau altul. 
A vorbi de Unitatea dintre cerce
tare, învățămînt și producție pre
supune să spargem zidul dintre 
ele. învățămîntul, cercetarea, pro
ducția — constituind un tot unitar 
— să acționeze împreună în reali
zarea problemelor dezvoltării agri
culturii.

Tovarăși,
Aș dori să pun în fața tuturor 

celor din agricultură necesitatea de 
a înțelege că se impune participa
rea directă la lucrările agricole. 
Să schimbăm mentalitatea boie
rească care se mai manifestă. Cer
cetătorul nu este un observator, 
nu dă doar sfaturi muncitorului. 
El însuși trebuie să îngrijească cul
turile, să pună mîna și pe sapă, și 
pe ce este necesar, să lucreze per
sonal. Numai astfel poate să reali
zeze un soi bun și să-i învețe și pe 
alții ce să facă. Așa se proceda și 
în trecut în România, așa proce
dează-și acum unii cercetători. Dar 
aceasta trebuie să devină o regulă. 
Cine vrea să lucreze în învățămîn
tul agricol trebuie să lucreze cel 
puțin un an în agricultură ; numai 
dacă se obișnuiește, și-i place, să 
meargă în învățămînt.

Și în minister trebuie să lucreze 
oameni care cunosc producția și, 
periodic, trebuie să revină în pro
ducție. Producția agricolă nu se 
realizează în birou, deși, din păca
te, avem specialiști care stau de 
mai bine de 20 de ani în birouri. 
Numai așa democratizăm conduce
rea și asigurăm producția agricolă 
corespunzătoare. Cu oameni care 
de 20 de ani fac hîrtii nu vom 
face producție ! Vom face hîrtii în 
continuare. Deci, să schimbăm 
mentalitatea celor din agricultură. 
Aceasta este o sarcină mai gene
rală, dar mă refer la agricultură. 
Inclusiv ministrul adjunct, minis
trul, președintele Academiei agri
cole trebuie să meargă în agricul
tură în salopetă, să pună mîna și 
să lucreze la rînd cu muncitorul, 
cu studentul, cu cercetătorul. Este 
necesar, realmente, să obținem o 
schimbare a mentalității și stărilor 
de lucruri, de sus pînă jos, în a- 
gri cultură.

Sarcini marij-evin, desigur, Mi
nisterului Agriculturii, care poartă 
întreaga răspundere pentru desfă
șurarea activității din agricultură, 
inclusiv a unităților de cercetare 

agricole. Și Academia agricolă, și 
toate unitățile de cercetare îi sînt 
subordonate, ele trebuie să răspun
dă în fața Ministerului Agricultu
rii. Cercetarea agricolă, de orice 
fel, se desfășoară după planul ge
neral al agriculturii — și trebuie 
să se încadreze în acesta și să dea 
socoteală Consiliului Național al 
Agriculturii și ministerului, ca or
gan executiv, de felul cum își în
deplinește sarcinile. Ministerul tre
buie să-și asume răspunderea și 
conducerea nemijlocită a agricul
turii. Ministerul răspunde să se 
producă sămînța, să se expedieze 
sămînța, ca sămînța să fie de cali
tate. El nu se poate sustrage sub 
nici un motiv, sub nici o formă, 
nici unei răspunderi în conducerea 
activității agricole. Nu se poate 
realiza producție agricolă fără o 
unitate deplină, fără conducerea u- 
nitară a întregii activități, inclusiv 
a științei agricole. Aceasta presu
pune ca Ministerul Agriculturii să 
tragă concluziile corespunzătoare 
și să acționeze în această direcție.

Are o răspundere importantă și 
Consiliul Național pentru Știință 
și Tehnologie, ca organ unitar de 
coordonare a cercetării, de coordo
nare între diferite sectoare de ac
tivitate. Sînt multe lucruri care nu 
aparțin agriculturii, aparțin chi
miei, construcțiilor de mașini sau 
altor sectoare, fizicii, biologiei.

Răspunderi importante în dome
niul agriculturii au și alte organe 
centrale — Ministerul Invățămîn- 
tului răspunde pentru încadrarea 
și participarea activă în producție 
a învățămîntului superior, a învă- 
țămîntului de toate gradele. Răs
punderi importante revin și altor 
organe de stat, care trebuie să a- 
sigure controlul și realizarea sar
cinilor stabilite pentru agricultură, 
în conformitate cu prevederile pla
nului.

Se impune să acționăm cu mal 
multă hotărîre pentru creșterea ro
lului organizațiilor de partid în 
îmbunătățirea activității din cerce
tare, din toate unitățile, în vederea 
unirii eforturilor tuturor lucrători
lor și cercetătorilor pentru realiza
rea marilor sarcini ce le revin. 
Dispunem de organizații de partid 
puternice, în stare să realizeze în 
bune condiții aceste îndatoriri.

Trebuie să acordăm o atenție 
corespunzătoare și activității Orga
nizației Unității și Democrației 
Socialiste — care cuprinde pe cei 
ce nu sînt membri ai partidului și 
care trebuie să se angajeze activ 
în realizarea sarcinilor pe care le 
avem — a sindicatelor, Uniunii Ti
neretului Comunist, a tuturor or
ganizațiilor de masă și obștești.

Este necesar să organizăm mai 
bine activitatea de ridicare conti
nuă a nivelului de pregătire știin
țifică și profesională, ca și a acti
vității politico-educative, j !(

In realizarea întregii activități 
din cercetare o mare rezervă o re
prezintă zecile de mii de specialiști 
agricoli din unitățile de producție, 
precum șl milioanele de oameni al 
muncii, cooperatori și țărani, care 
au o bogată experiență, care, de 
fapt, aplică în viață ceea ce se rea
lizează în cercetare. Ei pot și tre
buie să aducă o contribuție însem
nată, atît la realizarea producției 
agricole, dar și la dezvoltarea ge
nerală a activității de lărgire a cu
noștințelor științifice. Prin obser
vațiile lor pot îmbogăți și completa 
cunoștințele cercetătorilor. Numai 
unitatea organică între cercetare 
și oamenii muncii din producție va 
putea asigura soluționarea rapidă 
a problemelor complexe din agri
cultură. Să facem totul pentru 
a uni forțele din agricultură într-o 
direcție unică, a realizării unei 
producții de înalt randament, pen
tru creșterea rapidă a producției 
vegetale și animale, a produselor 
agricole de tot felul — aceasta re
prezentând o cerință esențială a în
făptuirii Programului partidului, a 
planului cincinal actual, a hotări- 
rilor Congresului al XII-lea.

Tovarăși,
în încheiere, aș dori să atrag încă 

o dată atenția asupra faptului că, 
pornind de la obiectivele cercetă
rii științifice, de la marile răspun
deri ce revin științei în dezvoltarea 
agriculturii, nu trebuie să uităm că 
cercetarea trebuie să acționeze 
imediat pentru a-și aduce o contri
buție activă la realizarea în cele 
mai bune condiții a lucrărilor 
din toamna acestui an, punînd în 
felul acesta o bază trainică recol
tei anului 1982, însăși dezvoltării 
activității științifice.

Toate unitățile din cercetare șî 
învățămînt, toate forțele de care 
dispunem să acționeze cu toată 
hotărîrea pentru a răspunde in 
mod corespunzător încrederii acor
date de popor, de partid, să facă 
totul pentru a crește contribuția 
agriculturii, a cercetării științifice 
agricole la dezvoltarea generală a 
României socialiste, la ridicarea 
bunăstării poporului nostru, la în
tărirea forței și capacității patriei 
noastre, la aDărarea indeoendenței 
și suveranității țării. (Aplauze în
delungate).

Am deplina convingere că toți 
lucrătorii din cercetare, toți oa
menii muncii din agricultură vor 
face totul pentru a-și îndeplini în 
cele mai bune condiții sarcinile ce 
le revin. Dispunem — subliniez 
încă o dată — de forțe minunate, 
de cadre puternice de cercetare, de 
oameni ai muncii care au de
monstrat că sînt în stare să înde
plinească în bune condiții răspun
derile pe care le au și să obțină 
producții mari. De aceea doresc să 
exprim convingerea că vom reuși, 
încă din anul viitor, să obținem o 
îmbunătățire radicală a activității 
din cercetare, din agricultură, ma
terializată în creșterea producției 
agricole.

Cu această convingere, vă urez 
deplin succes în activitatea dum
neavoastră, a tuturor cercetători
lor, a oamenilor muncii din cerce
tare ! Multă sănătate și multă feri
cire ! (Aplauze îndelungate, pu
ternice).
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ÎNDATORIRILE DRAMATURGIEI
Există toate argumentele 

centru a nutea afirma că 
dramaturgia noastră de ac
tualitate se află de la o 
vreme la loc de cinste, ală
turi de poezie și proză. 
Gen sortit aprecierii ime
diate. amendat pe loc si de 
oricine, dramaturgia a ur
cat greu dar sigur spre lo
cul ne care se află astăzi. 
Dobindit cu eforturi, lun- 
tînd cu propriile erori, dar 
și cu erorile altora fată de 
ea. dramaturgia s-a matu
rizat. s-a diversificat, a 
căpătat acel „curai artis
tic" și acea „libertate in
telectuală" care au scos-o 
din schematism, au eli
berat-o de prejudecăți, au 
ajutat-o să calce peste ta
buuri. urcînd pe scena de
ceniului opt si mai departe 
complexă, profundă, dar. 
mai ales — trăsătură ce 
i-a lipsit de-atîtea ori — 
autentică. O asemenea lite
ratură dramatică a suscitat 
la rîndQ-i interesul creato
rilor de spectacol. In con
secință. apar tot mai 
des reprezentatii-eveni- 
ment. care — ca intr-o re
acție în lanț — au atras 
avalanșa de spectatori in
teresați de spectacolul cu 
piesa românească de ac
tualitate. Sălile pline la 
piese ca „A cincea lebă
dă" sau „Cartea lui lovi
tă". la „Jocul vieții și al 
mortii..." sau „Pluta Me
duzei". la „In căutarea 
sensului pierdut" sau „Nu 
ne naștem toti la aceeași 
virstă". la „Echipa de zgo
mote". „Evul mediu in- 
tîmplător" sau „Mobilă și 
durere", la „Mormîntul că

lărețului avar" sau „Niște 
țărani" — ca să dau doar 
citeva exemple din multe, 
multe altele — confirmă 
ponderea dramaturgiei in 
perimetrul literaturii, mo
mentul său de excepție 
atît de bine valorificat de 
către creatorii de spec
tacol.

Si totuși, la o cercetare 
mai profundă, mai exigen
tă. mai lipsită de subiec
tivitate. apar ici și colo

nu rezistă luminii sale or
bitoare. Această luptă în
cordată. crincenă uneori, 
plină de dramatism, se 
simte încă prea puțin în 
lucrările noastre. Am une
ori impresia că cunoștin
țele despre semenii noștri 
— prezumtivi eroi ai unor 
prezumtive piese — despre 
viata lor lăuntrică — nu 
cea afișată — despre mag
ma învolburată din adînci- 
mile lor sufletești sînt pre

însemnări de Paul IOACHIM

urme ale unor hibe mai 
vechi, carențe ce tin de 
alte perioade, metamorfo
zate și îmbrăcate în haine 
noi. Sigur, avem o drama
turgie de calitate, diversifi
cată. curaioasă. Dar dacă 
ne întrebăm oare cit spațiu 
a _ investigat dramaturgia 
din imensa arie socială ce 
îi stă la dispoziție, răspun
sul va fi. cred, nemultumi- 
tor. Trăim vremuri frămîn- 
tate. glorioase în dramatis
mul lor. pline de conflicte. 
Se prăbușește în noi o 
lume veche de care sintem 
legați prin fire nevăzute — 
conștiințele noastre tulbu
rate in lupta lor spre lim
pezire ne-o spun în fiecare 
zi — și se clădește o lume 
nouă, mai bună, mai pu
ternică. dar pindită la tot 
pasul de „pericolul" com
parației cu ce-i trainic și 
durabil din cea veche, de 
reacțiile — uneori, deloc 
neglijabile — ale celor ce

care. Nu știu cît îl poate a- 
iuta pe un dramaturg „ie
șitul ne teren", dar contac
tul cu oamenii cred că este 
obligatoriu. Problemele 
dramaturgului coincid de 
multe ori cu ale semenilor 
săi și se știe cît de bine îți 
merge pana cînd scrii des
pre ceea ce trăiești cu ade
vărat — dar cite din pro
blemele celorlalți ii rămin 
total necunoscute 1 Cu alte 
cuvinte, cît s-a făcut în 
dramaturgie este bine, 
chiar foarte bine. Dacă s-a 
ajuns la nivelul actual su
perior — greu de Închipuit 
altădată — ar fi păcat să 
nu se meargă mai departe, 
ar fi păcat să se înceti
nească ritmul, să se rateze 
acest moment de ofensivă 
a calității artistice cu sorti 
de izbîndă.

Exigentă, calitate, com
petitivitate sînt obiectivele 
actualei etape în alte do
menii. De ce nu le-am a-

plica și în dramaturgie 7 Și 
dacă e vorba de competiti
vitate. de ce am aplica-o 
numai între noi si nu pe 
plan internațional ? Numai 
așa ne putem face o părere 
justă despre propria noas
tră valoare. Trebuie să ne 
solicităm la maximum e- 
nergiile. ambițiile. Noi nu 
ne putem permite „năzdră
vănii". eșecuri răsunătoa
re (de fapt, nici un fel de 
eșecuri), risipa. Cursa noas
tră este mult mai grea de- 
cît — să zicem — a celor 
care-1 au „cap de serie" pe 
Shakespeare de aproape 
patru secole. Noi nu mai 
putem pierde nici o secun
dă. nu avem voie să ratăm 
nici o piesă. Cursa noastră
— pentru a ajunge pe locul 
pe care-1 merităm — tre
buie să fie fără cusur. Fie
care piesă de teatru tre
buie să însemne ceva. 
Cinste celui care va scrie o 
capodoperă, dar și o piesă 
care nu este o capodoperă, 
trebuie să însemne ceva in 
plus în această importantă 
cursă. Maturitatea artisti
că. ideologică a dramatur
gilor noștri mă face să cred 
în izbînda lor.

Sigur, fenomenul e mult 
prea complex. Dar o mare 
cursă înseamnă o mare 
șansă. înseamnă o extra
ordinară răspundere, pe 
care, lucid, cu un entu
ziasm bine temperat, inte
ligent strunit, merită să 
ne-o luăm cu toții. Izbinda
— oricare dintre noi va a- 
junge primul — nu-i a 
câștigătorului numai ; e. 
mai ales .a literaturii noas
tre dramatice contempo
rane.

