
La invitația tovarășului Nicolae Ceausescu,
inline soseste in tara noastră tovarășul Kenneth David Kaunda,

președintele Republicii Zambia

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

BUN VENIT ÎNALTULUI OASPETE!
La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele 

Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu, tovarășul Kenneth David Kaunda, președin
tele Partidului Unit al Independenței Naționale, președintele Republicii Zambia, împreună cu tovarășa Betty 
Kaunda, întreprinde, incepind de luni, o vizită oficială de prietenie in țara noastră.
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ÎNCHEIEREA vizitei in tara noastră 
A PREȘEDINTELUI republicii elene

Rezultatele rodnice ale convorbirilor 
și președintele Constantin Karamanlis

dintre președintele Nicolae Ceaușescu 
se înscriu ca o contribuție marcantă

la dezvoltarea cooperării româno-elene, 
piie'.enie dintre cele două popoare, la

Ia întărirea legăturilor tradiționale de 
cauza destinderii și păcii in Balcani,

în Europa și în lume
Sîmbătă, 6 septembrie, s-a înche

iat vizita oficială întreprinsă in tara 
noastră, la invitația președintelui 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, de către 
președintele Republicii Elene, Con
stantin Karamanlis.

Vizita președintelui Karamanlis In 
România a constituit un nou mo
ment remarcabil in bogata cronică a 
bunelor relații tradiționale româno- 
elene, reprezentind o contribuție de 
seamă la dezvoltarea prieteniei și 
colaborării dintre țările și popoarele 
noastre, la cauza păcii, securității, 
destinderii și cooperării în Balcani, 
in Europa și in întreaga lume. Con
vorbirile avute de președintele 
Nicolae Ceaușescu cu președintele 
Constantin Karamanlis, înțelegerile 
convenite vor stimula și mai mult 
dezvoltarea conlucrării româno-ele
ne pe plan politic, economic, tehni- 
co-științific, precum și in domeniul 
vieții internaționale, relevînd, o dată 
in plus, însemnătatea deosebită a 
contactelor la nivel înalt pentru mai 
buna cunoaștere reciprocă, pentru 
promovarea idealurilor de pace, pro
gres și bunăstare ale tuturor popoa
relor.

Ceremonia plecării înaltului oaspe
te s-a desfășurat pe aeroportul Oto- 
peni, împodobit sărbătorește. Pe 
frontispiciul aerogării se aflau, Înca
drate de drapelele de stat ale celor 
două țâri, portretele președinților 
Nicolae Ceaușescu și Constantin Ka
ramanlis. Pe mari pancarte erau în
scrise urările : „Să se dezvolte con
tinuu relațiile tradiționale de priete
nie și colaborare statornicite intre 
Republica Socialistă România și Re
publica Elenă, în interesul ambelor 
popoare, al bunei vecinătăți și coo
perării în Balcani, al cauzei păcii șt 
securității în Europa și în lume“, 
„Trăiască pacea, prietenia și colabo
rarea între toate popoarele lumii !“.

Mii de bucureșteni aflați aici au 
întîmpinat cu îndelungi ovații so
sirea celor doi președinți, exprimîn- 
du-și satisfacția pentru rezultatele 
fructuoase ale convorbirilor dintre 
cei doi șefi ,de stat, aclamînd pentru 
prietenia româno-elenă, nentru con
tigua dezvoltare pe multiple planuri 
a elațiilor dintre țările noastre.

O gardă militară a prezentat ono
rul. Au fost intonate imnurile de 
stat ale Greciei și României, în timp 
ce erau trase 21 de salve de artile
rie.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Constantin Karamanlis au trecut in 
revistă garda de onoare.

înaltul oaspete și-a luat apoi ră
mas bun de la personalitățile româ
ne venite pe aeroport să-l salute. 
Erau prezenți tovarășii. Ilie Verdeț,

Dr. Kenneth David Kaunda s-a 
născut la 28 aprilie 1924 în localitatea 
Lubwa, din nordul țării. După absol
virea școlii secundare de la Munali, 
funcționează ca institutor și apoi ca 
director de școală în această 
ta te.

Dorința de a lupta pentru 
rarea patriei 11 aduce în 
rîndurile celor ce acționau 
pentru cucerirea indepen
denței. Astfel, el Iși începe 
activitatea politică în 1948. 
cînd este ales secretar 
al Asociației tinerilor fer
mieri din Chinsali, iar in 
1950 devine secretar-fonda- 
tor al secției din Lubwa a 
Congresului Național Afri
can (C.N.A.), pe atunci 
principala formațiune poli
tică din Rhodesia de Nord. 
Trei ani mai tirziu este 
ales secretar general al 
C.N.A., funcție pe care o 
deține pină în 1958. în 
urma activității sale ne
obosite în apărarea dreptu
rilor poporului zambian 
supus dominației străine, 
administrația colonială bri
tanică dispune. în 1954, a- 
restarea și condamnarea sa.

Kenneth David Kaunda 
întemeiază, in anul 1958, 
Partidul Congresului Na
țional African Zambian. La 
puțin timp după creare, 
partidul este interzis de 
autoritățile coloniale 
conducătorului său 
xează domiciliu 
sancțiune anulată 
după cîteva luni, 
mare a unei ample 
populare de protest.

în anul 1960 ia ființă 
Partidul Unit al Indepen
denței Naționale din 
(U.N.I.P.), în importanta

lar 
1 se fi- 

forțat, 
numai 

ca ur- 
mișcări

locali-
elibe-

publica Zambia. Primul președinte al 
noului stat independent african este 
ales Kenneth David Kaunda. In 
această înaltă funcție este reales în 
anii 1968, 1972 și 1978.

Personalitate marcantă a vieții po
litice a continentului african, dr. 
Kenneth David Kaunda a deținut, in

cit și s-au dezvoltat relații de priete-e 
nie și colaborare bazate pe princi
piile respectării independenței și su
veranității naționale, ale neameste
cului în treburile interne, egalității 
în drepturi și avantajului reciproc.

Aceste raporturi au cunoscut o pu
ternică

Virgil Cazacu, Nicolae Constantin, 
Janos Fazekas, Paul Niculescu, 
Gheorghe Pană, Dumitru Popescu, 
Gheorghe Rădulescu, Virgil Trofin, 
Ștefan Andrei, Nicolae Giosan, Ion 
Ursu, membri ai guvernului, condu
cători de instituții centrale, generali.

Erau de față Ion Brad, ambasado
rul României la Atena, și Michel 
Cottakis, ambasadorul Greciei la 
București.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a salutat perso
nalitățile elene care l-au însoțit pe

președintele Karamanlis in vizita sa 
în țara noastră.

Un grup de pionieri au oferit bu
chete de flori celor doi șefi de stat.

în uralele celor prezenți, președin
ții Nicolae Ceaușescu și Constantin 
Karamanlis și-au luat un călduros 
rămas bun, strîngîndu-și mîinile cu 
prietenie.

Președintele Karamanlis a mulțu
mit. încă o dată, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru ospitalitatea cu 
care a fost înconjurat în timpul vi
zitei în țara noastră, subliniind, in 
același timp, însemnătatea convorbi

rilor pe care le-a avut cu președin
tele României pentru dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și colaborare 
româno-elene.

La rîndul său, președintele Nicolae 
Ceaușescu și-a manifestat deplina 
satisfacție pentru vizita înaltului 
oaspete grec, pentru convorbirile 
purtate, pentru rezultatele fructuoa
se ce deschid noi perspective rapor
turilor româno-elene.

La ora 10,15 aeronava cu care că
lătorește președintele Constantin 
Karamanlis a decolat.

Zambia 
,, . funcție >

de președinte al U.N.I.P. fiind ales 
dr. Kenneth David Kaunda. Partidul 
devine principalul exponent al năzu
ințelor de eliberare națională și so
cială ale poporului zambian. Peste 
doi ani este ales președinte al Miș
cării panafricane, care cuprindea 
partidele politice și mișcările de eli
berare națională din Africa de Est, 
Centrală și de Sud. între 1962 și 1964 
este numit ministru al guvernămîn-» 
tului local, iar în perioada ianuarie- 
octombrie 1964 devine prim-ministru 
al Rhodeslei de Nord, funcție în care 
poartă negocierile cu Marea Britanie 
pentru obținerea independenței țării. 

