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La invitația președintelui Nicolae Ceaușescu,
președintele Republicii Unite Camerun,
Ahmadou Ahidjo, va face o vizită oficială
în țara noastră
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Țara iși pregătește panourile de onoare
carte a

împlinirilor noastre

VENITUL NAȚIONAL
izvorul dezvoltării

AUGUST
Instalație modernă
pentru fabricarea
coloranților
în cadrul întreprinderii „Colorom“-Codlea a fost pusă in
funcțiune, în cinstea celei de-a
36-a aniversări a eliberării pa
triei noastre, o nouă instalație
de fabricare a coloranților
ftalocianici de cupru, produse
cu o largă utilizare în fabrica
rea lacurilor și vopselelor, a
maselor plastice și cauciucului,
precum și în realizarea altor
tipuri de coloranți. Odată cu
intrarea in producție a noii in
stalații, necesitățile economiei
naționale la acest sortiment de
coloranți vor fi satisfăcute in
tegral. în același timp va re
zulta și un excedent de produc
ție care va fi oferit la export.
Concepția constructivă și teh
nologia avansată a noii insta
lații. gradul superior de auto
matizare și mecanizare a ope
rațiilor asigură o eficiență eco
nomică superioară procesului
de producție. (Nicolae Mocanu).

Producție fizică
peste plan

bunăstării
în anii construcției socialiste și, cu deosebire,
după Congresul al IX-lea al P.C.R., concomitent cu
dezvoltarea în ritm susținut a producției materiale,
partidul nostru a pus un accent deosebit pe edi
ficarea unei economii robuste, moderne și eficiente,
capabilă să asigure valorificarea superioară a re
surselor materiale și umane ale țării, creșterea pro
ductivității muncii sociale și sporirea, pe aceste căi,
în ritm înalt a venitului național. Politica de repar
tizare judicioasă a venitului național pentru dez
voltare și consum - politică de înaltă răspundere
pentru interesele fundamentale ale oamenilor mun
cii, în deplină concordanță cu cerințele propășirii
României socialiste - a asigurat creșterea puternică
a potențialului economic al țării, concomitent cu
ridicarea continuă a bunăstării materiale și spiri
tuale a întregului popor.
• In anul 1979, venitul național a fost de 14 ori
mai mare față de 1938, in perioada 1966-1980 inregistrind un ritm mediu anual de creștere de 9,1
la sută ;
• Incepind cu anul 1971, datorită sporirii mai
accentuate a eficienței economice, ritmul anual de
creștere a venitului național - 10,5 la sută - a
depășit pe cel al produsului social, de 9,8 la sută ; 1938
• In anul 1979, ponderea industriei in crearea 1965
venitului național reprezenta 58,5 la sută, față de 1979
48,9 la sută in 1965 și 30,8 la sută in 1938.

Desfășurînd larg întrițrerea
socialistă în cinstea zilei de 23
August, minerii de la Exploata
rea carboniferă Filipeștii de Pă
dure, județul Prahova, obțin re
zultate deosebite in creșterea
productivității muncii. De la în
ceputul anului și pină in pre
zent, ei au extras mai bine de
30 000 tone cărbune peste plan,
depășindu-și angajamentul asu
mat. Datorită Îndeosebi organi
zării mai judicioase a muncii în
abataje și folosirii din plin a ca
pacității utilajelor, productivita
tea muncii a crescut peste pre
vederile planului, iar valoarea
producției nete a sporit in acest
an cu 1874 lei pe fiecare om al
muncii. Pe panoul de onoare a]
întrecerii se află înscrise nume
le brigăzilor înaltei productivi
tăți conduse de Constantin Drilea, Alexandru Husan, Nicolae
Nițescu, Ștefan Dinu, Constan
tin Oprea, Nicolae Moraru.
(Constantin Căpraru).

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, a primit, sîmbătă, la Snagov, pe tovarășul Do Muoi,
membru supleant al Biroului Politic
al C.C. al P.C. din Vietnam, viceprim-ministru al guvernului, președin
tele părții vietnameze în Comisia mix
tă guvernamentală de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică dintre
Republica Socialistă România și Re
publica Socialistă Vietnam, care, în
fruntea unei delegații economice gu
vernamentale a R.S. Vietnam, a par
ticipat la lucrările celei de-a Vl-a
sesiuni a comisiei, desfășurate la
București.
La primire a luat parte tovarășul
Ion Ioniță, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, președintele părții române în
comisie.

tinde, în continuare, colaborarea bi
laterală în multiple domenii de ac
tivitate, apreciindu-se că aceasta este
în folosul țărilor și popoarelor noas
tre, slujește cauzei generale a socia
lismului și păcii. în acest cadru, s-a
subliniat rolul ce revine Comisiei
mixte guvernamentale în dezvolta
rea colaborării economice, tehnicoștiințifice și a schimburilor comer
ciale dintre cele două țări, în con
cretizarea de noi căi șl domenii de
cooperare.
în timpul convorbirii au fost abor
date, de asemenea, probleme actua
le ale situației politice internaționa
le, subliniindu-se necesitatea realiză
rii unei păci trainice care să asigure
independența și suveranitatea, dez
voltarea liberă a fiecărei națiuni pe
calea progresului economic și social,
întrevederea s-a desfășurat lntr-o
atmosferă caldă, tovărășească.

formă superioară de organizare și retribuire

C1T MUNCEȘTI, AT1T ClȘTIGI!
Practica activității desfășurate pe multe șantiere de in
vestiții demonstrează cu pregnanță că acordul global con
stituie o formă superioară de organizare a lucrărilor și
de retribuire a muncii, menită să contribuie într-o impor
tantă măsură la accelerarea ritmului de execuție pentru
realizarea in termen și chiar înainte de termen a noilor
obiective productive, la creșterea productivității muncii,
reducerea costurilor și îmbunătățirea calității lucrărilor —
intr-un cuvint, la obținerea unei eficiențe economice
sporite.
Caracteristica esențială a aplicării acordului global con
stă in stabilirea unor responsabilități reciproce și bine de
limitate intre formațiile de muncă — executante ale lu
crărilor — și conducerile unităților de construcții-montaj,
in calitate de beneficiare de contract. Fapt de natură să
implice, in permanență, eforturi comune și strins corelate
pentru stabilirea de condiții tehnice și organizatorice de
muncă bine precizate, pornind de la pregătirea lucrărilor,
asigurarea materialelor și fronturilor de lucru necesare,

Convorbire cu tovarășul Gheorghe CILIBIU
prim-secretar al Comitetului județean Vaslui al P.C.R.

— Evenimentele din- August 1944,
cind întregul popor s-a ridicat ca
un singur om să-și apere ființa na
țională, să-și redobîndească liber
tatea, au marcat o cotitură radicală
in istoria patriei. Ce au semnificat
anii socialismului atit de bogați in
transformări
înnoitoare pentru
județul Vaslui ?
— în perspectiva deceniilor care
au trecut de la acei ani grei ne
apare în întreaga sa lumină ade
vărul că factorul hotărîtor al înfringerii tuturor obstacolelor, al

Au fost de față Ion Medrea, ambasadorul României la Hanoi, și Tran
Thuan, ambasadorul Vietnamului la
București.
Conducătorul delegației a transmis
tovarășului Nicolae Ceaușescu un sa
lut călduros și urări cordiale din
partea tovarășului Le Duan, secretar
general al Comitetului Central al
Partidului Comunist din Vietnam.
Mulțumind,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu a rugat să se transmită
tovarășului Le Duan un cald salut și
cele mai bune urări.
în timpul întrevederilor s-a relevat
cu satisfacție că relațiile de prietenie și colaborare româno-vietnameze au cunoscut o evoluție as
cendentă, în spiritul și pe baza
înțelegerilor convenite cu ocazia dia
logului la nivel înalt de la Bucu
rești și Hanoi. A fost exprima
tă, de ambele părți, dorința de a ex-

ACORDUL GLOBAL

0 ilustrare strălucită a justeței
politicii partidului de dezvoltare
armonioasă a tuturor județelor patriei

Productivitate înaltă —
mai mult cărbune

în România, în a doua parte a lunii
august 1980.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

ANII NOULUI DESTIN AL ROMÂNIEI SOCIALISTE

Colectivele de oameni ai mun
cii din industria municipiului
Baia Mare raportează obținerea,
în cinstea sărbătorii de la 23
August, a unor succese impor
tante, depășindu-și — în perioa
da care a trecut din acest an —
cu 70,5 milioane lei sarcina de
plan la indicatorul producție
netă. în expresie fizică, produc
ția suplimentară reprezintă 310
tone plumb în concentrate, 41
tone zinc in concentrate, 426
tone cupru in concentrate, im
portante cantități de mobilă, sti
clărie și ceramică fină, confecții
și alte produse. (Gh. Susa).

jo, președintele Republicii Unite Ca
merun, va efectua o vizită oficială

a primit pe conducătorul delegației economice
guvernamentale a R. S Vietnam

ÎN ÎNTÎMPINAREA MARII SĂRBĂTORI
Din luminoasa

La invitația tovarășului Nicolae
Ceaușescu, președintele
Republicii
Socialiste România, Ahmadou Ahid-

asigurării mersului neabătut înainte
pe calea progresului și bunăstării
l-a constituit munca tenace și eroică
a clasei muncitoare, a țărănimii
muncitoare, a altor categorii de
cetățeni și pături sociale conduse
de Partidul Comunist Român. Și
firește, în acest mare front al
muncii poporului român s-au aflat,
umăr la umăr, și muncitorii, ță
ranii și intelectualii județului
nostru. O dezvoltare cu adevărat
spectaculoasă a cunoscut județul
Vaslui în cei 15 ani care au trecut
de la Congresul al IX-lea al parti
dului ca urmare a promovării cu
deosebită consecvență a politicii de
repartizare rațională a forțelor de
producție pe întreg teritoriul țării.
Accelerarea ritmului de creștere
economico-socială a județului după
acest congres istoric, realizările
obținute în toate domeniile de
activitate sînt organic legate de
suflul dinamic, înnoitor pe care
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, l-a
imprimat
strategiei
dezvoltării
multilaterale a patriei.
Pentru județul nostru această

perioadă se caracterizează in faptul
că în anul 1980 atingem finalul unei
etape importante în dezvoltarea
sa, realizarea unei producții in
dustriale de peste 10 miliarde lei,
mareînd transformarea acestor me
leaguri, ce păreau odinioară sor
tite pe vecie înapoierii economice,
intr-un județ industrial-agrar în
totodată, îndeplinirea
floritor și,....................................
_____ stabilite in acest sens de
sarcinii
Congresul al XI-lea al partidului.
Statistic, cei 15 ani care au trecut
de la Congresul al IX-lea al parti
dului — cu adevărat fără prece
dent în istoria acestor plaiuri —
înseamnă saltul de la 1,2 miliarde
lei în 1965 la o producție indus
trială de opt ori mai mare în 1980.
Dezvoltarea puternică a industriei
județului se caracterizează tot
odată și prin Îmbunătățirea struc
turii acesteia, apariția unor ramuri
industriale moderne, de înalt ran
dament. S-a ajuns, astfel, ca în
prezent industria constructoare de
mașini să reprezinte peste 40 la
sută în producția globală indus
trială, iar industria ușoară să
dețină 26 la sută.

O puternică dezvoltare a cunoscut
agricultura, ramură cu tradiție în
economia județului, Vasluiul fiind
astăzi unul din principalele bazine
viticole ale țării (ocupînd locul IV
pe țară după suprafața cultivată cu
viță de vie și la producția totală
de struguri) și fiind al zecelea
mare producător de cereale. Pe
ogoarele județului lucrează în
prezent peste 4 500 tractoare —
mai multe decît în întreaga Româ
nie a anului 1938 — mai bine de
1000 combine autopropulsate
și
circa 6 000 de alte tipuri de mașini
agricole moderne. O mare atenție
s-a acordat dezvoltării continue a
sectorului creșterii animalelor, ceea
ce a făcut ca ponderea zootehniei
în totalul producției agricole să
crească de la 20,6 la sută în 1965
la 34,9 la sută în anul 1979. Ca '
urmare a sprijinului permanent
acordat de stat și a muncii susțiConvorbire consemnată de

Vasile AVRAM
(Continuare in pag. a IV-a)

alegerea unor tehnologii de execuție de mare randament
și mergind pină la controlul riguros al evoluției lucrări
lor și încadrarea lor in termenele planificate.
Nu mai puțin important este și aspectul legat direct de
retribuirea .muncii oamenilor. Prevederile în această pri
vință sînt clare : cîștigurile acestora nu sînt plafonate.
Deci, cine muncește mai bine poate ciștiga mai mult, bi
neînțeles în concordanță deplină cu volumul șl calitatea
lucrărilor realizate, respectarea consumurilor materiale și
a termenelor stabilite.
Se poate aprecia, deci, că acordul global se impune ca
unul din principalele instrumente, deosebit de eficiente,
prin care colectivele de constructori sînt stimulate să ducă
Ia îndeplinire sarcinile mobilizatoare ce le revin în
domeniul investițiilor și, în primul rînd, in ce privește
punerea -în funcțiune integrală și la timp a noilor obiec
tive și capacități productive. Care este, practic, rolul și
locul acordului global în activitatea constructorilor ? Ce
importanță îi acordă ei ?

înainte de a răspunde la aceste în
trebări, să relatăm pe scurt cîteva din
opiniile unor muncitori de pe două
șantiere de investiții din Capitală.
Alegerea acestora n-a fost înt.implătoare : ambele aparțin Trustului de
construcții industriale din Bucu
rești, unitate considerată pină nu de
mult cu „probleme" în această pri
vință. Deci, iată-ne la întreprinderea
de mașini grele, lingă una din halele
de mecano-sudură grea, aflată in plin
proces de finalizare. O primă opinie
— cea a maistrului Constantin
Ionescu :
— Propria experiență ne-a convins
de mult asupra avantajelor evidente
ale aplicării acordului global. Chiar
execuția halei de mecano-sudură a
fost preluată de două brigăzi com
plexe, pe baza acestui sistem. Ca
urmare, deși au existat condiții de
lucru dificile — teren mocirlos, nu
măr mare de utilaje de construcții,
grupate pe o zonă restrînsă — con
structorii noștri au reușit să reducă
costurile de execuție cu 30 la sută și,
ce e mai important, durata de reali
zare a lucrărilor de la 6 la 3 luni.
— în ce mod ?
— în primul rînd, prin adoptarea
unor soluții și tehnologii de execu
ție moderne și rapide, intervine in
discuție tovarășul Gheorghe Pietroiu, șeful echipei de dulgheri. De
pildă, am realizat o serie de funda
ții speciale, pe principiul pereților
mulați, renunțînd la procedeul cla
sic, evident mai complicat, care pre
supunea folosirea palplanșelor, cofrajelor și a unor metode de prin
dere a elementelor de construcții
pretențioase ca manoperă Ce am
vrut să arăt prin acest exemplu ? Că
prin aplicarea acordului global au
fost stimulate gîndirea și spiritul de
inițiativă, adică nu ne-am apucat de
treabă decît după ce am stabilit clar
în ce mod vom lucra și ce va avea
de făcut fiecare dintre noi. Și în
funcție de cum am gîndit noi, îm-

preună cu conducerea șantierului, lu
crările au fost bine organizate, ni
s-au asigurat Ia timp materialele și
utilajele de execuție necesare. Cit
despre cîștigurile oamenilor din cele
două formații, vă pot spune că, în
mod curent, acestea au sporit cores
punzător cu depășirea normelor, si
tuată frecvent între 30 și 40 la sută.
Pe un alt șantier, cel al întreprin
derii „Danubiana", un punct de ve
dere similar :
— De acum nu vom mai lucra decît
in acord global — ne spune dulghe
rul Aurel Voicu. Motivul e simplu.
Am cîștigat bine și, totodată, am re
zolvat fără bătaie de cap problema
disciplinei și ordinii în muncă. Pentru
că fiecare muncitor este direct
cointeresat să execute conștiincios
partea de lucrare ce-i revine, să se
încadreze în normele de consum de
materiale. Cu alte vorbe, am devenit
fiecare din noi un gospodar mai exi
gent, mai priceput la locul său de
muncă. Cit despre calitatea lucrări
lor, nu vă pot spune altceva decit că
am primit, nu o dată, felicitări.
Precizam Ia inceput că Trustul de
construcții industriale din Bucu
rești nu a avut o situație prea bună
în privința aplicării acordului global,
într-adevăr, numai cu cîteva luni în
urmă, mai precis la sfîrșitul lunii
februarie, gradul de extindere a
acestei forme de organizare și retri
buire a muncii pe ansamblul șantie
relor trustului era de numai 69 la
sută. Sigur că această situație avea
o serie de implicații negative, re
flectate prin anumite scăderi de or
din organizatoric, ceea ce a determi
nat, în primul rînd, nerealizarea unui
volum destul de mare de lucrări pe
diferite șantiere. între timp s-a pro
dus o serioasă schimbare în bine.
Acum, in sistemul acordului global

Cristian ANTONESCU
(Continuare în pag. a Iii-a)

Economii de metal
în cinstea marii sărbători, co
lectivul întreprinderii „Unio"
din Satu Mare a economisit 240
tone metal, din care pot fi fa
bricate 30 locomotive de mină,
240 MWh energie electrică și
250 tone combustibil convențio
nal. O contribuție deosebită la
obținerea acestor realizări au
adus-o echipele conduse de lă
cătușii Iosif Pop și Victor Hudin, de turnătorul Francisc Rooz,
forjorul Gheorghe Polgar și de
sudorul loan Roman. (Octav
Grunieza).

Succese
ale energeticienilor
din Constanța
Colectivul întreprinderii de
rețele electrice Constanța a pus
în funcțiune linia de transport
de 400 kV Constanța-Nord — Sitorman, care are o lungime de
29 km. Prin realizarea acestei
artere energetice se îmbunătă
țesc condițiile de alimentare cu
energie electrică a unor mari
consumatori, cum sînt sistemele
de irigații și Combinatul meta
lurgic Tulcea, iar pierderile de
energie în rețea se reduc cu
50 000 kWh pe an. Finalizind această lucrare intr-un timp re
cord, în cinstea zilei de 23 Au
gust, colectivul întreprinderii
raportează că a realizat, tot îna
inte de termen, lucrările de ali
mentare cu energie electrică a
noilor ansambluri de locuințe din
municipiul Constanța, (George
Mihăescu).

RESTURILE TEXTILE
o importantă resursă materială
care trebuie larg valorificată

5 TONE
RESTURI
TEXT LE
in ocuiesc

V

In gospodăria fiecăruia rămin haine, lenjerie, covoare, carpete, cărora, după
uzare, li se dă o utilizare minoră, multe din ele ajungind la lada de gunoi.
Asemenea resturi textile, petice, cîrpe, fire rămase de la diferite ambalaje sau pro
duse aruncate prin diferite locuri, mai intîlnim și în unitățile în care lucrăm, in între
prinderi, pe șantiere. Și multora li se pare firesc să fie așa, pentru că nu cunosc
cu ce preț se fabrică textilele și, mai ales, că resturile textile pot reintra, după anu
mite prelucrări, în circuitul productiv, asiguiind importante economii. Rețineți, așadar,
cîteva dote :
• Materialele textile recuperabile și refolosibile vor trebui să înlo
cuiască în anul 1985 aproape 100 000 tone fibre textile noi ;

• Prin aplicarea rezultatelor unor cercetări referitoare la valorifi
carea peticelor de țesături tip bumbac se pot asigura fire de vigonie
pentru fabricarea a 15 milioane mp țesături ;

4 TONE

• Peticele de tricotaje și ștrențul de lină pot servi la fabricarea a
16 000 mp covor elastic interțesut, utilizat la fabricarea mobilei ;

rezultat
din

• Un metru cub de gunoi menajer conține peste 17 kg de resturi
textile ; se apreciază că in cantitățile de resturi menajere existente in
marile orașe ale țării se află cel puțin 100 000 tone de resturi textile.

OAMENI AI MUNCII, CETĂȚENI!
O imensă resursă - resturile textile - așteaptă mina și inventivitatea gospodarului

pentru a fi valorificată! Să colectăm, să sortăm, să predăm pentru a fi recirculate în
producție toate resturile textile din gospodăriile noastre, din unitățile în care lucrăm!
Recuperînd materialele textile refolosibile asigurăm importante economii valutare
- în interesul dezvoltării economiei naționale, al ridicării nivelului de trai!

• 2 TONE

bumbac

care costă la
import

1,3 TONE

celofibră
care se obține

care se obține
dintr-o cantitate

costa

2-3 arbori
maturi

circa 1000
dolari
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DREPTUL LA ODIHNĂ

; DIVERS;
i

- un drept cîștigat prin muncă

„Veți mai auzi
de ea"
In Țara Galilor (Marea Britanie) a avut loc un concur» la
care au participat muzicieni de
toate virstele din numeroase
țări ale lumii. La sfirșitul con
cursului, președintele juriului anunță rezultatul : Locul I :
România ; Locul II : România ;
Locul III : Anglia.
Cine sînt muzicienii din
România 7 Sint., de fapt, două
fete : Anca Daniela Mihuț din
Cluj-Napoca și Fausta Ungureanu din Brașov.
Cine este Anca Daniela Mihuț,
laureata concursului, invitată in
mod special să încheie cu două
clntece românești concertul de
gală al câștigătorilor concursu
lui 7

• Aproape 470 000 de oameni ai muncii beneficiază, anual, de odihna și tratament prin
sindicate • In cele 11 complexe sanatoriale proprii iși îngrijesc sânâtatea peste 40 000 de
membri ai cooperativelor agricole O Peste 150 000 de tineri, majoritatea muncitori, iși petrec
concediul de odihnă in cele 19 baze turistice ale B.T.T, de la munte și mare sau vacanța de
vară in cele 11 tabere pentru elevi și studenți
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Anca Daniela JVfihut este pio
nieră și miinil» ei minglie cla
pele pianului ca niște filfijri do
aripi ale unei păsări măiestre.
Profesoara ei de pian, Zoița
Sfirlea Lupa, ne asigură eă nu
mele Ancăi Daniela Mihuț — o
fetiță foarte talentată și silitoare
— trebuie reținut pentru că
„veți mai auzi de ea".
Sintem pe deplin convinși !