Prețuirea talentului
Recent, Dinu Bil- 

ciurescu. Bogdan Bo- 
bocea. Gabriel Croi- 
toru, Ruxandra Do- 
nose, Olga Bolocan, 
Corina Ilieș și Ovidiu 
Marinescu, elevi ai 
Liceului de artă 
„George Enescu". din 
București, s-au îna
poiat încărcati de lau
de din turneul între
prins în Republica 
Federală Germania și 
Austria.

Faptul merită a fl 
consemnat.

Din relatările pro
fesoarei Ludmila Po- 
pișteanu. conducătoa
rea grupului. subli
niem în primul rind 
anvergura turneului, 
cît și dificultatea pro
gramului fiecărui so
list . in parte. Astfel, 
pe' parcursul a 1§... 
zile au avut loc cite 
trei manifestări în săli 
de concerte, în gim
nazii specializate, pre
cum și în alte insti
tuții. Ei și-au onorat 
cu succes bunul re
nume cîștigat în 
Festivalul „Cîntarea 
României" (unde toți 
sînt laureâți în con
cursul pe meserii), 
sau în concursurile 
internaționale Wie- 
niawski și Senigallia, 
unde Gabriel Croitoru, 
Bogdan Bobocea și 
Olga Bolocan au ob
ținut distincții.

Cronicile apărute în 
mai multe ziare occi
dentale au multe cu
vinte de apreciere. 
Astfel. „DONAU ZEI- 
TUNG" scrie : „Indi
ferent că este sau nu 
copil minune, piciul de 
11 ani, Dinu Bilciu- 
rescu își croiește — 
cu intonația sa curată, 
ca de clopoțel — cu 
vibrato-ul său frumos, 
pină în pozițiile cele 
mai Înalte, precum și 
cu virtuozitatea ne
stăvilită din «Balada*

lui George Enescu, 
sau din amețitoarea 
«Albină» a lui Schu
bert — un drum vio
lonistic plin de pro
misiuni" ; „Din nou 
Enescu, marele maes
tru român. «Tema cu 
variațiuni» te capti
vează prin originalita
tea. bogăția coloristică 
și variațiunile foarte 
diversificate, sub as
pect ritmic, Corina 
Ilieș și Ruxandra Do
nase și-au împărțit cu 
bravură pasajele de 
virtuozitate in acest 
splendid opus pianis
tic. iar pretențiile cele 
mai exigente au pu
tut fi satisfăcute în 
-Etude*  de Debussy 
(Donose) și In «Sona
tina*  de Ravel (Ilieș)"; 
„O interpretare exem
plară a muzicii lui 
Bach am ; putut-o 
asculta la violonis
tul Bogdan Bobocea, 
profund muzical în 
«Allemanda*  și «Sara
banda*  din Partita a 
II-a in re minor".

Iurgen Schack, un 
apreciat critic, scrie în 
„NtJRENBERG ZEI- 
TUNG" : „Concertul a 
lăsat o impresie exce
lentă. Nu credem că 
aici, la Rothenbach 
(cartier al Nilrenberg- 
ului, n.n.) au mai pu
tut fi ascultați și alți 
tineri muzicieni de un 
asemenea nivel teh
nic. înzestrați și cu o 
aleasă muzicalitate. 
Acest fapt a fost evi
dent încă de la bun 
început, cînd violonis
tul Gabriel Croitoru, 
cu un ton penetrant și 
impecabil, precum și 
cu o evidentă conști
entizare a structurii 
melodice, a interpre
tat două părți din so- 
nata-solo în la major 
de Bach, strălucind 
pur șl simplu în 
Scherzo de Wieniaw- 
ski. oferit ca supli

ment" ; „Violoncelistul 
Ovidiu Marinescu a 
manifestat un înalt ni
vel de siguranță a teh
nicii, precum și o adin- 
că înțelegere a muzi- 
cți. In interpretarea 
creației lui Cassodo, 
«Requebros*,  tiiiărul 
român a strălucit, do
vedind și o aleasă 
sensibilitate" ; „Din
tre pianiste a impre
sionat in mod deosebit 
Olga Bolocan. mai ales 
în Variațiunile Abegg 
op. 1, de Schumann, 
compoziție tributară 
tradiției, dar cu deta
lii — fără îndoială — 
geniale".

Acest turneu de 
concerte, Încununat de 
întîlnirea care a avut 
loc la Salzburg. între 
valorosul interpret și 
profesor Carlo Zecchi 
și tinerii . artiști ro
mâni, a constituit pri
ma etapă dintr-uh 
plan mai vast de afir
mare a talentelor ce 
se evidențiază încă de 
pe băncile școlilor.

Mă gîndesc că aces
tui țel i-ar putea sluji 
o stagiune muzicală 
permanentă, destinată 
copiilor și tineretu
lui. în cadrul căreia 
multe din creațiile 
compozitorilor noștri 
ar putea fi integrate 
în circuitul vieții mu
zicale.

Subliniind reușita a- 
cestui turneu între
prins în Republica Fe
derală Germania și 
Austria de grupul 
concertistic al Liceu
lui de artă „George 
Enescu", punem in lu
mină. desigur, dragos
tea și sîrguința cu 
care pasionați profe
sori creează premisele 
unei permanente afir
mări a școlii concer- 
tistice românești.

Claudlu 
NEGULESCU

Tinerii muzicieni români, împreună cu interpreți din R.F. Germania, dupâ 
 un concert

cinema
• Croaziera : FERENTARI — 15,30 ;
17.30 ; 19,30.
• Alo, aterizează străbunica ! : DA
CIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ;
20,15.
• Vara speranțelor : STUDIO — 10 ; 
12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20.
• Duelul : PACEA — 15 ; 17.15 ; 19,30.
• Convoiul : VOLGA — 9 ; 11.15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, TOMIS — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Bietul loanlde : POPULAR — 15.30 ; 
19.
• Pruncul, petrolul șl ardelenii : 
PROGRESUL — 16 ; 18 ; 20.
• Primăvară pentru o oră — 9 ;
10,45 ; 12,30 ; 14,15 ; „Tridentul" nu 
răspunde — 16 ; 18 ; 20 : DOINA.
• Pledone In Egipt : SALA MARE A 
PALATULUI — 15 ; 17,30 ; 20.15.
• Aventuri in Marea Nordului : SALA
MICA A PALATULUI - 17.15 î 20.
• Zăpada albă a Rusiei : CENTRAL 
9 ; II ; 13,15 ; 15,30 ; 17,45 ; 20.

• Io-ho-ho : TIMPURI NOI — 9 ;
11 ; 13,15 ; 15,30 ; 17,45 ; 20.
• Orașul tăcerii : SCALA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, FESTIVAL — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Escadronul husarilor zburători s 
PATRIA — 9 ; 12,15 ; 15,45 ; 19.
• Moscova nu crede In lacrimi : 
EFORIE — 9 ; 12 ; 16 ; 19.
• Viața e frumoasă : BUZEȘTI — 15 ; 
17 ; 19.
• Casă pentru Carolina : DRUMUL 
SĂRII — 16 ; 18 ; 20.
• Ostaticii de la Bella Vista : CIU
LEȘTI — 9 ; 12 ; 16 ; 19.
• Scene din viața de familie t CO- 
TROCENI — 15 ; 17,30 ; 20.
• Orele fiicelor : COSMOS — 15,39 ;
17.30 19,30.
• Domnișoara Noorie : LUCEAFĂ
RUL — 8,45 ; 11 ; 13,15 ; 15.45 ; 18.15 : 
20,45, la grădină — 20,15, FAVORIT - 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, MO
DERN — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19, la 
grădină - 19,45.
• Alergătorul : CAPITOL — 9; U 1 
13 ; 15 ; 17 ; 19, la,grădină — 20.
• Războiul stelelor : BUCUREȘTI —
8.30 ; 11 ; 13.45 ; 16,30 ; 19,15. FERO
VIAR — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16.30 ; 19,15,
AURORA — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19.

Comori nepieritoare intr-o 
amplă sărbătoare populară
De II ani, în fiecare 

august, in decorul na
tural al muntelui Me
se?, asistăm la ele
ganta purtare a pași
lor dansului femeiesc 
ce aduc de peste 
veacuri autenticul fol
clorului din diferite 
zone ale României și 
de fiecare dată ne dăm 
tot mai mult seama cit 
de inspirată a fost 
ideea organizării unui 
festival al dansului fe
meiesc.

In luna august a a- 
cestui an au fost pre
zente 16 formații din 
13 județe, festivalul 
„Ecouri Meseșene" în- 
cintind prin parada 
portului popular și 
virtuozitatea dansuri
lor, prin cintec și pre
zentarea obiceiurilor 
populare.

Intr-o interpretare 
ireproșabilă au evocat 
doljencele de la Fabri
ca de confecții din 
Craiova in „Hora de 
mină", „Ițele" și „Alu- 
nelul", precum și dan
satoarele de la „Pro
gresul" Drobeta-Tumu 
Severin in „Alunelul" 
și „Briulețul". De 
mare finețe și autenti

citate, „Purtata" an
samblului folcloric din 
Mediaș, „Briulețul", a- 
dus de Căminul cultu
ral Olănești-Băi sau 
„Cintec românesc" și 
„Flori de măr dulce" 
ale Căminului cultural 
din Biniș, județul Ca- 
raș Severin. Gorjence- 
le din Turcești și-au 
început evoluția sceni
că cu dansul „Româ
nul", continuînd cu 
„Frunza" și „Bordeia- 
șul", toate executate 
in pași de mare rafi
nament și de o auten
tică valoare coregrafi
că. dansuri prin exce
lență femeiești. Echipa 
de dansatoare a Cămi
nului cultural din Cor- 
nești, județul Dîmbo
vița, a incintat prin 
mișcările iuți și dina
mice din „Arnăuțeas
ca" și „Breaza", iar cele 
din Comești. județul 
Mureș, au adus cunos
cutul dans „Purtata" de 
pe Tirnave, îmbinat cu 
cîntecul. Și, asemănă
tor, în pas lent, și-au 
purtat pașii dansatoa
rele din Crăciunului 
de Sus, județul Alba.

Cu meritate aplauze 
au răsplătit cei peste 
zece mii de spectatori

ce au impinzit munte
le și modul in care au 
evoluat formațiile de 
la Căminul cultural 
din Ociu, județul Hu
nedoara, cu „Bătri- 
neasca", întreprinde
rea integrata de in din 
Pașcani cu „Ciobăna
șul" și Căminul cultu
ral din Dragomirești, 
județul Maramureș, cu 
„Botejunea". un obicei 
în care vechimea dan
sului, melodiei și ver
sului se pierde adine 
In vreme. Formațiile 
din Sălaj s-au prezen
tat cu dansul „Muie- 
reasca", devenit și el 
cunoscut acum in în
treaga țară, completat 
cu un reușit colaj de 
strigături cu iz satiric 
din satul Drighiu.

Întregul spectacol a 
reprezentat o imagine 
complexă a frumuseții 
dansului, cîntecului și 
portului popular fe
meiesc, punînd in lu
mină dorința Și capa
citatea de păstrare a 
tot ce este autentic 
in acestea.

loan MUREȘAN 
corespondentul 
„Scinteii”

Să recunoaștem dintru 
început adestei cărți a pro
fesorului Alexandru Bălăci 
capacitatea de excepție de 
a stabili, fără inutile oco
luri. un dialog permanent 
cu cititorul. De la primele 
pagini ai senzația, plăcută, 
că te afli împreună cu au
torul pe drumurile străbă
tute de acesta și-i împărtă
șești deopotrivă surprinde
rea, îneîntarea. nedumeri
rea, supărarea (mai rar) in 
fata spectacolului lumii 
contemporane. Simbolic, în
soțirea cititorului cu scrii
torul este posibilă, sugerată 
chiar prin situarea lor co
mună în nucleul iradiant al 
spațiului românesc de unde 
pornesc mai departe în e- 
vantaiul Rozei vînturilor 
toate peregrinările. Fiindcă 
aceste „Itinerare paralele", 
apărute la Editura Sport- 
Turism, nu sînt însemnările 
cotidiene ale unui globe
trotter situat indefinit în 
geografia lumii, de fiecare 
dată cu un alt epicentru al 
percepției și al simțirii, ci 
pornesc. invariabil. din 
perspectivă românească, ex
primă o conștiință contem
porană și o atitudine care 
este numai a noastră. Sen
sibilitatea autorului cap
tează din infinitatea aspec
telor realului pe acelea față 
de care se poate exprima o 
atitudine, o poziție româ
nească, tot așa cum făcea 
în urmă cu mai bine de un 
veac și jumătate învățatul 
călător Dinicu Golescu în a 
sa „însemnare a călătoriei 
mele".

Chiar alcătuirea sumaru
lui urmează. într-o descen
dență clasică, un fir cro
nologic. Unei „scurte pre
zentări", o succintă micro- 
fișă autobiografică, îl ur
mează singurele pagini ce 
se revendică genului re
portericesc; „In tara auru
lui", pagini din perioada 
anilor ’46. se afiliază expe
rienței bogziene. mai puțin 
dramatismul situațiilor, a- 
meliorat de noua condiție 
Istorică spre care se în-

PREGĂTIREA NOULUI AN ȘCOLAR

Peste un sfert din 
populația țării învață!

® Peste 4 milioane de elevi in invățămintul general obli
gatoriu de 10 ani • Programe și manuale noi, moderne, 
pentru studiul matematicii, științelor naturii, geografiei, 
limbilor străine • Pregătirea tehnico-productivă a elevilor 
in pas cu cerințele economice ale zonei in care sînt situate 

școlile • Aproape un milion de... viitori școlari

drepțau oamenii acestor 
locuri, iar de aici, din 
atestă pagini de tinerețe, 
capacitatea de observație a 
autorului se concretizează 
in tablouri de un puternic 
realism. în posibilitatea de 
a surprinde mișcarea fizio
nomiilor umane și de a le 
caracteriza succint, uneori 
aforistic, prin sublinierea 
unor aspecte în aparență 
mărunte, dar, prin lumina
rea lor puternică șl bruscă, 
revelatoare, si. nu o dată.

spirituale, specifice fiecărui 
popor. Autorul preferă și 
aici notația de jurnal por
nind de la palparea ne*  
mijlocită a lumilor vizita
te. îl interesează deopotrivă 
viața politică și mișcarea 
de idei, animația artistică 
și trepidația străzii, particu
laritățile naționale ale unei 
anumite geografii sau in
cursiunile succinte în isto
rie, dar mai cu seamă 
unele amănunte picante sau 
amărui, relațiile cu oame-

Alexandru BĂLĂCI

„Itinerare 
paralele"

convingătoare. Se îmbină 
aici o tehnică de natură 
cinematografică cu una din 
panoplia moraliștilor, o de
prindere organic însușită 
din frecventarea asiduă a 
literaturii clasicilor.