Aspirațiile de libertate ale poporu
lui zambian se împlinesc la 24 oc
tombrie 1964, cînd fosta colonie bri
tanică Rhodesia de Nord devine Re-

1970—1971, funcția de președinte 
exercițiu al Organizației Unității 
Africane. Totodată, în 1970 a fost ales 
președinte al celei de-a IlI-a Confe
rințe la nivel înalt a țărilor neali
niate.

Sub conducerea U.N.I.P., a pre
ședintelui Kaunda, poporul zambian 
a obținut în anii care au trecut- de 
la proclamarea independenței însem
nate succese pe calea dezvoltării eco- 
nomico-soclale. Pe plan extern, Re
publica Zambia promovează o politică 
de prietenie și colaborare cu țările 
africane, cu toate statele lumii, spri
jinind lupta pentru înlăturarea de
plină de pe pămîntul Africii a domi
nației coloniale, a rasismului și 
apartheidului, pentru pace și secu
ritate internațională.

între România și Zambia, între po
poarele celor două țări s-au statorni-

dezvoltare ca urmare a întîl- 
nirilor și convorbirilor din
tre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Kenneth David 
Kaunda desfășurate la 
București, în mai 1970 și 
noiembrie 1974, și la Lu
saka, 
prilie 

„Aș 
multă 
ta 
CEAUȘESCU 
țiile dintre 
Zambia au 
progres continuu și pot fi 
apreciate ca deosebit de 
bune și prietenești. Solida
ritatea și colaborarea din
tre țările noastre se bazea
ză pe dorința de a coopera 
in domeniul dezvoltării 
economico-sociale a țărilor 
noastre, precum și pe lupta 
impotriva politicii de domi
nație și asuprire imperia
listă și colonialistă, pen
tru libertatea și indepen
denta tuturor popoarelor 
lumii".

La rîndul său, președin
tele KENNETH - -------
KAUNDA declara : 
țiile dintre 
România sint 
Noi trebuie 
înainte și să valorificăm 
toate acestea în avantajul 
reciproc, al popoarelor celor 
două tări“.

Ca o expresie a voinței 
comune de a extinde și 
consolida pe multiple pla- 

relațiile bilaterale, cei doi 
de stat au semnat în aprilie 

1979, la Lusaka, Tratatul de prietenie 
și cooperare între Republica Socia
listă România și Republica Zambia, 
document cu profunde semnificații 
nu numai pe planul relațiilor dintre 
cele două țări, partide și popoare, 
dar și pe plan internațional.

Cu convingerea că vizita în Româ
nia a distinsului oaspete, dialogul la 
nivel înalt ce va avea 16c cu acest 
prilej vor aduce o nouă și însemnată 
contribuție la extinderea relațiilor 
bilaterale și, în același timp, la cauza 
păcii, și colaborării internaționale, 
poporul român, cu sentimente de 
aleasă stimă și prietenie, adresează 
președintelui Kenneth David Kaunda 
un călduros „Bun venit pe pămîntul 
României !“.

in martie 1972 și a- 
1979.
dori să remarc cu 
satisfacție — ară- 

tovarâșul "—NICOLAE 
— că rela- 
România și 
cunoscut un

DAVID 
„Rela- 

Zambia și 
excelente... 

să mergem

AU ÎNDEPLINIT planul cincinal
JUDEȚUL ARAD :

52 de unități economice
Celor 51 de unități economice arădene care au ra

portat îndeplinirea planului producției industriale pe 
întreg cincinalul li s-a adăugat cunoscuta întreprin
dere textilă U.T.A. Această întreprindere va realiza, 
pină la sfirșitul anului, o producție industrială supli
mentară in valoare de 572 milioane lei. Importantul 
succes se datorează preocupării întregului colectiv de 
aici pentru creșterea productivității muncii, valorifi
carea superioară a materiilor prime, diversificarea și 
înnoirea producției. In prezent, produsele noi și re- 
proiectate reprezintă 70 la sută din totalul producției 
întreprinderii. (Mircea Dorgoșan).

JUDEȚUL ARGEȘ:

20 de unități economice
Din județul Argeș, colectivele de oameni ai muncii 

din 20 de unități economice raportează îndeplinirea 
planului cincinal înainte de termen. Pină la sfirșitul

anului, colectivele respective vor realiza o producție 
suplimentară in valoare de 9,2 miliarde lei. Intre aces
tea se află intreprinderea „Electroargeș", întreprin
derea de porțelan, intreprinderea de textile, trustul de 
construcții industriale, Trustul de construcții civile 
Argeș. Succesul se datorește sporirii productivității 
muncii, mai bunei folosiri a utilajelor și a forței de 
muncă, modernizării proceselor tehnologice, asimilării 
de noi produse de calitate -superioară. (Gh. Cîrstea).

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD :

11 unități economice
Colectivele de oameni ai muncii din 11 unități eco

nomice din județul Bistrița-Năsăud au îndeplinit sar
cinile de plan la producția industrială pe intreg cinci
nalul 1976—1980. Printre colectivele fruntașe se numără 
cele de la întreprinderea forestieră de exploatare și 
transport, Uniunea județeană a cooperativelor mește
șugărești, Exploatarea de cariere Năsăud. Pină la fi
nele acestui an, valoarea sporului de producție pe care 
îl vor realiza aceste unități va depăși 760 milioane lei. 
(Gh. Crișan).

ORIZONTURI NOI TRADIȚIONALELOR 
LEGĂTURI ROMÂNO-ELENE

Un nou și puternic impuls dat co
laborării prietenești româno-elene, o 
contribuție de seamă la cauza destin
derii și păcii in Balcani, in Europa 
și in lume — astfel pot fi caracte
rizate sintetic rezultatele vizitei ofi
ciale, pe care, la invitația președinte
lui ,Nicolae Ceaușescu, a întreprins-o 
în țara noastră președintele Republi
cii Elene, Constantin Karamanlis.

Avind loc în anul jubiliar al ani
versării unui secol de la stabilirea 
relațiilor diplomatice dintre România 
și Grecia, întîlnirea dintre președinții 
celor două țări a prilejuit evocarea 
tradiției' unor legături de prietenie și 
colaborare cu adinei rădăcini în 
trecutul istoric. Conviețuind în același 
spațiu geografic, avind multiple in
terese comune, românii și grecii s-au 
cunoscut și au avut largi contacte 
încă din antichitate, pentru ca apoi, 
de-a lungul timpurilor, să colaboreze 
pașnic, să se găsească alături în lupta 
pentru libertate și independență na
țională, pentru progres și prosperi
tate — aceste relații cunoscînd o dez
voltare fericită în zilele noastre șl 
Îndeosebi în ultimii ani.

După cum este bine cunoscut, pen
tru extinderea și aprofundarea ra
porturilor prietenești și de colaborare 
româno-elene o însemnătate determi
nantă au contactele și convorbirile la 
nivel înalt prilejuite de vizitele ofi
ciale efectuate de președintele Nicolae 
Ceaușescu, în martie 1976, în Grecia, 
și de Constantin Karamanlis în țara 
noastră, în mai 1975 și in martie 1979, 
în calitate de prim-ministru, iar 
acum, in calitate de președinte al 
Greciei.

în acest sens, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU arăta : „Ne bucură că, 
in spiritul acestor frumoase tradiții 
și pe baza principiilor deplinei ega
lități, respectului independenței și 
suveranității naționale, a avantajului 
reciproc, relațiile româno-elene cu
nosc astăzi o dezvoltare continuă, 
capătă dimensiuni tot mai largi, in 
interesul propășirii celor două po
poare ale noastre. Dorim ca vizita 
dumneavoastră să impulsioneze și 
mai puternic și să ridice la un nivel 
și mai înalt cooperarea dintre Româ
nia și Grecia, atit pe plan bilateral, 
cit și pe arena mondială, în deplină 
concordanță cu năzuințele și aspira
țiile de dezvoltare independentă ale

celor două popoare, cu cerințele des
tinderii, păcii și colaborării interna
ționale".

Ca unul din rezultatele impor
tante ale convorbirilor precedente 
a fost semnată, in 1975, la București, 
„Declarația solemnă comună", ale 
cărei idei șl principii își păstrează 
deplina actualitate și valoare — ceea 
ce a și determinat reafirmarea, cu 
prilejul actualei vizite, a atașamen
tului deplin al celor două state față 
de acest document de o deosebită 
semnificație bilaterală și internațio
nală.