— De ce să vorbim numai
despre recorduri sportive, cind
și in munca noastră de zi eu zi
se inregistrează performanțe,
unele dintre ele de-a dreptul
spectaculoase 1 — se întreabă și
ne intreabă Neculai Mereuță,
șeful fermei Lunca Veche a
I.A.S. Vetrișoaia, județul Vaslui.
Iată — adaugă el — zilele aces
tea am încheiat bilanțul la

producția de lină pe 1980, cu
doborirea propriului record din
anul trecut. Aveam în plan ca
de la fiecare din cele 3 000 de oi
să obținem cite 10 kilograme
lină de. bună calitate. Știți cit
am obținut ? In medie, cu cite
6.5 kilograme de fiecare peste
ce ne-am propus. Este un
record ?
— Este I — i-am răspuns.
— Atunci mai notați unul : de
la unele oi am realizat și 21 kg
de lină. Ei, ce ziceți ?
— Ce să zicem 7 Zicem că e
bine. Chiar foarte bine.
— Deocamdată. La anul, vrem
să fie și mai și I
— Succes I

Ceea ce vedeți in imagine nu
este altceva de cit o... micrqcentrală solară imaginată și reali
zată in atelierul de electronică al
Casei pionierilor și șoimilor pa
triei din orașul Luduș. Această
creație a pionierilor ludușeni
servește, deocamdată, la încăl
zirea apei menajere și a serelor
experimentale ale Casei pionie
rilor. Încălzirea apei la tempe
ratura de 60 de grade Celsius se

face prin rotirea automată a
oglinzii focalizatoare (cu ajuto
rul a două șervamotorașej in
căutarea... razelor solare. Și aceasta. in mai puțin de„. un mi
nut ! Instalația este dotată și cu
un fel de sondă termică, avind
menirea de a regla temperatura
de încălzire a apei, care poate
ajunge pină la 100 de grade.
Un „amănunt", dar esențial:
toate piesele componente au foșt
realizate de pionieri.
Rubrică realizată de

Petre POPA
și corespondenții „Scinteii^j

REALITĂȚI ALE ROMÂNIEI SOCIALISTE---------- ----- —

................

Cu clteva luni in urmă eram
martora unui moment plăcut din
viața colectivului întreprinderii de
confecții și tricotaje București.
Făcindu-se bilanțul realizărilor tu
turor unităților industriei ușoare,
pe 1979, se constatase că această
veritabilă citadelă a confecțiilor se
situa în fruntea întrecerii socia
liste. Drept pentru care i s-a acor
dat drapelul de fruntaș pe ramură.

„Nu e prima oară cind obținem
acest „trofeu" al hărniciei. Bucuria
e însă mare, pentru că e tot mai
greu să te menții printre primii".
în timp ce notam cele de mai
sus, spuse de tovarășa Gherghina
Ionescu, președinta sindicatului,
privirea mi-a căzut pe o carte
poștală ilustrată: „Succese, urări de
sănătate din frumoasa stațiune
Băile Herculane, din partea fami

Hotelul „Belvedere" — unul din frumoasele edificii noi din renumita stațiune
Băile Felix

liei Sebe“. El mecanic, ea mun
citoare, aici, la I.C.T.B., și-au petre
cut 18 zile în această localitate in
care, eîndva, trebuia să fii cap în
coronat ca să te bucuri de efectul
binefăcător al apelor, de frumuse
țea împrejurimilor, de confortul
hotelurilor luxoase. în ziua în care
făceam aceste însemnări, în diferite
secții se înregistrau aproape 150
de... „absențe". 150 de muncitori și

muncitoare, din toate comparti
mentele de activitate, se aflau la
odihnă, la munte sau la mare. Elena
Vîja, din secția 6 — la Lacul Roșu ;
Elena Neguț, din secția 11 — Ia
Predeal, Sofi Nae, din secția 2 —
la Eforie Nord ; familia Ciungu
(Dumitru e mecanic, iar Viorica —
mașinistă) trimite ilustrate de la
Mangalia, familia Honcioiu scrie
de la Băile Felix, Frusina și Ilie
Blindaru, ambii muncitori în secția
11 — de la Amara, Valeria și Ion
Bușe, două „absențe" în secția nr.
9, sînt prezenți, în schimb, la izvoa
rele de la Slănic Moldova, îm
preună cu familia Pușa, din sec
ția 6.
De Ia începutul anului și pină in

Unul din cele 12 complexe sanatoriale construite din fondurile sindicatelor —
cel de la Covasna

Țărani cooperatori venițl să-și îngrijească sănătatea în complexul sanatorial
de la Amara
prezent, peste 600 de oameni ai
muncii din această mare unitate a
industriei ușoare au beneficiat de
bilete la odihnă și tratament, prin
sindicat. Anual se primesc circa o
mie de bilete, acestora adăugîndu-li-se și cele la căsuțele proprii
ale întreprinderii.
în oricare stațiune am poposi,
în aceste zile de maximă solici
tare, vom întiini, bucurîndu-se de
soare și aer curat, de ape minerale
și nămoluri tămăduitoare, zeci de
mii de oameni ai muncii din toate
colțurile țării. îi recunoști dună
grai, după palmele bătătorite. Se
Împrietenesc și schimbă impresii
despre munca lor și orașele de unde
vin, despre starea vremii și tem
peratura apei mării, minerii din
Valea Jiului cu cei din Maramureș,
țesătoarele de la Iași cu cele de la
Timișoara, oțelarii de la Hunedoara
cu cei de la Călărași, constructorii
de la Brașov cu cei din Capitală.
Oameni ale căror nume și profesii
nu ar fi fost nicicînd inserate la
„Curierul balnear" al ziarelor bur
gheze, în trecut odihna în stațiu
nile de cură fiind rezervată — pa
radoxal — nu celor care munceau,
ci tratării unor bolnavi de plictis,
lene și îmbuibare.
Socialismul a adus lucrurile la
starea lor firească, acordînd drep
tul la odihnă celor ce muncesc.
Crearea condițiilor materiale pen

tru ca un număr tot mai mare de
persoane să se bucure de acest
drept este unul din obiectivele po
liticii partidului și statului nostru, o
problemă de primă importapță pe
agenda de lucru a sindicatelor. Baza
materială în continuă dezvoltare —
numai din bugetul sindicatelor s-au
construit, în ultimii ani, 12 complexe
de odihnă și tratament — a permis
sporirea numărului celor ce iși pot
petrece concediul în condiții din
tre cele mai bune. în acest an,
aflăm de la U.G.S.R., aproape
470 000 de oameni ai muncii vor
beneficia de bilete de odihnă și
tratament primite de la sindicat ;
peste 218 000 au și fost oaspeții sta
țiunilor de la munte sau mare.
Complexele proprii ale sindicatelor
de la Eforie Nord (de curind soorit
cu 570 de locuri), Soveja, Slănic
Moldova,
Căciulata,
Sîngeorz,
Amara, Vatra Dornei șl altele au o
capacitate anuală de peste 133 000
de persoane, aflată în continuă
dezvoltare prin noi construcții de
hoteluri și oaze de tratament. Ele se
ridică nu alături, ci paralel cu
edificiile destinate producției, ca un
rezultat firesc al eficienței activi
tății economice și sociale, munca și
odihna aflîndu-se, în țara noastră,
într-o indisolubilă succesiune și
corelație.

Rodlca ȘERBAN

,

—

cu alți ochi. „Foarte frumos ! La noi,
Nu tot ce strălucește e aur. Și chiar
aflat însă că „signora" e absolventă
ales din viață 7 Cu ctrpe ! Dar, spu
rumul în viață al tinerei Ma
cu ce problemă 7“ „Păi, zic, eu vreau
universitară, și-a dus mina la gură a
ne-mi, crezi că, dacă aș fi vrut, nu
aur dac-ar fi, nu merită să lași pen
ria Agapescu din Mediaș a în
un loc de muncă în meseria mea".
tru el ce ai mai scump : patria. E cea
le puteam face pe banii munciți de
admirație : „îmi închipui ce-o să fie
ceput la fel cu al celorlalți co
S-a întunecat la față : „Ne pare rău,
mai mare bogăție a omului. Nimic
cînd vei căpăta post. N-al avut pînă
mine ? Că nu eram ultima laborantă
legi de facultate. Cu aceleași planuri,
Herr, noi nu dăm locuri de muncă,
acum, nu
„Ba da, dar nu aici, ci
din Timișoara 1“ Apoi, revenindu-și,
n-o poate înlocui.
cu aceleași Vise, cu aceleași posibi
astea
le dă patronatul. Noi dăm nu
...Acum
trei
ani,
cînd
a
făcut
cerere
în țara mea, România". în stupefac
a încercat să afle cu ce o poate aju
lități. La un moment dat insa s-a frjnt.
mai vize de ședere". Antreprenorul,
de plecare definitivă în R.F.G., Wal
ția ei, simpla femeie italiancă a în
ta pe vizitatoarea ei. „Cu nimic.
Tmul a început neverosimil de
cind i-am spus că nu-mi convine lo
ter Zinz a argumentat-o prin : origi
M-ați ajutat. Mă întorc acasă, in
cercat să găsească „circumstanțe
simplu ; cu niște cărți poștale ilus
cul de muncă, mi-a răspuns și el po
atenuante" : „Erai singură acolo,
România !“
nea sa germană, rude apropiate în
trate de la Roma, Torino, Genova,
liticos ! „Dacă doriți lichidarea, se
— Mi-am luat fetița, născută între
fără familie, fără casă, nu ?". „Ba
țara respectivă etc.
Milano. Sigur, frumoase, ca și locu
poate face zilnic între orele 15 și 16.
timp, și am trecut din nou pragul ca
-T- Dar, de ce s-o ascund, în sinea
nu, aveam și familie și casă". O ulti
rile înfățișate. Pe spatele cărora
La revedere". Ei, încotro, Waltere 7
sei mamei mele, din Mediaș. Acum
mea îmi ziceam un singur lucru :
mă încercare a femeii de a găsi o
(„așa, ca distracție !“), simplele ama
— Dar rudele ?
sînt
din
nou
acasă.
Fetița
mea
are
explicație : „Poate persecuții ?“ „Nici
bani mulți, cit mai mulți. Pentru că:
bilități s-au metamorfozat in „aprin
— Speriate, alarmate. Adică, ești
bunici. O așteaptă căminul, grădinița,
meseriaș bun sînt ; tînăr sînt ; rude
vorbă !“ La care italianca a ridicat
se" declarații de amor. Apoi — un
școala, locul ei sigur în viață. Eu mă
nebun. Slujbă — slujbă, cîștig — cîș
apropiate care să nu mă lase pe dru
din umeri, mirată de parcă văzuse
schimb de fotografii cu tînărul necu
tig și el îi dă zor cu nu știu ce ifose,
regăsesc. Mi-am luat retribuția pen
muri am ; limba o știu vorbi.
un marțian : „Cum adică, lași servi
noscut, o vizită a străinului cu lăncă nu-i de obrazul lui. Mai rabdă,
tru perioada de vacanță la școală...
Rudele l-au primit bine și l-au
ciu, mamă, casă și pleci ?“.
țișoare, „Campari" și o... cerere in
băiete, rabdă...
La anul voi da examenele de definiajutat să se cazeze intr-un cămin.
— Ce să-i mai explic cînd eu nu
casătorțe,
Și, abia ajunsă în Italia, tînăra și-a
dat seama că-și rata viața pentru
amăgitorul roz-bombon de carte poș
tală ilustrată.
— Colegii lui Giușseppe m-au pri
mit cu acea ospitalitate spontană
specifică italienilor. Ca dar de nuntă,
ne-au oferlț cu împrumut o rulotă îh
• „Am trecut prin cea mai grea cumpănă din viață" • „După ani de zbuc.um, astăzi îmi pot reface viața" • „Luați aminte, nu repetați
care să locuim pină ce „signora"
trista mea experiență".
Iși va găsi serviciu.
Prin cele cîțeva orașe în care tre
Mărturisiri ale unor oameni care, dezamăgiți de himerele modului de trai capitalist, au
euse ca „turistă", tînăra văzuse cu
ochii ei blocuri de locuințe, vile
revenit în patrie
care-și așteptau locatarii. De ce nu
s-ar număra și ei printre aceștia 7 —
și-a zis. Răspunsul avea să-l capete
Și-am încercat să rabd. Chiar dacă
Iar de lucru i-au găsit la un antre
tivat... M-am văzut cu cîțiva foști
izbuteam să mă lămuresc în sinea
însă curind ? „Deoarece chiria pen
ceilalți „auslănderi" mă persiflau zilprenor de construcții, ca salahor.
colegi, care mi-au dat conspectele
mea cum de-am putut lăsa totul pen
tru un asemenea apartament nu e
— Păi eu am o meserie grozavă,
nic cu „ai mei". Ba, într-o seară,
lor...
tru niște himera 7
deloc pe măsura cîștigulul unui
oameni buni — le-a zis.
— Cum vl se pare viața aceasta...
i-am auzit șușotind între ei î „Cine
Scrisori din țară aduceau In rulotă
muncitor constructor de șosele".
—
Știm,
dar
mina
de
lucru
califi

știe
ce-o fi făcut ăsta pe acolo da
normală
7
vești obișnuite : cutare fostă colegă
— Nu-i nimic, au zis colegii soțu
cată, scump plătită, înseamnă concu
l-au izgonit". Mă credeau vreun rău
— In prima zi, cind mi-am reluat
a fost numită directoare de școală,
lui, signora va aduce un cîștig de om
făcător...
rență de ani și ani. Pentru un „Aus
activitatea de profesoară, m-am te
cutare s-a căsătorit, mama a primit
cu diplomă universitară. Atunci..,
lănder" e greu să pătrundă. („Ausmut că totul e un vis. Aș fi vrut în
Trecuse doar o iarnă de cînd ple
apartament nou la bloc în Mediaș,
lănder" ■= venetic).
casem, dar mi se părea un veac.
dimineața aceea să-i opresc din drum
Dar socotelile din rulotă nu aveau
— Eu ce le puteam transmite ? că
— Dar eu sînt de naționalitate
pe oamenii care mergeau la uzine,
am trecut printre frumusețile orașe
Prea nu mai eram eu. Pe stradă
nimie comun cu cele din viață.
germană, ca și voi, de ce mă faceți
în instituții, la locurile lor de mun
auzeam oameni vorbind, înțelegeam,
lor italiene fără să-mi ardă de ele 7
Tînăra soție a lui Giusseppe Tonini
„auslănder"
7
dar
totul trecea pe lingă mine, nu
că.
Să
le
spun
că-mi
pare
rău
că
eu
a colindat numeroase orașe. Dar nu
Apoi, gîndul acela neiertător : „Ce
— Oficial, în acte, da. Dar pînă nu
mă interesa. Parcă vorbeau o limbă
caut eu aici 7 Și, mai departe, înco
n-am fosț aici cînd s-au ridicat
pasiunea turistică a purtat-o prin
te impămîntenești, trebuie să lucrezi
tro
Răspunsul avea să vină într-o
blocurile cutare și cutare, că eu
străină. într-o zi, văd pe unul care
Roma, Neapole, Milano, ci altceva i
n-am luat parte la atîtea transfor
ce se găsește.
plecase mai de mult din Sibiu. îl
zi, pe neașteptate.
căutarea unui post potrivit pregătirii
opresc, încerc să-mi vărs necazul,
mări care fale Mediașul de nerecu
Pe micul șantier de construcții —
...Soțul avea nevoie de p „mică
ei. Reprezentanții firmelor au pri
el se uită lung la mine : „Cine te-a
noscut. Dar că voi recupera totul.
toți „auslănderi". Adică oameni veprotecție" la un domn „cu situație"
mit-o uneori circumspecți, alteori
pus, Waltere, să pleci 7“ Dacă nicj
niți din țări unde nu e nevoie de
din Torino, căsătorit cu o româncă.
chiar amabili, dar au refuzat-o.
în limba maternă nu te poți înțe
O
poveste
asemănătoare
Ia
Sibiu.
brațele
lor.
Doar ea ar putea face ceva...
S-a întors „acasă", adică la rulotă,
lege, atunci...
Așa susține Walter Zinz, de profesie
— M-au privit chlorîș de la bun
...Și iat-0 față-n față cu signora
cu amărăciunea unei lovituri neaș
— Și, totuși, limba maternă...
tîmplar de mobilă, ți întîlnesc în
început. Unul dintre ei, aflînd că vin
D. M„ soția omului cu apartament și
teptate. își dăduse seama că, de fapt,
— O vorbesc la fel de bine și aici,
dreptul porții cu numărul 1, pe stra
din România, m-a întrebat dacă „și
mașină și.... afaceri. Signora e însă
era inutilă.
Aici, în locurile unde m-am născut,
da Decebal, împreună cu soția sa,
acolo e tot atît de greu de găsit de
doar un fel de „pișicuță". Redușă la
— A fast voiajul cel mai trist din
am crescut. Alături de ai mei, între
Constanța, și cu fiica sa, Claudia, pe
lucru" ca In țara lui de baștină. „Pe
acest rol de soț prin priviri piezișe,
viața mea. prin locuri pentru care
oamenii cu care am limbaj comun,
care o aduceau de la bunici.
dracu, greu ! Doar cine nu vrea nu
ori de cîtg ori încearcă să Intervină
mujți ar fi tentați să mă invidieze.
Pe scurt, aici, în Sibiul meu, de care
Walter Zinz a fost plecat in altă
găsește. Eu însă sînt de naționalitate
în treburi ortcîț de banale, „Nu mai
Dar, prin ochii flămîndului, altfel
mă cuprinsese un dor de mă usture
țară decît Italia, in R.F.G.
germană și am venit aici la ai mei".
pot, am înghețat sufletește între pe
arată minunile lumii- și iată-mă ^re
inima. Mi-am dat atunci seama de
— Oricum s-ar chema țara în care
„Păi dacă ești la ai tăi, de ce nu le
reții ăștia de marmură, i se văita
profilată" : din psiholog în... respon
un lucru : dacă ți-ai pierdut patria,
pleci, important e un lucru : o lași
ceri să-ți dea ceva mai bun, de ce
signora. Trebuia să fac ceva mai de
sabil cu coșnița, mi-am zis odată, in
ai pierdut totul.
pe a ta... Cu viața ta cu tot. Indife
te bagi pe pîinea noastră ?“ Chiar
mult, adică să las totul și să plec
timp ce gălăgioasele, dar bunele so
— Cu ce începe dorul ?
rent dacă ești de naționalitate român,
așa mi-au ziș. Și m-am dus. Nu la
acasă, în țară. Mi-a fost rușine. Mă
ții italience, mă lăudau pentru.., pro
sas, șvab, orice-ai fi. Și asta se plă
rude, că și ele aveau necazurile lor,
tem ca acum să nu fie prea tîrziu
— Cu toate deodată. Cu munții Cigresele mele.
tește greu. Cu ani de viață risipită
ci la primărie. Funcționarului i-a
binului, cu străzile Sibiului, care ți
Și, trăgînd de mineca rochiei de pe
prjn străini. Ba uneori... Așa incit,
ea (dealtfel, de bună calitate), a în
plăcut accentul meu săsesc. Iar cind
se păreau ale tale de cînd e lumea
Intr-una din zile, o gospodină s-a
dacă cineva ar dori să facă pasul
și pe care așa, de-odată, le-ai pier
trebat-o pe tînăra vizitatoare, sau
i-am spus că sînt tîmplar de mobilă,
apropiat de tînăra mereu mai abă
acesta, să mă întrebe întîi pe mine.
tută, vrlnd a-o îmbărbăteze. Cind a
cunoscut in Sibiu, m-a privit chiar
poate pe pa însăși : „Cu ce m-am
dut. Cu oamenii de la lucru care nici

CUPA AMARĂ A ÎNSTRĂINĂRII

Nevinovății...
buni de plată

Acum cinci ani au dispărut 46 de butoaie
pentru bere. Nu se știe de unde, nu se știe
cum, nu se știe din vina cui. Se știe doar
aproximativ cum s-a ajuns la această co
lecție de incertitudini.
în ziua de 15 martie 1975, gestionarul
Tomiuc Ion, de la cooperativa de consum
Păltinoasa — Gura Humorului, a completat
avizul de expediție nr. 40 090 pentru retur
narea unor butoaie goale către Fabrica de
bere din Rădăuți. Felul în care T. I. a ca
ligrafiat actul amintește voluntarismul este
tic al artiștilor abstracționiști. Ignorînd ru
bricile simple și clare, el a inscris un nu
măr
„100“ — unde a nimerit, iar alt
npmăr — „146“ — și mai la întimplare. Din
acest joc de-a actele avea să șe nască pește
un an dilema. Magazinerul butoaielor de la
fabrică va susține că el a confirmat primi
rea numărului de ambalaje consemnat mai
la stingă (adică 100), pe cînd Tomiuc va
insista că numărul valabil e acela înscris
mai la dreapta (adică 146). Dilema era și
mai... dilematică, pentru că cele 46 de bu
toaie pențru bere (sau mai multe), care
reprezentau diferența, chiar dispăruseră. A
cui era lipsa, cine spunea adevărul 7
Cercetările întreprinse de miliție n-au dus
Ia nici un rezultat ; cooperativa și fabrica
au fost îndrumate să-și lămurească paguba
pe cale arbitrală.
La primul arbitraj a cîștigat cooperativa.
Fabrica de bere a fost obligată să deconteze șl valoarea celor 46 de butoaie, peste
100 primite de ea in mod cert. Fabrica a

plătit și a imputat. Cui 7 Magazinerului de
butoaie Drăgoi Lazăr. D. L. nu s-a emo
ționat și a făcut contestație, Judecătoria
i-a respins-o, dar tribunalul județean i-a
admis recursul. Motivind : „în mod greșit
s-au interpretat probele in sensul că pre
darea s-a făcut pentru un număr de 146 bu
toaie". Deci : gestionarul fabricii nu_e răs
punzător, de la cooperativă n-au plecat decit
J00 de ambalaje.
Autoritatea hotărîrii Tribunalului jude
țean Suceava a stat la baza rearbitrării li
tigiului intre cele două unități. De data
aceasta hotărîrea arbitrală a fost modificată
cu ,180 de grade : cele 46 de butoaie n-au
fosț expediate, cooperația să dea banii
înapoi. Cooperația a plătit și a imputat.
Cui 7 Propriului ei gestionar : Tomiuc. T. I.
nu s-a emoționat nici el și a făcut contesta
ție. Admițînd-o, Judecătoria Clmpulung
Moldovenesc a introdus o nouă noțiune în
șarada avizului de expediție : „capacitate
cilindrică" (după cite știam semnificativă
doar la motoare cu explozie). Uniunea coo
perativelor a făcut recurs cu destulă spe
ranță. Se adresa doar aceluiași tribunal ju
dețean care (în cazul Drăgoi Lazăr) con
sacrase ca situație de fapt nesosirea la
fabrică a butoaielor, deci dispariția lor la
cooperativă. Mai mult, completul de jude
care a noului recurs era prezidat de
o tovarășă judecător care făcuse parte
și din completul de judecare a celui
lalt litigiu. Cu toate acestea, după ce, odată,
se hotărise că nu e răspunzător gestionarul
fabricii de bere, acum s-a ajuns la concluzia că nu e răspunzător nici gestionarul
cooperativei.
Reprezentanții fabricii de bere au asaltat
calea recursului extraordinar. Șj aici — fără
succes. Epilog : paguba stă să fie imputată
directorului și jurisconsultului. De ce 7 Pentru că altcineva nu mai e cine să plătească.