Cea mal mare parte a vo
lumului adună impresii din 
călătoriile, numeroase fă
cute peste hotare. Erudit 
cercetător și tălmăcitor al 
literaturii italiene, drumu
rile spre Cetatea Eternă îi 
fac parte din ființă. Deși 
prezente si aici, nu acestea 
alcătuiesc miezul volumului 
și poate nici nu s-a urmă
rit aceasta. Alte meridiane 
i-au produs surprize mai 
mari, posibil printr-o evi
dentă situare în contrast. 
Alexandru Bălăci este o 
fire sensibilă la schimbările 
de temperatură, nu numai 
ale climei, ci si la acele 
modificări produse cu deo
sebire de civilizație si cul
tură, de varietatea vieții

nil, legăturile de prietenie 
ce se stabilesc cu aceste 
ocazii. Autorul nu-și plimbă 
propria persoană pe meri
dianele globului ca un 
simplu turist; el se simte 
învestit (și a și fost în- 
tr-adevăr) cu misiuni re
prezentative, se consideră 
un călător exponențial, iar 
ca scriitor se simte dator 
să consemneze pentru uz 
public imaginile captate din 
locurile vizitate. Acest mod 
de a înțelege sensul mișcă
rii face din scriitor un in
termediar dispus să se con
feseze cu mai multă sau 
mai puțină sinceritate. De 
aici și succesul acestei li
teraturi, ivit din posibilita
tea asociată voinței de a 
stabili un dialog cu cititorul, 
de a încerca să-l facă 
părtaș la o întreagă aven
tură existențială și de cu
noaștere.

Locuri șl fapte din aces
te „Itinerare paralele" pot

fi recunoscute cu ușurință 
de cei ce au avut prilejul 
să pășească pe acele me
leaguri. Nu cantitatea de 
informație ne copleșește și 
nici prețioasele excursuri 
savante. Dimpotrivă, sînt 
evitate capcanele falsei e- 
ruditii. ale aglomerării de 
fapte epatante. De cele mai 
multe ori participăm la o 
confesiune din care nu 
lipsesc personaje și fapte 
reale, trecute însă printr-un 
filtru de trăire și sensibi
litate proprie. Deși nu se 
revendică povestitorilor na
tivi, autorul este capabil să 
surprindă stările de excep
ție, ca acea apariție morga
natică la orizont a Mont 
Blanc-ului, situațiile con
trastante, uneori hazlii, ca 
întîmplarea cu apariția 
unui motan negru la un 
spectacol de balet, să defi
nească lapidar realitatea 
(Palatul Națiunilor de la 
Geneva 1 se pare „un gigan
tic atelier universal, gene
rator de rezoluții, pe care 
cine le va respecta?"), și nu 
o dată uimirea în fata fap
tului cotidian se asociază 
cu feeria faptului de cul
tură.

Ar merita citată cel puțin 
acea excelentă evocare a 
„văii închise" de pe rîul 
Sorga care i-a inspirat lui 
Petrarca un nemuritor so
net. Trimiterile la marea
literatură a lumii, la opere 
de artă nemuritoare, nu se
opresc aici; în definitiv. în
tot ce scrie. 
Bălăci rămîne 
aleasă cultură

Alexandru 
un om de 
și aceasta

iradiază firesc și în pagini
le sale de jurnal. Dacă ne
putem aștepta oricînd să 
întîlnim un fastuos excurs
în vasta lume a culturii și 
a valorilor ei, cu atît mai 
mult „Itinerare paralele" ne
incită prin îngemănarea fe
ricită a eruditului cărturar
cu omul modern, capabil să 
pipăie huma lumii și s-o 
înalte la spiritualitate.

Emil VASILESCU

la grădină — 19,30. GRADINA BU
ZEȘTI — 20.
• Căpitanul răzbunării : VICTORIA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 : 20.
• Aii Baba și cel 40 de hoți : FLA- 
CARA - 15,30 ; 19.
• Imprumută-ml vocea astă-seară : 
EXCELSIOR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18 ; 20,15, CULTURAL — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Polițist sau delincvent : GRIVIȚA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15,
MIORIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18 ; 20, GRADINA GLORIA — 20,15.
• Un șerif extraterestru : LIRA —
15.30 ; 17,30 ; 19,30, la grădină — 20, 
ARTA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 
20, la grădină — 20,30.
• Trecătoarea : MELODIA — 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15: GLORIA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Cariera mea strălucită : FLOREAS- 
CA - 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20. GRA
DINA TOMIS — 20,15.
• Julek : VIITORUL — 15,30 ; 17,30 ; 
19,30.
• Clinele : MUNCA - 15.30 : 17.45 ; 
20.
• Slnt timid, dar mă tratez : GRADI
NA FESTIVAL — 20.
• Aventură In Arabia : GRADINA 
MIORIȚA — 20,15.

• Cactus Jack : PARC-HOTEL — 20.
• Pentru un teanc de bancnote : 
GRĂDINA CULTURAL — 20.

teatre
■ Teatrul Național (sala mică) : 
Cavoul de familie — 19,30.
• Teatrul „Luda Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu) : Undeva, 
o lumină — 19,30 ; (sala Grădina
Icoanei) : Interviu — 19,30.
• Teatrul Mic (la Teatrul de vară 
Herăstrău) : Pluralul englezesc — 20.
• Teatrul Gluleștl (sala Majestic) : 
Ordinatorul — 19.30.
• Teatrul satlric-muzical „Constantin 
Tănase" (grădina Boema) : Idolul 
femeilor — 19 ; (grădina Batlștel) : 
Veselie la Tănase — 20.
• Ansamblul „Rapsodia română" : 
La fintlna dorului — 18,30.
• Tea.trul „Ion Vasllescu" : Jumăta
tea mea e întreagă — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (la Școala ge
nerală 198, cartier Militari) : Tlndalâ... 
cloșcă — 19.

Noul an de învățămînt 1981—1982 
își înscrie printre caracteristicile 
principale ampla cuprindere în 
școală a copiilor și tinerilor tării, a 
largi categorii de oameni ai muncii. 
Populația școlară va reprezenta, in 
acest an, 26,2 la sută din întreaga 
populație a țării, adică 5 886 000 
elevi și studenți. Dintre aceștia, 
peste 4 milioane vor frecventa 
cursurile învățămîntului obligatoriu 
de 10 ani. Aceste cifre sînt cu atît 
mai elocvente, pentru a ilustra 
preocuparea și sprijinul susținut al 
partidului și statului nostru pentru 
ridicarea nivelului de cultură al 
întregului popor, dacă le comparăm 
cu situația existentă în anul școlar 
1938—1939, cînd doar 11,4 la sută 
din populația tării — respectiv 
1 781 290 elevi și studenți — era cu
prinsă în învățămînt.

Cel mai tînăr eșalon al școlii — 
preșcolarii, viitori școlari — însu
mează, in această toamnă, 955 000 
de copii. In grădinițe, îndrumați 
de peste 40 000 de educatoare, copiii, 
îndeosebi de la grupa mare, se vor 
pregăti pentru școală, dezvoltin- 
du-și vocabularul, deprinzînd prin 
jocuri unele semne grafice, unele 
elemente de matematică ce le vor 
ușura apoi învățarea scrierii și a 
socotitului. Activități educative în 
cadrul cărora se vor prezenta, pe 
înțelesul copiilor, legendele Istorice 
ale poporului nostru, faptele eroice 
de muncă ale constructorilor socia
lismului, cunoscute din vizite în 
unități industriale și agricole, le 
vor cultiva celor mal tineri cetă
țeni ai tării dragostea de patrie, do
rința de a crește mari și a învăța 
pentru a deveni folositori patriei, 
poporului.

In cadrul populației școlare, pro
centul cel mai mare, peste 57,7, il 
reprezintă elevii din invățămintul 
primar și gimnazial: 3 387 700. Citeva 
elemente marchează eforturile fo
rurilor de învățămînt pentru con
tinua perfecționare și modernizare 
a pregătirii școlarilor. Astfel, pro
grama și manualul nou de matema
tică pentru clasa a IV-a vor încheia 
sistemul modern de predare unitară 
a matematicii la ciclul primar. De 
asemenea, manualele noi de geo

grafie pentru clasa a III-a vor 
prezenta, la nivelul de înțelegere al 
acestei vîrste, realizările cincinalu
lui încheiat și perspectivele dezvol
tării economice ale fiecărui județ 
în lumina documentelor Congresului 
al XII-lea al partidului. Și la cla
sele V—VIII se încheie, prin noile 
programe și manuale pentru clasa 
a VIII-a, ciclul predării moderne a 
matematicii. După o programă și 
un manual nou se va face preda
rea anatomiei, fiziologiei și igienei 
omului, elevii urmînd a fi famili*-  
rizați nu numai cu noțiunile spe 
fice. ci și cu deprinderi științifi 
de igienă și viață rațională, „ 
prim ajutor sanitar și protecție a 
muncii. După o nouă programă se 
va desfășura și activitatea tehnico- 
practică, in ateliere și pe loturile 
agricole școlare, elevii fiind o- 
bișnuiți, de la cea mai fragedă 
vîrstă. să cunoască și să îndră
gească plantele și animalele, să în
vețe să le îngrijească. La clasa a 
V-a, noi programe și manuale unice 
vor adapta predarea limbilor străine 
la realitățile concrete ale tării 
noastre, utilizind alături de texte 
clasice, texte politice și sociale, texte 
tehnice legate de preocupările din 
atelierele-școală, din producție. 
Toate aceste noi programe și ma
nuale au fost traduse și vor fl uti
lizate și in școlile cu limba de pre
dare a naționalităților conlocui
toare.

An de an s-a îmbogățit și baza 
materială a învătămintului. In a- 
ceastă toamnă își vor deschide 
porțile pentru un nou an de studiu 
peste 30 000 de unitătl școlare de 
toate gradele — aproape dublu fată 
de acum patru decenii — cu aproa
pe 93 000 săli de clasă, peste 14 400 
cabinete și 13 600 laboratoare. Circa 
271 000 cadre didactice — educa
toare. învățători, profesori. Ingineri, 
maiștri-instructori — vor pregăti și 
educa tineretul școlar șl universi
tar în spiritul înaltelor idealuri ale 
muncii creatoare pentru . edificarea 
socialistă și comunistă a patriei 
noastre.

Florlca DINUEESCU

Expoziție documentară „George Enescu"
La Arhivele statului 

din Capitală s-a des
chis, joi, o expoziție 
documentară,' organi
zată in cadrul mani
festărilor prilejuite de 
aniversarea centena
rului nașterii lui Geor
ge Enescu. Expoziția 
reunește documente

inedite (partituri, scri
sori, fotografii, afișe, 
programe etc.) privind 
viața și activitatea ma
relui muzician român, 
și care sint păstrate 
in fondul arhivistic al 
instituției amintite. 
Personalitatea ilustru
lui compozitor, pianist

și violonist a fost evo
cată, cu acest prilej, 
de muzicologul Viorel 
Cosma.

Participanta au au
diat discuri cuprinzînd 
înregistrări ale unor 
lucrări din creația 
enesciană.

(Agerpres)

t V
PROGRAMUL 1

16,00 Telex 
16,05 Teleșcoală

Retrospectivă TVS. Admiterea Sn
Invățămintul superior

16.30 Emisiune în limba germană
18,15 Kuweit. La Început a fost nisipul...

Reportaj
18.30 Rezultatele tragerii Loto
18,35 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
18,50 1001 de seri 
19,00 Telejurnal
19,25 Actualitatea economică
19,40 Memoria documentelor

Noi mărturii ale civilizației mile
nare pe pămîntul românesc. Parti
cipă : acad. Emil Condurachl, dr. 
Virgll Cândea, dr. Petre Dlaconu, 
dr. Radu Popa, dr. Sever Duml- 
trașcu, dr. Mlrcea Matei, dr. Pa- 
nalt I. Panalt șl dr. Al. Nlculescu 

20,10 Film artistic
„Bako". premieră pe tară. Pro
ducție a studiourilor franceze șl 

. senegaleze. Film distins cu Pre
miul Louis Delluc șl alte distincții

la festivalurile Internaționale de 
la Locarno șl Karlovy Vary.

21.50 Patriotismul — mesaj șl angajare 
a culturii române (I)
Participă : Ion Dodu Bălan, 
Constantin Popovici, Doru Po- 
povlcl

22,20 Telejurnal
PROGRAMUL 8

16,00 De la noi șl de pretutindeni — 
program de muzică ușoară

16,45 O viață pentru o Idee : Eugen 
Bădărău (1887—1975) — fizician, om 
de știință emerit

17.15 Cîntarea României. De pe marea 
scenă a tării pe micul ecran. 
Dintr-o ‘ privire — țara șl oamenii 
(I). Reportaj. Laureatll festivalu
lui. Program artistic

10.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,25 concertul orchestrei simfonice a 

Filarmonicii „George Enescu". Di
rijor Mircea Crlstescu. Solist 
Harry Datyner

21.15 Studio T ’81. Semnături tinerești 
in cartea satului

21,30 Jurnalul științelor și al călătoriilor 
Oaze In pustiu. Producție a stu
diourilor sovietice

21,55 Muzică populară
22,20 Telejurnal

PE ECRANELE CINEMATOGRAFELOR DIN CAPITALA
Filme premiate la Festivalul 
filmului pentru tineret de la 
Costinești — ediția a IV-a — 

1981
t

La cinematograful Scala : 

„O lacrimă 
de fată“

Producție a Casei de filme 5. Sce
nariul: Petre Sălcudeanu. Regia: 
Iosif Demian. Film distins cu: Marele 
Premiu; Premiul pentru cel mai bun 
scenariu (Petre Sălcudeanu); Pre
miul pentru cea mai bună interpre

tare masculină (Dorel Vișan)
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CONSFĂTUIRE DE LUCRU EA C. C. Al P. C. R.
(Urmare din pag. I) 
lucru ale secretarului general al 
partidului cu cadrele de conducere 
din economie, cu specialiștii, cu oa
menii muncii, în vederea asigurării 
noii calități în toate domeniile și sec
toarele producției materiale, înfăp
tuirii neabătute a hotărîrilor Congre
sului al XII-lea al P.C.R. privind 
dezvoltarea continuă a patriei noas
tre, ridicarea nivelului de trai, mate
rial și spiritual, al poporului.

Consfătuirea reflectă grija pe care 
conducerea de partid și de stat, per
sonal tovarășul Nicolae Ceausescu, 
o acordă traducerii în viată a obiec
tivului stabilit de Congresul al 
XII-lea al partidului privind infăp- 
tuirea unei profunde revoluții agra
re. Tema consfătuirii a constituit-p 
analiza largă a rezultatelor și o- 
biectivelor cercetării, extinderea și 
generalizarea realizărilor obținute în 
activitatea științifică. promovarea 
progresului tehnic în agricultură, a- 
dîncirea integrării cercetării științi
fice si invătămintului cu producția, 
în lumina hotărîrilor Congresului al 
XII-lea al P.C.R. și ale celui de-al 
II-lea Congres al țărănimii.