Pe aceeași linie pozitivă și con
structivă, actualele convorbiri dintre 
președinții Nicolae Ceaușescu și 
Constantin Karamanlis, desfășurate 
sub semnul stimei, încrederii și cor
dialității, au permis să se constate 
cu vie satisfacție progresele însem
nate înregistrate în ultima perioadă 
în dezvoltarea relațiilor dintre cele 
două țări, să se manifeste pregnant 
voința comună de a lărgi și aprofun
da aceste relații, de a ridica la un 
nivel și mai inalt conlucrarea româ- 
no-elenă, conferind legăturilor reci
proce valoarea unui exemplu de 
bună vecinătate între țări cu sisteme 
social-economice diferite, corespunză
tor intereselor celor două popoare, 
cerințelor majore ale destinderii și 
păcii in Balcani, în Europa și în lume.

Dînd o înaltă apreciere cursului 
ascendent al colaborării eleno-româ- 
ne, președintele CONSTANTIN KA
RAMANLIS a arătat : „întîlniri- 
le noastre periodice marchează 
etapele evoluției relațiilor din
tre cele două țări ale noastre. 
Aceasta deoarece ne-au permis, pe 
de o parte, să lărgim neîntrerupt 
colaborarea dintre popoarele noas
tre, iar, pe de altă parte, să 
realizăm schimburi utile de idei, atit 
cu privire la problemele regiunii 
noastre, cit și in problemele mai gene
rale critice, care preocupă omenirea 
astăzi".

Pornindu-se de la cursul ascendent 
al schimburilor oomerciale, care în 
perioada 1976—1980 și-au dublat vo
lumul, apreciindu-se că există 
perspective favorabile pentru crește
rea acestor schimburi, pe baze re
ciproc avantajoase, în cursul con
vorbirilor s-a căzut de acord

să se încurajeze conlucrarea din
tre instituțiile competente ale ce
lor două țări în vederea extinderii 
și diversificării relațiilor economice, 
să. se acționeze pentru realizarea tu
turor proiectelor de cooperare conve
nite anterior, să se lărgească această 
cooperare în domenii de bază ale 
economiei naționale.

S-a manifestat, de asemenea, 
voința comună de a se dezvolta coo
perarea științifică, precum și relațiile 
culturale — o expresie concretă în 
acest sens constituind-o semnarea în 
cursul vizitei a Programului de coo
perare în domeniul învățămîntului, 
științei și culturii pe anii 1981—1982.

O deosebită semnificație au dobîn- 
dit convorbirile actuale dintre pre
ședinții României și Greciei, prin 
faptul că, desfășurîndu-se într-un 
moment de mare complexitate al 
vieții internaționale, schimburile de 
păreri în acest domeniu, care au ocu
pat un loc primordial în desfășurarea 
vizitei, au pus în evidență larga con
vergență de vederi existentă între 
România și Grecia în numeroase pro
bleme fundamentale ale contempora
neității. Remarcînd cu vădită îngri
jorare apariția pe arena mondială a 
unor probleme grave, a noi focare 
de încordare și conflict — factori de 
natură să pericliteze cursul destinde
rii, independența și securitatea po
poarelor — președinții României și 
Greciei și-au reafirmat voința de a 
face totul pentrp oprirea evoluțiilor 
negative, pentru restabilirea politicii 
de destindere, care pentru a fi reală, 
pentru a garanta cu adevărat pacea, 
reclamă în mod imperios respectarea 
de către toate statele, în relațiile lor 
internaționale, a principiilor egalității 
în drepturi, independenței și suvera
nității naționale, neamestecului in 
treburile interne, nerecurgerii la for
ță și amenințarea cu forța, într-un 
cuvînt a dreptului fiecărei națiuni de 
a trăi in pace și a dispune liber, 
nestingherit de soarta sa.

Pacea și colaborarea în Balcani re
prezintă o cauză vitală comună a po
poarelor din această regiune geogra
fică, profund interesate în dezvolta
rea relațiilor intre toate țările regi
unii, în soluționarea tuturor proble
melor existente pe cala- g^șnică, prin
(Continuare în paf. a V-a)
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sătmăreană
Profesorii ingineri Ernest Ta

mas Și Iosif Steininger de la 
Grupul școlar „linia" din Satu 
Mare, împreună cu elevi și cu 
trei proaspeți absolvenți ai șco
lii de maiștri — Ion Bilan, Mi
hai Moldovan și Ludovic Man — 
și-au unit ingeniozitatea si pa
siunea in construirea unui ge
nerator eolian, care întrunește 
elemente originale față de cele 
cunoscute pini acum in țară. 
Una dintre noutăți este așa-nu- 
mita „coadă de avion", al cărei 
rost este de a imprima genera
torului o mișcare pe verticală. 
Această inovație a fost determi
nată de nevoia de a cațjta și 
pune la lucru cit mai eficient

v Intui, a-cărui direcție este in
fluențată de blocurile inalte din 
jur. Generatorul prezintă nou
tăți și in ce privește tipul ro
torului, ca și alte componente 
ale sale. Dorința autorilor ă fost 
aceea de a da creației lor un 
nume care să-l cuprindă și pe 
cel al orașului in care muncesc 
și trăiesc : „Morișca sățmărea- 
nd" (prezentată intr-o fotografie 
de Martin Sarea). Deocamdată, 
această primă „morișcă" alimen
tează cu energia necesară toate 
becurile de pe coridoarele școlii.

Ați auzit 
de „Rex-alb" ?

Cercetătorii de la Stațiunea 
republicană a tinerilor natura- 
liști din Timișoara au creat o 
nouă rasă de iepuri. Așa cum se 
poate vedea și in fotografie, 
este vorba de iepuri cu blana 
albă, de unde și dehumirea de 
„Rex-alb". Pină acum, la noi, 
ca și in lume, cele mai cunos
cute rase de iepuri pentru blană

erau „Rex-castor" și „Rex-ne- 
gru". Cercetările timișorenilor au 
durat șapte ani. Dar eforturile au 
fost răsplătite din plin. Noua 
rasă de iepuri furnizează blă
nuri cu părul deosebit de fin, a- 
semenea pufului, fiind foarte 
căutate pentru confecționarea 
de gulere, mantouri,« căciulite...

Afiș inspirat
Statisticile atestă că nu numai 

în Bueurești, ci Și in alte locali
tăți din țară, un mare număr de 
accidente de circulație se produc 
din vina pietonilor, o bună 
parte dintre ei fiind copii. Pen
tru a preveni asemenea nedorite 
evenimente, serviciul circulație 
al Miliției județului Harghita a 
întreprins o serie de măsuri, in
tre care una se dovedește pe cit
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Ide inspirată, pe atit de eficien- • 
tă. La fiecare trecere din I 
Miercurea Ciuc și din alte loca- •

Ilitățl ale județului marcată pen- 
tru pietoni au fost instalate pa- i 
noări speciale pe care a fost |

Ipus un afiș mare, vizibil, pe 
care scrie : „Dacă treceți doar I 
pe-aici / Veți ajunge și bunici". I

I Stihurile pot fi discutabile, dar 
că îndemnul lor iși atinge scopul, I 
nu mat încape nici o discuție. I

I 
l_

Rubrică realizată de
Petre POPA
ți corespondenții „Sclntell

I

Un ajutor de seamă în activitatea organelor locale:

propenerile cetățenilor
IN CADRUL „TRIBUNEI DEMOCRAȚIEI"

Pentru oamenii muncii mereu mai multe locuri de muncă

Realitatea a demonstrat că, din chiar momentul instituționalizării 
sale, „Trjbuna democrației" s-a bucurat și je bucură de o largă rezo
nanță in riadul cetățenilor. Consacrîndu-se ca un element novator in 
peisajul de autentică democrație al societății noastre socialiste, cetă
țenii o apreciază, pe drept cuvint, ca o modalitate simplă, directă, ope
rativă de lucru, de contact nemijlocit cu cadrele care conduc și organi
zează activitatea administrativă, a principalelor sectoare ale vieții 
publice, cu deputății.

Care sint insă, pentru consiliile populare, „beneficiile" acestei 
forme de dialog și colaborare cu cetățenii și cum participă la. reali
zarea propunerilor formulate de cetățeni in acest cadru ? Am incercat 
să conturăm răspunsul cu ajutorul unor primari, al altor cadre de 
conducere din consilii populare.