Picarescă
Izbucnirea pasională a lui Iancu Ion din
comuna Glina ar fi comică dacă n-ar avea
urmări dramatice, iar ambele feluri de tră
sături, grave sau caraghioase, concură spre
un unic semnal : există și asemenea indi
vizi, cu un grad involuat de cultură și edu
cație ; reacțiile lor nu pot fi anticipate nu
mai pe baza bunului simț și a receptivității
la povața surîzătoare.
I. I. își teroriza concubina, făcînd-o ade
sea să-și ia lumea-n cap. La ultima ei dis
pariție i-a dat greu de urmă ; era ascunsă
in casa unei prietene, in locul cel mai si
gur, adică garderobul. Pînă s-o depisteze,
gelosul autointitulat „soț" a avut înfruntări
pu soțul gazdei, în gestica și limbajul pica
resc familiare lui. Mai întîi s-au împins amical cu vîrful șișului în dreptul abdome
nului (fără să apese), apoi s-au dus la o
bere care s-a transformat in zece plus trei
litri de vin. Altă atmosferă de tratative I
I, I. iși găsise aliat pentru recuperarea
glasei. Preluată cu tărăboiul de rigoare.
Pe drum spre casă, concubina a simulat
că se aruncă în fața autobuzului 34, determinîndu-1 pe I. I. să angajeze un taxi. Au
coborît din limuzină (rețineți — drum in
terurban !) în dreptul potecii de scurtătură
spre satul natal și au hjat-o peste cimp.
Acolo s-a petrecut faptul cel grav : gelosul
i-a tăiat consoartei sale părul, care mai
crește, dar și pavilioanele urechilor. Ridico
lul vine apoi să Întărească latura gravă.
Concubina îl urmează pe violentul ibovnic
prin toate aseunzătorile prin care s-a vîrît
de teama repercusiunilor penale I La un
moment dat, „locuiau" intr-un pod, iar el
o hrănea drăgăstos cu ciorbă din peștele
braconat pe baltă. A fost și un circ cu che

marea „Salvării", dar ambulanța a fost în
toarsă de la poartă. Și, totuși, cum se re
zolvau problemele medicale ale plăgilor 7
Răspunsul vinovatului e concludent pentru
ceea ce relevam mai sus. El declară : „Am
spălat-o cu ceai de mușețel și, avind capul
umflat, i-am dat ampicilina". Se observa
discrepanța dintre sfertodpctism și atavismul moral,

Știa să pretindă
Pripici Elisabeta, bufetieră la „Tera
sa Facultății" din Capitală, a trăit în-»
tr-o dimineață de vară plăcerea unui con
trol inopinat efectuat de directorii între
prinderii de alimentație publică de care de
pindea, Acestora li s-a părut cam mare și
cam cenușiu-verzul mormanul de tocătură
pentru mititei, Chemîndu-se și alte organe
de control, s-a constatat că, în loc de 15 kg,
sînt livrate către grătar 19,5 kg. Diferența de
patru kilograme și jumătate provenea din
cremvurști alterați și căzături de carne, to
cate și amestecate cu miroase. Examenele
de laborator au confirmat încercarea de pu
nere în vînzare a unor produse de necon
sumat.
încolțită, Pripici s-a pripit să intre în
concediu medicaL Eliberată din muncă, s-a
plîns justiției invocînd o dispoziție foarte
firească a legii. Judecătoria a aplicat preve
derea legglă conform căreia un om aflat în
concediu medical nu poate fi eliberat din
muncă. Reintegrată provizoriu in cadrele
alimentației publice, pentru a-și putea pri
mi drepturile de asistență socială, El. P. a
suferit și cuvenita sancțiune imediat ce s-a
vindecat. A făcut o nouă contestație prevalîndu-se de autoritatea primei hotărîri ju
decătorești. N-a avut succes. Legal și nor

nu pot gindi că la poți fura plinea
muncind alături de ei, ba, dimpotri
vă, fac tot ce pot să te mențină în
mijlocul lor, cu apusul acela de soare
în lumina căruia te plimbai la braț
cu ea, cu Constanța, la Dumbrava,
sau pe Bălcescu șl pe care o pierzi...
— Cum, v-ați lăsat soția în țară 7
— A, nu, nu-mi era încă soție.
Dar îndată după ce am revenit aca
să, am pețit-o. Să fi văzut ce bine
se Înțelegeau la nunta noastră dan
surile din Vilcea, de unde e șoțla,
cu cele săsești !
Privește spre Constanța, „vilceanca mea ochioasă", care pregătește
cina Claudiei.
— Bine că n-a fost prea tîrziu...
— Cum adică prea tîrziu 7
— în gară am întîlnit un cunoscut
din țară. Purta doliu la rever. L-am
întrebat din priviri : „Cine ?“. „Cum,
nu știi 7 Iosif Schnell, timplarul care
locuia pe strada Topîrceanu din Si*»
biu. Prin cite a trecut, bănuiești. S-a
spînzurat... Alții, numai eu știu eîteva zeci, economisesc cum pot bani de
drum înapoi. în patrie... Tu 7“ I-am
arătat biletele de drum și actele de
repatriere. „Hai acasă, Waltere, de
prin străini, că sînt atitea de fă
cut".
— Cit de multe 7
— Atîtea cite încap într-o viață de
om. Trăită în patria ta. Chiar dacă-i
vorba de lucruri obișnuite. Să zicem,
astăzi — cele zece garnituri de mo
bilă retușate după gustul cumpărăto
rului, Cine-i cumpărătorul nu-i greu
de ghicit, îl întîlneștl pe stradă șl,
după felul în care-ți dă bună-ziua,
îți dai seama dacă te invită Ia o
bere-n casă nouă sau îți reproșează.
(„Aici, toți Șînt de-ai mei, iar eu
nu-s un oarecare, un „auslănder"),
Acum lucrez Ia niște flori sculptate,
îi fac fiică-mi „zestre", îi împodobesc
pătuțul („De flori sculptate-mi ard»'
mie acum un an și ceva?!").
Sună telefonul : prietenii casei, fa
milia medicului Ștefan Ionescu de la
blocul-turn, îi invită să le arate cum
și-au aranjat apartamentul. Vor mal
fi și cutare și cutare familii. („Cine
avea timp acolo să se bucure de
bucuria altora ?“). Le va veni și lor
rîndul să-i invite. Nu că n-ar avea
locuință, dar cine nu vrea una mal
bună, în Sibiul ăsta plin de schele
și macarale 7 I („E drept, și acolo se
construiește, dar ce-ți pasă cînd știi
că nu pentru tine !“).
— Sînt, poate, lucruri obișnuite,
dar ele alcătuiesc viața noastră, a tu
turor, aici, în România. O viață pe
care nici o bogăție din lumea asta
n-o poate egala.

Laurentlu DUȚA.

mal. în măsura in care i s-a recunoscut el,
cu toată gravitatea abaterii, dreptul la să
nătate, s-a recunoscut același drept și zeci
lor de consumatori potențiali, cît pe ce să
fie expuși unui experiment nesăbuit de
rezistență digestivă.

Din caietul
grefierului
„Perle" culese de tovarășul judecător Ște
fan I. Apăteanu de la Tribunalul județean
Botoșani :

„Am foșt găsit lingă boxa unui aparta
ment, cică ’n mină cu un lacăt și un cuțit.
Cum să încerc sd fur ț... Eu credeam că
acolo e apartamentul soției".

(Din susținerile inculpatului O. Gh.
în dosarul 475/1980)
„Din delapidarea de numai 282 502 lei
n-am tras mare profit. Atita doar că mai
jucam la loto. Cit ? Cite trei, cite patru
mii pe săptămână...".

(Din declarația lui F. C., fost contabil-șgf al C.A.P. Leorda)

„După țe am forțat ușa și am intrat în
casă pe întuneric, gazda m-a întrebat cine
sint. l-am răspuns că «eu». M-a intrebai
«care eu» ? I-am răspuns că -ruda ei-. M-a
întrebat după cine sintem rude, l-am răs
puns că după Adam și Eva“.
(Inculpatul D. V. in dosarul 484/1980)

Sergiu ANDON
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SĂ ECONOMISIM RIGUROS
RESURSELE MATERIALE SI ENERGETICE!
POLIETILENA

GAZUL METAN

Din resturi altădată aruncate

Spiritul gospodăresc nu se limiteuză

dour la încadrarea în repartiții

materie primă principală
în repetate rînduri, secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, a indicat ca in fiecare uni
tate oamenii muncii, conducerea în
treprinderii să acționeze in așa fel in
cit să obțină maximum de eficiență
economică, o reducere substanțială a
cheltuielilor de producție, îndeosebi
a celor materiale. Activitatea con
cretă din întreprinderi, viața demon
strează că această cerință este pe de
plin posibil de înfăptuit acolo unde
eforturile oamenilor sînt focalizate
spre obiectivele prioritare ale eco
nomiei, spre reducerea consumurilor
prin aplicarea unor soluții operati
ve, locale, fără a măi aștepta îndru
mări, aprobări și specialiști de la...
centru. Este și situația unei cerce
tări aplicate de cițiva ani care a fost
mult îmbunătățită, sub raportul efi
cienței, de oamenii muncii din pro
ducție.
în urmă cu șapte ani, specialiști
din activitatea de cercetare au reali
zat pentru întreprinderea chimică
Mărășești o instalație originală, de
degradare pirolitică a granulelor de
polietilenă, pentru obținerea unor
ceruri utilizate in industria de pre
lucrare a lemnului, în electrotehnică
și în alte domenii. Materia primă fo
losită era polietilena sub formă de
granule. Aceasta, fiind realizată pe
bază de petrol și cu un consum mare
de energie, ridică însă costul de fa
bricație al cerurilor. Este semnifi
cativ să arătăm că pentru fabricarea
unei tone de folii de polietilenă se
consumă, ca materie primă sau în
scopuri energetice, aproape 7 tone de
petrol, care costă pe piața externă
circa 1 600 de dolari. La aceasta se
adaugă amortizarea unor instalații
costisitoare, precum și manopera a
zeci de muncitori. în aceste condiții,
se înțelege cit de important este să
se găsească soluții eficiente de folo
sire a unor produse uzate din polie
tilenă în locul materiilor prime noi.
Căutările în acest sens au fost încu
nunate de succes : un colectiv din
Întreprindere a reușit să înlocuiască
granulele cu polietilenă degradată,
rezultată in special din ambalaje.
Deci materiale secundare care se
aruncau pînă de curind, după folosi
re, au devenit materie primă ! Des
pre modul în care s-a ajuns la aceas
tă soluție ne relatează tovarășul
Paul Macri, director adjunct al între
prinderii :
— Paradoxal, dar nevoia ne-a
învățat. Nu primeam întotdeau

na la timp cota de granule de
polietilenă. Și apoi și nouă parcă
nu ne venea bine să distrugem
polietilenă bună pentru a fabrica cea
ră. Pe de altă parte, grămezi de am
balaje de polietilenă ne ocupau spa
ții de depozitare și, în plus, ne costa
transportul lor la bazele de colectare.
Ne-am pus atunci întrebarea dacă
procedeul tehnologic de obținere a
cerurilor de polietilenă, pe care le
producem noi, necesită neapărat po
lietilena sub formă de granule sau
acestea pot fi înlocuite ? Maistrul
Vasile Mițu, om inimos și inventiv,
s-a hotărît să facă o încercare, sâ
înlocuiască granulele cu... resturi de
polietilenă provenite de la ambala-

velul întreprinderii prin valorificarea
acestor resurse secundare ?
— Să vă spun succint, continuă
maistrul inimos și inventiv : costul
unei tone de granule este de 8122
lei, pe cînd materialele refolosibile,
din curtea întreprinderii, nu ne costă
nimic ! Economisim și costul trans
portului acestor ambalaje la centrele
de colectare (manopera încărcării și
descărcării, plus 80 lei tona de
transport).
— Deci problema consumului de
materii prime a fost rezolvată. Mai
rămîne aceea a consumului de ener
gie...
— Deocamdată. Dar avem soluții
și pentru reducerea consumului de
energie — ne spune ing. Rodica Rusu,
de la serviciul tehnic. Soluția
a fost găsită în cadrul unor dez
bateri pe tema reducerii consu
murilor, organizate de comisia noastră
tehnico-economicâ. Este vorba de
realizarea unei instalații pilot pentru
* ’
recuperarea gazelor calde rezultate
de la instalația noastră de acizi grași
jele diferitelor materii prime utili sintetici. în viitor, prin folosirea azate în producția curentă a întreprin cesțor aburi, care acum se pierd în
derii, precum și resturile care „că atmosferă, vom elimina total consu
deau" de la mașinile de ambalat de- mul de energie nouă al instalației de
tergenți și folii.
producere a cerurilor. Șl nu e o eco
Cum a procedat maistrul Va nomie mică, pentru că în prezent aici
sile Mițu? Ne relatează el în se consumă 1 100 kilowați-oră pe tona
suși : „Am sortat ambalajele, le-am de ceară de polietilenă.
— Ați putea prelucra o cantitate
spălat, le-am pregătit pentru autoclavă și am făcut o șarjă expe mai mare de materiale refolosibile
rimentală după procedeul cunoscut. din polietilenă ?
Am dat apoi cîteva probe pentru ana
— Pentru aceasta ne-ar trebui au
liza calității la laboratorul întreprin toclave cu capacități mai mari. Noi
derii. După ce laboratorul a confirmat vom mări producția prin construirea,
calitatea cerurilor, am trimis eșan prin autoutilare, a încă unei autocla
tioane, spre testare, beneficiarilor ve. Mult mai economic ar fi însă ca
noștri. Iar acestea au fost acceptate. întreprinderile interesate să aplice
Numai întreprinderea chimică „Vic acest procedeu extrem de simplu care
toria" din Timișoara ne-a comunicat se poate realiza cu forțe proprii.
că are nevoie doar de ceară de cu Practic, soluția poate fi extinsă în
loare albă, dar în ceea ce privește toate întreprinderile care au aseme
calitatea nu are nimic de obiectat. nea ambalaje de polietilenă și aburi
Dacă timișorenii vor neapărat ceară rezultați din procesul de producție.
albă — albă le-o trimitem, ne-am Mă gîndesc la faptul că toate combi
zis. Și, de fapt, printr-o sortare co natele chimice și-ar putea face ase
respunzătoare a ambalajelor, putem menea instalații. Noi le stăm la dis
obține și ceruri de culoare albă".
poziție cu documentația necesară, cu
— Ce economii s-au realizat la ni experiența noastră.
Știm cu toții ce cantități mari de polietilenă rămasă de la sere și
solarii se pierde, ce alte ambalaje de polietilenă se aruncă la gunoi.
Atragem atenția forurilor de resort care au sarcina creării industriei de
reciclare a resurselor materiale refolosibile asupra soluției de valorificare
a polietilenei existente la întreprinderea chimică Mărășești și așteptăm
punctul de vedere al factorilor interesați.

La întreprinderea chimică
Mărăsesti

Elena MANTU
Dan DRAGULESCU

Arătam în ancheta anterioară
(„Scinteia" nr. 11813) că tipurile de
arzătoare fabricate în prezent în țara
noastră au randamente de ardere a
gazelor naturale comparabile cu cele
mai bune performanțe atinse pe plan
mondial. Asigurarea unor arzătoare
cu parametri funcționali superiori
reprezintă însă numai prima condiție,
e drept absolut necesară, pentru re
ducerea consumului de gaz metan
folosit drept combustibil. în ultimă
instanță, consumul de gaze naturale
depinde de felul în care sînt exploa
tate arzătoarele, de măsurile luate în
fiecare întreprindere pentru elimi
narea risipei, recuperarea energiei
refolosibile ș.a.
— Pentru ca randamentul de ar
dere a gazului metan să fie cit mai
mare, trebuie, îndeplinite cel puțin
două condiții, ne spunea tovarășul
Dumitru Suciu, șeful biroului tehnic
din Centrala gazului metan din Me
diaș. în primul rînd, arzătoarele să
fie dotate cu instalații automate de
reglare a amestecului de aer și gaz
metan, iar în al doilea rînd, presiu
nea de alimentare să fie constantă și
adecvată tipului de arzător folosit.
Mergînd mai departe, pentru a avea
un bilanț termic superior la toate
punctele de lucru unde se arde gazul
metan, este necesar să fie îndeplinite
alte două condiții : 1) să nu se
piardă în atmosferă căldura rezultată
și 2) să se recupereze energia refolosibilă a gazelor de ardere.
Există, așadar, cîteva condiții ab
solut obligatorii care trebuie îndepli
nite în toate unitățile unde gazul
metan este folosit drept combustibil.
Sint ele respectate ? împreună cu doi
specialiști — Pele Nina și Florian
Andrei, de la întreprinderea de rețele
și instalații de distribuție a gazelor
naturale București — am făcut un
raid în două mari unități din Capi
tală : „23 August" și I.R.E.M.O.A.S.
Am ales aceste două unități nu pen
tru că aici s-ar înregistra depășiri
mari ale consumului de gaze natu
rale prevăzut. Dimpotrivă, în ambele
unități, in cele șapte luni care au
trecut din acest an, cotele reparti
zate nu au fost depășite, inregistrindu-se chiar unele economii. Am vrut
să vedem însă, dincolo de încadrarea
în cotele planificate, cum se acțio
nează pentru folosirea cît mai ra
țională a gazului metan.
„în acest an, consumul prevă

zut de gaz metan nu a fost depășit
în nici o lună" — ne spune tovarășul
Mircea Cotorogea, șeful serviciului
mecano-energetic de la I.R.E.M.O.A.S.
Iar în continuarea discuției se ex
primă chiar surprinderea că, totuși,
insistăm asupra problemei consumu
lui de gaz metan din moment ce
situația se prezintă bine. Surprindere
evidentă și la întreprinderea „23 Au
gust", deși aici se știe că respectarea
repartiției de gaz metan are o anu
mită poveste. Astfel, în luna iulie,
inițial repartiția de gaz metan a fost
de 4,073 milioane mc de gaz rHetan.
Cînd s-a văzut însă că s-a consumat
mai mult decît se prevăzuse, repar
tiția a fost suplimentată cu 100 000

In două mari întreprinderi
din Capitală
mc de' gaz metan. Și așa, aducînd-o
din condei, întreprinderea s-a înca
drat exact în repartiția aranjată
după... nivelul consumului realizat.
Consecința : starea de automulțumire își face însă imediat loc.
„Dacă repartițiile sînt respecta
te, ce am mai putea discuta des
pre consumul de gaz metan ?“ —
ne spune tovarășul Marin Marin, șe
ful serviciului mecano-energetic al
întreprinderii. Ei' bine, sînt des
tule lucruri discutabile și care
trebuie discutate 1 Așa, de pildă,
faptul că din cele 125 de cuptoare
existente în întreprindere numai 50
sînt corespunzătoare, celelalte tre
buind să fie modernizate sau înlo
cuite. Desigur, am primit asigurări
că și această problemă va fi soluțio
nată, pentru 13 cuptoare fiind întoc
mite și proiectele de modernizare.
Avem convingerea că măsurile sta
bilite voi- fi aplicate. întrebarea este:
cînd? Aceasta, deoarece și cu prilejul
unui control efectuat anul trecut se
făcea observația că la multe cup
toare ușile nu se închid etanș, zidăria
este deteriorată, ceea ce determină
pierderi permanente de căldură. Iar
de anul trecut și pină acum gazul
metan a tot ars.
Risipa se manifestă și sub alte
forme. La forja veche, de exemplu,
unele cuptoare funcționau cu ușa

focarului deschisă, deoarece piesele
erau lăsate parțial în afara cuptorului,
iar la forja pentru oțeluri de scule —
cuptoarele nu erau încărcate la în
treaga capacitate. De ce ? Explicații
am primit destule. Numai că nici un
fel de explicație nu poate recupera
gazul metan care se arde fără folos.
Controlul și reglarea permanentă a
procesului de ardere reprezintă, după
cum arătam, una din condițiile esen
țiale pentru reducerea consumului
de gaz metan. Cu toate acestea, la
I.R.E.M.O.A.S. nu există nici o sin
gură instalație pentru controlul ar
derii. Cum se face atunci reglarea
amestecului de aer și gaz metan ?
„După culoarea flăcării" — ni se
spune. Care culoare — adăugăm noi
— face parte mai curind din... spec
trul risipei, decît din cel al luminii.
Iată și o secvență din atelierul de
emailare. Aici, muncitorii Marin Bădițoiu și Sandu Stelian foloseau un
sistem cît se poate de „original" pen
tru reglarea temperaturii din cup
toare. Cind temperatura creștea prea
mult, riscînd să ardă grundul de pe
băile care urmau să fie emailate,
deschideau ușile cuptoarelor. Imaginați-vă. însă, ce se întîmplă cînd se
deschide ușa unui cuptor în care
temperatura este de circa 1 000° C !
Te apucă... transpirația cînd te gîndești cită energie se pierde.
Așadar, respectarea repartițiilor de
gaz metan nu este totuna cu elimi
narea risipei, cu gospodărirea cît
mai judicioasă a acestei prețioase re
surse naturale — repetăm, epuizabile
— a țării. Ardem — dar cum ? —
gazul metan, iată una din- întrebările
pe care trebuie să și-o pună perma
nent, zi de zi, cadrele de conducere,
specialiștii, muncitorii din întreprin
derile consumatoare. încadrarea in
repartiții nu trebuie să conducă în
nici un caz la automulțumire. Re
partiția reprezintă nivelul maxim al
consumului admis la un moment
dat. Iată de ce, ministerelor, cen
tralelor de specialitate, institutelor
de cercetări, conducerilor de între
prinderi le revin sarcini deosebite în
privința înlocuirii tehnologiilor vechi,
mari consumatoare de energie, cu
altele noi, mai eficiente. Nu trebuie
neglijată nici o posibilitate de eco
nomisire, de reducere a consumului
de energie și combustibili 1