Pe ordinea de zi a consfătuirii 
•-au aflat următoarele puncte :

— Raportul privind rezultatele și 
obiectivele cercetării științifice, in
troducerii progresului tehnic în a- 
gricultură. industria alimentară, sil
vicultură și gospodărirea apelor, a- 
dincirii integrării cercetării si învă- 
tămîntului cu producția, in lumina 
hotărîrilor Congresului al XII-lea al 
P.C.R. și a indicațiilor date de to
varășul Nicolae Ceaușescu. cu pri
lejul vizitelor de lucru în unitățile 
agricole, precum si la Consfătuirea 
de lucru de la C.C. al P.C.R. din 
27—28 august 1981.

— Programul de cercetare științi
fică și introducere a progresului teh
nic în agricultură, industria alimen
tară. silvicultură și gospodărirea ape
lor în perioada 1981—1985.

Lucrările consfătuirii s-au desfă
șurat în plen și pe următoarele sec
țiuni : Cereale și plante tehnice ; 
Horticultura ; Creșterea animalelor ; 
Fond funciar, gospodărirea anelor și 
silvicultură ; Industria alimentară.

în ' * nul consfătuirii, tovarășul 
Nicbl _rGiosan, președintele Acade
miei J7 știinte agricole și silvice, a 
prezei.it raportul înscris la ordinea 
de zi și au luat cuvîntul tovarășii

• IMAGINI TV PRIN 
UNDE ACUSTICE. ° fir’ 
mă franceză a realizat o came
ră de luat vederi pentru filmări 
subacvatice, care transmite ima
ginile prin impulsuri acustice 
Ia suprafață. Procedeul permite

Vizita ministrului de stat, însărcinat cu afaceri externe 
și cooperare al Regatului Maroc

La București au Început, joi. lucră
rile Comisiei interguvernamentale 
româno-marocane de cooperare' eco
nomică și tehnică. Lucrările sînt 
conduse de Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, și M’Hamed 
Boucetta. ministru de stat. însărcinat 
cu afaceri externe și cooperare al 
Regatului Maroc, președinții celor 
două părți în comisie.

In aceeași zi au început convor
birile oficiale între cei doi miniștri 
de externe.

Cu acest prilej s-a relevat cu sa
tisfacție evoluția pozitivă a relațiilor 
dintre România și Maroc, dezvoltarea 
si diversificarea cooperării econo
mice. tehnice, științifice și culturale. 
S-au evidențiat, de asemenea, posi
bilitățile oferite de economiile celor 
două țări pentru intensificarea si di
namizarea cooperării economice și 
tehnice în numeroase domenii de 
activitate, precum si pentru crește
rea. pe baze reciproc avantajoase, a 
schimburilor comerciale româno-ma
rocane.

Miniștrii de externe ai României 
și Marocului au convenit asupra 
unor măsuri concrete pentru dinami
zarea negocierilor în curs privitoare 
la realizarea în cooperare a unor o- 
biective în sectoarele minier, hidro
energetic. construcții de mașini, si
ci' urgie și identificarea unor noi 
oamenii si acțiuni de colaborare în 
producție si în alte domenii, tinîn- 
du-se seama de resursele si poten
țialul economic și uman al celor 
două țări, de prevederile planurilor 
de dezvoltare economică actuale si 
de perspectivă ale României și Ma
rocului.

De asemenea, s-au analizat moda
litățile de lărgire si diversificare a 
schimburilor de mărfuri si servicii

A apărut „ERA SOCIALISTA" nr. 17/1981
Din sumar : editorialul „Eforturi 

sporite, angajare plenară în realiza
rea unei agriculturi moderne, de 
înaltă productivitate și eficiență". 
Articolele : „Probleme ale echilibru
lui în procesul creșterii economice" 
de Iosif Dumitru Bați ; „Sociologia 
față-n față cu realitățile social- 
umane" de Petru Pânzaru ; „Echili
brul militar și interesele păcii și 
securității internaționale" de Corne- 
liu Bogdan ; „Idei preconcepute în 
optica unor exegeți ai marxismului" 
de Lucian Stanciu ; „Un program 
politic realist al luptei poporului

Duminică, 13 septembrie : TRAGERE LOTO 2
La sfirșitul acestei săptămîni 

va avea loc prima tragere Loto 
2 a lunii septembrie — prilej de 
noi cîștiguri în autoturisme și 
importante sume de bani, care 
răsplătesc la fiecare tragere per
severența și inspirația partici- 
panților. Costul unui bilet este 
de 10 lei și poate fi completat fie 
cu o variantă achitată sută la 
sută, fie cu patru variante achi
tate în cotă de 25 la sută. Indi
ferent de cota jucată, fiecare 
variantă are drept de cîștig la 

Cristian Hera, director adjunct știin
țific al Institutului pentru cereale și 
plante tehnice Fundulea, Petre Ba
niță, directorul Stațiunii centrale, de 
cercetări pentru cultura plantelor pe 
nisipuri — Dăbuleni, Constantin 
Olaru, directorul Stațiunii de cerce
tări agricole Caracal. Ion Puia, 
rectorul Institutului agronomic din 
Cluj-Napoca, Lazăr Drăghici. șeful 
Programului de cercetare pentru cul
tura orzului de la Institutul pentru 
cereale și plante tehnice Fundulea, 
Constantin Pintilie, rectorul Institu
tului agronomic din București. Mihai 
Macici. director adjunct științific la 
Institutul de cercetări pentru viticul
tură și vinificație Valea Călugărească, 
Lucian Jidav, director adjunct știin
țific la Institutul de cercetări pentru 
legumicultura și floricultură — 
Vidra, Ioan Moldovan, directorul In
stitutului de biologie și nutriție ani
mală — Balotești. Matei Berindei. di
rectorul Institutului de cercetare și 
producție a cartofului Brașov. Dumi
tru Turiceanu. directorul Stațiunii de 
cercetare și producție a cartofului 
Tulcea, Gheorghe Zarnea, decanul 
Facultății de biologie de la Univer
sitatea din București, Parnia Pîrvan, 
directorul Institutului de cercetare și 
producție pomicolă Pitești — Mără- 
cineni, Costache Teșu, rectorul Insti
tutului agronomic din Iași, Ștefan 
Moise, directorul Institutului de cer
cetare și producție pentru creșterea 
ovinelor și caprinelor Palas — Con
stanța, Titus Șuba, directorul Stațiu
nii de cercetări agricole Lovrin, 
Gheorghe Stoian. directorul Stațiunii 
centrale de cercetări pentru comba
terea eroziunii solului — Perieni, 
Gheorghe Cremenescu, directorul 
Stațiunii de cercetări agricole Albota, 
Alexandru Volcov, directorul Institu
tului de studii și proiectări „Delta 
Dunării" — Tulcea, Gheorghe Hîncu, 
directorul Institutului de cercetare și 
inginerie tehnologică pentru irigații 
și drenaje Băneasa — Giurgiu.

în cadrul secțiunilor au luat cuvin- 
tul un număr de 118 participanți.

Vorbitorii au dat o înaltă apreciere 
rolului hotărîtor al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la elaborarea și 
aplicarea politicii partidului și statu
lui nostru, pentru înfăptuirea unei 
profunde revoluții în agricultura 
românească, ramură de bază a eco
nomiei naționale, pentru traducerea 
neabătută în viață a politicii parti

între cele două țări, care să confere 
acestor activități o dezvoltare echili
brată si de perspectivă.

Miniștrii au mai stabilit ca la pre
zenta sesiune a Comisiei să fie fina
lizate negocierile menite să conducă 
la lărgirea cadrului juridjc de stimu
lare a comerțului și cooperării ro
mâno-marocane.

între cei doi miniștri de externe a 
avut loc un schimb de opinii cu pri
vire la probleme actuale ale vieții 
internaționale. Relevînd buna colabo
rare existentă între România și Ma
roc pe arena mondială, miniștrii au 
hoțărît să acționeze și în continuare 
pentru adîncirea și extinderea aces
tei conlucrări.

★
Ministrul român al afacerilor ex

terne a oferit un dineu în onoarea 
ministrului de stat, însărcinat cu 
afaceri externe și cooperare al Rega
tului Maroc. In timpul dineului, cei 
doi miniștri au toastat în sănătatea 
președintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și a re
gelui Marocului, Hassan al II-lea, 
pentru dezvoltarea continuă a rela
țiilor de prietenie și cooperare între 
cele două țări, pentru progres și 
bunăstare, pentru pace și înțelegere 
între popoare.

în cursul zilei, oaspetele a vizitat 
cartiere de locuințe și obiective so- 
cial-culturale din Capitală.

★
în aceeași zi, Ion Lăzărescu, minis

trul minelor, a avut o întrevedere cu 
M’Hamed Boucetta.

în cadrul convorbirilor au fost 
examinate noi căi și posibilități 
pentru extinderea și diversificarea 
cooperării economice dintre cele 
două țări în domeniul minier.

(Agerpres)

român împotriva fascismului, pentru 
libertate și independență națională" 
de Ștefan Lache ; „Valorificarea 
moștenirii literare șl instrumentele 
ei" de Al. Săndulescu ; „Sarcini po
litice ale mișcării muncitorești din 
Marea Britanie" de Gordon McLen
nan ; „Societățile transnaționale și 
economia țărilor în curs de dezvol
tare" de E. Dijmărescu.

La rubrica „Dezbateri" : „Produc
ția zootehnică" (II). Sumarul revis
tei include, de asemenea, rubricile 
„Cărți și semnificații", „Revista re
vistelor".

toate cele trei extrageri a cite 
patru numere diferite din tota
lul de 75. Premiul maxim posibil 
pe o variantă — un autoturism 
„Dacia 1 300“ — poate fi obținut 
și pe biletele jucate în cotă de 
25 la sută, dacă la categoria res
pectivă nu se omologhează va
riante cîștigătoare achitate sută 
la sută. Agențiile Loto-Prono- 
sport continuă vînzarea biletelor 
pînă sîmbătă, 12 septembrie, 
inclusiv. 

dului de ridicare continuă a nivelu
lui de trai material și spiritual al 
poporului.

De asemenea, participanții la 
dezbateri au evidențiat aportul deo
sebit al tovarășei Elena Ceaușescu în 
orientarea cercetării către problemele 
fundamentale ale agriculturii. în ve
derea creșterii rolului științei în pro
gresul general al țării.

Dezbaterile s-au caracterizat prln- 
tr-un pronunțat caracter de lucru, In
tervențiile formulate în acest sens în 
plen de către secretarul general al 
partidului determinînd orientarea 
analizei și a propunerilor de măsuri 
spre problemele fundamentale ale 
cercetării științifice și dezvoltării 
agriculturii. Pe baza concluziilor 
desprinse din cuvîntarea rostită de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la Con
sfătuirea de lucru pe problemele 
agriculturii din 27—28 august s-a 
examinat, în spirit critic și autocritic, 
activitatea desfășurată de Academia 
de științe agricole și silvice, de in
stitutele și stațiunile de cercetări, de 
cadrele didactice din învățămîntul 
superior agricol, modul în care aces
tea și-au îndeplinit rolul, atribuțiile 
și răspunderile ce le revin in promo
varea progresului tehnic în agricul
tură, industria alimentară, silvicul
tură și gospodărirea apelor, pentru 
realizarea unor producții vegetale și 
animale mari, constante și eficiente. 
Vorbitorii au analizat atit realizările, 
cît și neajunsurile existente in do
meniul cercetării științifice, destinată 
asigurării progresului agriculturii, și 
au făcut propuneri de perfecționare 
a conducerii activității de cercetare, 
introducere și generalizare a rezulta
telor descoperirilor științifice în în
treaga agricultură.

Relevînd succesele obținute de cer
cetarea științifică, contribuția sa spo
rită la dezvoltarea agriculturii, la ob
ținerea unor producții vegetale și a- 
nimale cît mai mari, vorbitorii au 
subliniat că în acest domeniu există 
un mare potențial nevalorificat inte
gral, posibilități umane și materiale 
care nu au fost folosite pe deplin, 
formulind în acest sens propuneri 
de măsuri concrete, care să asigure 
o nouă calitate a întregii activități, 
pe măsura exigentelor noii revoluții 
agrare, a rolului ce revine acestei 
principale ramuri a economiei națio
nale în asigurarea unei tot mai bune 
aprovizionări a populației, a mate

Vizita delegației Adunării Federale 
a R. S. Cehoslovace

Joi, delegația Adunării Federale a 
R.S. Cehoslovace, condusă de to
varășul Alois Indra, membru al Pre
zidiului Comitetului Central al P.C. 
din Cehoslovacia, președintele Adu
nării Federale, a făcut o vizită în 
județul Argeș.

Cu acest prilej a avut loc o în
trevedere la consiliul popular jude
țean, la care au participat Cecilia 
Stan, vicepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, Nicolae Gheorghe, prim- 
vicepreședinte ai consiliului popular 
județean, și Mihai Burchesin, vice
președinte. Au fost relevate bunele 
relații de prietenie statornicite între 
România și Cehoslovacia, aspecte ale 
dezvoltării economice și social-cultu- 
rale a județului-gazdă.

Au fost vizitate întreprinderea de 
autoturisme „Dacia", Combinatul de 
industrializare a lemnului și obiecti
ve social-culturale din municipiul 
Pitești.

în onoarea delegației oaspete, 
consiliul popular județean a oferit 
un dejun.

în timpul vizitei în județ, membrii 
delegației au fost însoțiți de Virgil 
Teodorescu. vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, și loan Sălăjan, 
președintele Comisiei constituționale 
și juridice a M.A.N.

Cu prilejul celei de-a 37-a aniversări a victoriei

revoluției socialiste în Bulgaria

ADUNARE
în sala Casei municipale de cultură 

din Focșani a avut loc, joi, o adu
nare festivă prilejuită de cea de-a 
37-a aniversare a victoriei Revoluției 
socialiste în Bulgaria.

Au participat membri ai Comitetu
lui județean Vrancea al P.C.R., ai 
Comitetului municipal de partid 
Focșani și Consiliului județean al 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste, numeroși oameni ai muncii 
din orașul Unirii.

A fost prezent Petăr Danailov, am
basadorul Republicii Populare Bul
garia la București.