Opiniile cetățenilor — 
sursă de cunoaștere direc
tă a vieții. în cetâ” 
țeni și cei care răspund de dife
ritele sectoare se constituie, la 
„Tribuna democrației", intr-un 
sfat al obștii în slujba obștii — 
spunea tovarășul Ion Neculai, pri
marul municipiului Brăila, cores
pondentului nostru Corneliu Ifrim. 
Am sesizat faptul că in dialogul 
care, se poartă au început să pri
meze interesele de ordin general, 
care vizează îmbunătățirea activi
tății celor mai variate domenii. 
De pildă, cetățenii au scos în evi
dență necesitatea diversificării 
rețelei de prestări de servicii în 
noul cartier muncitoresc „Progre
sul", modernizarea pieței și a mobi
lierului stradal, s-au făcut propu
neri referitoare la conservarea și 
protejarea monumentelor istorice 
și de arhitectură, la protejarea me
diului Înconjurător, gospodărirea și 
folosirea judicioasă a combustibili
lor și energiei electrice, moderni
zarea arterelor de circulație".

„Am venit in contact direct, în 
acest cadru, și cu un șir de as
pecte negative ce-și așteptau solu
ționarea și pe care comitetul exe
cutiv al consiliului nostru popular 
le cunoștea in mai mică măsură — 
a precizat, in aceeași ordine de 
idei, tovarășul Gheorghe Cogălni- 
ceanu, prim-vicepreședinte al Con
siliului popular al municipiului 
Botoșani, intr-o convorbire cu co
respondentul nostru Silvestri Aile- 
nei. Bunăoară, s-a obiectat chiar 
Ia prima „tribună", și pe bună 
dreptate, că in ansamblul de lo
cuințe „Primăverii" căile de acces 
devin aproape impracticabile in 
sezonul umed. Concomitent, cetă
țenii din acest nou cartier s-au 
angajat să efectueze un însemnat 
volum de muncă patriotică. Calcu
lele noastre demonstrau însă că, 
orlcît de masivă ar fi foșț parti
ciparea la aceste acțiuni, nu'g-ar fi 
rezolvat totul. Se impuneau forțe

sporite și chiar suplimentarea in
vestițiilor. piseutind, mai întii, in 
comitetul executiv al consiliului 
popular municipal, jar apoi cu toți 
deputății, am găsit o soluție muit 
mai bună. Anume, ca urmare a 
angajamentului luat de o serie de 
deputați de a organiza activitatea 
de curățire pe străzile Luceafărul, 
Tudor ■ Vladimirescu, Dobrogeanu 
Gherea, Petru Rareș ș.a. prin 
participarea voluntară a cetățeni
lor, lucrătorii din sectorul de sa
lubritate, cărora le reveneau stră
zile amintite, au fost transferați să 
sprijine lucrările in cartierul „Pri
măverii". Aproape simultan, intr-o 
sesiune a consiliului popular muni
cipal am hotărit și o redistribuire 
a unor fonduri de investiții spra 
aceste lucrări",

„Cu alte cuvinte — așa cum 
spunea și tovarășul Gheorghe 
Cociuban, primarul orașului Lipova, 
corespondentului „Scînteii", Mir
cea Dorgoșan — acest cadru des
chis, eliberat de rigorile unei 
ședințe cu ordine de zi fixă, îi 
stimulează pe oameni să. discute 
degajat, fără reticențe, să-și 
spună orice părere, să facă pro
puneri multe și felurite. Este, 
practic, o incursiune eficientă în 
problematica mereu Ia ordinea zilei 
pe agenda de lucru a consiliului 
popular. Spun eficientă pentru că 
realizarea propunerilor formulate 
de cetățeni in acest cadru — pro
puneri pe care le inscriem intr-un 
registru special și le urmărim cu 
grijă — a rezolvat un șir de pro
bleme de mare interes pentru 
populație. Aș aminti, între altele, 
crearea de noi spații comerciale

și de servicii, înființarea unei 
microcantine muncitorești, intro
ducerea apei potabile In două car
tiere. înființarea unei secții de 
transport la domiciliu a mobilei și 
a altor mărfuri grele".

Sprijin eficient In solu
ționarea problemelor edili- 
tar-gospodărești. Din cuvirt’ 
tul participanților la ancheta noas
tră s-a desprins cu limpezime și 
altă concluzie importantă : „Tri
bunele democrației" constituie și 
un excelent mijloc de stimulare 
a spiritului civic, de angajare 
și mobilizare a cetățenilor la ac
țiunile edilitar-gospodărești. „Bu
năoară —- ne spunea tovarășul 
Petre Dănciulescu. președintele 
Consiliului municipal al F.D.U.S. 
Tirgu Jiu — ca urmare a propu
nerilor formulate, la intilnirile care 
au avut' loc, locuitorii cartierului 
Drăgoieni s-au angajat să execute 
toate lucrările auxiliare de amena
jare a conductei de apă potabilă, 
pe o distanță de trei kilometri ; 
cei din cartierul 1 Mai-vest au 
luat parte la executarea lucrărilor 
de amenajare a complexului spor
tiv „Debarcader" și a zonei de 
locuințe nou construite aici". .

■Nu numai în orașe, ci și în co
mune „Tribunele democrației" șe 
afirmă ca un factor dinamizator al 
angajării civice pe planul ridi
cării nivelului edilltar-gospodărese. 
Iată, de pildă, ce relata tovarășul 
Nieolae Miu, ■ primarul comunei 
Grivița, județul Ialomița, corespon
dentului nostru Mihai Vișoiu : „La 
una din „tribune",, cetățenii Anghel 
Grădea, TOn Berbecel și Tudor 
Gradea au făcut propunerea să se 
foreze încă două fintini în satul 
Grivița. Propunerea a fost preluată 
imediat de organele locale și, cu 
ajutorul cetățenilor, care au mun
cit timp de trei săptămini in orele 
lor libere, lucrarea a fost realizată 
și dată in folosință in luna august, 
asigurindu-se in acest fel debitul 
de apă potabilă necesar populației 
și. totodată, irigării culturilor de 
legume din vatra satului".

în Încheierea acestor scurte convorbiri, alte citeva cifre, conclu
dente după părerea noastră, pentru rolul pe care-I Îndeplinește „Tri
buna democrației" in ampla acțiune de înfrumusețare și gospodărire a 
localităților țării, in ridicarea gradului lor de civilizație : construirea 
ș.ț pietruirea, ir. municipiul Brăila, cu ajutorul cetățenilor, a 110 00.1 
mp străzi și trotuare, amenajarea a 85 hectare sp'ații verzi și a 13 
terenuri de joacă pentru copii, cultivarea cu legume a peste 200 de 
hectare —‘locuri altădată pustii — infăpțuindu-se totodată majoritatea 
propunerilor făcute de cetățenii care au și participat, cu trup și suflet, 
La acțiunile organizate in acest scop de consiliul popular.

Marla BABOI AN
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Creșterea de ansamblu a eco
nomiei, ca urmare a politicii con
secvente a partidului nostru de 

. repartizare a unui volum impor
tant din venitul național pentru 
dezvoltarea forțelor de producție, 
în condițiile alocării unei cote 
inalte pentru fondul de consum, 
a făcut păsibilă creșterea conti
nuă a locurilor de muncă îri e- 

’ conomie, sporirea considerabilă 
a rîndurilpr personalului munci
tor.

• Personalul muncitor din 
economie urmează să ajungă 
în acest an la 7,4 milioane 
persoana, față de 4,3 mili
oane in 1965.

Modernizarea și diversificarea 
economiei, in concordanță cu e- 
xigențele unei structuri raționale 
îh profil teritorial, a fost Însoți
tă și de schimbări semnificative 
in gradul de ocupare a forței 
de muncă din toate județele 
țării.

• Dacă în 1965 doar in 22 
județe ponderea personalului 
muncitor din industrie, rapor
tat la totalul populației ocu
pate, era mai mare de 15 la 
sută, astăzi acest nivel este 
depășit in toate județele țării. 
In 16 județe, față de numai 3 
județe in 1965, ponderea res
pectivă depășește in prezent 
nivelul de 35 la sută.