Ion TEODOR

ACORDUL
GLOBAL
(Urmare din pag. I)

este cuprins peste 82 la sută din per
sonalul muncitor de pe șantierele
trustului. Explicația ?
— Hotărîrea și stăruința cu care
s-a acționat, pe toate planurile, pen
tru generalizarea lui — ne-a spus
ing. Gheorghe Marinescu, directorul
trustului. Dealtfel, nu aveam altă
alternativă, dacă privim lucrurile
prin prisma numărului mare de
obiective pe care trebuie să le pu
nem in funcțiune în acest an. Bine
înțeles, lucrurile nu s-au desfășurat de
la sine. Au fost necesare din partea
noastră eforturi organizatorice mai
stăruitoare, preocupări mai insis
tente pentru promovarea unor teh
nologii noi, de mare randament, so
luționarea mai operativă a proble
melor de aprovizionare tehnico-materială. Și, concomitent, a trebuit să
explicăm constructorilor, cu mai
multfi claritate și convingător exigen
țele și avantajele aplicării acordului
global. în parte, am reușit. Nu
considerăm însă nivelul atins ca o
limită a posibilităților noastre ; dim
potrivă, stimulați de rezultatele ob
ținute pină acum în acest an, am
hotărît ca, în continuare, să acțio
năm mai energic pentru extinderea
acordului global pînă la cel puțin
85—90 la sută.
Dealtfel, sint numeroase argumen
tele care pledează în favoarea inten
sificării acestor preocupări. Organi
zarea lucrărilor în acord global s-a
dovedit pîrghia principală pentru
realizarea la timp a unor capacități
de la întreprinderile de panouri
electrice din Alexandria și „Danu
biana" din București, sau chiar pen
tru scurtarea cu 3 pînă la 5 luni a
termenelor de finalizare a trăgătoriei
de bare de la Combinatul de oțeluri
speciale Tirgoviște și a unor capaci
tăți de la întreprinderea de utilaj
tehnologic Buzău. Un amănunt care,
de fapt, nu e deloc amănunt : pînă
în prezent, pe șantierele T.C.I.
București, sarcina de creștere a pro
ductivității muncii — calculată pe
baza producției nete — a fost înde
plinită în proporție de peste 101 la
sută. De asemenea, drumul tehnolo
giilor noi de execuție, de la faza de
concepție la cea de aplicare, ă fost
substanțial scurtat.
Evident, reușita aplicării acordu
lui global depinde deopotrivă de oa
meni și de asigurarea condițiilor ma
teriale necesare. Ne referim, succint,
la cerința îmbunătățirii aprovizionării
cu materiale a șantierelor și a asi
gurării la timp a documentațiilor de
execuție. Aceasta incumbă răspun
deri sporite din partea conducerii
trustului bucureștean și șefilor de
șantiere. Dar direct angajați în reușita
acestor eforturi trebuie să se conside
re și producătorii de materiale de con
strucții, precum și institutele de pro
iectare colaboratoare. în sfîrșit, o
ultimă problemă, deloc neglijabilă
însă, se referă la explicarea în con
tinuare, cu și mai multă forță de
convingere, a exigențelor și metodo
logiei de aplicare a acordului glo
bal, cu scopul declarat de a se învinge
rutina unor constructori, șefi de
echipă sau maiștri, inerția altora,
de a convinge pe fiecare că, numai
prin această formă superioară de
organizare și retribuire a muncii, pot
fi îndeplinite integral și în condiții
superioare de eficiență sarcinile ce
revin în acest an colectivului trus
tului bucureștean.
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EXPERIENȚA BUNĂ SĂ FIE
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AMPLIFICATĂ CU HOTĂRÎRE SI PERSEVERENTĂ!
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SFECLA DE ZAHĂR

CREȘTEREA PĂSĂRILOR
Cu improvizații nu se pot obține
. Discuția noastră cu directorul între
prinderii „Avicola" din Titu. tova
rășul Gheorghe Stratulat. a pornit
de la faptul că această unitate de
creștere a păsărilor nu si-a îndepli
nit planul la carne pe primele șapte
luni ale acestui an. Așadar, o primă
întrebare : care sînt cauzele si ce ați
întreprins pentru recuperarea rămînerilor în urmă ?
— Ca specialist care lucrez în sec
torul avicol de peste 12 ani și am
cunoscut direct transformările cali
tative care au avut loc în tehnologii
le de producție, precum si în proce
sele de selecție si reproducție, măr
turisesc că atunci cînd tovarășul
Nicolae Ceaușescu. în cuvîntarea
rostită la Consfătuirea de lucru cu
cadrele din zootehnie, a criticat ten
dința de automulțumire ce se ma
nifestă la specialiștii din acest sec
tor, automulțumire care a dus
chiar la înregistrarea unui anumit
declin, m-am simtit îndemnat la o
profundă autoanaliză profesională si
adîncă reflecție. Și. mai presus de
orice, am înțeles că noi. cei ce lu
crăm în acest sector, sîntem datori
să luăm măsuri rapide si eficiente
pentru îmbunătățirea activității si re
zultatelor din domeniul creșterii pă
sărilor la nivelul posibilităților ma
teriale de care dispunem, al cunoș
tințelor și experienței acumulate.
— Ce anume credeți că trebuie so
luționat in primul rind ?
— Să dăm dovadă de mai mult
respect fată de propria experiență.
Cine nu știe în tara noastră
că păsările constituiau îndeletnicirea
cea mai rentabilă din agricultură, că
în acest sector obțineam rezultate
comparabile cu oricare altele oe plan
mondial? Lucrurile au început să se
schimbe în rău din anul 1979, cînd
trecut la experimentarea în pro

ducția de serie a unor idei pe care
noi. practicienii, nu le-am înțeles
decît doar prin prisma cazului de
„forță majoră" sub care ni se cerea
să le aplicăm. Adică acela de
a acoperi, pe baza spatiilor existente,
deficitul de capacitate determinat de
nepunerea în funcțiune a unui număr
mare de obiective.
— Ce se preconiza prin aceste idei?
— în primul rînd. mărirea numă
rului de cicluri de producție pe an
prin reducerea cu o săptămină a pe
rioadei dintre două populari. Teore
tic. se sconta pe un cîstig de cîteva
milioane de pui pe an. numai că in
practică acest lucru nu este posibil.
Dar cele mai mari necazuri s-au
ivit la suprapopularea excesivă.
Bunăoară. întreprinderii din Titu i
s-a suplimentat planul de livrări de
carne cu 3 500 tone, in condițiile în
care una din cele 6 ferme Pentru pui
a trebuit să fie îniumătâtită în fa
voarea găinilor pentru producerea
ouălor. Noi, care eram profilați pe
creșterea puilor, ne-am pomenit dintr-o dată furnizori de ouă si de pui
de o zi pentru alte unităti similare.
Fapt este că în 1980 am rămas doar
cu 5 ferme pentru nui. Rezultatul a
fost că nu am reușit să obținem nici
cantitatea de carne stabilită si nici
cele 33 de milioane de ouă planifi
cate. Mai mult, aceste improvizații
au dereglat fluxul tehnologic, au în
răutățit starea sanitar-veterinară a
păsărilor.
— Să înțelegem din aceasta că
prima problemă ce se cere rezolvată
pentru redresarea avicultura o con
stituie revenirea la tehnologiile ex
perimentate si aplicate inainte de
1978 ?
— Cel puțin pentru perioada ime
diat următoare, categoric, da. Pe baza
acestor tehnologii si reinstaurînd dis

ciplina care a caracterizat activitatea
acestui sector, avem toate condițiile
ca pînă la sfirsitul anului să recupe
răm restanțele din primele șapte luni'
și să intrăm în anul 1981 cu efectivele
de păsări intr-o stare bună de între
ținere. Noi sintem pe cale să rezol
văm aceste probleme în următoarele
două luni. începind cu luna viitoare,
odată cu punerea în funcțiune a noii
ferme pentru reproducție, vom reveni
la fluxul tehnologic normal, adică cu
șase ferme pentru creșterea puilor.

La „Avicola*1—Titu
— Oare poate fi vorba doar de o
simplă revenire la sistemul tehno
logiilor vechi ? Nu este nevoie de
mai mult, de un progres autentic,
care presupune nu numai să perfec
ționați ceea c.e aveți, dar să găsiți
soluții noi, eficiente 7
— Eu as preciza că aceste soluții
există de pe acum. Bunăoară, tehno
logia de creștere a puilor în baterii.
Este o soluție remarcabilă, dar in
dustria nu a rezolvat-o încă din
punct de vedere constructiv. Cred că.
deocamdată, aici ar trebui să ne
fixăm cu introducerea progresului
tehnic în avicultura.
în altă ordine de idei, trebuie spus
că sistemul nostru sanitar de prote
jare a păsărilor are la ora actuală
multe lipsuri. De exemplu, nu avem
la îndemînă o serie de vaccinuri
pentru combaterea bolilor respirato
rii, cu toate că unele din ele sînt
realizate la noi in țară.
Lipsesc și alte vaccinuri. Perspecti
va ? Lucrăm, în colaborare cu institu

sporuri de producție
tul „Pasteur" și, cu toate că nu s-a
găsit încă soluția definitivă, procen
tul de mortalitate a scăzut simțitor.
Mă încumet să afirm că, prin
tr-o îmbunătățire a rețetelor de fu
rajare, am putea chiar să ne înca
drăm în limitele admise de pierderi.
— Totuși problema trebuie rezol
vată in primul rind din punctul de
vedere al stării sanitar-veterinare a
efectivelor de păsări.
— Așa este, dar nu putem aștepta
pînă se vor produce pe scară indus
trială medicamentele. După părerea
mea. soluția ar fi să întărim organis
mul păsărilor printr-o furajare știin
țifică.
— Adică ?
— Nu vin cu pretenția ca cerceta
rea să creeze peste noapte retete noi
de furaje ; deși, așa cum s-a sub
liniat si la recenta consfătuire, este
absolut necesar să se treacă la îm
bunătățirea acestora. Dar am convin
gerea că tara ar putea cîstiga multe
mii de tone de carne numai respectindu-se actualele formule de ali
mentație. As critica mai ales conți
nutul rețetelor pentru puii foarte
tineri, al căror nivel energetic și pro
teic scăzut nu permite punerea în
evidentă a performantelor productive
ale raselor noastre valoroase. Lipsesc
nu numai proteinele, ci si gră
simile de care, după cîte știu eu. nu
ducem deloc lipsă. Or. existenta unui
furai care să permită dezvoltarea
rapidă a puilor în primele zile de
viată ar face posibil să creștem niște
produși care să reziste la factorii de
mediu din complex și. mai cu sea
mă. Ia variații de temperatură, supra
populare. boli. Anul trecut, cînd la
nivelul organelor noastre centrale a
existat o preocupare susținută pentru
îmbunătățirea calitativă a rețetelor
furajere, sporurile de creștere în

greutate au crescut simțitor, iar con
sumurile specifice s-au redus de la
3—2,8 kg la 2,5—2,6 kg furaje pe un
kilogram de carne. Raportat! aceste
cifre la numărul puilor crescuți în
complexele noastre si veți înțelege că
aceasta este una din căile principale
de redresare a activității acestui
sector.
Problemele la care m-am referit
sînt specifice și celorlalte uni
tăti similare din tară. De aceea,
rămîn la convingerea că cu cît
vom reveni mai rapid la siste
mele noastre cunoscute de creștere
a puilor, cu atît va fi mai scurt
drumul spre redresare. în ce ne pri
vește. pot să spun că măsurile luate
zilele acestea sînt de natură să asi
gure în cel mai scurt timp realizarea
unui spor de creștere cu 23 grame
peste cel planificat. Dacă furnizorii
de nutrețuri combinate își vor res
pecta promisiunile, vom reuși, totoda
tă. să mărim si greutatea de tăiere a
puilor cu aproape 60 grame, ceea ce
ar oferi nu numai garanția recuperă
rii restantelor la livrare, ci chiar și a
depășirii producției totale de carne
planificate.
Părerea mea este — și o spun
cu toată răspunderea — că dispunem
acum de tot ceea ce este necesar
pentru a asigura. într-un timp foarte
scurt, lichidarea neajunsurilor, iar
colectivul nostru este ferm hotărît să
ridice activitatea si rezultatele între
prinderii la nivelul sarcinilor formu
late de secretarul general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu.
la recenta consfătuire de lucru cu ca
drele din zootehnie — sarcini care,
în cazul nostru. înseamnă obținerea
tn acest an a cel puțin 19 000 tone de
carne si 39 milioane ouă.

Iosif POP

Pe timp și în lubrici

-pregătiri intense
Timiș. Județul Timiș se numără
printre marii cultivatori de sfeclă
de zahăr, dispunînd și de importante
capacități industriale pentru prelu
crarea acesteia. „Starea de vegetație
a culturilor, care ocupă peste 15 300
ha, este bună — apreciază ing. Ște
fan Sălăjan, director la direcția
agricolă județeană. Prognoza dezvol
tării și maturării sfeclei indica la
data de 16 august o greutate medie
a rădăcinilor de 307 grame. Ținînd
seama de acest fapt, precum și de
densitatea corespunzătoare, socotim
că nivelul producției va fi cu cel
puțin 5 000 kg la hectar mai mare
decît în anul trecut".
Interesîndu-ne de stadiul pregă
tirii lucrărilor in vederea începerii
campaniei de recoltare și de prelu
crare a acestei valoroase plante teh
nice, am aflat că în mare acestea
sînt încheiate. Au fost identificate
toate parcelele cu vegetație avan
sată, astfel că recoltarea poate în
cepe la 26 august, iar pină la 5 oc
tombrie — conform graficelor întoc
mite — vor fi recoltate toate cele
7 900 hectare" prevăzute a fi însămînțate în toamnă cu grîu.
Prima șarjă de zahăr din noua re
coltă va fi produsă în ziua de 30
august. în vederea desfășurării rit
mice a recoltării, s-a asigurat o ca
pacitate de preluare din cîmp de
10 000 tone sfeclă pe zi și au fost ame
najate un număr de 42 baze de recep
ție, amplasate in zonele mari cultiva
toare. De asemenea, au fost reparate
toate încărcătoarele mecanice.
în ce privește capacitățile de pre
lucrare a sfeclei de zahăr, fabrica
veche — de 2 000 tone pe zi, supusă
unui amplu proces de modernizare,
este gata pentru a începe fabricarea
zahărului, iar la fabrica nouă — de
4 000 tone pe zi, se efectuează pro
bele mecanice. (Cezar Ioana).

Mureș.
iudetul Mureș, pre
gătirile în vederea declanșării apro
piatei campanii de recoltare și pre
lucrare a sfeclei de zahăr sînt, prac
tic, încheiate. La fabricile de zahăr
din Tg. Mureș și Luduș, spre deose
bire de alți ani, reparațiile au vizat
și unele lucrări mai dificile, cum ar
fi : modificări în decantarea filtrării
zemei de saturația a doua și înlo
cuirea compresoarelor de bioxid de
carbon din import cu cele de fabri
cație proprie. Concomitent, la toate
cele circa 70 baze mari de recepție
— cu platforme tehnologice betonate
— s-au făcut reviziile curente, au
fost reparate agregatele de încărcaredescărcare, s-au pietruit drumurile
de acces etc Totodată, în incinta fa
bricii de zahăr din Tg. Mureș, pen
tru aprovizionarea în mod ritmic cu
materie primă, a fost amenajată o
nouă platformă de depozitare a sfe
clei de zahăr cu o suprafață de încă
12 000 mp.
Pentru recoltarea mecanizată a ce
lor 3 500 hectare planificate, sînt pre
gătite 23 de combine KS și 10 mașini
M.R.S. Au fost inventariate parcelele
ce urmează a fi recoltate mecanizat
și nominalizate formațiile de meca
nizatori care vor executa această lu
crare. De asemenea, pentru optimi
zarea și reducerea corespunzătoare
a distanțelor de transport, s-au fă
cut demersuri pentru creșterea par
cului de vagoane pe linie îngustă,
acolo unde există o cantitate mai
mare de 70 000 tone de sfeclă de
zahăr. Este vorba, in principal, de
zona de cimpie și cea din Valea
Mirajului. Toate aceste măsuri, luate
din vreme, oferă garanția că șl în
acest an în județul Mureș recoltarea
și prelucrarea sfeclei de zahăr se va
desfășura în cele mai bune condiții.
(Gh. Giurgiu).
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S-A „DEMODAT" PEISAJUL?
Mărturisiră din capul locului că prezentul
nostru colocviu este in primul rînd rodul unei
anumite neliniști pe care oamenii de bună cre
dință, de varii profesii și cu pregătiri diferite,
și-au exprimat-o in cursul unor discuții, întiluiri organizate în vederea sondării opiniei be
neficiarilor de frumos sau întîmplătoare. Ne-am
gîndit că temerii, nedumeririi sau neliniștii lor,
alimentate și de o seamă de profeții critice
snoabe, efemere ca orice „modă“, ca orice do
rință de a fi în pas cu orice preț cu ceea ce poate
fi șocant, insolit, cu ceea ce pare să cîștige pen
tru scurtă vreme un număr de aderenți, mai
mult sau mai puțin excentrici — așadar, ne-am
gîndit că acestor interogații neliniștite cel mai

bine le-ar putea răspunde artiștii înșiși, pictorii
conștienți de vocația, de menirea lor. Dar desi
gur că ei le-au răspuns chiar înainte de a-i fi
întrebat noi dacă „s-a demodat peisajul ?“ ; au
răspuns prin ceea ce creează, prin picturile lor,
prin pînzele în care au pus dragostea lor ne
mărginită pentru peisaj in înțelesul cel mai larg
al cuvintului, căci este vorba, in esență, nu de
o iubire pentru un „gen“, ci față de o reali
tate mare și adîncă și care vibrează prelung în
sufletul lor. Această realitate a iubirii lor este
unică : patria cu oamenii și înfățișările ei ome
nești, căci peisajul de care vorbim este un pei
saj uman în fața căruia orice sceptică profeție
pălește, iși pierde umbra da consistență, dispare

Aurel CIUPE:

Semn al iubirii de patrie
Trăim în natură. în mijlocul el.
Nu cred că ne este permis să o
ignorăm. Iar dacă azi. pe cele mai
variate si complexe căi. doblndim
din cc în ce mal multe cunoștințe
despre universul astral, cu atît mal
mare importantă trebuie să acordăm
pămîntulul ne care trăim $1 care ne
hrănește, peisajului nostru care poa
te înfățișa atîtea zed șl zeci de as
pecte interesante pe care artistul
adevărat Ie poate descoperi, din
care poate alege.
Cred că peisajul a fost, este si va
fi unul din importantele motive de
inspirație pentru pictură. Moder
nitatea Iul ca gen al Picturii a fost
totuși pusă uneori sub semnul.în
doielii. Chiar si existenta picturii
e discutată astăzi. Dar asa cum li
este dat omului să cinte. tot asa
cred că îi este dat să si picteze, să
treacă prin filtrul cugetului său
ceea ce vede în natură pentru a
transpune apoi în culoare rezulta
tele acestei cercetări. Este, de fapt,
un șemn că îti iubești Patria, că ii

iubești munții 'si cîmpiile. orașele si
satele, specificul și originalitatea.
Nu este însă ușor să pictezi dună
natură, pentru că odată aflat în mij
locul peisajului constati că există
o necontenită mișcare, că In fle
care zi lumina e alta, reflexele ei
asupra arborilor, caselor, dealurilor
se schimbă mereu. Sînt dificultăți
pe care unii le ignoră. Nu vreau să
fiu nedrept, dar e foarte comod să
stai în atelier si să „creezi". Ge
nerația artiștilor din care fac parte
si care a lucrat mal ales dună na
tură a avut de intlmplnat si de
învins numeroase greutăți. Există
însă aici o luptă care te Îndeamnă
să mergi mai departe, o Invitație
permanentă de a descoperi farme
cul vechi și stabil al locurilor stră
bătute. precum și farmecul nou al
naturii noastre de azi, mal com
plexă, în care se îngemănează fru
musețea moștenită cu aceea adău
gată de mina harnicului nostru
contemporan.