Adunarea a fost deschisă de 
Gheorghe Apostol, secretar al Comi
tetului municipal de partid Focșani. 
A luat apoi cuvîntul Niculai Chipăilă, 
secretar al Comitetului județean 
Vrancea al P.C.R., președintele Con
siliului județean al F.D.U.S., care a 
subliniat importanța actului revolu
ționar de la 9 Septembrie 1944, sem
nificația deosebită a acestui eveni
ment istoric în viața poporului bul
gar. S-a arătat că poporul român ur
mărește cu simpatie și se bucură 
sincer de marile victorii obținute de 
poporul prieten bulgar în îndeplinirea 
hotărîrilor celui de-al XII-lea Con
gres al P. C. Bulgar. Vorbitorul a 
evidențiat că. în anii făuririi noii 
orînduiri, relațiile de prietenie și co
laborare dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Bulgar, 
dintre România și Bulgaria s-au dez
voltat continuu, constituind un exem
plu de conlucrare fructuoasă între 
două țări socialiste vecine. în acest 
cadru un rol determinant l-au avut 
întîlnirile și convorbirile dintre to- 

riilor prime necesare industriei, a 
sporirii participării la export.

O atenție deosebită a fost acordată 
căilor de acțiune în vederea aplică
rii neîntîrziate și generalizării rezul
tatelor obținute de cercetare, a noilor 
semințe, soiuri, rase de animale, 
astfel incit, din această toamnă, să se 
asigure premisele creșterii rapide a 
producției în toate unitățile, la ni
velul celor fruntașe, ale căror reali
zări demonstrează că există toate 
condițiile pentru înfăptuirea integrală 
a programului de dezvoltare a agri
culturii. în acest sens, vorbitorii au 
subliniat răspunderea ce revine Aca
demiei de știinte agricole și silvice, 
institutelor de cercetări, organelor 
agricole la toate nivelurile, specia
liștilor în stabilirea și aplicarea fer
mă a tehnologiilor necesare extin
derii corespunzătoare a rezultatelor 
cercetării, la obținerea, pe această 
bază, a unei producții vegetale și 
animale la nivelul ridicat al uni
tăților experimentale.

în același timp, au fost relevate 
sarcinile și răspunderile tehnicienilor 
și specialiștilor care lucrează ne
mijlocit în producție, ale maselor de 
lucrători, cooperatori, țărani, care 
trebuie să-și aducă o contribuție tot 
mai mare la progresul cercetării știin
țifice, la aplicarea în producție pe 
scară largă a rezultatelor activității 
științifice, în direcția obținerii unei 
producții agricole de înalt randament, 
dezvoltării agriculturii pe o treaptă 
superioară.

Vorbitorii s-au angajat. în numele 
colectivelor pe care le reprezintă, să 
muncească cu dăruire și pasiune, cu 
cea mai înaltă răspundere pentru 
perfecționarea continuă a activității 
de cercetare în toate domeniile, pen
tru extinderea și generalizarea mai 
rapidă în producție a rezultatelor 
obținute, pentru o reală integrare a 
învățămîntului cu cercetarea și pro
ducția. în vederea dezvoltării și mo
dernizării continue a agriculturii, 
sporirii contribuției sale la progresul 
economiei naționale, înfăptuirii pro
gramului de ridicare continuă a nive
lului de trai, material și spiritual, al 
întregului popor.

In încheierea consfătuirii a luat 
euvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România.

A fost prezent Lumir Hanak, 
ambasadorul Cehoslovaciei în tara 
noastră.

★

Cu prilejul vizitei pe care o în
treprinde în țara noastră, delegația 
Adunării Federale a R. S. Ceho
slovace, condusă de Alois Indra, 
membru al Prezidiului Comitetului 
Central al P. C. din Cehoslovacia, 
președintele Adunării Federale, am
basadorul acestei țări la București, 
Lumir Hanak, a oferit, joi seara, o 
recepție.

Au luat parte Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. primarul ge
neral al Capitalei, Nicolae Giosan, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Emilia Sonea șl Virgil Teodorescu, 
Vicepreședinți ai M.A.N., Stan Soare, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., președintele Grupului român 
al Uniunii Interparlamentare, Du
mitru Turcuș, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., Maria Groza, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Ion Sălăjan, președintele Co
misiei constituționale și juridice a 
M.A.N., deputați.

(Agerpres)

FESTIVA
varășii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov. Devenite tradiționale, aceste 
întîlniri s-au soldat de fiecare dată 
cu noi realizări în lărgirea și adîn
cirea conlucrării reciproc avantajoa
se între cele două țări, servind inte
resele generale ale socialismului, ale 
progresului și păcii.

A luat apoi cuvîntul ambasadorul 
Petăr Danailov. După ce a amintit 
despre actul istoric de la 9 Septem
brie 1944, vorbitorul a arătat că după 
victoria revoluției socialiste poporul 
bulgar a obținut realizări fără pre
cedent în istoria țării. Vorbitorul a 
prezentat pe larg succesele obținute 
de poporul bulgar în toate domeniile 
vieții materiale și spirituale, subli
niind că în prezent poporul bulgar 
este ferm angajat în îndeplinirea mă
rețelor obiective stabilite de Congre
sul al XII-lea al P.C.B. Petăr Da
nailov a arătat in continuare că re
lațiile de prietenie și colaborare din
tre cele două țări se dezvoltă multi
lateral, subliniindu-se contribuția de
cisivă pe care au avut-o întîlnirile și 
convorbirile tradiționale dintre tova
rășii Todor Jivkov și Nicolae 
Ceaușescu, hotărîrile și înțelegerile, 
care au deschis ample și fertile 
perspective dezvoltării pe mai de
parte a conlucrării multilaterale bul- 
garo-române. în încheiere, ambasa
dorul și-a exprimat convingerea că 
prietenia tradițională și colaborarea 
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre se vor dezvolta pe multiple 
planuri în interesul reciproc, al cau
zei socialismului și păcii în lume.

(Agerpres)

încheierea lucrărilor celui de-al II-lea 
Congres național de chimie

Joî s-au încheiat la București lu
crările celui de-al II-lea Congres 
național de chimie, desfășurat sub 
înaltul patronaj al tovarășei acade
mician doctor inginer Elena 
Ceaușescu,0 membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim viceprim-ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste România, 
președintele Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie.

Prestigioasa manifestare științifică 
a reunit, timp de patru zile, nu
meroși cercetători, proiectanti. tehno
logi. conducători de combinate și 
mari întreprinderi chimice, specia
liști din alte ramuri ale economici 
naționale, cadre didactice din învă- 
tămîntul superior de profil, invitați 
de peste hotare.

Secțiunile de lucru, conferințele 
științifice și mesele rotunde au re
levat cele mai noi realizări din do
meniul cercetării științifice si ingi
neriei tehnologice, ilustrînd modul în 
care specialiștii români și-au trans
pus întreaga capacitate creatoare în 
tehnologii moderne, de mare eficien
tă economică, hotărîrea lor de a-și 
spori contribuția la înfăptuirea am
plului program de construire a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate în patria noastră.

în spiritul prețioaselor idei formu
late în cuvîntarea ținută de tovarășa 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu la deschiderea congresu
lui. dezbaterile au abordat cele mai 
actuale orientări și tendințe ce se 
manifestă în sfera cercetării științi
fice și aplicării rezultatelor sale in 
industrie, degajînd propuneri concre
te. cu aplicabilitate imediată sau de 
perspectivă. în timpul lucrărilor au 
fost evidențiate procedee de mare 
valoare practică în domenii priori
tare ale economiei naționale, cum 
sint reducerea consumurilor energe
tice în instalațiile chimice, noi sur
se de energie chimice, electrochimi- 
ce și biochimice, valorificarea resur
selor naturale cu conținut scăzut de 
substanțe utile, asigurarea tuturor 
produselor realizate de industria chi
mică necesare dezvoltării agriculturii 
și industriei alimentare.

în finalul ședinței festive, din 
partea tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu a fost a- 
dresat un călduros salut tuturor spe
cialiștilor români și străini care au 
luat parte la lucrări.

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm. participanții la congres au 
adoptat textul unei telegrame a- 
dresate TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ

Plecarea secretarului general 
al Partidului Comunist Dominican

Joi a părăsit Capitala tovarășul 
Narciso Isa Conde, secretarul general 
al Partidului Comunist Dominican, 
care, la invitația C.C. al P.C.R., a 
efectuat o vizită in tara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni. 
oaspetele a fost condus de tovarășii

Vizita delegației Partidului
în perioada 7—11 septembrie a.c., 

o delegație a Partidului Comunist 
din Danemarca, condusă de tovară
șul Ib Norlund, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al P.C.D., 
a efectuat, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân. o vizită de prietenie în tara 
noastră.

Delegația daneză a avut convor
biri la C.C. al P.C.R., Uniunea Ge
nerală a Sindicatelor din România. 
Comitetul de Stat al Planificării și a 
vizitat obiective economice și sociale 
din municipiul București și județele 
Prahova și Brașov.

La încheierea vizitei, delegația 
Partidului Comunist din Danemarca 
s-a întîlnit cu tovarășul Virgil Ca
zacu. membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Cu această ocazie, exprimînd mul
țumiri pentru invitația adresată de 
a vizita România. Ib Norlund a ru
gat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, un 
salut cordial din partea tovarășului 
Joergen Jensen, președintele Parti
dului Comunist din Danemarca. îm
preună cu cele mai bune urări de 
progres si prosperitate poporului ro
mân.

Oaspeții au dat o înaltă apreciere 
realizărilor remarcabile obținute de 
poporul român sub conducerea Par
tidului Comunist Român, adresînd

Cronica
Un grup de membri ai Uniunii 

compozitorilor a făcut o vizită de 
documentare pe șantierele Canalului 
Dunăre — Marea Neagră și în por
tul Constanța.

în timpul vizitei — menită să îm
bogățească viitoarele creații muzica
le, inspirate din realitatea construc
ției socialiste în patria noastră —

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 12, 

13 și 14 septembrie. In tară : Vreme 
călduroasă îndeosebi la începutul inter
valului. Cerul va fi variabil. Innorărl 
mai accentuate se vor produce în ves
tul ți nordul țării, unde vor cădea ploi 

nia. in care se spune : „Participanții 
la cel de-al II-lea Congres national 
de chimie — oameni de știință, cerce
tători, proiectanti. cadre didactice din 
înv&tămintul superior, specialiști din 
unitățile industriei chimice — reuniți 
la București in zilele de 7—10 sep
tembrie, vă exprimă dumneavoastră, 
conducătorul iubit si stimat al parti
dului și al tării, in numele lor, ca și 
al tuturor celor ce își desfășoară ac
tivitatea in'această ramură de virf 
a economiei naționale, sentimentele 
de inaltă prețuire si aleasă recunoș
tință pentru grija și preocuparea con
stantă ce le manifestați pentru pro
gresul și înflorirea științei româ
nești, pentru aplicarea cuceririlor re
voluției tehnico-științifice in toate 
domeniile vieții eeonomico-sociale.

Importantă manifestare științifică 
națională, care s-a bucurat totodată 
de participarea a numeroși oameni de 
știință din peste 20 de țări ale lu
mii. congresul a dezbătut pe larg 
preocupările si activitatea desfășura
tă in domeniul cercetării științifice 
și ingineriei tehnologice din chimie, 
a analizat modul în care se Îndepli
nesc sarcinile ce ne revin din do
cumentele celui de-al XII-lea Con
gres al partidului, a stabilit noi căi 
și modalități de traducere in viață 
a indicațiilor de covirșitoare însem
nătate ce ni le-ati dat dumneavoas
tră. mult stimate tovarășe secretar 
generai al partidului, cu prilejul vi
zitelor de lucru și analizelor ce au 
avut loc in unități de cercetare și 
pe marile platforme ale industriei 
chimice.

Cuvîntarea de excepțională valoare 
rostită in deschiderea lucrărilor con
gresului de către tovarășa academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu, 
personalitate științifică de înalt pres
tigiu a lumii contemporane, consti
tuie pentru noi cadrul de orientare 
în direcția căruia va trebui să ac
ționăm in viitor pentru ca rezulta
tele cercetării științifice să fie mai 
rapid aplicate in producție, orientind 
în acest scop tematicile de cercetare 
către domeniile de maximă impor
tanță ale economiei naționale.

Cele peste 1000 lucrări prezentate, 
rezultate ale muncii și creației unor 
puternice colective de cercetare din 
institute, centre și unități industriale, 
au dezbătut probleme majore, ca de 
pildă: creșterea gradului de prelucra
re a petrolului și gazului metan, a 
sării și minereurilor feroase și ne
feroase, realizarea de noi materiale 
și înlocuitori cu caracteristici supe
rioare din mase plastice, cauciucuri 
sintetice, fire și fibre chimice, dez
voltarea chimiei fine, modernizarea

Virgil Cazacu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., și Dumitru Turcuș, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

(Agerpres)

Comunist din Danemarca
urări de noi succese în toate dome
niile de activitate.

Mulțumind, tovarășul Virgil Ca
zacu a rugat pe oaspete să transmi
tă din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un călduros salut tovară
șului Joergen Jensen, precum și urări 
de succes Partidului Comunist din 
Danemarca în activitatea pe care o 
desfășoară pentru înfăptuirea aspi
rațiilor de bunăstare și progres ale 
poporului danez.

în cadrul convorbirilor au fost e- 
vocate bunele raporturi existente în
tre Partidul Comunist Român șl 
Partidul Comunist din Danemarca, 
exprimîndu-se dorința ca, în spiritul 
stimei și respectului reciproc, al con
vorbirilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, si tovarășul 
Joergen Jensen, președintele Parti
dului Comunist din Danemarca, re
lațiile dintre cele două partide să se 
dezvolte în continuare în interesul 
popoarelor român și danez, al cauzei 
păeii. securității și independentei 
naționale, progresului și colaborării 
între națiuni. în cadrul schimbului 
de păreri au fost abordate unele as
pecte ale situației internaționale ac
tuale.

La convorbiri, desfășurate într-o 
atmosferă caldă. tovărășească, au 
participat Ghizela Vass, membru al 
C.C. al Partidului Comunist Român, 
Aurel Duca, secretar al Consiliului 
Central al U.G.S.R.

zilei
compozitorii au purtat un dialog fer
til cu constructorii marilor obiective 
care se edifică de-a lungul traseului 
canalului, la Cernavodă, Medgidia, 
Basarabi și Agigea, iar la Cumpă- 
na-Straja, eu brigadierii din cadrul 
Șantierului național al tineretului.

(Agerpres)

izolate. Vtnt slab plnă la moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între 
8 și 18 grade, izolat mal coborîte în 
depresiuni, Iar temperaturile maxime 
Vor oscila între 21 și 31 de grade, local 
mal ridicate. Ceață slabă. In București : 
Vreme călduroasă. Cerul va fi variabil, 
vlnt în general slab. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 14 Și 18 
grade, Iar temperaturile maxime vor 
oscila între 28 și 30 de grade. Ceață 
slabă. (Margareta Struțu, meteorolog 
de serviciu). 

tehnologiilor existente și elaborarea 
unor noi tehnologii pentru obținerea 
de. carburanți și combustibili sinte
tici din materii prime nepetroliere, 
folosirea superioară a biomasei in 
scopuri chimice și energetice, chimi
zarea subproduselor de la cocserii, 
valorificarea superioară a materiilor 
prime, reducerea importurilor, reali
zarea unor consumuri de materiale și 
energie, obținerea unor produse de 
inaltă calitate.