Mutații Importante s-au pro
dus și în structura calitativă a 
forței de muncă, îndeosebi in ju
dețele odinioară rămase în 
urmă.

O In întreaga industrie a 
construcțiilor de mașini, nu
mărul personalului muncitor a 
crescut in perioada 1965- 
1979 de 2,8 ori, iar in între
prinderile acestei romuri din- 
tr-o serie de județe crețtereo 
a fost mult mai mare : Vil- 
cea de'37 de ori, Covasna - 
de 30 ori, Sălaj - 22 ori, Te
leorman - 17 ori, Olt - 16 
ori, Bistrița-Năsâud - 13 ori, 
Botoșani - 12 ori, Suceava și 
Vrancea - 10 ori,

• In industria chimică, față 
de creșterea generală a 
personalului muncitor de 2,5 
ori in perioada 1965-1979, in 
județul Ialomița creșterea o 
fost de 77 ori, Argeș - 21

Numărul personalului muncitor 

din economia națională

ori, Vilcea - 9 ori, Arad și 
Teleorman - de 8 ori.

O atenție deosebită s-a acor, 
dat creării locurilor de muncă 
pentru femei, iar în acest cadru 
județele rămase in urmă au be
neficiat de o dezvoltare priori
tară.

• In industria confecțiilor, 
de exemplu, unde majorita
tea lucrătorilor o formează

femeile, față de o creștere ge
nerală a locurilor de muncă 
de 236 la sută in perioada 
1965-1979, in județul Dîm
bovița creșterea a fost de 
1 048 la sută, Maramureș - 
715 la sută. Suceava - 520 la 
sută, Teleorman - 512 la
sută, Vîlcea - 508 la sută, 
Oit, Tulcea și Vaslui - peste 
400 la sută.

Mihai IONESCU

De ieri, în Capitală: „LUNA HORTICULTURII"
Tncepînd de sîrtibătă, 6 septem

brie. timp de o lună, in șapte pie
țe alimentare ale Capitalei — Am- 
zei. Dorobanți, Obor. Miniș, Ber- 
ceni-Sud, Rahova și Moghioroș — 
a foșt organizată de către Direc
ția generală economică a horticul
turii și Consiliul popular al muni
cipiului București, împreună cu 
producătorii din 28.de județe din 
țară. „Luna horticulturii". Este o 
manifestare comercială de primă 
mărime, avind caracterul unei În
treceri intre județe pentru cea mai 
reușită participare cu diferitele 
sortimente de produse agroalimen- 
tave.
. Pe parcursul a 30 de zile, cele 28 
de județe vor livra in Capitală. în 
afara graficelor normale, 2 000 tone 
de cartofi, 1 700 tone de legume, 
1 700 tone fructe, 1 500 tone pe
peni. Se urmărește in special Îm
bunătățirea sortimentelor de legu
me, județele producătoare aducind 
în special mai multe tomate, cas
traveciori- Și vinete.

întrecei-ea între județele produ
cătoare are la bază trei capitole 
esențiale : structura sortimentelor, 
calitatea' produselor și condițiile de 
prezentare.

Direcția generală economică a 
horticulturii și Consiliul popular al 
Capitalei au stabilit ca în cele șap

te piețe ale Bucureștiulții în care 
se desfășoară „Luna horticulturii" 
Să fie organizate, totodată, expoziții 
cu vinzare de flori. Și un amănunt 
pitoresc : vinzătorii poartă cos
tumele tradiționale ale județelor 
pe care le reprezintă.

în centrul pieței Dorobanți -- o

Astăzi expunem spre vinzare 20 
tone de cartofi, 13,5 tone ceapă, 4,6 
tone rădăcinoase, 4 tone varză 
albă, 5 tone roșii și altele, iar ca 
fructe 2 tone mere, 1,5 tone perei o 
tonă de pepeni verzi, pe lingă ce 
avem de la I.L.F. Militari.

Dealtfel, această apreciată acțiu

0 acțiune comercială in interesul unei cit mai bune 
aprovizionări de toamnă a populației

frumoasă expoziție de legume și 
fructe, cu cinci tronsoane. „O revăr
sare de abundență — care ne bucu
ră ochiul și inimile de gospodine" 

■— spune Elena Petro viei. Clara 
Drăgan. cu doi copii, de mină, se 
hotărăște greu. ce să cumpere din 
feluritele legume și fructe, estetic 
expuse.

— Cită marfă este expusă în 
Piața Dorobanți ?

— De la I.L.F.-urlle din județe
le Timiș, Brăila, Vrancea și Neamț 
— ne spune șeful pieței, Dan Pir- 
vules'cu — am primit peste 30 de 
sortimente de legume și fru.cte.

ne comercială se încadrează in 
preocupările constante ale munici
palității Capitalei pentru continua 
îmbunătățire a aprovizionării 
populației. Este interesant de ară
tat că, în această toamnă, pe pie
țele Capitalei s-au desfăcut și se 
desfac cantități de legume și fruc
te care depășesc substanțial nive
lurile maxime ale anului trecut. 
Iată citeva date edificatoare : la 
cartofi — o creștere cu peste 15 000 
tone față de 1979 ; la legume 
proaspete, morcov, țelină, păstir- 
nac și alte rădăcinoase, sporul de
pășește 32 000 tone — in această

cifră nefiind incluse cantitățile, 
mai mari și ele, de roșii. ardei 
gras, gogoșari, vinete și multe zarza
vaturi ia dispoziția populației’ in 
cadrul aprovizionării curente ;, la 
fructe — în general — creșterea 
va fi de aproape 7 000 tone, iar la 
struguri de 5 500 tone; de aseme- - 
nea, un spor important se va în
registra și la fasolea uscată : peste 
2 000 tone. De pildă, In luna august 
a anului acesta piețele Bucureștiu- 
lui au primit, aproape 5 000 torte de 
roșii față de circa 3 300 tone anul 
trecut ; tot in august, la ceapă — 
1 700 tone, față de 1 030 tone in au
gust 1979. iar la varză 2 200 tone 
față de 1 500 anul trecut.

Acest nivel al desfacerii, la care 
va aduce o nouă contribuție și! 
„Luna horticulturii", va asigura 
condiții superioare aprovizionării 
de toamnă.

Și, in încheiere, două mențiuni: ar . 
fi în propriul interes al cetățenilor 
să manifeste mai multă răbdare, 
evitînd aglomerațiile inutile, intru- 
cit „Luna horticulturii" va dura ...o 
lună, adică pină la 6 octombrie ; 
aceasta ar ajuta și Ia o mai bună 
organizare a serviciului — în pre
zent în unele piețe lucrătorii do- 
vedindu-se depășiți.

Gh. GRAURE

Ce a fost mai întîi: 
escrocul 

sau chilipirgiul ?
x

Precum In nedecisa dispută despre în« 
tfietatea oului sau a găinii, la fel și in 
„poveștile" penale cu escroci și chilipirgii.

...Dialog pe str. Cărămidari. Mai precis 
în plină ștradă :

— Sint depanator la cooperativa „Radio- 
Progres" din str. Avrig. M-au trimis să re
par televizorul unui cetățean și nu dau 
de el.

— Asta să fie ghinionul dumltale. Hai 
mai bine să vezi ce are al meu. Poate ii 
dai de capăt; Iei și dumneata un ban în 
plus... Scap și eu de așteptare... Ce zici ?

Vrinceanu Ion, că el era „depanatorul" 
— in realitate elev la cursul de calificare 
In meseria de conducător troleibuze la de
poul Bucureștii Noi — a ezitat numai preț 
de... un preț la care merita să absenteze 
de la școală.

Pe urmă ș-a dus Ia om acasă, i-a privit 
scrutător televizorul, a decis că-i lipsește 
stabilizatorul, a luat 300 de lei și... pe-aici 
ți-e drumul!

Cam în același fel e reușit V. I. să facă, 
In mai puțin de un an șt jumătate, 24 de 
„reparații". Sau in limbaj penal : inșelă- 
ciunf In dauna avutului personal. S-a dat 
cind tehnician, cind electronist, cind sub- 
inginer, a „reparat" nu numai televizoare, 
ci șl ușcătoare de păr, și ceasuri, și ra
diouri — dar ce n-a „reparat Și-a făcut 
„meseria" la domiciliul clientului, dar și la 
el acasă, in str. Lotrioara nr. 11, sector 3.