Ion GRIGORE:

Portret al omului
cu ajutorul naturii
Peisajul este, fără Îndoială, un gen
si se practică astăzi, dună atîtea
importante experiențe istorice, cu
rezultate dintre cele mai convingă
toare pentru multi artiști Plastici
Peisajul este in același timp si o
stare de spirit, o atitudine fată de
natură, un univers care te exprimă
ca artist, cu posibilități de cuprin
dere nelimitate, asemenea oricărui
altuia. Peisajul este, la urma ur
melor. o compoziție care evocă
realitatea și nu reproduce, mai
mult sau mai puțin poetic, această
realitate. Vreau să spun, de fapt,
eă un pictor se poate defini Prin
peisaj sau. oricum, din perspectiva
peisajului.
Aduc în pînzele mele natura sa
tului natal nu pentru că ar fi mai
frumoasă ori mai neobișnuită decit
alta, ci pentru că o cunosc mai
bine. Una e să vezi un peisaj si să
vibrezi omenește in fata lui si alta,
cred, să simți acel peisaj, să te
regăsești în el, să aspiri către o
contopire sufletească cu imaginea
lui. Poate că există si trăiri mai
abstracte înaintea unui peisaj, se
poate ca un colț de natură să con
stituie numai un pretext al erupției
lirice subiective. Pentru mina însă
peisajul a fost și va fi întotdeauna o
<-.,x
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calitate a locului, o situare fată de
natură caracteristică unui fel mai
general propriu nouă de a înțelege
această situare. Cred in durabilita
tea peisajului românesc, dincolo de
evoluția genurilor, de interferențele
lor. atita vreme cit acest sentiment
specific in fata naturii se va dovedi
trainic si fără sfîrsit. atita vreme
cit omul nu-1 va putea înlocui cu
un altul la fel de adine si bogat
îp semnificații.
într-un neisai vedem case, copaci,
dealuri, pămînt si cer. dar vedem
în primul rînd omul care vede toate
acestea intr-un anume fel si nu
altul. De aceea, as îndrăzni să
spun că peisajul este un portret al
pinului făcut eu ajutorul naturii.
Personalitatea artistului si price
perea lui de a evoca lumea în cu
loare se destăinuie întru totul pe o
pînză. Și dacă uneori izbutim, iar
alteori nu. rezultatele nu pot fi
puse, bineînțeles, nici pe seama
naturii, pici pe seama genului, Mi
se întîmplă să aspir la surprinde
rea nuanțelor sufletești ale unui
peisaj, a luminii lui interioare si
a atmosferei lui, fără să fi avut
certitudinea reușitei întotdeauna.
Un peisaj este, știm bine, o pictură
și va fi cu adevărat un peisaj în

ca fumul. Apoi ne-am dat seama că a discuta
despre peisaj in pictura noastră, după cum rezultă
și din cele ce urmează, înseamnă de fapt a dis
cuta cîteva din veșnicele probleme actuale ale
artei : relația picturii cu solul originar al picto
rului, diversitatea stilurilor ca expresie a modu
rilor particulare, inimitabile de a simți in chip
autentic legătura indestructibilă cu natura pa
triei, solul nostru veșnic in care rădăcinile
înfipte adine dau coroane largi și înalte. Este
vorba, în fine, despre înțelegerea și practicarea
picturii ca o vocație a iubirii de țară in de
plina libertate a expresiei artistice pe care o
imbracă acest sentiment fundamental.

măsura in care va fi pictură. în
măsura în care tot ceea ce simțim
si glndlm despre natură va trăi
prin legile artei.
Peisajul înseamnă adevăr, si
cînd zic adevăr mă gtndesc la
Andreescu și la toti ceilalți mari
înaintași, un adevăr deopotrivă al
vieții si al creatorului, chemat să o
refacă în culoare, conform viziunii
sale. Peisajul ne asază în continui
tatea unei nobile tradiții, care a si
particularizat, intr-un anume sens,
școala românească de pictură. Cine
întrevede, dealtfel fals, posibilita

tea stingerii peisajului in epoca
actuală uită voit că acesta nu s-a
născut și dezvoltat. Ia noi. exclu
siv din rațiuni stilistice, din coche
tării cu moda, care odată apusă
face anacronic si genul. Asupra
peisajului se răsfringe ceva esen
țial atît din perenitatea naturii, cit
si din experiența culturii noastre.
Depinde numai de artist ca această
tradiție să se manifeste viu. să îm
bogățească datele moștenite cu
perspectiva spirituală Înnoitoare a
prezentului socialist.

Mihai BANDAC:

Măreția plaiurilor natale
Plănuisem împreună eu regreta
tul Toma Caragiu șă realizăm. în
„acel an 1977“. un film despre
pictură. Însoțiți de echipa de fil
mare. urma să străbatem ținuturile
Transilvaniei, Oașului. Maramure
șului. Deltei, continuînd. ne cit
ne-ar fi fost posibil, acolo. „în
peisaj", acele discuții memorabile,
purtate în timp, asa cum îi plăceau,
dimineața la el acasă sau uneori
seara la mine la atelier.
Afirmarea esenței umane și ne
voia sa de frumos, imaginea ființei
gindltoare despre ea însăși, despre
valorile solare ale universului, des
pre existentă ar fi constituit ne
semne tema fundamentală si stin
dardul neîmplinitei noastre aventuri
spirituale...
Ne-am fj reîntilnit din nou. în
plimbările noastre tainice, prin
Marele Muzeu Imaginar al Pictu
rii. unde Anotimpurile Pămîntulul.
redate eternității de către Pictorii
lumii, ne-au fascinat întotdeauna
cu inefabilul lor mister...
Înmiresmate dimineți da primă
vară sau nori de vară. înalti si
maiestuoși. plutind deasupra lanuri
lor de grîu, viaturi de toamnă,
purtînd cu ele nostalgii si păsări
trecătoare peste păduri Îngălbenite,
le-am fi întilnit in pînzele iul
Giotto. Massaccio, Fra Angelico.
Botticelli, Van Eyck, Memling, apoi
Leonardo. Michelangelo, Giorgio
ne. Titian. Tintoretto. Cranach,
Bruegel...
El Greco, Velasquez, Vermeer și
Rembrandt, unicul în fata căruia
am fi tăcut mult timp...
Millet. Courbet si Corot ar fi În
semnat ultimul popas. înaintea in
trării în luminoasa sală a Impresionistilor. Acolo, odată cu uimi
rea. bucuria si revelația lor bene
fică, am fi Întilnit alto imagini,
neașteptate, ferite de conștringerl
și canoane, de tristete si zădărni
cie. povestindu-ne despre credința
în această lume, prin care trecem
și pe care o iubim. Culoarea re

găsită si alăturată do atunci dese
nului. victorioasă si senzuală, ofe
rea picturii, pentru totdeauna, ade
vărata libertate : asemenea poeziei,
muzicii și sufletului omenesc, ea
putea să fie lirică... Miraculoasa
sală Van Gogh ne-ar fi fascinat
din nou, cu sorii săi imenși din
cerurile ireale, pe care Toma avea
să-i intîlnească prea surind... Dufy
și Picasso ar fi încheiat poate șirul
acesta nobil de cavaleri si la ie
șire. pe treptele Muzeului, ne-am
fi amintit si am fi glumit ne sea
ma „ingenuității" și „grabei" cu
care „neobarbari" ai acestui sfîrsit
de mileniu, veniti din negurile
preistoriei, din bezna vremurilor,
din neputință, aflati in ..transe
existențiale" șl „angoasați", alergau
bezmetici prin sălile eterne, negindindu-le valoarea...
In final, plimbindu-ne pe dealu
rile lui Andreescu sau prin cimphle si primăverile lui Ciueurencu.
l-am fi Întilnit pe Nicolae Labis—
„Am iubit de clnd mă știu / cșrul
verii străveziu / despletitele răchi
te / curcubeele pe stînci / ori pă
durile adinei / sub ger alb Încre
menite / mi-a fast drag pe bărăgane / să văd fetele morgane / ori
pe crestele din munte / ioc de
trăsnete rotunde / scurgerea co
corilor / pacea înălțimilor / semetia pinilor / plini do scama norilor
/ ... / toată-aeeastă măreție / ne-a
fost dată din vecie l..."
Sini convins si acum, dună atit
timp, că acest film trebuia să fie
făcut, ci mal ales prestigiul per
sonalității lui Toma Caragiu. vo
cația simplității Si profunzimea
gindirii sale, completate țoate de
o mare dragoste pentru poezie si
pictură, i-ar fi asigurat dimensiu
nea si succesul, Vorbind despre
„peisaj", in românește si mai ales
intr-o gîndire românească, am fi
reușit să restabilim si să aducem
in prim plan cîteva adevăruri ne
cesare.

SO !' '

„DRUMUL MARE"

(Urmare din pag. I)
nute a lucrătorilor de la sate, pro
ducția globală agricolă a județului
a crescut în anul trecut de aproape
două ori față de 1965. ajungind la
aproape patru miliarde lei.
— Care tint, tovarășe prim-se
cretar, efectele directe determinate
de avlntul dezvoltării economice
in viața locuitorilor din orașele și
comunele vasluiene ?
— înfăptuirile economice au avut
implicații profunde asupra nivelu
lui material și spiritual al oameni
lor muncii, în general asupra des
tinului locuitorilor județului. Sem
nificativ este faptul că populația
ocupată in industrie și celelalte ra
muri neagrieole a crescut de la 20,7
la sută tn 1965 Ia 44,5 la sută in
1980. într-un județ care deținea
cîndva triste recorduri tn ceea ce
privește numărul mare de analfa
beta există astăzi o intensă viață
spirituală. Peste 135 000 fii ai ju
dețului sînt cuprinși in sistemul
învățămintului do stat de toate
gradele, avînd la dispoziție o puter
nică bază tehnico-materială. Atit în
școli, cit si în casele de cultură,
cluburi, cămine culturale, biblio
teci se desfășoară o susținută acti
vitate cultural-educativă de formare
a omului nou, înaintat al societății
noastre Socialiste.

Noile coordonate ale dezvoltării
economice creează condiții pentru
înfăptuirea integrală și pe aceste
meleaguri a programului partidu
lui de creștere a bunăstării mate
riale și spirituale a oamenilor
muncii. Pe baza industrializării
impetuoase a crescut gradul de
urbanizare a localităților, populația
ce trăiește în orașe ajungind in
prezent la 137 000 locuitori, față de
numai 75 000 locuitori in anul 1965.
Confortul, civilizația — ca elemente
caracteristice pentru condiția omu
lui societății socialiste — iși pun tot
mai mult amprenta pe aspectul lo
calităților noastre. Cele . patru orașe
ale județului au cunoscut transfor
mări radicale, ca urmare a construi
rii în perioada celor 15 ani a peste
20 000 de apartamente, precum și a
altor edificii social-culturale. Este
demn de remarcat faptul că numă
rul apartamentelor este astăzi de
peste 12 ori mai mare decit in anul
1865. Municipiul Vaslui — reședința
județului — a devenit un oraș mo
dern, practic de nerecunoscut, cu
un centru civic somptuos in care
se imbină armonios arhitectura
modernă șl elemente de arhitectură
tradițională moldovenească, precum
și cu o platformă industrială în plină
dezvoltare. Municipiul Birlad —
oraș cu o veche și bogată viață
economică șl culturală, cunoaște

Ion Grigore

„DIMINEAȚA

in continuare un puternic proces
de industrializare și de dezvoltare
edilitar-gospodăreaScă.
Prefaceri
înnoitoare a cunoscut orașul din
tre vil — Huși — Care a căpătat și
statutul de oraș industrial. La
sate, mal mult de 50 la Sută din
fondul locativ este renovat sau
nou construit, iar în centrele civice

tre — media de vîrstă a persona
lului muncitor ai acestora nedepă
șind 22—23 de ani — cadre capabile
să folosească tehnica și tehnologiile
cele mai moderne. Desigur, în con
tinuare, rămîne ca o problemă fun
damentală pentru organele și orga
nizațiile de partid din județ pregă
tirea Și educarea tineretului munci

PĂM1NTULU1
poem de Adrian PĂUNESCU

Pămînt al nostru, viața noastră ești,
Se află morții neamului In tine,
Suflarea ta de tainic zeu ne ține.
Aici, în brazda Țării Românești.
Tu ne cunoști și starea, după mers,
Călcăm de muncă sau de apărare ?!
Durerea noastră, ca a ta, te doare,
Cărunt te-ngîndurezi in Univers
Cînd vine primăvara, rîzi in ploi,
Și verde violent îți arde chipul,
Alergi s-avem visatul echilibru
Și faci curat în suflete la noi.
Noi — vegetație sîntem, pămînt,
Plantele tale mult misterioase.
Ce crengi stelare ne-au crescut în oase
Și ochii — floarea soarelui ne sînt.
Pămînt — din marele pămînt — rămîi !
Materie ce nu se poate stinge,
Ninsoare neagră ești, tot cerul ninge,
traseu final și leagănul dinții.
Mulți se uitau, la jurămînt, în sus,
Dar noi spre tine facem jurămintul :
Nu e mai sacru cerul ca pămintul
Și stele ca pămintul nostru nu-s.
Iar noi, latinizații daco-geți,
Datori sîntem spre fiecare brazdă,
Cu singe am plătit să fie-a noastră
Și fiecare bolovan — cu vieți.
„Noi vrem pămînt !", au zis in aprigi ani
Țăranii jefuiți de orice drepturi.
...Acum, pămintul, din bătrine piepturi,
Se-aude murmurind t „Eu vreau țărani !“.

Să-ngenunchem, curat și monoton,
Pe-acest pămînt care ne e părinte
Și sărutind aceste brazde sfinte
Să fim țăranul fără moarte, Ion.

Dar nu ajunge simplul ritual
Doar munca e durabilă iubire
Să dăm acest pămînt la înflorire.
Din munte dur pină-n molatec mal.
Prea ne-a costat redobindirea Iui
Și prea am fost, in toată lupta noastră,
Crucificați pe fiecare brazdă,
Pindiți mereu de pofta nu știu cui.

In trenuri au cărat de-aici pămint
Să-și facă hoții o mănoasă vatră,
Ne-au sechestrat și marmură și piatră
Să-și facă temelii eterne, vrînd.
Pe tălpi de cizme ni l-au suflecat
Dar tras de un magnet ce nu se lasă
Pămintul nostru s-a întors acasă
Tirlș, ca prizonierul evadat.

Și-atunci de ce să-1 ardem nemilos ?
De ce să-1 facem inimă pustie,
Cînd el, să fie pîinea noastră, știe
Șl patul nostru, cerul bun de jos ?

Pe fiecare petec de pămînt,
Să ni se simtă clar blazonul mîin>i,
Să dăruim vieții, florii, plinii
Acest pămint ajuns prin luptă — sftnt.

Atomi de voievod și de țăran
Strămoșii noștri, moșii, fiecare,
Se află-aici, ii ținem sub picioare,
Un om — topit e-n orice bolovan.

HUNEDOARA • Timp de 0
săptămînă, în orașul Brad s-a
desfășurat cea de-a Vil-a ediție
a manifestării cultural-educative
intitulate „Zarand", care a cu
prins numeroase acțiuni politico-ideologice in sprijinul pro
ducției, de educare materialistștiințifică și artistică a maselor.
De o largă audiență la public
ș-au bucurat proiecțiile de fil
me de scurt metraj realizate
de cinecluburile „Zarand" și
„Minerul". • în fața casei de
cultură din Călan a avut loc un
spectacol de sunet și lumină
sub genericul „Rază de soare",
la care au participat numeroși
oameni ai muncii din Călan.
(Sabin Cerbu).
MUREȘ • Bala mare a Pala
tului culturii din Tg. Mu
reș a găzduit un apreciat spec
tacol muzicai-coregrafie dedicat
apropiatei sărbători de la
23 August. Artiștii amatori de la
„Electromureș", Trustul de construcții-montaj Mureș, I.J.G.C.L.,
casa de cultură a sindicatelor și
alte unități din municipiu au
pus In valoare, în fața a nu"
mefoșl spectatori, nestematele
cîntecului, jocului și portului
popular românesc, maghiar, ger
man din această zonă a țării.
• Un moment cultural inedit

tat Stațiunea de cercetare pentru
combaterea eroziunii solului Perieni, județul nostru a primit un
mare volum de investiții — de circa
șase miliarde lei în ultimii 15 ani —
care a asigurat îmbunătățirea sub
stanțială a fertilității terenurilor de
pe colinele și luncile din județ.
— în acest an, dar mai ales in

JUDEȚUL VASLUI
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ale comunelor se conturează an
sambluri care cuprind dispensare,
cămine culturale, magazine, bru
tării, spații de produație și pres
tări servicii.
— Ce aspecte esențiale desprin
deți din preocupările actuale ale
organizației județene de partid ?
— Darea in folosință a unor im
portante capacități de producție a
impus calificarea și formarea zeci
lor de mii de cadre necesare, care
au fost recrutate îndeosebi din rindul tinerilor din județul nostru. Pu
tem afirma că in acești 15 ani s-au
format și pregătit noile generații de
muncitori din întreprinderile noas

tor îft spiritul unei înalte discipline,
maturizarea sa, calificarea și per
fecționarea pregătirii profesionale a
întregului personal muncitor, care
să asigure funcționarea ireproșabilă
a modernelor utilaje și instalații din
fabricile și uzinele noastre, din noile
obiective economice ce vor fi puse
in funcțiune în perioada următoare.
Una din problemele fundamentale
eu care s-a confruntat și se mai
confruntă județul nostru o consti
tuie valorificarea fondului funciar.
Ca urmare a sprijinului permanent
acordat de conducerea partidului șl
statului nostru, personal de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, care a vizi

cincinalul viitor, vom asista la mu
tații fi mai profunde in dezvoltarea
economlco-socială a meleagurilor
vasluiene, atit din punct de vedere
cantitativ, dar mai ales calitativ.
De aceea, v-aș ruga să vă referiți,
pe scurt, la dezvoltarea viitoare a
județului Vaslui.
— Beneficiind In continuare de
roadele politicii partidului de repar
tizare rațională a forțelor de pro
ducție pe întreg teritoriul țării, ju
dețul Vaslui va cunoaște in cinci
nalul 1981—1985, pe baza documen
telor Congresului al XII-lea al
p.C.R., o puternică dezvoltare eco
nomlco-socială. în cincinalul viitor,

Ilustrație de Eugen DICH1SEANU

Noi înșine vom fl pămînt cîndva,
Acum să facem brazda mai adîncă
Să ne-nchinăm, prin dreapta noastră muncă,
Pămintului străbun, Măria Sa.
Al primăverii semn, cu frunze verzi,
Se-aude-n spicul griului cum bate,
Ce dulce unduit, ce sănătate,
Iți vine să-ntinzi mina să dezmierzi.
Dar unde s-a văzut, ș-a pomenit,
Un braț să poată mingii» deal-vala
Aceste dulci cimpii monumentale
Și griul declinat la infinit,
Pămint al nostru, dulcea noastră stea,
Cu toții ne întoarcem către tine.
Că dacă tu te simți sub stele bine
Nici o-ncercare nu va fi prea grea.
Cînd omul ține brazdele in friu,
Și primăvara e-un învins examen,
Căleați atent, pămintul face oameni,
Căleați atent, pămintul face grîu.

a avut Ioc la școala generală din
Zau de Cîmpie. Aici, tînărul și
talentatul artist amator Szăntâ
Săndor, originar din această co
mună, expune în fata consăte
nilor săi peste 30 lucrări de
linogravură inspirate din viața
nouă a satului, a țării. (Gh.
Giurgiu),
SIBIU • La muzeul Brukenthal a fost vernisată expozi

ția de carte „Mărturii despre
romanitatea, unitatea și conti
nuitatea românilor", care pre
zintă numeroase manuscrise,
incunabule și cărți vechi ro
mânești aflate în colecția de car
te rară din secolele XV-XVIII a
bibliotecii muzeului. • Revista
„Transilvania" (nr. 7) prezintă
pe un spațiu larg literatura ac
tuală de limbă germană din
țara noastră, ilustrată cu creații
ale unor binecunoscuți poeți și
scriitori, printre care Georg
Scherg, Nikolaus Berwanger,
Arnold Hauser, Joachim Wittstock, Richarda Terschak ș.a.
(Nicolae Brujan),

VASLUI • In orașul Huși,
consiliul județean al sindicate
lor a organizat o amplă mani

industria se va dezvolta Intr-un
țitm mediu anual de 18,7 la sută,
volumul de activitate din acest sec
tor va ajunge in 1985 la 25,7 mili
arde lei, de 2,4 ori mai mare decit
In 1980. O atenție deosebită se va
acorda agriculturii. Valoarea pro
ducției globale În acest sector va
fi în 1985 de pesțe șase miliarde lei.
prin extinderea mecanizării lucră
rilor, a chimizării și irigațiilor,
printr-o mal bună zonare, concen
trare și specializare a producției
agricole, vor spori substanțial can
titățile de produse la unitatea de
suprafață, precum și ponderea zoo
tehniei în ansamblul agriculturii.
Fără îndoială că dezvoltarea in
ritm ascendent a economiei jude
țului se va răsfringe șl in anii ce
vin pe multiple planuri asupra ni
velului de trai al oamenilor mun
cii, asupra calității vieții, a gradu
lui de cultură și civilizație. Pe lingă
sporurile Însemnate de venituri
provenite din majorarea retribu
țiilor, se vor crea pînă în 1985 încă
22 000 de noi locuri de muncă, din
care circa 70 la sută vor trebui șă
fie ocupate de muncitori cu inaltă
calificare. Sîntem conștienți de fap
tul că, tn anul acesta, cit șl in pe
rioada următoare, vom avea de re
zolvat un șir de probleme majore
pentru a asigura dezvoltarea indus
trială a județului. Cuvintăriie tova

festare cultural-educativă, care
a reunit brigăzi artistice din
Vaslui, Birlad și Huși. In această intreeere județeană s-au
detașat formațiile de ia între
prinderile
„Textila"
Vaslui,
„Confecția" Birlad și Filatura
de bumbac Huși, ce vor repre
zenta Vasluiul la apropiata fază
de zonă a brigăzilor artistice ale
sindicatelor , djji întreprinderile
industriei ușoare, (Crăciun Lăluci).

ARGEȘ » în organizarea
Muzeului județean Argeș, la Pi
tești s-a vernisat o interesantă
expoziție de valori numismatice
și filatelice. Vizitatorii iau cu
noștință aici de colecții de mo
nede persane, grecești, romane,
bizantine și românești, precum
și de colecții de ștampile și
timbre obliterate românești, în
tre cara și din zona Argeșului,
existente de-a lungul vremuri
lor. (Gh. Cirstea).
SUCEAVA • A apărut Anu
arul Muzeului județean Sucea
va, volumele VI și VII. în cel?
700 de pagini sîpt prezentate im
portante studii de istorie, docu
mente, medalioane, articole de
muzeologie, note, comentarii,
însemnări bibliografice. (Gheorghe Parascan).

rășului Nicolae Ceaușescu rostite la
Consfătuirea do lucru de la C.C- al
P.C.Il. din 29—30 mai a.C. și ia șe
dința plenară lărgită a Consiliului
Național al Oamenilor Muncii din
13 iunie a.c., indicațiile și orientă
rile date constituie și pentru noi un
amplu program de acțiune. Am
analizat cu exigență și răspundere
într-o plenară a comitetului jude
țean de partid cu activul de partid
și de stat, în lumina cuvîntărilor
tovarășului Nicolae Ceaușescu, defi
ciențele și lipsurile din activitatea
noastră șl am stabilit măsuri ferme
pentru îndeplinirea integrală a
sarcinilor de plan și a angajamen
telor asumate in întrecerea socia
listă, aplicarea întocmai a noului
mecanism economico-financiar, în
tronarea în întreaga viață economico-socială a principiilor autogestiunti și auțoconducerii muncitorești,
pentru reducerea permanentă a Con
sumurilor de materii prime și ma
teriale, de combustibil și energie,
precum și pentru realizarea și de
pășirea planului la investiții șj ex
port. în aceste zile, în preajma ma
rii sărbători, colectivele unităților
economice din județ iși intensifică
eforturile pentru ca. alături de în
tregul popor, să-și sporească con
tribuția la înflorirea României so
cialiste.
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Profund mișcat de mesajul prin care mî-ați transmis calde felicitări și
bune urări cu ocazia celei de-a V-a aniversări a Revoluției Socialiste Malgașe
și a celei de-a XX-a aniversări a independenței Madagascarului, vă exprim
vii și sincere mulțumiri.