Congresul a analizat, totodată. In 
spirit critic și autocritic, existența 
unor lipsuri care frinează Încă acti
vitatea dc cercetare științifică, În
deosebi tn ce privește introducerea 
rezultatelor acesteia in producția in
dustrială. Pentru înlăturarea acestor 
neajunsuri, in cadrul lucrărilor in 
plen și pe secțiuni au fost formulate 
o serie de propuneri concrete, care vor 
fi aplicate și vor contribui la Îmbu
nătățirea muncii noastre.

Concluziile rezultate ca urmare a 
desfășurării celui de-al II-lea Con
gres national de chimie vor fi su
puse unor ample analize In consilii
le științifice și de conducere ale in
stitutelor și întreprinderilor chimice, 
luindu-se măsurile necesare pentru 
îmbunătățirea tematicilor de cer
cetare care vor fi orientate pe pro
blemele prioritare ale planului cin
cinal. Se va asigura o conlucrare mai 
strinsă a cercetării cu invătămintul și 
producția, urmărindn-se direct, in ca
drul colectivelor mixte, modul in care 
cercetările sint aplicate pină la atin
gerea parametrilor proiectați.

Dind glas voinței tuturor celor c« 
lucrează in chimie — cercetare, pro
iectare, invățămint superior și in
dustrie — participanții la lucrările 
celui dc-al Il-Ica Congres național 
de chimie își exprimă și pe această 
cale întregul atașament fată de po
litica internă și externă a partidului 
și statului nostru, asigurîndu-vă tot
odată, mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general al partidului, pre
ședinte al republicii, că, însuflețiți de 
chemările dumneavoastră și pătrunși 
de conștiința responsabilității omului 
de știintă plenar angajat in înfăptui
rea politicii partidului, vom depune 
toate eforturile pentru a fi Ia înălți
mea încrederii ce ne-o acordați, 
muncind cu avînt la transpunerea in 
viață a mărețelor obiective prevăzute 
in Programul partidului de construire 
a societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism și contribuind astfel la ri
dicarea scumpei noastre patrii pe 
culmi tot mai înalte de progres și 
bunăstare".

Știri sportive
CAMPIONATELE EUROPENE 

DE NATAȚIE
BELGRAD 10 (Agerpres). — Joi 

seara. Ia Split, în cadrul Campiona
telor europene de natație, campioana 
Si recordmana României, Carmen 
Bunaciu, a cucerit medalia de bronz 
în proba de 100 m spate. Tot o me
dalie de bronz, dar în proba de 200 m 
spate, obținuse înotătoarea noastră, 
cu patru ani în urmă, la europenele I: 
de Ia Jonkoping (Suedia). ;

Iată clasamentul final în proba de 
100 m spate femei : 1. Tina Kleber 
(R.D.G.) — 1’02”81/100 ; 2. Cornelia 
Polit (R.D.G.) — r03”12/100 ; 3.
Carmen Bunaciu (România) — 
l’03”34/100 ; 4. Larisa Gorșakova
(U.R.S.S.) — l’03”87/100 ; 5. Iolanda 
de Rover (Olanda) — l’04”23/100 ; 
6. Monique Bosga (Olanda) — 
l’04”36/100 ; 7. Carine Verbauwen
(Belgia) — l’04”56/100 ; 8. Manuela 
Carosi (Italia) — l’04”63/100.

• în zilele de 12 și 13 septembrie, 
începînd de la ora 9, la poligonul 
Tunari din București se desfășoară 
concursul de tir vînătoresc dotat cu 
„Cupa prieteniei". Ia care participă 
echipele reprezentative din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R.D.G., Polonia. Unga
ria. U.R.S.S. și două echipe româ
nești.

• în concursul internațional de la 
Rieti (Italia), atletul Hans Jorg Kun
ze (R.D. Germană) a stabilit un re
cord european în proba de 5 000 m, 
cu timpul de 13’10”40/100. Vechiul re
cord era de 13’13” și aparținea încă 
din anul 1972 cunoscutului fondist 
belgian Emile Puttemans. Pe locu
rile următoare s-au situat sovieticul 
Valeri Abramov — 13’ll”99/100 (nou 
record unional) și kenyanul Henry 
Kono — 13T2”47/100.

Printre protagonistele cursei femi
nine de 1 500 m, una dintre cele mai 
spectaculoase ale concursului, s-au 
numărat atletele românce Fița Lovin 
și Maricica Puică, clasate pe locu
rile doi. cu 4’01 ”67/100 și. respectiv, 
trei, cu 4’02”05/100. Victoria a reve
nit Tamarei Sorokina (U.R.S.S.) — 
4’00”80/100.

• în turneul zonal feminin de șah
de la Bydgoszcz (Polonia), după pa
tru runde în fruntea clasamentului 
se află Eliska Klimova (Cehoslova
cia). cu 3.5 puncte, urmată de Ma
rina Pogorevici (România) — 3 punc
te (1). Margareta Mureșan (România) 
— 2,5 puncte (1), Tiunde Csonkics 
(Ungaria) — 2,5 puncte. Agneta
Brusztman (Polonia) — 2 punc
te (1).

• Reprezentativa de juniori a 
României, calificată pentru turneul 
final al celei de-a treia ediții a cam
pionatului mondial de fotbal pentru 
juniori, competiție ce va avea loc 
între 3 și 16 octombrie în Australia, 
a susținut joi un meci de verificare 
cu divizionara B Petrolul Ploiești. 
Partida, care s-a desfășurat pe sta
dionul din Ploiești, in fața a peste 
5 000 de spectatori, s-a încheiat cu 
victoria juniorilor, cu scorul de 3—2 
(2—0), prin punctele înscrise de Han- 
ghiuc (2) și D. Zamfir. Pentru gazde 
a înscris Toporan.

• 4,495 MILIARDE 
LOCUITORI PE TERRA. 
Ultimul buletin statistic trimes
trial dat publicității la Națiu
nile Unite apreciază că popu
lația planetei se ridica, la ju
mătatea anului în curs, la 4,495 
miliarde de locuitori. Această 
cifră, reprezintă o creștere de 
80 milioane față de numărul lo
cuitorilor Terrei cu un an in 
urmă. 

renunțarea la cablul de legătu
ră, costisitor și detectabil cind 
marea este agitată. Camera 
este destinată îndeosebi unor 
misiuni științifice sau activități 
industriale care nu necesită o 
calitate deosebită a imaginii, 
cum este cazul la supraveghe
rea forajelor efectuate în zonele 
cu zăcăminte petrolifere sau de 
gaze naturale. Ancorată pe 
fundul mării, camera poate fi 
teleghidată de pe un vas. în- 
trucit undele acustice se pro
pagă mult mai încet în apă de- 
cît semnalele electrice prin ca
bluri, cantitatea de imagini- 
informații pe secundă este mai 
mică. Timpul de transmitere a 
unei imagini depășește 10 se
cunde. Și calitatea imaginii este 
în acest stadiu de testare mai 
redusă, deoarece este compusă 

doar din 150 Unii, In loc de 625, 
și de 60 nuanțe de cenușiu, în 
loc de 200.

• LAPTE CONSER
VAT PE TERMEN LUNG. 
Observînd că unele persoane 
întîmpină dificultăți cind con
sumă lapte, o firmă suedeză a 
încercat să găsească un reme
diu. A fost pusă la punct o 
metodă de tratare a laptelui 
prin adăugarea de mici cantități 
de lactază. enzimă care ajută 
la digerarea lactozei (zahărul 
din lapte). Astfel condiționat, 
laptele sterilizat este ambalat 
pentru o conservare de lungă 
durată. Enzima „predigerează" 
lactoza în 7—10 zile, fără a a- 
fecta calitățile nutritive ale 
laptelui.

•A’fcSCS!

LLSWPRETUTINDEIMI
• REZERVE SI SPE

RANȚE LEGATE DE SÎN- 
GELE ARTIFICIAL. Dintre 
toate variantele de înlocuitor 
de sînge, fluosolul (un amestec 
de hidrocarburi fluorurate, să
ruri, glicerină, carbonat de 
natriu și glucoză), realizat în 
Japonia, s-a impus prin calită
țile sale. El are capacitatea de 
a prelua de 20 de ori mai mult 
oxigen decît apa, reglementind, 
totodată, tensiunea arterială, 
în concepția realizatorilor săi, 
sîngele artificial ar urma să fie 
utilizat acolo unde sîngele na

tural nu există în cantități su
ficiente, ca, de pildă. în cazul 
unor accidente. Experiențe des
fășurate pe o durată de timp 
mai mare au temperat însă 
întrucîtva entuziasmul’ inițial, 
ele scoțind la iveală o serie de 
inconveniente. Astfel, dacă 
fluorcarbonul din componența 
fluosolului este eliminat în 
mare măsură odată cu aerul 
expirat, o parte însă rămîne in 
organism, depunîndu-se în mă
duva oaselor, ficat, splină, pu
țind provoca, prin acumulare, 
vătămarea țesuturilor și dere
glarea funcțiilor respectivelor 

organe. Aceasta gr avea efecte 
nedorite asupra sistemului imu- 
nologic, 'știut fiind că tocmai 
aceste organe sînt răspunzătoa
re de producerea leucocitelor și 
anticorpilor.

• ELECTRICITATE Șl 
APA POTABILĂ. Pent™ a 
furniza concomitent atît electri
citate. cît si apă potabilă în țări 
cu temperatură ridicată din 
Orientul’ Mijlociu, în R.F.G. au 
fost imaginate instalații care 
combină centrala electrică cu 
aoarataiul de desalinizare a 
apei mării. O astfel de instala
ție, livrată emiratului Qatar, 
gratie celor 12 grupuri alterna
tive cu gaz de care dispune, 
furnizează 630 megawați rețelei 

electrice, precum și 180 000 me
tri cubl zilnic de apă potabilă.

• PREPARAT COSME
TIC DE 300 DE ANI. 
O recentă descoperire a scafan
drilor sovietici a trezit atenția 
nu numai a arheologilor, ci și a 
farmaciștilor și cosmeticienilor. 
Cercetînd o navă scufundată 
acum trei secole în apele de 
coastă ale Estoniei, scafandrii au 
scos la suprafață un vas de ce
ramică închis ermetic. Acesta 
conținea o pastă parfumată. 
După primele cercetări s-a ajuns 
la concluzia că este vorba de 
un preparat farmaceutico-cos- 
metic folosit în vechime pentru 
protejarea pielii împotriva ac
țiunii gării din apa de mare.

Componentele acestui medica
ment nu sînt cunoscute astăzi în 
cosmetică.

• PERIOADA DE RO
TAȚIE A PLANETEI NEP- 
TUN. Trei astronomi ameri
cani au anunțat că au reușit să 
stabilească perioada de rotație 
a planetei Neptun în jurul 
axei sale, cu o aproximație de 
24 de minute in plus sau in mi
nus. Potrivit calculelor lor, ziua 
neptuniană este de 18,2 ore. 
Descoperirea este considerată 
importantă, Intrhcît ea poate 
ajuta la înțelegerea structurii 
planetei Neptun și, în același 
timp, poate oferi indicii privind 
formarea sistemului solar.

prezei.it


IN DEZBATEREA CONSILIULUI DE MINIȘTRI AL FRANȚEI„Politica agresivă a R.S.A.-o primejdie 
pentru securitatea statelor 

din Africa australă"
• O declarație a președintelui angolez Eduardo dos Santos
• Agresiunea din Angola s-a soldat cu peste 700 de morți

și imense pagube materiale
LUANDA 10 (Agerpres). — Pre

ședintele Angolei, Jose Eduardo dos 
Santos, a declarat. în cadrul unei 
conferințe de presă, că problema na- 
mibiană trebuie situată în contextul 
decolonizării, Namibia, ocupată ile
gal de R.S.A., fiind ultimul bastion al 
colonialismului în Africa, informează 
agenția France Presse.

Referindu-se la agresiunea forțelor 
regimului de la Pretoria asupra zo
nelor de sud ale R.P. Angola, Eduar
do dos Santos a arătat că aceasta a 
fost îndreptată împotriva „populației 
civile fără apărare și a forțelor ar
mate angoleze". Atît timp cît pro
blema namibiană nu va fi soluționată 
potrivit rezoluției 435 a Națiunilor 
Unite și cît apartheidul nu va fi abo
lit va exista întotdeauna o amenin
țare impotriva securității in Angola și 
în această parte a lumii", a mențio
nat, în context, președintele angolez.

în calitate de membru al Organi
zației Unității Africane șl al O.N.U., 
a subliniat Eduardo dos Santos. An

gola este gata să facă'tot ceea ce II 
stă în putere pentru a contribui la 
eforturile de soluționare Justă și echi
tabilă a situației din Namibia.

NEW YORK 10 (Agerpres). — Re
prezentantul angolez la Națiunile 
Unite, ambasadorul Elislo de Figuei
redo, a declarat, în cursul unei con
ferințe de presă, că aproximativ 15 000 
de militari sud-africani care au inva
dat teritorii din sudul țării sale se 
află încă in interiorul granițelor 
R.P. Angola, tncercînd să stabilească 
aici o zonă tampon. Pe de altă parte, 
el a precizat că, potrivit experților 
angolezi, trupe «eud-afrlcane cu un 
efectiv de circa 45 000 de oameni au 
fost dislocate de-a lungul frontierei 
dintre Namibia și Angola,

El a reamintit că recenta agresiune 
eud-africană Împotriva Angolei s-a 
soldat cu moartea a peste 700 de oa
meni și cu pagube materiale în va
loare de mai multe milioane de dolari.

Sub această deviză, In Marea Britanie a avut loc un 
a numeroase organizații politice, obștești și religioase

marș inițiat de mai multe asociații de femei, cu sprijinul 
britanice. După ce au străbătut 110 mile, pornind din 
miting în fața uneia din bazele militare unde se pre- 
acțiune, condamnînd escaladarea înarmărilor nucleare 
unor măsuri concrete de dezarmare

Proiectul de lege privind naționalizările
PARIS 10 (Agerpres). — Reunit 

miercuri în sesiune specială, în pre
zența președintelui Franțois Mitter
rand, guvernul francez a hotărît să 
includă în proiectul de lege privind 
naționalizările, care urmează să fie 
dezbătut în actuala sesiune a Adu
nării Naționale (parlamentul), tre
cerea sub controlul statului a unui 
număr de nouă mari grupuri indus
triale și a 36 de bănci și instituții 
de credit, informează agenția France 
Presse. De asemenea, s-a hotărît în
ceperea unor negocieri cu firmele

producătoare de armament „Matra" 
și „Dassault", pentru ca statul să 
preia, intr-o primă etapă, 51 la sută 
din acțiuni și, ulterior, să dobândeas
că controlul deplin asupra acestora.