— N-are nici un rost să fac deranj

aici, cind la mine acasă am aparatură, 
am tot ce-mi trebuie. Si, oricum, dacă se 
arde cbvorul de la o picătură de cositor e 
covorul meu, nu al dumneavoastră.

Cine să reziste la un asemenea argu
ment ! Și pleca Vrinceanu cu televizor cu 
tot,

Numai „trusa" de scule și piese de 
schimb a fost invariabil aceeași: un ciocan 
de lipit electric (uzat), un voltmetru (uzat), 
27 lămpi (uzate), 31 rezistențe TV (uzate). 
3 pmze de .ferăstrău (uzate), o rolă de lipit 
(uzată). 2 transformatoare (uzate). Le-am 
notat după procesul-verbat de confiscare.

Neuzată iii tot arsenalul său profesional 
îl rămăsese doar solicitudinea — că nicio
dată nu spusese „nu se poate". N-a refu
zat nici o comandă, accepta pină și ideea 
plății in rtate.

Instanța n-B apreciat „solicitudinea". 1-a 
apreciat, in schimb, faptele.

„„Martori, și numai martori, au fost chi
lipirgiii respectivi.

Din culisele 
vieții 

de recepționer
La O.J.T. Arad, ani de zile controlul n-a 

fost control, de au ajuns bieții recepțio-,eri 
și administratori de la hotelul „Parc" să se 
„piardă" pur și simplu prin jungla debite
lor, creditelor, încasărilor, chitanțelor și 
soldurilor.

Iar cind i-au „regăsit", n-au mal fost de 
tăcut decit... imputați!.

— Și pentru ce ? Pentru că n-am încasat

banii de la unii călători înregistrați in car-, 
tea de imobil. (Nici nu șe putea altfel, cită 
vreme cartea de imobil este controlată zil
nic de miliție)...

— E adevărat, n-am încasat. (Dar de luat 
or fi luat ? Nu s-a interesat nimeni)- In 
schimb am compensat cele citeva zeci de 
mii de Iei cu banii încasați de la turiștii 
care au plătit, dar n-au dormit la hotel... 
(Ce filantropi !).

— Pe urmă, de unde să știm noi că tre
buia să facem sesizări pentru urmărirea 
debitorilor care au stricat televizoarele ? Nu 
ne-a spus nimeni. Și ce vină avem noi că 
in scripte este o asemenea încurcătură de 
nu mai e cu putință nici un fel de clari
ficare...

...Cam așa și-au susținut contestațiile 
la executare — in fața instanței de fond 
—. cei șapte administratori de hotel și re- 
cepționeri cărora O.J.T. Arad le imputase 
un prejudiciu de 56 515 lei. Și, culmea, Ii 
s-a dat dreptate. La recurs însă, „argumen
tele" n-au mai ținut.

Fiecare s-a dovedit bun de plată, pe mă
sura contribuției sale la prejudicierea 
O.J.T.-ului, Iar mai departe, in corpore, 
„buni" de... administratori și recepționeri 
de hotel : Konnert Albert tot la „Parc", 
Melcu Geta și Ball Viorica la „Mureșul", 
Fritsch Erica la „Astoria", iar Nenciu Roza
lia, undeva prin județul natal : Brașov. 
Numai doi dintre contestatari și-au găsit 
refugiul în alt sector decit turismul pur : 
Donța Mircea la un magazin alimentar din 
Arad, iar Varganici Ane-Marie la Shop-ul 
din holul hotelului „Astoria".

Chiar dacă de acum înainte nu vor mai 
fi lipsiți — sperăm — de Îndrumarea per
manentă a organelor de control — preventiv 
— le urăm oricum să nu uite nimic din lec
ția de contabilitate și corectitudine acor
dată, contra cheltuieli de judecată, de către 
Tribunalul județean Arad.

Mercantilismul 
travestit 

în caritate
...Prin 1978, Dochla B. din Zagra se des

parte d« soț și pleacă, cu fetița, Ia Arad. 
Iși găsește gazdă pe str. Măcinului nr. 1. 
Citeva luni mai tirziu avea să se mute in 
comuna Zîmandul Nou și să se încadreze 
in muncă. între timp insă/fosta gazdă din 
Arad — pe numele său Nădășan Teodor — 
obținuse de la Zagra, cu totul nemotivat și 
fără nici un drept, o decizie prin care... i 
se încredința spre creștere și educare fe
tița.

Firește, nu se poate pune la Îndoială 
buna intenție a funcționarilor de la resortul 
de autoritate tutelară care au propus încre
dințarea, „spre creștere și educare", a mino
rei Nastasia B. din Zagra, lui Nădășan 
Teodor din Arad. Dar nici nu poate fi elo
giată exigența profesională a celor care au 
luat o asemenea decizie : fără să verifice 
cel puțin dacă solicitantul este capabil să 
asigure educația unui copil și mai ales 
dacă acel copil are într-adeyăr nevoie de 
ocrotirea unui străin. De fapt, ce se as
cundea Ia adăpostul pretinsului spirit ca
ritabil al lui N. T. ? După un timp, cu 
patalamaua la mină, el se adresează 
Judecătoriei din Arad și pretinde, nici mai 
mult, nici mai puțin, decit pensie de între
ținere — pentru un copil .pe care'nici mă
car nu-I mai vedea. Cui ? Mamei, la care 
se afla fetița. Mamei, care nici nu aflase 
de „încredințare", dar in schimb 1 se ce
reau bani.

După un proces în care s-a luat de bună 
patalamaua lui N. T.. — un act dealtfel 
nul de drept, asupra căruia aveau să re
vină, anulindu-I, înșiși emitențil — Jude

cătoria din Arad admitea acțiunea recla
mantului Nădășan Teodor și obliga pe pi
rita Dochia B. să-i plătească o pensie de 
întreținere de 375 lei pe lună, pentru 
propriul său copil, repetăm, încredințat din 
eroare fostei sale gazde din Arad !

„Greșeala" nu mai putea fi reparată de
cit printr-o nouă acțiune de justiție și o 
sentință prin care să se dispună, in pri
mul rind, sistarea pensiei. S-a dat. Pentru 
ca in 10 decembrie 1979. printr-o altă sen
tință, după un alt profes să se facă defi
nitiv lumină, instanța hotărînd Înapoierea 
micuței Nastasia la propria ei mamă.

N. T., nemulțumit, face recurs.
Prin decizia tribunalului județean, mer

cantilismul lui Nădășan avea să fie defi
nitiv dezvăluit sub masca pretinsei lui 
carități.

Din caietul 
grefierului

„Dacă bine tmt amintesc, prin 1978, in 
timp ce eu mă găseam la locuința tatălui 
meu, reclamanta a venit acolo ti prezenta 
pe git urme de violență, care, după spusele 
ei, aparțineau piritului". 1

(Din Dosarul nr. 2 411/79, Judecătoria 
■ din Arad).

„...inculpatul P. I. a forțat portiera auto
turismului de la care a demontat radioca- 
setofonul și o umbrelă...".

(Din Dosarul nr. 1 241/80, Tribunalul 
municipiului. București).

Florin CIOBANESCU

28.de
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Știința în confruntare creatoare cu cerințele economiei

Statisticile prevăd pentru anul 
1980 o producție mondială de me
tal de circa 1 miliard de tone, din 
care aproape 94 la sută revine fie
rului. Puțini știu însă că, in fiecare 
an, aproape un sfert din fierul pro
dus în lume este distrus prin coro
ziune. Cu alte cuvinte, așa cum, nu 
fără amărăciune, remarcă specialiș
tii : „un furnal din patru lucrează 
pentru coroziune"! Iar sub acțiunea 
acestui nemilos „cancer al metalu
lui" nu se află metalul brut, ci, de 
regulă, cel prelu
crat sub forma u- 
nor agregate, ma
șini și instalații 
scumpe, pentru 
realizarea cărora 
s-au consumat 
forță de muncă, 
inteligență teh
nică, energie.

„Nu există me
tal care să nu fie 
corodat", afirmă 
specialiștii. Există 
însă metode, și 
știința actuală le 
oferă cu prisosin
ță, de a preveni 
coroziunea, de a 
determina dimi
nuarea acțiunii ei în timp.