Sub semnul unei mari
DIDIER RATSIRAKA
Președintele Republicii Democratice
răspunderi pentru
a Madagascarului
apărarea păcii, libertății încheierea lucrărilor celei de-a Vl-a sesiuni a Comisiei
mixte guvernamentale de colaborare economică
și independenței
și tehnico-științifică româno-vietnameză
popoarelor
menii de interes major pentru con
La București s-au Încheiat, sîmbăstrucția socialistă din ambele țări,
tă, lucrările celei de-a Vl-a sesiuni
tei țări au toate calitățile, puterea și
energia de a edifica societatea socia
listă, așa cum și-au propus".

„Lucrările congresului au fost pre
gătite temeinic de către Comitetul
român de organizare. Buna organiza
re s-a făcut simțită pe tot parcursul
congresului, al cărui program cunoaste o desfășurare impecabilă, in
ciuda marelui număr de participanți
— a subliniat prof. dr. h.c. ERNST
ENGELBERG, membru al Academiei
de Științe a R.D G., conducătorul de
legației de istorici din R.D.G.
Mesajul adresat congresului de
președintele Nicolae Ceausescu a fost,
atit pentru mine, cit și pentru colegii
mei din R.D.G., deosebit de impre
sionant prin conținutul său politic si
uman. Prin cuvinte emoționante, care
se adresează direct conștiinței, pre
ședintele României a atras atenția
asupra marii răspunderi pe care o
poartă istoricii in fața societății, a
apreciat lupta pentru apărarea păcii,
a libertății si independenței popoare
lor, pentru păstrarea individualității
lor naționale drept îndatoriri fun
damentale ale istoricilor. Acest pro
gram a intrunit adeziunea tuturor
participanților, E necesar ca toate
rceste țeluri nobile, evidențiate de
reședințele
Republicii Socialiste
tomănia, să-ți afle materializarea in
munca de cercetare ți in scrierea
istoriei din fiecare țari in parte.
Nu încape nici o îndoială
știința
istoriei dispune de mari posibilități
de a contribui la înțelegerea intre
popoare. Cu cit cunoaștem mai bine
istoria fiecărui popor, cu atit mai
lesne se înfăptuiește dezideratul
înțelegerii. S-au purtat la congresul
nostru discuții pe tema „limbajului
istoricului", în cadrul cărora s-a des
prins ca un laitmotiv necesitatea de
a se scrie și vorbi in așa fel incit să
ne facem înțeleși nu numai de spe
cialiști, ci de întreaga masă a popu
lației. Așadar, nu numai conținutul
scrierilor noastre, militind pentru
pace, libertate și progres, este impor
tant, ci și găsirea formei celei mai
potrivite de tratare.
Vizitez pentru prima oară România
și sînt deosebit de impresionat mai
ales de amabilitatea, solicitudinea
oamenilor, de felul lor deschis de a
fi. Și sint convins că oamenii aces

„Sînt bucuros și onorat că mă aflu
in România, la București, cu ocazia
celui de-al 15-lea congres interna
țional de științe istorice — ne-a spus
PAOLO BREZEI, profesor la Unir
versltatea din Roma, membru al Co
mitetului italian de științe istorice.
Lucrările acestui forum ne oferă
prilejul să cunoaștem o țară deose
bit de frumoasă și un popor minunat,
poporul prieten al României, să
stringem contactul cu colegii români

Declarații ale unor
participanți la congres
și cu instituții culturale din țara
dumneavoastră.
In ceea ce privește congresul, se
poate spune că s-a creat un cadru
propice dezbaterilor și schimburilor
de idei, atit in plen, cit și pe secții.
Colegii din România și din celelalte
țări participante au prezentat refe
rate și rapoarte interesante, menite
să contribuie la dezvoltarea științelor
istorice. Sintem deosebit de satisfăcuți de desfășurarea lucrărilor și, cu
toții, mulțumim României pentru
găzduirea acestui congres.
In mod deosebit mi-a rămas in me
morie ședința inaugurală, unde am
ascultat cu cea mai mare atentie
Mesajul președintelui Nicolae
Ceaușescu Ca și ceilalți colegi, cu
care am stat de vorbă, am remarcat
ideile generoase cuprinse în acest do
cument de mare importanță. Pentru
că președintele României nu s-a li
mitat doar la a ne adresa cuvinte
de bun venit, ci a intrat adine in pro
blemele fundamentale ale științelor
istorice, dovedind o cunoaștere te
meinică a acestor probleme, o înțe
legere profundă a tuturor subtilități

lor istoriei. Deosebit de prețioasă
este ideea că istoria nu constituie o
știință rece, sterilă, ci o știință vie;
in măsură să slujească la mai buna
cunoaștere și apropiere intre po
poare, la întărirea păcii. Aceasta este
esența mesajului președintelui, care
a subliniat ci putem contribui, prm
știința noastră, prin obiectivitatea cu
care prezentăm faptele, la înțelegerea
reciprocă între popoare".

„Este un congres de succes — ne
declară prof. dr. GILBERTO AR
GUELLO ALTUZAR și prof. ELSA
GRACIDA ROMO de la Universitatea
Națională Autonomă din Ciudad de
Mexico — pentru că sînt prezenți sute
și sute de istorici, ceea ce a oferit
largi posibilități pentru un bogat
schimb de idei, diversitate tema
tică, numeroase comunicări, va
loroase prin calitatea ridicată a
autorilor lor. Se cuvine, de aseme
nea, subliniat climatul de absolută
libertate de opinii și, cu deosebire,
sprijinul acordat de guvernul român
pentru reușita organizării, din toate
punctele de vedere. Ținind seama de
toate acestea, se poate considera că
cel de-al XV-lea Congres internațio
nal de științe istorice se înscrie ca
un eveniment important, ce va con
tribui, fără îndoială, la destindere in
Europa, la o mai bună înțelegere
intre popoarele vechiului continent,
ca și de pe alte meridiane. Pentru că,
așa cum remarcabil a precizat pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, in Me
sajul adresat lucrărilor noastre, isto
ricii nu sint niște intelectuali de ca
binet, ci au un rol social, un impact
în viața social-politică a epocii în
care trăiesc. Rolul istoriei este de
terminat, mai presus de orice, de
necesitatea care există de a acționa
asupra societății prezente, de a rea
liza un proiect asupra viitorului prin
studierea
trecutului,
concepind
această știință ca un proces continuu".
Anchetă realizată de

Gabriela BONDOC
V. PAUNESCU
S. ACHIM

tv
Programul 1
8,30 Șoimii patriei
8,40 Film artistic pentru
copil i
„Aventurile lui Babușoâ".
10.SO Viata satului
11,45 Bucuriile muzicii
12,30 De strajă patriei
13,00 Telex
13,05 Album duminical
15,41 Telesport. Fotbal : Dinamo — Corvinul Hunedoara în Campionatul
național divizia „A". Înregistrare
de la București.
17,15 Șah.
17.35 Film serial l „Martin Eden",
18.35 Micul ecran pentru cei mici
19,00 Telejurnal
19,20 Antena „Cîntărli României", Emi
siune realizată In județul Hu
nedoara
ăO.ăS Film artistic : „Concursul". Pre
mieră pe tară.
12,00 Telejurnal ■ Sport

• „UN COPAC DE
FIECARE OM". împăduriri
le reprezintă to Mauritania un
mijloc eficace de prevenire a
extinderii deșertului și de spo
rire a suprafețelor utilizate pen
tru agricultură. în ultimii ani,
populația din această țară a
desfășurat mai multe acțiuni
susținute de plantare a copaci
lor, De curînd, populația capi
talei, Nouakchot, al cărei număr
șe ridică la 140 000 de locuitori,
a participat la o amplă acțiune
în această direcție sub deviza
„un copac pentru fiecare om".

• AURUL BRAZILIEI.
Un raport al Companiei pentru
cercetarea resurselor minerale
din Brazilia subliniază că. In ur

Dezbaterile din subsecțiunea de
istorie modernă au cuprins co
municări în legătură cu re
percusiunile economice asupra Eu
ropei ale descoperirii și cuceri
rii Americii, surse alternative de
furnizare a sclavilor pentru plan
tațiile din Lumea Nouă, reacția
Chinei la comerțul vestic în peri
oada 1931—1949, comerțul asiatic în
secolele XV-XVIII.
Temele tratate au subliniat inte
resul actual pentru studierea tre
cutului popoarelor care și-au cuce
rit independența după cel de-al
doilea război mondial, cauzele ce
au determinat întîrzierea dezvoltă
rii lor în perioada colonială, punind în lumină formele de exploa
tare economică și socială a acestor
popoare de către puterile coloniale.
Problemele de istorie contempo
rană au fost tratate în cadrul a
două mari teme : „Societăți" și
„Muncă și gestiune în industrie în
secolul XX ; forme de cooperare".
în cadrul temei „Societăți" au fost
prezentate rapoarte despre pro
gresul științific și tehnic și coexis
tența pașnică în epoca contempora
nă, implicațiile mobilității sociale
exemplificate prin emigrare ca ac
cesoriu al industrializării Americii,
despre relația problemelor națio
nale și sociale în revoluția Hsinhai
în China, reformele agrare in peri
oada dintre cele două războaie
mondiale, evoluția pe termen lung
a criminallsticii în Finlanda, poli
tica partidelor — stabilitate poli
tică și schimbări sociale în Irlanda
în perioada 1932—1973.
Problematica celei de-a doua
teme de istorie contemporană a fost
ilustrată prin comunicări privind
dezvoltarea istorică a organizării
muncii in perioada 1930—1965,

Programul 3
10,00 Concert educativ
11,00 Ora elevului
12,00 Muzică populară
12.15 Reportaj T.
12.30 Din muzica 51 dansurile po
poarelor
13.35 Documentar artistic.
14.15 Arii ți scene din operete șl opere
românești
14.45 Desene animate
15,10 Muzică populară
15,40 Teatru TV : „Baladă pentru oame
nii anului unu" de D.R. Popesqu
15.35 Succese ale artei interpretative ro
mânești
17.3# Bucureștiul ieri, azi, mîlne
17.50 Videoteca muzicală
19.00 Telejurnal
19,20 Telerama
19.50 Intilnire muzicală
20.45 Emisiune culturală
21.15 Romanțe șl elntece de petrecere
22,00 Telejurnal • Sport
LUNI. JS AUGUST
Programul 1
18,00 Emisiune ta limba maghiară

mătorii patru sau cinci ani, pro
ducția de aur a acestei țări ur
mează să atingă nivelul anual
de 300 de tone (în prezent Bra
zilia produce circa 34 tone de
aur pe an), ceea ce o va situa
printre cei mai mari producă
tori de metal galben. în raport
se arată că pe teritoriul brazi
lian au fost identificate în total
54 regiuni aurifere.

• „SUSPANS" LA...
EWING DALLAS. Se va
pînă la urmă cine a atentat la via
ța lui J.R. Ewing, eroul cunoscu
tului serial, care a Înregistrat pe
plan mondial, In sezonul trecut,
cel mai mare record de telespec
tatori din toate timpurile? O în
trebare la care se spera că răs
punsul va fi aflat la 19 septem

conflictele de muncă generate de
raționalizarea personalului în Fran
ța între anii 1919—1929, relația între
muncă și organizare în conduce
rea industriei in secolul nostru,
conducerea și controlul muncito
resc in domeniul întreprinderilor
proprietate socială, despre eficien
ța în industrie, precum și despre
raporturile între agricultură și ad
ministrație în Suedia. Alături de
aceste teme, problemele progresu
lui științific, coexistenței pașnice,
mobilității sociale, ala raporturilor
dintre aspectele naționale și socia
le, ale reformelor agrare eviden
țiază amplificarea continuă a pro
blematicii abordate da științele
istorice,
preocuparea acoperirii
manifestărilor umane în toată
complexitatea lor.

★
Comitetul de organizare al celui
de-al XV-lea Congres de științe
istorice a oferit, simbătă seara, în
saloanele hotelului Athenâe Palace,
o recepție în onoarea participanților.
Au luat parte Mihnea Gheorghiu,
președintele Academiei de științe
sociale și politice, Maria Groza,
adjunct al ministrului afacerilor
externe, Costache Zmeu, adjunct
al ministrului turismului, repre
zentanți ai vieții noastre științifice
și culturale.
Au fost prezenți Karl Erdmann,
președintele Biroului Comitetului
internațional de științe istorice,
Aleksander Gieysztor și Gor
don A. Craig,
vicepreședinți,
Michel Franțois, secretar general,
alți membri ai conducerii comite
tului, delegați la congres.
(Agerpres)

18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.25 Dosarul energiei
19.40 Documentar științific.
20.30 Noi, despre viața noastră.
20,45 Roman-foileton : „Prietenul nos
tru comun". Episodul 2
21.40 Gala marilor lnterprețl
22.10 Telejurnal
Programul 3
16,00 Album eoral
16.20 Cenacluri ale tineretului
16.50 Secvențe din filmul stagiunii mu
zicale
17,15 De pretutindeni, Sudanul pe caisa
dezvoltării
17.40 Ansamblul folcloric „Rapsozii
Botoșanilor"
18.20 Mărturii din Tara de Piatră.
18.30 In ritmurile muzicii ușoare
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.25 Mozaic — selecțiuni
20,55 Maeștri ai artei muzicale româ
nești
21.5# Un fapt văzut de aproape
22,1# Telejurnal

brie, clnd televiziunea ameri
cană ar fi urmat să transmită
primul episod al celei de-a doua
părțj a serialului, în curș de
turnare. Situația s-a complicat
insă, pe neașteptate, datorită
grevei actorilor americani de
filrr», ceea ce creează o situația
de „suspans11 demnă de ultimul
episod al primei părți, cind J, R.
a fost împușcat de o mină necu
noscută. Atit de mare este cu
riozitatea telespectatorilor, incit
un ?iar britanic a oferit actoru
lui Larry Hagman. interpretul
Iui J. R., aflat temporar în va
canță în Anglia, suma de 100 000
lire dacă dezvăluie numele făp
tașului. Actorul a răspuns că,
spre regretul lui, nici el nu știe :
singurii care cunosc secretul sînt
autorii scenariului și aceștia îl
păzesc cp strășnicie.,.

precum și desfășurarea schimburilor
reciproce de mărfuri.
Exprimindu-se satisfacția pentru
evoluția continuu ascendentă a aces
tor relații de colaborare, s-au stabi
lit noi măsuri menite să conducă la
dezvoltarea și diversificarea lor, la
lărgirea schimburilor comerciale.
în încheierea lucrărilor, desfășura
te în spiritul tradiționalelor relații de
prietenie, stimă și respect reciproc,
conducătorii celor două delegații au
semnat Protocolul sesiunii a Vl-a a
Comisiei mixte guvernamentale de
colaborare economică și tehnico-științifică dintre Republica Socialistă
România și Republica Socialistă
Vietnam.
La semnare au fost de față Marla
Groza, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, Marin Trăistaru, ad
junct al ministrului comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale, Ion Medrea, ambasadorul ță
rii noastre la Hanoi, Tran Thuan,
ambasadorul R. S. Vietnam la Bucu
rești, precum și membrii celor două
delegații.

Plecarea ministrului de stat pentru
afaceri externe al R.A. Egipt
Simbătă dimineața a părăsit ca
pitala dr. Boutros Boutros Ghali,
ministru de stat pentru afaceri ex
terne al Republicii Arabe Egipt, care,
la invitația ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Româ
nia, a efectuat o vizită in țara
noastră.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele
egiptean a fost salutat de Ștefan An
drei, ministrul afacerilor externe, de
alte persoane oficiale.
Au fost prezenți Mohamed Wafik
Hosny, ambasadorul R.A. Egipt la
București, și membri ai ambasadei.
(Agerpres)

PIN PARTEA CONSILIULUI DE STAT

COMUNICAT
în legătură cu folosirea autoturismelor
proprietate personală în zilele de
23 și 24 august 1980
în zilele de 23 și 24 august 1980,
autoturismele proprietate personală
pot circula Indiferent de numărul de

Continuarea lucrărilor
Simbătă s-au încheiat lucrările pe
secțiuni ale celui de-al XV-lea
Congres internațional de științe
istorice.
Secțiunea „Mari teme" a progra
mat, in această zi, pentru prima
dată in istoria congreselor interna
ționale de istorie, tema „Femeia în
societate11. Raportul general a tost
susținut de Claude Folen (Franța),
iar corapoartele de către specialiști
din Bulgaria, Coreea de Sud, El
veția, S.U.A., Suedia, U.R.S.S.
Dezbaterile din această secțiune
au evidențiat actualitatea luptei
femeilor pentru dobîndirea deplinei
egalități în drepturi, pentru eman
ciparea lor completă, condiție im
portantă pentru progresul oricărei
societăți. Participanții au acordat
un deosebit interes expunerii cu
privire la rezultatele procesului de
emancipare a femeii în România,
de afirmare a sa în viața politică,
economică și socială a țării, de
creștere a rolului ei în înfăptuirea
tuturor obiectivelor construirii so
cietății socialiste multilateral dez
voltate în România.
în cadrul secțiunii „Metodologie",
raportul general, prezentat de M.
W. Flinn (Marea Britanie), și cora
poartele, susținute de istorici din
Belgia, Cehoslovacia, Elve, i,, Fran
ța și România, s-au referit la tema
„Demografie, epidemie, ecologie".
Rapoartele și discuțiile ce le-au
urmat au scos în relief rezultatele
cercetărilor istoricilor izvorite din
necesitatea de a răspunde unor
mari probleme ale lumii contempo
rane prin evidențierea factorilor ce
au influențat creșterea populației,
sănătatea publică și raporturile
omului cu mediul înconjurător.

a Comisiei mixte guvernamentale de
colaborare economică și tehnico-științifică dintre Republica Socialistă
România și Republica Socialistă Viet
nam.
în cadrul sesiunii, cele două de
legații, conduse de tovarășul Ion Ioniță, membru supleant al Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, pre
ședintele părții române în comisie, și
tovarășul Do Muoi, membru supleant
al Biroului Politic al C.C. al P.C. din
Vietnam, viceprlm-ministru al guver
nului, președintele părții vietnameze
în comisie, au evidențiat rolul și im
portanța deosebită a întîlnirilor și
convorbirilor la cel mai înalt nivel
româno-vietnameze, care au condus
la dezvoltarea și diversificarea pe
multiple planuri a relațiilor de pri
etenie și colaborare între partidele,
guvernele și popoarele celor două
țări.
în cursul convorbirilor au fost exa
minate stadiul acțiunilor de colabora
re și cooperare economică și tehnică
dintre România și Vietnam, in do

Sărbătoarea națională a

Republicii Gaboneze

Excelenței Sale EL HADJ OMAR BONGO
Președintele Republicii Gaboneze

La a XX-a aniversare a proclamării independenței Republicii Gaboneze
Îmi este deosebit de plăcut să vă adresez calde felicitări și cele mai bune
urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate și progres pentru
poporul gabonez prieten.
îmi exprim convingerea că, în conformitate cu Tratatul de prietenie și
cooperare, cu celelalte înțelegeri convenite cu prilejul intilnirilor noastre de la
București și Libreville, relațiile de prietenie și colaborare dintre țările noastre
se vor întări în continuare in interesul popoarelor român și gabonez, al
cauzei păcii și destinderii în lume, pentru edificarea unei noi ordini econo
mice internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România
Gabonul, care sărbătorește astăzi
Împlinirea a două decenii de Ia
proclamarea independenței de stat,
desfășoară o activitate susținută
pentru lichidarea înapoierii econo
mice moștenite din trecut și pu
nerea în valoare a marilor sale bo
gății naturale. Această opțiune își
găsește ilustrare în realizarea unor
importante obiective economico-sociale, din rîndul cărora se deta
șează cunoscuta arteră de comu
nicație Transgabonezul. Conceput
ca o lucrare de mare amploare (în
tregul traseu urmînd să aibă aproape 1 000 km), el a început să
fie tradus în viață in anul 1973 și
va fi gata în 1982. Primul tronson
al noii artere a fost dat In exploa
tare în urmă cu doi ani.
Deși acest proiect necesită un
mare volum de investiții (750 mi
lioane de dolari), efortul depus
pentru realizarea sa va fi pe de
plin răsplătit, deoarece Transgabo
nezul va juca un rol de cea mai
mare importanță în dezvoltarea economiei naționale. Din cei 267 000
kmp, cit este suprafața Gabonului,
peste 80 la sută este acoperită cu
păduri ecuatoriale alcătuite din ar
bori cu esențe prețioase. Subsolul
este bogat in zăcăminte de uraniu,
mangan, fier, petrol. Valorificarea
acestor bogății, începută după pro
clamarea independenței și inten
sificată în ultimii ani, era in mare
parte îngreunată din cauza lipsei
de mijloace de comunicație. Unele
zone erau practic izolate de por
turile de pe coasta Atlanticului.
Transgabonezul nu numai că va în

lătura aceste piedici, dar va ridica
la o viață nouă numeroase regiuni
ale țării. în timp ce in Est se vor
dezvolta puternic diferite centre mi
niere, pe coasta oceanului vor fi ex
tinse și modernizate porturile Owendo și Port-Gentil, care vor de
veni centre de comercializai» ? bo
gățiilor naturale. La Capul oanta
Clara va fi construit un terminal
mineralier. Cel de-al treilea plan
cincinal 1976—1980 prevede, de ase
menea, construirea unei serii de
alte obiective, cum ar fi marele
baraj de la Kingkele, hidrocentrala
de Ia Obara, cea de-a doua rafină
rie de Ia Port-Gentil ș.a.
Animat de sentimente de priete
nie și solidaritate față de popoare
le africane, față de toate popoare
le care au pășit pe calea dezvol
tării de sine stătătoare, poporul ro
mân urmărește cu viu interes
succesele obținute de poporul ga
bonez pe calea lichidării urmări
lor dominației coloniale și a pro
gresului economico-social. Intre Re
publica Socialistă România și Ga
bon s-au statornicit relații de prie
tenie și colaborare, care cunosc o
continuă dezvoltare. O contribuție
de cea mai mare importanță la
realizarea acestui curs pozitiv au
adus Iptilnirile dintre președinții
Nicolae Ceaușescu și Omar Bongo,
acordurile șl Înțelegerile realizate
cu aceste prilejuri deschjzînd ample
perspective conlucrării româno-gaboneze, in interesul celor două țări
și popoare, al păcii și Înțelegerii
internaționale.