Referindu-se la aceste decizii, pur
tătorul de cuvînt prezidențial, Pierre 
Beregovoy, a precizat că „naționali
zarea sistemului de credit va fi com
pletă". Totodată, el a menționat că 
guvernul a aprobat un sistem „echi
tabil" de indemnizare a acționarilor 
firmelor ce vor fi trecute sub con
trolul statului.

londra: Convorbirile franco-britanice la nivel înalt

orașul Cardiff, participantele la marș au organizat un
conizează amplasarea de noi rachete cu rază medie de

și pronunțîndu-se pentru înfăptuirea

LONDRA 10 (Agerpres). — Pre
ședintele Franței. Francois Mitter
rand, a sosit, joi. la Londra, pentru 
a participa la lucrările celei de-a 
Vl-a reuniuni franco-britanice la ni
vel înalt. In aceeași zi, șeful statului 
francez a avut o primă rundă de 
convorbiri cu primul ministru al 
Marii Britanii. Margaret Thatcher.

După cum relevă agențiile interna
ționale de presă, președintele Franței 
și premierul britanic nu vor adopta 
decizii privind relațiile bilaterale, ei

urmînd să abordeze, între altele, as
pecte referitoare la dezacordul din
tre guvernele de la Paris și Londra 
asupra politicii agricole a Pieței co
mune și in legătură cu contribuția 
Marii Britanii ia bugetul comunitar.

Intr-un interviu acordat postului 
„BBC-Radio 2", Margaret Thatcher a 
arătat că va aborda cu președintele 
Franței îndeosebi probleme privind 
șomajul, precum și concurenta pro
duselor de export japoneze pentru 
industriile unor țări vest-europene.

Pentru transformarea Oceanului Indian 
într-o zonă a păcii

DELHI 10 (Agerpres). — India se pronunță împotriva prezențe! militare 
străine in regiunea Oceanului Indian. Intr-o declarație făcută în Parlamen
tul de la Delhi, ministrul Indian de externe, Narasimha Rao, o menționat 
că, împreună cu alte țări nealiniate, India va acționa pentru aplicarea rezo
luției O.N.U. din 1971 care prevede transformarea Oceanului Indian 
Intr-o zonă a păcii.

’AGENȚIILE DE PRESA
pe scurt

Noul guvern olandez

Declarația comună
TRIPOLI 10 (Agerpres). — Decla

rația comună dată publicității la Tri
poli, la încheierea vizitei președinte
lui R. S. Cehoslovace în Jamahiria 
Arabă Libiană Populară Socialistă, 
evidențiază dorința celor două țări 
de a consolida cooperarea dintre ele 
pe multiple planuri — informează 
agenția C.T.K. Abordînd problema
tica Orientului Mijlociu, cele două 
părți Și-au exprimat, printre altele,

Comunicat comun turco-kuweitian
ANKARA 10 (Agerpres). — Comu

nicatul comun dat publicității la An
kara la încheierea convorbirilor din
tre președintele tării-gazdă. Kenan 
Evren, și emirul Kuweitului, șeicul 
Jaber Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sa- 
bah, care a efectuat o vizită o- 
ficială de trei zile în Turcia, ex
primă dorința celor două state de 
a lărgi cooperarea dintre ele, in 
special în domeniul economic. 
Cele două părți, subliniază comuni

INDIA

Instituirea controlului de stat asupra 
industriei petroliere

kuweit .• însemne ale dezvoltării 
pe întinderile deșertului

libiano-cehoslovacă
solidaritatea cu lupta dreaptă a po
porului palestinian, și-au reafirmat 
sprijinul lor pentru Organizația pen
tru Eliberarea Palestinei. Totodată, 
ele au reafirmat solidaritatea cu lup
ta de eliberare a popoarelor din 
Africa australă, cu Organizația Po
porului din Africa de Sud-Vest 
(SWAPO), au condamnat acțiunile 
agresive ale regimului rasist de la 
Pretoria.

catul. consideră că o reglementare 
justă și durabilă a Crizei din Orien
tul Mijlociu poate fi realizată numai 
pe baza retragerii Israelului. din te
ritoriile . arabe ocupate, a recunoaș
terii drepturilor legitime ale poporu
lui palestinian, inclusiv a dreptului 
său la crearea unui stat independent. 
Cei doi șefi de stat au subliniat, pe 
de altă parte, necesitatea menținerii 
păcii și securității în regiunea Gol
fului.

poziția sectorului de stat în econo
mia tării. Dacă. în anii imediat de 
după proclamarea independentei e- 
xisțau doar cinci întreprinderi de 
stat, in prezent funcționează aproxi
mativ 300 de obiective industriale gu
vernamentale, cu un capital de 160 
miliarde rupii. Sub controlul statu
lui se află extracția de cărbune, gaze, 
petrol, industria otelului și fontei, 
construcția de mașini, centrele de 
cercetare in domeniile științei si teh
nicii.

lătorul care le străbate are plăcutul 
prilej de a admiraalături de con
strucții ultramoderne, realizate cu 
gust și fantezie, și eîteva relicve ale 
vechii cetăți ce sint! păstrate ca ade
vărate piese de muzeu.

La capătul bulevardului Fahd al 
Salam, de-a lungul căruia se. tnși- 
ruie blocurile cu multe etaje ale 
ministerelor, băncilor și societăților 
comerciale, se poate zări una dintre 
cele patru porți ale cetății de odi
nioară, Jahra, feeric luminată în 
timpul nopții. Prezența- acesteia in 
plin centru modern vorbește de la 
sine despre expansiunea extraordi
nară a capitalei kuweitiene. care în 
aproximativ un sfert de veac și-a 
sporit suprafața de peste 20 de ori 
și a ajuns să numere aproape 
1300 000 locuitori, față de 50 000 la 
începutul deceniului al treilea.

Transformarea orașului Kuweit, 
unde trăiește cea mai mare parte 
a populației emiratului, constituie 
doar un aspect al adincilor prefa
ceri înregistrate de acest stat arab 
în ultima jumătate de secol și cu 
deosebire în perioada care a urmat 
proclamării independenței, la 25 fe
bruarie 1961. încurajat de victoria 
obținută și hotărît să pună capăt 
înapoierii moștenite din trecut, po
porul kuweitian s-a angajat pe ca
lea dezvoltării economice, folosind 
în acest scop vastele resurse finan
ciare furnizate de marea bogăție na
turală a țării care este petrolul. Po
trivit calculelor specialiștilor, sub 
întinderile de nisip ale Kuweitului 
se găsesc rezerve de țiței evaluate 
la 10,5 miliarde tone. Ele sint con
centrate în zona Burgan, situată la 
70 km de capitală, unde în 1946 a 
început exploatarea industrială c. 
petrolului, exploatare care avea să 
cunoască intr-un răstimp extrem de 
scurt o expansiune deosebit de ra
pidă. La sfirșitul anului 1972, emi
ratul atingea o producție record de 
163 milioane de tone, ceea ce îl si
tua pe unul dintre primele locuri in 
rîndul producătorilor și îndeosebi al 
exportatorilor mondiali de „aur 
negru".

UN FOND pentru difuzarea și popularizarea informațiilor științifice re
feritoare la asigurarea păcii și la lupta pentru dezarmare a fost instituit 
în Suedia. Fondul - care a primit numele celor doi oameni de știință și 
cercetători ai problemelor păcii suedezi Alva și Gunnar Myrdal — a luat 
ființă la inițiativa Institutului internațional de la Stockholm pentru cerce
tări asupra păcii (S.I.P.R.I.).

KURT WALDHEIM VA CANDI
DA PENTRU UN NOU MANDAT. 
Secretarul general al O.N.U., Kurt 

, Waldheim, a anunțat că va candida 
pentru obținerea unui nou mandat 

j în această funcție. „In cazul în care 
Consiliul de Securitate și Aduna- 

1 rea Generală îmi vor cere să ser
vesc pe parcursul unui nou man- 

1 dat, voi considera ca o datorie și o 
. onoare să fac fată acestei respon

sabilități", a declarat Kurt Wald- 
I heim în cadrul unei conferințe 

de presă. Kurt Waldheim a fost 
I ales in funcția de secretar general 

al O.N.U. în 1971. mandatul său 
fiind prelungit pe încă cinci ani in 

, 1976.
î PRIMIRE LA BEIJING. Deng

Xiaoping, vicepreședinte al C.C. al 
! P. C. Chinez, l-a primit joi la 
I Beijing pe Kamal Hassan Aii, vice- 

premier și ministru al afacerilor 
I externă al Egiptului, aflat în vizită

Oficială în R. P. Chineză, Cu acest
1 prilej s-a exprimat satisfacția am

belor părți pentru evoluția pozitivă 
a relațiilor dintre cele două țări, 

I informează agenția China Nouă.
t PRODUCȚIA LUXEMBURGHE-

ZĂ DE OȚEL — cu o cotă majoră 
în formarea produsului național — 

Is-a redus cu aproape 24 la sută în 
primele opt luni ale anului cu
rent, în comparație cu cea realizată 

. în intervalul corespunzător al anu
lui trecut, potrivit cifrelor oficiale 

1 date publicității la Luxemburg.
CONVORBIRI IUGOSLAVO-DA- 

I NEZE. La Belgrad s-au desfășu- 
Irat. joi. convorbiri între Veselin 

Giuranovici. președintele Consi
liului Executiv Federal al R.S.F.

I— ___  ___  ____ ___ ___  -

Preluarea controlului asupra în
tregii industrii petroliere, in anul 
1975, a fost urmată de o reevaluare 
a politicii Kuweitului in acest im
portant sector al economiei națio
nale. Animat de dorința de a pro
teja resursele de țiței și de a asi
gura o utilizare cit mai rațională a 
acestora, guvernul a hotărît ca uo-0 
lumul extracției să fie redus de la 
2 milioane barili pe zi, cît era în 
1977, la 1,2 milioane barili în pre
zent. fără ca această măsură să 
afecteze in vreun fel rolul petrolului 
în dezvoltarea țării. El reprezintă in 
continuare 90 la sută din totalul ex
porturilor și furnizează 80 la sută 
din venitul național. In bugetul de 
stat pe anul în curs, care a început 
la 1 iulie, se scontează ca încasă
rile provenite din comercializarea 
petrolului să se ridice la 18.8 mi
liarde de dolari.

O ilustrare elocventă a nivelului 
atins in valorificarea principalei bo
gății naturale a țării o constituie 
zona Shuaiba Ahmadi. Aici, la 
45 km sud de capitală, între apele 
albastre ale Golfului și întinderile 
gălbui ale deșertului, se înalță o im
punătoare și modernă platformă in
dustrială, întinsă pe o suprafață de 
800 de hectare, care cuprinde cea 
mai mare uzină de desalinizare a 
apei de mare din lume, trei rafină
rii, o uzină de lichefiere a gazelor 
naturale, fabrici de . materiale de 
construcții și de produse alimentare. 
Ea are în imediata sa apropiere im
portantul port maritim Mina Al- 
Ahmadi, care dispune de cele mai 
moderne instalații de încărcare a 
petrolului. Pentru a ușura expedie
rea țițeiului venit direct din zăcă
mintul Burgan. la cîțiva kilometri 
de țărm, a fost construită e insulă 
artificială din oțel, legată de uscat 
prin două conducte submarine de 
mare capacitate, care încarcă in mai 
puțin de 24 de ore superpetroliere 
de sute de mii de tone.

Realizări remarcabile au fost ob
ținute, de asemenea, pe tărîm social 
și cultural. In anii care au trecut 
de la proclamarea independenței au 

Iugoslavia, și Anker Joergensen, 
primul ministru al Danemarcei, 
care se află în vizită oficială în 
Iugoslavia. După cum relatează 
agenția Taniug. în cursul convor
birilor o atenție deosebită a fost 
acordată aspectelor legate de rela
țiile bilaterale, convenindu-se asu
pra necesității promovării cooperă
rii economice în perioada următoa
re. Au fost examinate, de aseme
nea, probleme ale situației interna
ționale, Iugoslavia și Danemarca 
pronunțindu-se pentru intensifica
rea eforturilor in favoarea procesu
lui de destindere și începerea ne
gocierilor în problema dezarmării, 
in special a dezarmării nucleare.

ÎNTREVEDERE americano— 
ISRAELIANA. Președintele S.U.A., 
Ronald Reagan, a avut joi o ultimă 
rundă de convorbiri cu primul mi
nistru al Israelului, Menahem Be
gin. După cum s-a precizat oficial, 
discuțiile s-au referit la Cooperarea 
dintre cele două țări, în special in 
domeniile economic și militar, pre
cum și la situația din Orientul 
Mijlociu.

EXPORTURILE DE AUTOMOBI
LE JAPONEZE în țările membre 
ale Pieței comune au fost în luna 
iulie a acestui an cu 24 la sută mai 
reduse decît în perioada corespun
zătoare din 1980. potrivit datelor 
statistice difuzate la Bruxelles de 
Comisia C.E.E. Această diminuare 
reprezintă, după opinia oficialități
lor C.E.E., rezultatul consultărilor 
dintre reprezentanții C.E.E. și Ja
poniei prin care partea niponă s-a 
angajat să-și reducă exporturile in 
statele membre, ca o măsură menită 
să ducă la o echilibrare a comerțu
lui intre cei doi parteneri.

apărut noi localități, s-a dezvoltat 
construcția de locuințe, s-a extins 
învățământul. Astăzi, peste 20 la sută 
din totalul populației se află pe băn
cile școlilor de toate gradele, iar 
Universitatea din capitala kuwei
tiană numără 8 000 de studenți.

Prieten apropiat al popoarelor 
arabe, militant ferm și principial 
pentru instaurarea unei păci juste 
și durabile în Orientul Mijlociu, po
porul român urmărește cu interes și 
simpatie succesele obținute de po
porul kuweitian pe calea dezvoltării 
economice și sociale, a făuririi unei 
vieți prospere. între Republica So
cialistă România și statul Kuweit 
s-au statornicit relații de prietenie 
și colaborare, bazate pe încredere și 
stimă reciprocă, relații care cunosc 
un curs mereu ascendent. Un mo
ment de cea mai mare însemnătate 
in cronica raporturilor româno-ku- 
weitiene l-a constituit vizita între
prinsă în Kuweit, în anul 1976, de 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
convorbirile purtate cu conducătorii 
statului kuweitian, care, prin 
acordurile și înțelegerile convenite, 
au deschis largi perspective coope
rării bilaterale. Sub impulsul lor, 
legăturile economice au cunoscut in 
ultimii ani o extindere importantă ;

VIZITA. Agenția Taniug infor
mează că secretarul de stat al Sta
telor Unite. Alexander Haig, ur- | 
mează să efectueze o vizită în Iu
goslavia în zilele de 12 și 13 sep- i 
tembrie. la invitația secretarului fe
deral iugoslav pentru afacerile ex- I 
terne. Iosip Vrhoveț. Agenția pre
cizează că în cadrul convorbirilor 
oficiale vor fi abordate probleme ; 
ale situației internaționale actuale 
Si chestiuni privind dezvoltarea re- | 
latiilor dintre cele două țări.