In Programul-directjvă de cerce
tare științifică și dezvoltare tehno
logică este trasată cercetării știin
țifice sarcina de a realiza noi ma
teriale rezistente la coroziune, teh
nologii și metode de tratare a me
talelor care să le confere proprie
tăți fizico-chimice superioare. Care 
este stadiul cercetărilor științifice 
în acest domeniu? La această în
trebare își propune să dea răspuns 
ancheta întreprinsă în cîteva in
stitute de cercetări.

Dr. ing. I. Robu, directorul Cen
trului de protecție anticorozivă, 
’ 'cu'ri și vopsele — București : Cea 

,ruai răspîndită metodă de protecție 
constă în acoperirea metalului cu 
pelicule de lacuri și vopsele sau, 
pentru condiții deosebite, cu mate
riale speciale, cum ar fi cauciucuri, 
bachelite, emailuri anorganice etc. 
Procedeul acoperirii cu asemenea 
materiale nu este prea complicat. 
Important este ca acestea să fie în 
așa fel alese încît să corespundă

cel mal bine mediului in care tre
buie să lucreze utilajul respectiv.

— De regulă, cine stabilește tolu- 
ția anticorozivă ?

— în principiu, proiectantul. Din 
nefericire nu se dau încă din pro
iectare cele mai bune soluții. Aceas
ta din necunoaștere sau, pur și 
simplu, pentru a face unele econo
mii nejustificate. Este foarte ade
vărat că protecția anticorozivă costă. 
Dar ne costă mult mai mult atunci 
cînd un utilaj care ar trebui să

coroziune din Institutul de cerce
tări metalurgice : în ultimii 50 de 
ani, circa 44 la sută din producția 
de oțel a lumii a fost distrusă prin 
coroziune. Este firesc deci ca insti
tutul nostru să acorde o atenție 
deosebită realizării unor oțeluri cu 
rezistență superioară la coroziune 
— adică oțelurile inoxidabile. Aces
tea sînt însă foarte scumpe și se 
impune să le utilizăm doar atunci 
cînd sînt de neînlocuit. De curînd 
însă, am încheiat o cercetare care

O preocupare de deosebita însemnătate a cercetării:

PROTECȚIA METALELOR 
ÎMPOTRIVA COROZIUNII

Cu înaltă responsabilitate muncitorească,

prin măsuri și acțiuni ferme

SĂ ECONOMISIM 
PE TOATE CĂILE METALUL!

Un procent pentru care trebuie să dăm bătălia permanent, la 
fiecare loc de muncă

reziste 4—5 ani este scos din func
țiune numai după un an sau doi.

— Ce oferiți, ca unitate speciali
zată de cercetări, industriei ?

— Am elaborat o serie de ma
teriale anticorozive și tehnologii de 
utilizare a lor îndeosebi pentru in
dustria chimică. Ca realizări recen
te am putea aminti obținerea unui 
produs destinat protejării interioa
re a rezervoarelor de țiței de la 
Combinatul petrochimic Midia-Nă- 
vodari și, de asemenea, am stabilit 
cele mai bune tehnologii de protec
ție a coșurilor și canalelor de fum 
de la termocentralele unde se arde 
un combustibil tu conținut ridicat 
de sulf și pe care intenționăm să 
le generalizăm și la coșurile ușoare 
de tablă. Emailurile anorganice rea
lizate de noi, produse în prezent la 
întreprinderea de utilaj chimic Fă
găraș, sînt utilizate astăzi în toate 
ramurile industriale, în construcții 
și transporturi.

Dr. ing. Nicolae Drăgan, șeful 
laboratorului de metalurgie fizică și

a condus la elaborarea unui oțel 
inoxidabil feritic rezistent la coro
ziune, dar, în același timp, și ieftin. 
Ne străduim să determinăm minis
terele să treacă la înlocuirea oțelu
rilor inoxidabile cu 18 la sută crom, 
scumpe. în definitiv nu cred că 
este necesar ca lingurile mașinile 
de spălat sau ornamentele autove
hiculelor să fie făcute neapărat 
din inoxidabile cu 18 la sută 
crom !

Același lucru 11 încercăm și cu 
oțelul ROMCOR, elaborat de noi 
și care poate înlocui cu succes imen
sele cantități de oțel carbon 
din anumite construcții industriale, 
linii de înaltă tensiune etc., care se 
protejează prin revopsire la circa 
2 ani. ROMCOR-ul nu are nevoie 
de prdtejare, el avînd o durată de 
viață de aproape 50 de ani. Din 
păcate, utilizarea lui este încă mult 
prea mică, -deși acum este produs 
în cantități suficiente.

Dr. chimist Mihai Popa, cercetă

tor științific la Centrul de chimie 
fizică — ICECHIM : Ne ocupăm de 
problemele coroziunii, sub aspect 
teoretic și practic, de mai bine de 
10 ani. Și am putea spune că am 
obținut o serie de rezultate cu 
mare eficiență economică. Aș aminti 
cercetările care vizau testarea celor 
mai adecvați inhibitori de coroziu
ne pentru materialul tubular al 
sondelor de mare adîncime, pină la 
10 000 m, cit și pentru instalațiile de 
răcire ale combinatelor petrochimi

ce și chimice de 
la Brazi, Victoria 
și Craiova, cu a- 
jutorul cărora am 
reușit să înceti
nim, uneori cu 
peste 50 la sută, 
viteza de coro
ziune.

în momentul de 
față, o problemă 
deosebită se pune 
pentru protejarea 
conductelor și a 
unor structuri 
metalice îngropa
te în sol față de 
acțiunea corozivă 
a curenților elec
trici. Sub acțiu

nea acestora metalul se diso
ciază, se „dizolvă" în sol. De 
la caz la caz, se aplică protecție 
catodică sau anodică. Asemenea so
luții am. adoptat la multe magis
trale de gaze naturale sau petrol, 
la rezervoare și construcțiile me
talice îngropate, la instalațiile și 
conductele metalice din zona me
troului din București și la structu
rile platformelor de foraj marin.

— Cunosc întreprinderile, celelal
te institute rezultatele cercetărilor, 
soluțiile și tehnologiile elaborate de 
colectivul din care faceți parte ?

— Din păcate, prea puțini știu 
de o soluție nouă sau de o tehno
logie bună pusă de noi la punct. 
De fapt și reciproca este adevărată. 
Noi nu cunoaștem, decît întîmplător 
și uneori tîrziu, ce se lucrează și 
s-a realizat în alte institute. Și ast
fel se nasc paralelisme în cerce
tare, deci risipă de forțe, timp șl 
bani.

Vlalcu RADU

Rezultatele bune în creșterea producției și a cîștigurilor muncitorilor pledează pentru

EXTINDEREA ClT MAI LARGĂ A ACORDULUI GLOBAL

o cantitate 
de cocs, 
minereu, 
feroaliaje 
și resurse 
energetice 

care costa 
la import 

25 milioane 
dolari

realizarea a:

10000 tractoare 
5000 autocamioane 
15000 autoturisme 
400 autobuze
200 excavatoare

In secția montaj a întreprinderii 
mecanice din Vaslui se lucrează cu 
multă sîrguință la finalizarea unui 
nou lot de reductoare, programat 
să fie expediat beneficiarului fără 
întîrziere și în condiții de calitate 
corespunzătoare. Ritmul muncii îl 
simți după felul în care oamenii 
acționează ; ei se înțeleg din pri
viri, nimeni nu „trage de timp".

— Lucrul în acord global îl apli
căm din luna noiembrie 1979, cu re
zultate foarte bune, ne spune Dece- 
bal Sorănescu. șeful secției. Intro
ducerea acestei forme superioare da 
organizare și retribuire a muncii a a- 
dus un suflu nou în întreaga secție, 
a determinaț o participare mai res
ponsabilă și efeet ivă la rezolvarea 
problemelor ce privesc în primul 
rind producția, eficiența ei. apoi dis
ciplina și ordinea Ia locul de muncă. 
Nu exagerez cîtuși de puțin cînd 
afirm că aplicarea acordului global 
în secția noastră a întărit spiritul 
colectiv de muncă, coeziunea în
tregului colectiv, a stimulat per
fecționarea cunoștințelor profesio
nale. Acum, un strungar, cînd are 
o defecțiune mecanică la mașină, 
nu mai așteaptă să vină altcineva 
s-o înlăture, ci pune el mîna, face 
lăcătușerie. Sau un electrician, 
după ce și-a rezolvat o problemă, 
se alătură celor de la montaj. In 
plus, înțelegîndu-se că de partici
parea fiecăruia depinde îndeplini
rea riguroasă a planului, am ajuns 
să eliminăm absențele nemotivate. 
Cit privește planul fizic, producti
vitatea muncii, indicele de folosire 
a capacităților de producție, nici 
nu mai vorbesc. Sînt indicatori pe 
care îi îndeplinim și depășim sis

tematic. Și toate acestea au influen
țat pozitiv retribuția, cîștigul me
diu pe secție sporind cu circa 10 
la sută față de perioada cînd nu 
se lucra în acord global.