N. L.

Cu prilejul sărbătoririi Zilei națio
nale a Republicii Gaboneze, ambasa
dorul acestei țări la București, Mau

rice Yocko, a rostit, simbătă dupăamiază, o alocuțiune la televiziunea
română.
(Agerpres)

Odihnă și tratament pe litoral
in luna seotembrie

Înmatriculare, cu sot sau fără soț, al
. . ,
, ,
autoturismului.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Ieri, in divizia A la fotbal
Surpriza etapei a 3-a a campiona
tului diviziei A la fotbal, o etapă cu
scoruri strînse și goluri puține, a
furnizat-o echipa F. C. Olt, care a
reușit să învingă in deplasare cu 1—0
formația Politehnica Timișoara. De
notat alte două victorii în deplasare
obținute de către F. C. Argeș Pitești
la Galați și F. C. Baia Mare la
București, cu Progresul Vulcan.
După două eșecuri consecutive, S.C.
Bacău a cucerit un nesperat punct,
tn deplasare, în fața formației A.S.A.
Tg. Mureș.
Iată rezultatele tehnice :
Brașov ; F.C.M. — Sportul studen
țesc 2—0 (1—0).
Timișoara i Politehnica — F.C. Olt
0—1 (0—0).

Tg. Mureș ; A.S.A. — S.C. Bacău
2—2 (1—0).
Rm.-Vilcea i Chimia — Steaua 1—0
(1-0).
..
Craiova î Universitatea — Jiul Pe
troșani 2—0 (1—0).
lași : Politehnica — Universitatea
Cluj-Napoca 1—0 (1—0).
Galați : F.C.M. — F. C. Argeș Pi
tești 0—1 (0—0).
București : Dinamo — Corvinul
Hunedoara 1—0 (1—0). Progresul
Vulcan — F.C. Baia Mare 0—3 (0—2).
în clasament conduce echipa Di
namo București, cu 6 puncte (golave
raj plus 6), urmată de formațiile
Universitatea Craiova — 6 puncte
(plus 4), Chimia Rm.-Vilcea, F.C.M.
Brașov — cite 5 puncte.
Viitoarea etapă se va disputa sim
bătă, 23 august.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Simbătă, In cadrul campionatu
lui național de natație care se des
fășoară la bazinul „23 August" din
Capitală, înoțătoarea Brigitte Prass
a stabilit un nou record al Româ
niei în proba feminină de 200 m bras,
cu timpul de 2’39”40/100, în proba
de 100 m spate, Carmen Bunaciu a
fost cronometrată în l’03”65/100.
• Campionatul european de bas
chet pentru junioare II (cadete) s-a
încheiat la Zalaegerszeg (Ungaria) cu
victoria selecționatei U.R.S.S., care a
totalizat în turneul final 10 puncte,
fiind urmată de echipele Italiei — 9
puncte, Bulgariei — 8 puncte, Româ
niei — 7 puncte, Cehoslovaciei — 6
puncte și Ungariei — 5 puncte.
• în clasamentul final al turneu
lui internațional de șah de la Bajmok, pe locul intîi s-au clasat, la
egalitate, cu cite 10,5 puncte, iugosla
vii Knezevici și Popovici, urmați de
marele maestru român Mihai Șubă

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 18,
19 și 20 august. In tară : Vremea se va
încălzi in toate regiunile tării. Cerul va
fi schimbător. Vor cădea ploi locale,
care vor avea șl caracter de aversă, în
soțite de descărcări electrice, mai frec
vente în vestul șl sudul tării. Vîntul va
sufla slab pînă la moderat, prezentînd
intensificări de scurtă durată. îndeosebi
în zonele de munte. Temperaturile mi
nime vor oscila între 8 șl 18 grade, izo
lat mai eoborlte în estul Transilvaniei,
iar maximele între 18 șl 28 de grade,
local mal ridicate. In București i Vreme
ta încălzire. Cerul va fi variabil. Va
ploua mai ales in a doua parte a inter
valului Vînt moderat, cu unele inten
sificări. Temperaturile minime vor fi
cuprinse între 14 șl 16 grade, iar cele
maxime între 26 și 30 de grade. (Ileana
Mihăilă, meteorolog de serviciu),

• PENTRU DEPO
LUAREA STAȚIILOR DE
BENZINĂ. în jurul stațiilor
de benzină domnește, după cum
se știe, o atmosferă în perma
nență poluată. Este vorba de
vaporii de benzină care se de
gajă în atmosferă ea urmare a
pierderilor (totalizînd 2 la sută)
din tuburile (furtunurile) de
umplere a rezervoarelor autove
hiculelor. Pe lingă riscurile la
adresa sănătății, există, in plus,
și veșnicul pericol de incendiu.
O firmă americană a pus la
punct un procedeu de înlătu
rare a tuturor acestor neajun

— 10 puncte, Bukici și Djurici (Iugo
slavia) — 9,5 puncte, Pinter (Unga
ria) — 9 puncte etc.
• în sferturile de finală ale pro
bei de simplu femei din cadrul cam
pionatelor internaționale de tenis ale
Canadei, care se desfășoară la To
ronto, jucătoarea româncă Virginia
Ruzici a învins-o cu 6—3, 3—6, 6—3
pa Anne Smith (S.U.A.).

Septembrie este luna
in care biletele de
odihnă și tratament
pentru litoral au un
preț simțitor redus
față de perioada de
vară. Astfel, între 1 și
15 septembrie, tariful
pentru cazare și masă
este de 65 lei pe zi,
iar după 15 septembrie
de 57 lei pe zi.

Organizatorii de tu
rism inițiază pentru
cei ce-și petrec conce
diul sau sint la trata
ment pe litoral, în luna
septembrie, excursii în
Delta Dunării, la mo
numentele istorice din
Dobrogea, precum și
Ia Varna, tn R.P. Bul
garia.

DE CE SINT CĂUTATE CONSERVELE
Zilnic ies pe porțile cunoscutei
întreprinderi de producere și indus
trializare a legumelor și fructelor
din Topoloveni însemnate cantități
do conserve din legume și fructe
avind ca destinatari beneficiari in
terni și externi. „Ca șă concretizăm
cifric activitatea pe care o desfă
șoară personalul muncitor de aici,
— ne spune tovarășul Vasile Caloianu, eontabilul-șef al întreprinde
rii — vom arăta că tn acest an se
realizează 45 de sortimente de con
serve din legume și fructe, intr-un
volum mult sporit față de anul tre
cut Peste 60 la sută din producție
este livrată la export în U.R.S.S.,
R.F.G., Olanda, Cehoslovacia, Ja
ponia, Cuba. Cererile mereu în
creștere pentru produsele noastre
au la bază o bună calitate, diversi
ficarea largă, elasticitatea cu care
ne străduim să facem față cerințe
lor de noi sortimente, la comandă.
In funcție de preferințele consu
matorilor, Această activitate se re
flectă în toți indicatorii de bază :
volumul valoric a crescut cu peste
40 la sută, iar creșterile cele mai
sensibile le cunoaște indicatorul
producției nete. Producția netă
a fost realizată îp proporție

suri : tubului prin care se
scurge benzina 1 se adaugă, pe
toată lungimea sa, un alt tub
prevăzut cu mici orificii, Vapo
rii de benzină sînt absorbiți
prin aceste orificii și colec
tați într-un recipient special.

• „CINTÎND IN
PLOAIE". în condițiile cînd
întreaga Europă a cunoscut
un sezon ploios de o intan»
sitate și durată fără precedent,
umbrela muzicală din fotografie
este menită a face pe cei care o
poartă să îndure mai ușor rigo
rile averselor. încorporat în mi
nerul umbrelei (vezi fotogra

de 129,84 la sută, producția marfă
vîndută și încasată — de 169,84 la
sută, din care la export — da 155,66
la sută. De menționat că aceste spo
ruri s-au înregistrat în condițiile in
care in unitate s-au folosit aceleași
utilaje și același număr de oameni."
Acest lucru a fost posibil printr-o
temeinică organizare a muncii și a
producției, prin aplicarea, pină jos,
la unități și în formații de lucru,
a principiilor autogospodăririi și
autofinanțării. Dau rezultate bune
în acest sens bugetele de venituri
și cheltuieli defalcate pe formații
de lucru, prin a căror introducere
și urmărire continuă s-a întărit
spiritul gospodăresc al oamenilor,
a crescut răspunderea lor pentru
reducerea cheltuielilor de produc
ție.
Tovarășa Viorica Cruceru, inginer-șef al întreprinderii, ne-a făcut
cunoscute și alte aspecte esențiale
menite să ridice pe noi trepte de
eficiență activitatea unității. Este
vorba de producerea materiei pri
me — mazăre, fasole, tomate și ar
dei — în fermele unității, fapt ce
creează posibilitatea urmăririi aten
te a culturilor, începînd da la se-

La toate filialele și
agențiile oficiilor ju
dețene de turism din
țară, precum și la cele
ale întreprinderii de
turism, hoteluri și res
taurante — București,
se pot reține din timp
bilete de odihnă și
tratament pentru luna
septembrie.

DE TOPOLOVENI
mânat, Întreținere și pînă Ia recol
tare, și se soldează în ultimă instan
ță cu o înrîurire pozitivă asupra ca
lității conservelor. Prelucrarea ma
teriei prime ia ordinea sosirii ei în
unitate asigură, de asemenea, un
plus de calitate produselor, înlătură
deprecierile cauzate de stocări
temporare și manipulări suplimen
tare. ?e prim-plan este situată
preocuparea pentru respectarea în
tocmai a rețetelor pe întregul flux
tehnologic, dublată de un sever con
trol al calității și analize repetate
de laborator.
Procesul de fabricație are un
grad ridicat de mecanizare și au
tomatizare. în 24 de ore, 120
tone de legume sînt transfor
mate tn 140 tone de conserve. Mun
citori in halate albe, în majoritate
femei, își dovedesc din piin îndemlnarea și cunoștințele profesionale
dobipdlte. Panourile de întrecere
il consemnează printre fruntași pe
Adela Coman, Gheorghe Borcan,
Ana Cotandra, Florica Marin, Ni
colae Oprea și Constantin Țrandafireșcu.

fia alăturată), un mic aparat de radio, care se asor
tează eu culoarea materialului
din care este confecționată pre
lata de protecție, poate recep
ționa emisiunile pe unde medii
și scurte. Titlul cunoscutului film
„Cînțînd în ploaie" devine astfel
o realitate cotidiană..,

© LUMINI DE POZI
ȚIE AUTOMATE. Un s*ecialist francez a realizat un apa
rat electronic care comandă
aprinderea automată a luminilor
de poziție ale autovehiculelor în
funcție de luminozitate și umidi
tate (ploaie sau eeață). Captorul
de luminozitate este montat în
spatele parbrizului, cel de umi
ditate — pe lamelele radiatoru
lui. Aprinderea farurilor este re

Gh. C1RSTEA

corespondentul „Șclnteil*

glată tn așa fel Incit să aibă loc
la 10 secunde după demararea
motorului, pentru a nu consuma
excesiv bateria.

• SE NAȘTE O NOUĂ
INSULA. Arhipelagul Hawaii
se va îmbogăți „curînd" (adică
în cîteva zecj de mii de ani,
perioadă scurtă raportată la
timpul geologic) cu o nouă
insulă. La circa 40 km sud-vest
de insula principală a fost des
coperit un vulcan submarin, de
numit Loihi, al cărui vîrf
ajunge pipă la 1 km sub nive
lul mării. Foarte activ, el pro
duce săptăminal mii de cutre
mure de mică intensitate. Aceste fenomene au ca urmare
„creșterea" treptată a vulcanului
pipă deasupra nivelului mării.

Președintele Nicolae Ceausescu, promotor
al unei pulitici constructive pentru asigurarea
destinderii si păcii iu Europa si in lume
în numeroase țări ale lumii, presa continuă să acorde spații ample poli
ticii interne și externe a României, poziției exprimate de președintele
Nicolae Ceaușescu față de principalele probleme ale vieții internaționale.
Sint organizate, de asemenea, manifestări consacrate realizărilor țării
noastre, marii sărbători naționale a poporului român.
Săptăminalul italian „Dena" scoate
în evidență faptul că președintele
Nicolae Ceaușescu depune toate efor
turile pentru a se asigura destinderea
și pacea in Europa și în lume. Tot
odată, subliniază revista, deputății
români au adresat parlamentarilor
europeni un apel în care se face
cunoscută poziția României față de
reuniunea de la Madrid a țărilor par
ticipante la Conferința pentru secu
ritate și cooperare în Europa. Româ
nia, se arată, „a prezentat propuneri
concrete asupra tuturor problemelor
ce fac obiectul principiilor afirmate
în Actul final al Conferinței de la
Helsinki. Este vorba despre propune
rea de organizare a unei conferințe
europene in problemele dezarmării,
cu adoptarea de măsuri efective de
dezangajare militară și dezarmare pe
continent și despre cooperarea intereuropeană in domeniile economic,
științific și tehnologic, în sectorul
educației, al informației, al culturii,
în vederea pregătirii minuțioase a
reuniunii de la Madrid".
încă din anii ’70 — arată revista
Italiană într-un articol — România
a elaborat o strategie energetică
clară, concretizată într-un plan de
valorificare a tuturor resurselor. „De
finirea noului plan energetic și am
ploarea obiectivelor stabilite creează,
în stadiul actual, premisele pentru o
intensificare a cooperării și colabo
rării României cu principalele țări
ale lumii angajate în acest sector și
cu organismele internaționale intere
sate în soluționarea adecvată și efi
cientă a problemei energetice". „în
această acțiune a sa — se subliniază
— România este favorizată de ritmul

înalt al productivității muncii ți al
investițiilor, așa cum o dovedește și
nivelul de dezvoltare a industriei
românești, cel mai înalt din Europa
și printre primele în lume".
Cotidianul „Fraternite Matin'* din
Coasta de Fildeș publică un articol
referitor la poziția României în pro
blemele Orientului Mijlociu. Subli-

Relatări ale presei
internaționale
și manifestări
consacrate țării
noastre
niind că țara noastră se pronunță
pentru o conferință internațională cu
participarea tuturor părților inte
resate, articolul dă o înaltă apre
ciere poziției principiale a Româ
a
președintelui
Nicolae
niei,
Ceaușescu în problema amintită. La
rindul său, televiziunea ivoriană a
prezentat un amplu comentariu în
care s-au evocat rolul pozitiv și con
tribuția constructivă a României, a
președintelui Nicolae Ceaușescu în
ce privește găsirea unor soluții re
aliste pentru problemele Orientului
Mijlociu.
Publicația belgiană „Revue des
Relations Internationales" consacră
primul său număr, apărut în luna
august, istoriei României și centena
rului stabilirii relațiilor diplomatice
româno-belgiene. După ce evocă

lupta seculară a poporului român
pentru înfăptuirea unității naționale,
sint prezentate relațiile românobelgiene, subliniindu-se că, „în isto-.
ria relațiilor politice bilaterale, vi
zita președintelui Nicolae Ceaușescu
în Belgia și vizita regelui Baudouin
In România reprezintă momente deo
sebit de importante, cu o înrîurire
fructuoasă asupra dezvoltării rapor
turilor româno-belgiene în .toate do
meniile". Publicația menționează că
„România și Belgia sînt vital inte
resate să acționeze împreună, alături
de alte state europene, pentru întă
rirea securității și cooperării pe con
tinent, pentru reglementarea conflic
telor și diminuarea tensiunii în alte
zone ale lumii, pentru soluționarea
problemelor majore cu care este
confruntată omenirea".
Institutul cubanez de prietenie cu
alte popoare (I.C.A.P.) a organizat,
la Havana, o expoziție de artă popu
lară românească, dedicată aniversării
zilei de 23 August. în cuvintul inau
gural, vicepreședintele I.C.A.P., Al
fonso Guillen Zelaya, a evidențiat
semnificația actului insurecțional din
august 1944 și a relevat realizările
obținute de România socialistă în
ultimii ani.
Cu acest prilej, formații muzicale
cubaneze au interpretat piese de
compozitori cubanezi și români.
La Pavilionul României din cadrul
complexului expozițional „Terre des
Homines" din Montreal a avut loc
„Ziua României", prilej cu care au
fost prezentate filme documentare
despre țara noastră și un program
de muzică populară românească. A
fost organizată, totodată, „Ziua tu
rismului românesc", manifestare la
care au participat numeroși repre
zentanți ai agențiilor turistice cana
diene, ai presei și radioteleviziunii.
(Agerpres)

lucrările forumului Partidului Congresului
pentru Independența Madagascarului
Cuvîntul de salut adresat de reprezentantul P.C.R.
ANTANANARIVO 16 (Agerpres).
— Cel de-al IX-lea Congres al Parti
dului Congresului pentru Indepen
dența Madagascarului (A.K.F.M.) își
continuă lucrările. Au loc dezbateri
pe marginea documentelor supuse
analizei participanților.
Reprezentantul Partidului Comu
nist Român, Ion Catrinescu, membru
al C.C. al P.C.R., prim-secretar al
Comitetului județean Brăila al
P.C.R., a transmis participanților, in
numele Partidului Comunist Român,
al secretarului general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, al tu

turor oamenilor muncii din România,
un cuvînt de salut.
Cu acest prilej, președintele
A.K.F.M., Richard Andriamanjato, a
rugat reprezentantul P.C.R. „să asigu
re pe tovarășul Nicolae Ceaușescu,
întregul Partid Comunist Român de
sentimentele de stimă și solidaritate
care animă membrii A.K.F.M. față
de eforturile României pe plan inter
național pentru asigurarea păcii și
securității în lume, față de succesele
obținute de poporul român în dez
voltarea sa economico-socială".

DEMISIA ȘEFULUI REGIMULUI MILITAR DE LA SEUL
SEUL 16 (Agerpres). — După cum
relatează agențiile internaționale de
presă. Choi Kyu Hah, șeful regimu
lui militar de la Seul, care a preluat
această funcție la 7 decembrie 1979,
după asasinarea fostului dictator Pak
Cijan Hi, a demisionat. Interimatul
va fi asigurat de primul ministru
Park Chong Hoon, care a declarat că
perioada de tranziție va fi de scurtă
durată.
Observatorii politici apreciază una
nim că această demisie constituie un
episod al luptei pentru putere de
clanșate după moartea dictatorului
Pak Cijan Hi între membrii grupului
aflat în fruntea regimului sud-coreean. Drept candidat la președinția

Coreei de Sud se avansează numele
generalului Chun Du Hwan, care a
reprimat în sînge recenta revoltă
populară și deține în prezent funcția
de președinte al comitetului perma
nent al așa-zisului „comitet special
pentru măsuri de securitate naționa
lă", organ care controlează întreaga
activitate din țară.
Este, în același timp, semnificativ
faptul că retragerea lui Choi Kyu
Hah are loc într-o etapă caracterizată
printr-o intensificare fără precedent
a acțiunilor de protest ale opoziției
democrate sud-coreene, reprimate cu
deosebită brutalitate de actualii gu
vernanți de la Seul.

UN RAPORT IORDANIAN
PE MARGINEA DECIZIEI
ISRAELULUI DE A MODIFICA
STATUTUL IERUSALIMULUI
AMMAN 16 (Agerpres). — Un ra
port al „Comisiei regale iordaniene
pentru problemele Ierusalimului", re
luat de agenția France Presse, afir
mă că recenta decizie israeliană de
a modifica statutul Ierusalimului
reprezintă rezultatul unui proces
inițiat după războiul din 1967, care
urmărește izolarea de restul Cisiordaniei a părții arabe a orașului. Se
relevă că, între 1967 și 1978, Israelul
a confiscat o parte din terenurile
situate în zona arabă a Ierusalimului
pentru implantarea de așezări Israe
liene. în aceeași perioadă, populația
arabă a scăzut de la 96 000 locuitori
la 78 000, ca urmare a expulzărilor
șt evacuărilor „legitimate" de o serie
de forme procedurale instituite de
autoritățile israeliene.
în domeniul învățămîntului public
și particular din partea arabă a
Ierusalimului, autoritățile israeliene
au aplicat, după 1967, reglementări
de iudaizare totală a programelor
școlare și au închis birourile depinzînd de Ministerul iordanian al Edu
cației. Pe de altă parte, autoritățile
de ocupație au suprimat tribunalele
arabe din Ierusalim pentru ca arabii
să fie nevoiți să se adreseze celor
israeliene.

ÎNTREVEDERI ROMÂNO-IUGOSLAVE
BELGRAD 16 (Agerpres). — To
varășul Paul Niculescu, membru al
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R., viceprim-ministru, minis
trul finanțelor, care face o vizită în
R.S.F. Iugoslavia, s-a întîlnit la Liubliana cu tovarășul Stane Dolanț,
membru al Prezidiului C.C. al Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia.
Cu acest prilej, din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, au fost transmise sa
lutări cordiale și cele mai bune urări
conducerii Uniunii Comuniștilor din
Iugoslavia și R.S.F. Iugoslavia.
Mulțumind, Stane Dolanț a rugat
să se transmită tovarășului Nicolae
Ceaușescu cele mai bune urări în
numele Prezidiului C.C. al U.C.I. și
al Prezidiului R.S.F. Iugoslavia.
în cadrul convorbirilor a fost subli
niată evoluția ascendentă a relațiilor
dintre Partidul Comunist Român și
Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia,
dintre' Republica Socialistă România
și Republica Socialistă Federativă
Iugoslavia, în spiritul indicațiilor

Sărbătoarea națională a

președintelui Nicolae Ceaușescu și
ale lui Iosip Broz Tito. Au fost ex
primate dorința și hotărîrea comune
de dezvoltare permanentă a raportu
rilor de colaborare multilaterală și
prietenie dintre cele două partide și
țări, în concordanță cu înțelege
rile convenite la cel mai înalt nivel.
Totodată, a avut loc un schimb de
păreri cu privire la unele probleme
internaționale actuale, în special pri
vind securitatea și cooperarea în Eu
ropa, și la mișcarea comunistă și
muncitorească internațională.
în aceeași zi, tovarășul Paul Ni
culescu a avut o întrevedere cu to
varășul Zvone Dragan, vicepreședin
te al Consiliului Executiv Federal al
R.S.F. Iugoslavia. Au fost abordate
probleme ale dezvoltării relațiilor
economice, schimburilor comerciale,
cooperării în producție și colaborării
româno-iugoslave pe terțe piețe.
La întrevederi, care s-au desfășu
rat intr-o atmosferă cordială, au par
ticipat tovarășul Petar Kostici, se
cretar federal pentru finanțe, și Ni
colae Mihai, ambasadorul României
la Belgrad.