CELEBRUL TABLOU AL LUI . 
PABLO PICASSO, „GUERNICA-, a 
fost adus joi dimineață de la New I 
York, pentru. a fi instalat intr-o 
anexă specială a muzeului Prado I 
din Madrid. Pe străzile capitalei | 
spaniole, mașina care transporta re
numita pinză a fost escortată de im- ■ 
portante forțe ale poliției, iar tra
seul a fost menținut secret pentru a I 
se evita pe cit posibil orice acțiune 
care ar duce la deteriorarea tablou
lui pină la sosirea la muzeu.

UN NOU ZACAMÎNT submarin ! 
de țiței a fost descoperit in largul 
coastelor statului Rio de Janeiro, a • 
anunțat Compania petrolieră națio
nală de stat a Braziliei, „PETRO
BRAS". Potrivit estimărilor inițiale, 
zăcământul, situat în bazinul Cam
pos, in Oceanul Atlantic, conține 
aproximativ 100 milioane barili de 
petrol, dar pentru o apreciere 
exactă sint necesare noi forări.

O TÎNARA VENEZUELEANA, tn 
vârstă de 26 de ani, a supraviețuit 
unui accident aerian, fiind salvată 
de indienii din jungla amazoniană. 
Este vorba de Raiza Ruiz, de pro
fesie medic,' care se afla împreună 
cu alte trei persoane la bordul unui 
avion de pasageri de tip „Cessna", 
cind acesta s-a prăbușit in apropie
rea frontierei columbiano-venezue- 
lene. Ea a fost descoperită in junglă 
de un grup de indieni și transpor
tată in satul lor, chiar in ziua in 
care rudele ii programaseră la 
Caracas ceremonia funerară.

între București și Kuweit funcțio
nează o linie aeriană directă ; nave 
cu tricolorul românesc acostează 
periodic in porturile emiratului; un 
număr de studenți kuweitieni ur
mează cursurile institutelor româ
nești de invățămint superior ; mulți 
turiști kuweitieni iși petrec vacan
țele in țara noastră. Iar vastele re
surse de care dispune Kuweitul, po
tențialul in continuă și rapidă dez
voltare ale României creează condi- ■. 
ții pentru adincirea continuă a 
cooperării reciproc avantajoase din
tre cele două țări.

Desfășurîndu-se în acest context, 
ol unei constante evoluții ascenden
te a relațiilor romăno-kuweitiene, 
vizita oficială de prietenie pe care, 
la invitația președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o va efectua in 
țara noastră, Alteța Sa șeicul Jaber 
Al-Ahmed Al-Jaber Al Sabah, emi
rul statului Kuweit, va. constitui, 
fără îndoială, un important eveni
ment, de natură să contribuie la mai 
buna cunoaștere a celor două po
poare, la întărirea conlucrării lor in 
avantajul reciproc, al cauzei păcii 
șt înțelegerii internaționale.

Nicolae N. WPU

HAGA 10 (Agerpres). — La Haga 
s-a anunțat joi oficial formarea nou
lui guvern, punindu-se astfel capăt 
uneia dintre cele mai îndelungate 
crize guvernamentale din Olanda. 
Este vorba de un guvern de coali
ție de centru-stînga, alcătuit din re
prezentanți ai Partidului Creștin-De- 
mocrat (șase). Partidului Muncii 
(șase) și formațiunii „Democrații ’66“ 
(trei), condus de primul ministru, 
Andreas van Agt. Anunțarea noului 
guvern a fost precedată de un con
gres extraordinar al Partidului Mun
cii. care s-a desfășurat la Utrecht și 
a aprobat participarea reprezentanți
lor acestei formațiuni politice la ac
tualul cabinet de coaliție.

Negocierile privind formarea nou
lui guvern au durat peste 100 de zile.

UTRECHT

Colocviu de istorie 
româno-olandez

HAGA 10 (Agerpres). — In 
perioada 8—10 septembrie, la 
Universitatea din Utrecht (Olan
da) a avut loc cel de-al treilea 
colocviu între istorici români și 
olandezi. Avind ca temă „Româ
nia și primul război mondial", 
colocviul s-a bucurat de o largă 
audiență din partea istoricilor și 
studenților olandezi. Comunică
rile prezentate de istoricii ro
mâni — prof. dr. Vasile Cris
tian, de la Universitatea din Iași, 
prof. dr. Vasile Vesa, Universi
tatea din Cluj-Napoca, și prof, 
dr. Mircea Popa, Universitatea 
din București — precum și cele 
ale specialiștilor olandezi — prof, 
dr. Z. R. Dittrich, prof. A. P. 
Van Goudoever și alții — au 
subliniat, în spiritul adevărului 
istoric, caracterul participării 
României la primul război mon
dial, în scopul realizării aspira
țiilor naționale ale poporului 
român.

FRANCE PRESSE

„Șase luni de criză
BEIRUT 10 (Agerpres). — Intr-o 

corespondență din Beirut, intitulată 
„Șase luni de criză economică", agen
ția France Presse menționează, prin
tre altele : Libanul, zguduit de șase 
luni de criză politică și insecuritate, 
cunoaște o situație financiară dificilă 
care se traduce îndeosebi prin scăde
rea cu 34 la sută a valorii lirei liba
neze in raport cu dolarul. Din luna 
aprilie, sectoarele productive ale eco
nomiei (turism, port, industrie) cu
nosc o criză fără precedent. Bombar
darea Beirutului și a portului aces
tuia. luptele din cîmpia Bekaa, războ
iul din sudul Libanului și închiderea 
principalei căi de joncțiune a capi
talei au provocat o paralizare aproa
pe completă a economiei și o înghe
țare a investițiilor.

Scăderea vertiginoasă a cursului 
lirei libaneze, arată agenția, se expli
că in mare măsură printr-o netă în
răutățire a situației balanței de plăți. 
Ministerul de Finanțe a estimat la 35 
la sută din totalul bugetului deficitul 
pe anul in curs. Ca urmare a reduce-

New Yorkul din nou fără curent electric
WASHINGTON 10 (Agerpres). — O 

gravă pană de curent s-a produs, 
miercuri, in zona sudică a insulei 
Manhattan, lăsînd timp de patru ore 
fără electricitate sute de mii de lo
cuitori ai New Yorkului. întreru
perea electricității — cu puțin timp 
înainte de ora de ieșire a personalului 
din întreprinderi și instituții — a pro
vocat mari aglomerări și dereglări ale 
traficului automobilistic, in special 
din cauza stingerii^ semafoarelor, 
blocarea unui mare număr de lifturi, 
oprirea garniturilor de metrou, pro
ducând, totodată, panică in marile 
magazine și în alte puncte cu circu
lație intensă. Poliția și pompierii au

Proiect de tunel sub Canalul Mînecil
LONDRA 10 (Agerpres). — Pro

iectul unui tunel pe sub Canalul 
Mânecii a fost dat publicității la 
Londra. Elaborat din inițiativa pre
ședintelui companiei britanice de 
stat „Steel Corp", Ian MacGregor, 
el prevede realizarea unei legături 
rutiere și feroviare directe intre 
Franța și Marea Britanie, pe sub 
Canalul Minecii. Realizarea proiec
tului — afirmă autorii săi — ar 
urma să dureze cinci ani, necesi
tând investiții evaluate la 3.8 mi
liarde lire (8.6 miliarde dolari). Ei 

fiind inițiate imediat după alegerile 
generale de la 26 mai. Noua coali
ție guvernamentală este net majo
ritară in Camera Deputaților. unde 
controlează 109 din cele 150 de man
date.'

Principalele portofolii ministeriale 
au revenit astfel : vicepremier și mi
nistru pentru problemele sociale — 
Joop den Uyl ; vicepremier și mi
nistru pentru problemele economice 
— Jan Terlouw ; ministrul '’afaceri
lor externe — Max van d« -Jtoel; 
ministrul apărării — Hans v< Mier- 
lo ; ministrul finanțelor — I jjs van 
der Stee ; ministrul de interne — Ed 
van Thijn.

Noul cabinet va depune, vineri, ju- 
rămîntul in prezenta reginei Beatrix.

R.F.G.

Apel la intensificarea acțiunilor 
de combatere a extremismului 

de dreapta
BONN 10 (Agerpres). — Andreas 

von Scholer. secretar de stat parla
mentar în Ministerul de Interne al 
R. F. Germania, a lansat un apel 
pentru intensificarea acțiunilor de 
combatere a extremismului de dreap
ta in R.F.G. Intr-un interviu acordat 
ziarului „Neue Osnabrucker Zeitung", 
el a arătat că. avind în vedere re
centele acte de violență comise da 
neonaziști, in special tineretul tre
buie să fie informat mai în detaliu 
despre cele petrecute in perioada na
zismului. Totodată, a menționat că 
guvernul federal al R.F.G. exami
nează in prezent problema dacă pre
vederile legale in ce privește pe
depsirea actelor extremiste de dreap
ta nu trebuie înăsprite.

Von Scholer a subliniat că. în pri
ma jumătate a acestui an, în R.F.G. 
au fost comise 43 de acte de violen
ță ale neonaziștilor, intre care o omu
cidere, trei atentate cu bombe, două 
jafuri, precum și 11 incendieri. Au
toritățile de resort au mai înregis
trat 649 de alte violări ale legii co
mise de extremiștii de dreapta.

economică în Liban*

DELHI 10 (Agerpres). — Camera in
ferioară a Parlamentului indian a a- 
doptat proiectul de lege privind națio
nalizarea totală a companiilor străi
ne „Oii India Limited" și „Assam 
Oil Company". Ministrul indian al 
petrolului și chimiei. Prakash Chan
dra Sethi, a declarat că extracția de 
petrol din India trece sub control 
guvernamental.

Instituirea controlului de stat a- 
supra industriei petroliere se înscrie 
în cadrul măsurilor adoptate de gu
vernul de la Delhi de a consolida

Pe cornișa orașului Kuweit, scăl
dată de apele liniștite ale Golfului, 
se înalță un ansamblu arhitectonic 
de o structură aparte, a cărui silue
tă impunătoare poate fi zărită de la 
mari distanțe dinspre larg și de pe 
uscat. El înmănunchează trei turnuri 
ascuțite, de beton, dintre care cel 
mai înalt (180 m) are instalate in 
partea sa superioară două sfere 
albastre de mari dimensiuni — una 
servind drept rezervor de apă, iar 
cealaltă găzduind un elegant res
taurant ; turnul secund, de proporții 
mai reduse, dispune de o singură 
sferă, tot un rezervor de apă, in 
vreme ce ultimul îndeplinește un rol 
pur decorativ. Această construcție 
originală, realizată în urmă cu mai 
multi ant, constituie simbolul capi
talei kuweitiene și unul dintre cele 
mai apreciate puncte turistice. Ima
ginea sa simbolizează drumul as
cendent al unei mici așezări de 
pescari și căutători de perle care 
In decurs de numai eîteva decenii 
a cunoscut o dezvoltare impresio
nantă, numărîndu-se astăzi printre 
cele mai înfloritoare și mai bogate 
centre economice nu numai ale 
Orientului Mijlociu, ci, in general, 
ale lumii.

înălțată clndva pe un promonto
riu care înaintează ca un pinten 
în apele Golfului și înconjurată cu 
un zid lung de cîțiva kilometri, ca
pitala kuweitiană a fost multă 
vreme un loc retras și izolat, o ade
vărată cetate. însuși numele său 
vine de la cuvintul „El-Kut“, care 
în limba arabă înseamnă „mica 
fortăreață". în cursul anilor *50 însă, 
sub impulsul noii ere, determinată 
de descoperirea „aurului negru", 
orașul a ieșit din perimetrul său tra
dițional. Zidul de incintă a fost dă- 
rîmat, și a început o vertiginoasă 
expansiune spre întinderile deșer- 
tice. în locul vechilor sate și așezări 
sărăcăcioase, aflate în împrejurimi, 
au apărut cartiere rezidențiale cu 
vile elegante, străzi largi, mărginite 
de clădiri impunătoare din beton și 
sticlă. Ele pornesc din centrul co
mercial către periferii, fiind legate 
prin șase artere semicirculare. Că

rii veniturilor statului, acest deficit ar 
putea atinge 67 la sută din buget, 
adică peste 3 miliarde de lire li
baneze.

Balanța de plăți a țării era, in mod 
normal, excedentară, in special ca ur
mare a marilor transferuri efectuate 
de numeroși libanezi care lucrează in 
străinătate. Or, transferurile respec
tive. in valoare echivalentă cu un mi
liard de dolari pe an, au fost oprite 
de la începutul acestui an, in aștep
tarea normalizării situației din țară.

BEIRUT 10 (Agerpres). — Aviația 
israeliană a survolat miercuri, în mai 
multe rinduri, capitala libaneză, de- 
terminînd riposta apărării antiaeriene 
a forțelor comune palestiniano-pro- 
gresiste libaneze și a Forței arabe de 
descurajare (F.A.D.), relatează agen
ția France Presse.

Raidurile aviației israeliene s-au 
concentrat, in special, asupra sectoru
lui vestic al Beirutului, unde se află 
taberele refugiaților palestinieni, 
menționează agenția.

avut de făcut față unui mare număr 
de cereri de ajutor, in special din 
partea persoanelor blocate in ascen- 
soarele „zgârie norilor". Potrivit pri
melor date ale oficialităților new- 
yorkeze, nu au fost înregistrate vic
time.

După cum s-a precizat, pana de 
curent s-a datorat exploziei care s-a 
produs la un transformator electric 
de pe strada a 14-a, urmată de un 
incendiu.

Se amintește că cea mai gravi 
pană de curent s-a produs in marea 
metropolă americană în iulie 1977, 
cind orașul a rămas pe 'întuneric tâmp 
de trei nopți consecutiv.

menționează, totodată, că o lucrare 
de asemenea proporții ar permite 
crearea a aproximativ 100 000 noi 
locuri de muncă, in contextul in 
care, in Marea Britanie, șomajul a 
atins cel mai ridicat nivel postbelic, 
afectând in prezent aproximativ 3 
milioane de persoane.

Proiectul a fost înaintat spre 
examinare Ministerului britanic al 
Transporturilor, unde se află, de 
asemenea, în studiu alte opt pro
iecte similare.
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