Excelenței Sale general SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia
JAKARTA
Cu ocazia sărbătoririi Zilei naționale a Republicii Indonezia, vă adresez
calde felicitări însoțite de cele mai bune urări de sănătate și fericire perso
nală, de progres și prosperitate poporului indonezian.
Exprim convingerea că relațiile existente între popoarele român și indo
nezian se vor dezvolta continuu în avantajul reciproc, al păcii și înțelegerii
în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

Risipite, ca o cunu
nă de smaralde, pe o
distanță de peste 5 000
km de-a lungul Ecua
torului, între Oceanul
Indian și Oceanul Pa
cific, cele 13 677 insule
care compun arhipela
gul indonezian au cu
noscut, în anii după
proclamarea indepen
denței țării — eveni
ment memorabil pe
trecut la 17 august
1945 — însemnate
transformări. Efortu
rile susținute in ve
derea depășirii înapo
ierii economico-sociale, moștenire a patru
secole de dominație
colonială, s-au mate
rializat prin punerea
bazelor industrializă
rii și dezvoltarea agri
culturii, printr-o mai
amplă valorificare, în
interes propriu, a ma
rilor resurse și bogă
ții naturale ale țării.
In vederea lichidării
subdezvoltării și asi
gurării unui standard
adecvat de viață ma
selor populare, prin
tre prioritățile Indo
neziei pe plan econo
mic figurează în con
tinuare extinderea sis

Primul ministru polonez despre probleme actuale
ale economiei tării
VARȘOVIA 16 (Agerpres). — După
cum relatează agenția poloneză de
știri P.A.P., luînd cuvîntul la tele
viziunea poloneză, președintele Con
siliului de Miniștri, Edward Babiuch, a declarat că țara se află
într-o situație economică grea, iar în
numeroase domenii — foarte grea.
Toate greutățile economice, îndeo
sebi din balanța de plăți a țării, din
agricultură și din construcțiile capi
tale — a spus el — s-au acumulat
de-a lungul unei perioade îndelunga
te, de mulți ani, iar acum se ma
nifestă cu o forță sporită. Trebuie
spus că nu am știut întotdeauna in
trecut să le înfruntăm cu eficiență.
Ne-am pregătit insuficient pentru
greutăți care inevitabil trebuiau aș
teptate încă de cîțiva ani.
Relevînd că această stare economi
că are repercusiuni asupra nivelului
de viață al oamenilor muncii,
Edward Babiuch a declarat : Trebuie
să știm cu toții și să nu uităm că
problema actuală este ca salariile și
premierile să aibă acoperire într-o
cantitate necesară de mărfuri și
servicii. Aceasta este problema noas
tră numărul unu. Numai pe calea
creșterii producției vom putea înlă
tura greutățile create. Asupra aces
tei sarcini trebuie să ne concentrăm
întreaga atenție, toate forțele sociale.
Reflectînd asupra cauzelor, nu pu
tem uita că de-a lungul unor ani am
distribuit mai mult decît s-a produs.
Venitul național, destinat repartiției,
a depășit venitul național produs. Cu
alte cuvinte, am trăit și ne-am dez
voltat, într-un anume sens, pe credit.
Subliniind că mulți polonezi care
gîndesc profund și patriotic manifes
tă preocupare față de viitorul țării,
dictată de cele mai bune și cinstite
intenții, aceasta meritind respect și
sprijin, vorbitorul a arătat totodată :
Obiectivul nostru este să proce
dăm la o reglementare generală a
economiei naționale, să asigurăm
dezvoltarea ei armonioasă, să resta
bilim echilibrul economic, in primul
rind în comerțul exterior și pe pia
ța internă, să accelerăm dezvoltarea
agriculturii, să punem în ordine in
vestițiile, să perfecționăm mecanis
mele de conducere a economiei și a
statului.
Scontăm pe faptul — a subliniat
E. Babiuch — că oamenii mun
cii vor sprijini aceste propuneri
și vor accepta înfăptuirea lor. Ele
au un singur scop obiectiv : să men
țină nivelul de trai realizat al po
porului și să creeze condițiile nece
sare creșterii bunăstării economice.
El a relevat, totodată, necesitatea ca

principiile fundamentale ale politicii
sociale, formarea salariilor și veni
turilor populației să fie corelate cu
posibilitățile economice ale prezen
tului. Majorarea peste posibilitățile
economiei a salariilor și veniturilor
poate provoca doar haos pe piață și
în producție, creșterea inflației, a
prețurilor și scăderea nivelului mi
nim de existență, ceea ce nu este
dorit de nimeni în țara noastră. Gu
vernul a luat deja măsuri vizînd
preîntîmpinarea obținerii de veni
turi excesive, nejustificate de o con
tribuție reală în muncă, reducerea
marii discrepanțe intre venituri și
limitarea posibilităților de obținere
a unor venituri ce depășesc flagrant
nivelul mediu de trai.
în încheiere, E. Babiuch a adresat
un apel clasei muncitoare, tuturor
oamenilor muncii, întregului popor
la unitate și muncă.

însemnări
din Guineea-Bissau
modeste, dar albul curat al varului
proaspăt așternut pe fațade e ca o
dorință de uitare a trecutului, a se
colelor de viață cenușie și de îna
poiere. Se construiește și se recon
struiește mult.
La periferie, pe terenurile agrico
le din jurul capitalei, lucrate pină
mai ieri numai cu săpăliga și plu
gul de lemn, pătrund tractoarele și
mașinile agricole. „Magazinele po
porului", apărute cu ani în urmă, în
primele regiuni eliberate de patrioți,
sint tot mai numeroase la Bissau,
expresie a consolidării sectorului de
stat în rețeaua comercială. Ele func
ționează și la ora actuală, în unele
zone ale țării, după sistemul „tro
cului" ancestral : oamenii își procu
ră încălțăminte, textile, alimente, fo
losind ca „mijloc de plată" produc
ția proprie de nuci de cocos, ceară,
miere ș.a.m.d.
Bulevardul principal din Bissau
poartă numele eroului național al
luptei de eliberare — Amilcar Ca
brai. Ecourile revoluției de eliberare
națională stăruie și acum în lozin
cile și chemările înscrise pe mari
panouri, la intersecții de străzi.

„Unitate, luptă, progres" reprezintă
o deviză fundamentală a activității
desfășurate pe frontul dezvoltării
naționale de Partidul African al
Indepepdențel din Guineea-Bissau
și Insulele Capului Verde.
...Lăsăm în urmă capitala Bissau,
cu bulevarde largi, străjuite de pal
mieri gigantici. Urcăm acum pe Rio
Corubal, spre localitățile ascunse în
imperiul arborilor tropicali.
La Xitole descoperim primul „ar
bore" al industriei — o fabrică de că
rămizi. Pe locurile pîrjolite pină nu
de mult de focul luptelor s-a deschis
frontul larg al reconstrucției. Oame
nii au schimbat armele cu lopata și
mistria. Industria națională abia ia
ființă. O fabrică de produse din lemn,
cîteva termocentrale intrate în func
țiune anul trecut, o fabrică de com
poturi de fructe. Și multe proiecte in
dustriale pentru viitor. E clocot de
muncă pașnică în jungla perforată
odinioară de tirul mitralierelor.
„Iată, aici a fost o cazarmă a ocupanților de peste mări — ni se spune
la Xitole. Acum e un spital. Aici a
fost un depozit de muniții al arma
tei portugheze. Acum l-am transfor
mat intr-o școală".
Reconvertiri semnificative, simbo
lice, grație muncii celor un milion
de guineezi înfrățiți sub soarele li
bertății. în curind, pe spinarea de
argint a fluviului Corubal se va des
chide șantierul unei hidrocentrale,
în noaptea junglei se vor aprinde
stelele electrice. Cită bucurie și lu
mină va aduce o hidrocentrală în
sufletul acestor oameni care, deși
ajunși de mult la virsta maturității,
nu au văzut încă niciodată în viața
lor cum arată în realitate un bec
electric !
Copiii junglei au început să cunoască
de cîțiva ani bucuria adusă de „lu
mina" cărții. S-a introdus învățămîntul primar gratuit. Aproape 100 000 de
copii au fost cuprinși în rețeaua șco
lilor primare. 10 000 de elevi se află
în învățămîntul secundar. Au fost
organizate cursuri de pregătire de

donezia s-au stabilit și
se dezvoltă relații de
prietenie și colaborare.
Anul trecut a fost
semnat un aide-me
moire privind dezvol
tarea colaborării eco
nomice și extinderea
schimburilor comer
ciale dintre cele două
țări, documentul consemnînd obiective con
crete de cooperare în
domeniile combusti
bililor, energeticii, mi
nereurilor neferoase,
materialului
rulant,
amenajărilor funcia
re, concomitent cu
adîncirea colaborării
în domeniile științei
și tehnologiei. Lărgi
rea și diversificarea
raporturilor românoindoneziene — bazate
pe principiile deplinei'
egalități în drepturi. V
respectului indepen- v
denței și suveranității
naționale, neamestecu
lui în treburile inter
ne și avantajului re
ciproc — corespund
pe deplin intereselor
celor două țări și po
poare, cauzei generale
a păcii și înțelegerii în
lume.

GENTIILE DE PRESA

pe scurt
PENTRU FOLOSIREA PE SCARA LARGA A ENERGIEI ATOMICE
ÎN SCOPURI PAȘNICE. în cadrul Conferinței de la Geneva pentru exa
minarea modului de aplicare a Tratatului de neproliferare a armelor nu
cleare, țările nealiniate au Înaintat o propunere in care cer să fie facili
tat transferul de tehnologie nucleară și să se elimine restricțiile in legă
tură cu folosirea energiei atomice in scopuri pașnice. Totodată, relatează
agenția Taniug, țările nealiniate au solicitat garanții mai sigure împotriva
utilizării armelor nucleare și a amenințării cu folosirea acestora.

O PROPUNERE A UNIUNII SO
VIETICE. Ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., Andrei Gromiko,
a adresat secretarului general al
O.N.U., Kurt Waldheim, o scrisoa
re în care Uniunea Sovietică pro
pune includerea pe agenda celei
de-a 35-a sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U. a problemei „Cu pri
vire la răspunderea istorică a sta
telor față de protejarea naturii Pă
mântului pentru generația actuală
și cele viitoare", informează agenția
T.A.S.S.

NAȚIONALIZĂRI ÎN COLUM
BIA. Guvernul columbian a anunțat
naționalizarea minelor din departa
mentele Supia și Mariato, unde se

află importante zăcăminte aurifere
și de alte metale rare.
COMITETUL NAȚIONAL AL
PARTIDULUI DEMOCRAT DIN
STATELE UNITE a reales în funcția de președinte al acestui organism pe John White, iar ca vicepreședinți pe Carmella Lacayo și
Coleman Young. Alegerea a întru
nit adeziunea președintelui S.U.A.,
Jimmy Carter, învestit anterior
drept candidat al Partidului De
mocrat la alegerile prezidențiale
din noiembrie.
UN NOU CABINET MINISTE
RIAL ÎN HONDURAS. Președinte
le provizoriu al Hondurasului, Policarpo Paz Garcia, a anunțat alcă-

tuirea unui nou cabinet ministerial,
alcătuit din 13 miniștri, din care
doi militari. Membrii guvernului
reprezintă partidele liberal și na
țional. Funcția de ministru al afa
cerilor externe a fost încredințată
lui Cesar Elvir Sierra, portofoliul
apărării și securității publice este
deținut de Mario Flores Theresin,
iar cel al internelor și justiției de
Oscar Mejia Arellando.
PLANUL PRIVITOR LA SCHIM
BURILE CULTURALE pe anul 1980
dintre R.P.D. Coreeană și R.P. Chi
neză a fost semnat, la Phenian.

INDIA INTENȚIONEAZĂ SA
LANSEZE UN NOU
----SATELIT
---ȘTIINȚIFIC pină in anul 1985, s-a
anunțat la Delhi, Potrivit unui comunicat oficial, noul satelit va
efectua cercetări asupra calității
solurilor și utilizării terenurilor
cultivabile din India. Pentru plasa
rea pe orbită a satelitului, in pre
zent se lucrează la realizarea unei
rachete cu carburant lichid.

_J

(Qfâ&tâe de damâded
Cît aduce vorba dulce...

de prietenie pentru România
aceea, pină nu de muft, statisticile
comparative la nivel mondial con
fereau Guineei-Bissau renumele de
tristă faimă de „țară a recordurilor
sumbre", ea fiind înscrisă în rindul
statelor cu cei mai scăzuți indicatori
de dezvoltare economică și socială.
Astăzi, vizitatorul deslușește ca
dența tot mai puternică a preface
rilor înnoitoare încă din momentul
cînd pășește pe străzile din Bissau,
capitala mîngîiată de briza răcoroa
să a Atlanticului. Străzile din Bissau
nu au nici zgîrie-nori, nici clădiri
elegante, cu dantele și podoabe ar
hitectonice. Casele sint simple și

temelor de irigație,
modernizarea rețelei
de transport, crește
rea extracției de pe
trol, gaze naturale, a
celorlalte bogății ale
subsolului
(cărbuni,
bauxită, crom, nichel,
zinc, cupru), valorifi
carea superioară a re
surselor
forestiere
(circa 80 la sută din
suprafața țării fiind
acoperită de păduri)
și a cauciucului natu
ral, ridicarea zonelor
periferice ale arhipe
lagului,
dezvoltarea
rețelei sanitare, crea
rea unui sistem cu
prinzător de învățămînt etc.
Nu de mult, în ve
derea utilizării depli
ne a tuturor suprafe
țelor agricole ale ță
rii, guvernul indone
zian a hotărît să exproprieze
terenurile
necultivate, aparținînd
unor mari proprietari,
pentru a fi distribuite
micilor fermieri, care
vor coopera cu statul
în vederea creșterii
producției agricole.
Deși situate la mari
depărtări una de alta,
între România și In

n

Pe Rio Corubal, gînduri

în imediata apropiere a șoselei își
întinde ramurile binefăcătoare un
uriaș mango. Umbra arborelui și, mai
ales, fructele sale de aur, răcoritoare,
oferă cele mai bune „scuturi" de apă
rare împotriva sulițelor de foc ale
soarelui tropical. Un popas la margi
nea drumului roșcat, de lateritâ, ca
o arteră vitală, de circulație a vieții
în trupul masiv, ostil al junglei. Unul
dintre tinerii care ne însoțesc în vi
zita noastră in Guineea-Bissau ros
tește citeva strofe dintr-un poem de
luptă. Răsună un vers ca o chemare
înflăcărată, ca un strigăt al certitu
dinii, al Încrederii in victoria finală :
„Am pornit și vom învinge pe lun
gul drum al speranței".
într-adevăr, un popor, o întreagă
țară s-au angajat pe lungul drum al
speranței, eliberindu-se din noaptea
seculară a stăpînirii coloniale. La
marginea pădurii tropicale ne sînt
evocate momentele finale ale unei
epopei a eroismului : „Se indreptau
spre Madina do Boe din toate col
țurile țării. Unii călătoriseră zile in
șir pe cărările șerpuitoare ale sava
nei, alții veneau direct de pe linia
frontului. Erau primii aleși in primul
nostru parlament — Adunarea Na
ționala Populară. La ședința aceea
istorică din inima junglei, sub lumi
na stelelor, la 24 septembrie 1973, ora
zero, a fost proclamată Republica
Guineea-Bissau...".
Pe harta Africii se năștea un
nou stat independent, la capătul mul
tor ani de lupte și sacrificii. O țară
nouă, dar purtînd stigmatele dure
roase ale dominației colonialiste : la
sfîrșitul anului 1974, cînd ultimul sol
dat portughez părăsea teritoriul guineez, nu exista aici decît o singură
fabrică — o fabrică de bere și citeva
ateliere semimeșteșugărești. Satele,
de unde aproape întreaga recoltă de
arahide și de orez era livrată la ex
port direct de pe cimp, ofereau ima
gini grăitoare ale sărăciei și înapo
ierii, împietrite parcă de la „facerea
lumii". Peste 97 la sută, aproape în
treaga populație a țării fusese ținută
prizonieră a neștiințel de carte... De

Republicii Indonezia
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Pe o strada din Bissau, capitala țării
noi cadre didactice. La Bissau și-a
deschis porțile primul institut teh
nic. „Luptăm cu aceeași inverșunare
at.it împotriva analfabetismului, cit
și a bolilor" — ne spun gazdele. în
tr-adevăr, cresc rîndurile „armatei in
halate albe", de apărare a sănătății
publice.
Pentru prima oară în istoria țării,
locuitorii de pe aceste meleaguri în
cep să lucreze ei înșiși în meserii
pînă acum accesibile doar foștilor co
lonialiști. Ei se bucură de sprijinul
internaționalist al prietenilor de peste
hotare. La Xitole, bunăoară, desco
perim cu mîndrie că primul tehnician
agricol guineez și-a făcut studiile la
București. Se numește Olegario Men
des. Are 28 de ani. Ne povestește
despre activitatea lui, despre dorința
lui de a înfăptui cît mai multe. La
despărțire ne spune : „Am lăsat
mulți prieteni in România. V-aș ruga
să le transmiteți cele mai călduroase
salutări din partea mea". Și ne în
mânează cîteva nume și adrese. La ,
spitalul Bafata întilnim alți tineri
care au absolvit cursuri ale școlilor
sanitare din București și Brașov. La
zeci de mii de kilometri depărtare
de Dunărea noastră albastră, pe Rio
Corubal, înfloresc zîmbete și gînduri

de prietenie pentru tineri din Ro
mânia.
Dar cele mai emoționante cuvinte
aveam sâ^ le auzim din partea tova
rășului Aristides Pereira, secre
tarul general al Partidului African al
Independenței din Guineea-Bissau și
Insulele Capului Verde : „Tinerele
state africane au găsit întotdeauna in
România un sprijin de nădejde. Ele
nutresc un înalt respect față de se
cretarul general al Partidului Comu
nist Român, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, mare prieten al popoare
lor Africii. In ce ne privește, acest
respect este însoțit de întreaga noas
tră gratitudine față de poporul român
pentru ajutorul acordat în lupta noas
tră pentru libertate și progres. Dorim
ca legăturile de colaborare dintre
partidele și popoarele noastre să se
dezvolte continuu, pe toate planurile".
Survolînd la plecare teritoriul gui
neez, ca un imens smarald vegetal
pe pieptul Africii tropicale, ne stăruie
în memorie versul aidoma unui cîntec de luptă, rostit sub umbră de
mango : „Am pornit și vom învinge
pe lungul drum al speranței !“. Un
întreg popor poate privi astăzi cu
încredere viitorul liber al țării sale.

Viorel POPESCU
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Problema pare a fi atît de serioasă, incit la O.N.U. se conturează
Ideea ca anul 1981 să fie declarat „An internațional al handicapa
ților". In acest sens se desfășoară lucrări pregătitoare cu concursul
unor organisme specializate - Organizația Mondială a Sănătății, Bi
roul Internațional al Muncii, U.N.I.C.E.F.
Premisa de la care s-a pornit este creșterea vertiginoasă a nu
mărului handicapaților - oameni cu deficiențe fizice sau intelectuale.
După estimările O.N.U., proporția lor ar fi de 10 la sută din popu
lația lumii, poate chiar mai mult, respectiv 450-500 de milioane.
Vi se pare cifra surprinzătoare, incredibilă ?
Aș, de unde I E probabil cu mult inferioară realității.
De pildă, în categoria handicapaților fizici sînt Incluse persoanele
inapte să lucreze. Or, să avem în vedere că numai în țările dezvol
tate economic sînt 16—18 milioane de oameni care, e drept, nu dato
rită vreunei incapacități proprii, sînt, totuși, excluși din sfera activității
productive, iar lor li se adaugă aproape 450 milioane de șomeri
din țările lumii a treia. Iluzorie, scrisă cu cerneală din parfum de
trandafiri este și cifra de 100 milioane handicapați datorită maladii-lor provocate de subnutriție - cînd se știe că în lumea de azi circa
jumătate miliard de oameni suferă cronic de foame.
Se consideră că pentru handicapați este, în general, definitorie
necesitatea de a primi ajutorul altuia, spre a putea trăi ; atunci de
ce nu sînt încadrate în această categorie țările cele mai sărace
ale lumii ?
O.N.U. socotește, firesc, în rindul handicapaților pe cei cu infir
mități - apreciind că numărul oamenilor cu diferite traumatisme, in
clusiv accidentații auto, ar fi de 75 milioane. Or, din 1945 și pînă în
prezeht au avut loc 130 războaie locale ; de ce statisticile nu includ
recolta bogată de handicapați provocați de aceste conflicte - infir
mii, răniții, mutilații, intr-un cuvint, accidentații de război ? I
Adevărul este, de asemenea, maltratat și în ce privește handicapații psihic ; se cumulează numărul celor atinși de afecțiuni psihice
funcționale sau cu forme cronice de alcoolism și drogare, ajungindu-se la un total de 80 milioane persoane - una din consecințele cele
mai directe și manifeste fiind „incapacitatea de a urma programe
școlare sau alte forme de educație echivalentă". Omrțîndu-i pe cei
800 de milioane analfabeți, pe lingă copiii care nu pot merge la
școală, tinerii cu studiile întrerupte etc. — e drept, nu din cauza vreunei
handicapări cît a lipsei de școli, de condiții materiale, cadre didac
tice etc.
Ca să nu mai vorbim de alte handicapări intelectuale — cum sînt
cele în directă contingență cu înarmările. Pentru că, poate fi oare
considerată normală o lume care, deși are de înfruntat atîtea lipsuri
și nevoi, totuși se chinuiește din greu și cheltuiește din răsputeri pen
tru a acumula mijloacele propriei autodistrugeri ?
Intr-adevăr, nu-i prea sănătoasă omenirea.
Din păcate, proiectele O.N.U. pentru „Anul internațional al han
dicapaților" se axează în special pe conferințe și dezbateri asupra
adaptării handicapaților la condițiile vieții moderne.
Adică vorbe. Or, în acest domeniu, nu se poate spune că vorba
dulce multe aduce ; din păcate, nu aduce nimic. Trebuie măsuri reale
- bine cunoscute de oricine vrea să vadă marile handicapări reale de
care suferă omenirea.

N. CORBU
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