Maistrul Vasile Ciubotaru con
duce un colectiv de 40 de munci
tori din secția prelucrări mecanice. 
„Acordul global, înțeles cum tre
buie în formația noastră — men
ționează maistrul — a creat o le
gătură mai strînsă între oameni, 

La întreprinderea mecanică din Vaslui

ajutorul nu se mal dă lă comandă, 
ci din proprie Inițiativă.- Fiecare 
cunoaște mai multe operații, nu 
prea avem nici absențe nemotiva
te...". Așa să meargă treburile în 
toată secția ? „La nivelul secției 
prelucrări mecanice — ne spune 
subinginerul Anton Boghian, șef de 
secție pe schimb — mai avem- de 
rezolvat anumite probleme. Nu toți 
muncitorii din secție acționează în 
spiritul exigențelor pe care le re
clamă aplicarea acordului global. 
Organizația de partid, grupele sin
dicale, cadrele de conducere des
fășoară o susținută activitate po
litică de lămurire de la om la om 
a ceea ce înseamnă această nouă 
formă de organizare și retribuire a 
muncii. Nu-i ușor să-i faci pe unii 
să înțeleagă că, dacă lipsesc o zi- 
două, asta se simte în colectiv și 
nu'în primul rînd la norma indi
viduală. Vrem ca fiecare membru 
al colectivului să dovedească răs
pundere și exigență nu numai față 

de propria-1 muncă, cî și față de 
ceea ce se întîmplă în jurul lui. Ca 
să fiu mai clar, nimănui nu-i poate 
fi indiferent dacă tovarășul de ală
turi părăsește mașina, nu folosește 
efectiv timpul pentru ■ producție. 
Asta influențează realizările forma
ției de lucru, ale secției. Mai avem 
de rezolvat problema sectorului de 
întreținere. Acordul global nu-i încă 
bine înțeles de unii muncitori de 
aici, Implicați de fapt, prin buna

funcționare a utilajelor, In efortu
rile noastre". ”

Am încercat să aflăm cît cîștigă 
un muncitor care lucrează în acord 
global. La atelierul danturare, Va
sile Astratinel ne explică totul lim
pede, dovadă că cunoaște bine sis
temul : „Se cîștigă in raport cu 
munca depusă, cu rezultatele ob
ținute. Nu mai e ca atunci cînd ne 
interesa numai norma individuală. 
Prin aplicarea acordului global, re
tribuția lunară în atelierul nostru a 
crescut în medie cu pînă la 200 lei 
pe fiecare muncitor. Sînt însă și 
muncitori care, remarcîndu-se prin 
rezultate și mai bune în producție, 
obțin lunar un spor de pînă la 30 
la sută față de retribuția de bază. 
Asta înseamnă intre 400 și 600 de lei. 
După părerea mea, cine muncește 
mai bine, produce mai mult, e nor
mal să ciștige mai mult".’

Aplicarea acordului global se 
materializează în rezultatele ob
ținute de colectivul întreprin

derii în îndeplinirea planului 
pe 7 luni din acest an, mult su
perioare celor din perioada cores
punzătoare a anului trecut. Pe an
samblul întreprinderii, planul pro
ducției nete a fost depășit cu 
4 828 000 lei, iar productivitatea 
muncii calculată pe baza produc
ției nete a crescut cu 400 lei pe un 
bm al muncii. La producția fizică 
s-au realizat suplimentar 1 290 bu
căți reductoare, 96 ventilatoare, 695 
tone utilaje pentru industria con
strucțiilor șl refractară ș.a.

Despre măsurile stabilite pentru 
extinderea acordului global ne-a 
vorbit contabilul-șef Titi Moruzi :

— De la 1 octombrie vom ex- 
tinde acordul global 'și în secțiile 
mecanic-șef și sculărie. Ca atare, 
în sistemul muncii în acord global 
va fi cuprins 75 la sută din totalul 
personalului muncitor al întreprin
derii. După calculele noastre, aceas
ta va avea ca efect realizarea pînă 
la sfîrșitul acestui an a unui spor 
la producția netă de peste 2 mili
oane lei; pe această bază va crește 
și fondul de retribuire a muncii 
aferent colectivelor cedor două sec
ții. Sîntem preocupați acum de fi
nalizarea grabnică a măsurilor ce 
vizează reglementarea problemelor 
de normare a producției la secția 
sculărie și a lucrărilor de întreți
nere la secția mecanic-șef. Prin ex
tinderea acordului global urmărim 
să se asigure o eficiență sporită 
in întreaga activitate economică.

Crăciun LALUCI
corespondentul „Scinteii*

Producem tot mal mult metal, cir
ca 13,5 milioane tone de oțel in 
acest an. In viitorul cincinal, produc
ția de metal va spori considerabil. 
Industria noastră, întreaga economie 
națională au nevoie de mari cantități 
de metal pentru înfăptuirea mobili
zatoarelor obiective de dezvoltare 
economico-socială a țării stabilite 
de Congresul al Xll-lea al partidu

OAMENI AI MUNCII!

MUNCITORI, INGINERI, TEHNICIENI!

Acționați pretutindeni, cu fermitate și înaltă responsabi
litate muncitorească pentru înnoirea și modernizarea mașini
lor și utilajelor, perfecționarea tehnologiilor de fabricație, pen
tru reducerea continuă a consumurilor de metal pe produs, la 
fiecare investiție, curmînd orice risipă ! Prețuiți și valorificați 
superior, cu maximum de spirit gospodăresc, metalul - această 
resursă materială de mare importanță pentru înfăptuirea pro
gramului de dezvoltare economică susținută a țării, pentru pros
peritatea întregului popor!

lui. Și, cum bine se știe, milioane
le de tone de fontă, oțel și lami
nate ce se plămădesc în fiecare an 
în vetrele siderurgiei impun un 
efort economic deosebit din 
partea societății noastre. Producția 
de metal înseamnă, in primul rînd, 
investiții, zeci și zeci de miliarde lei 
pentru dezvoltarea și modernizarea 
potențiajului productiv al industriei

• 50000 frigidere
• 37000 apartamente

metalurgice ; înseamnă apreciabile 
cantități de minereu, cocs, fero
aliaje și energie care, în bună par
te, se procură din import. Metalul 
produs inseamnă, așadar, o mare a- 
vuție a țării, a noastră, a tuturor, 
pe care trebuie să o utilizăm cît 
mai rațional, cu eficiență superi
oară.

Creșterea producției zootehnice - obiectiv 
de primă importantă al lucrătorilor din ■agricultură
De la 5 dimineața la 8 seara
Reporteri ai „Scinteii", împreuna cu crescătorii 
de animale, într-un mare complex al județului Ilfov

Sporirea efectivelor de animale și creșterea producției zootehnice 
reprezintă in momentul de față sarcini de maximă însemnătate pen
tru toți lucrătorii din agricultură. In acest scop, in spiritul orientări
lor și sarcinilor formulate de secretarul general al partidului la Con
sfătuirea de lucru cu cadrele din zootehnie, se cer aplicate cu fermi
tate măsuri concrete pentru asigurarea bazei furajere, respectarea cu 
strictețe a tehnologiilor de producție și in primul rind a măsurilor 
privind organizarea corespunzătoare a sectoarelor de reproducție și 
evitarea pierderilor cauzate de mortalități. încă de pe acum trebuie 
făcute pregătirile pentru iernarea animalelor, astfel ca activitatea din 
această perioadă să se poată desfășura in cele mai bune condiții. în
făptuirii acestor obiective trebuie să-i fie consacrată acum activitatea 
tuturor conducerilor unităților agricole, consiliilor populare comunale, 
organizațiilor de partid de la sate, organelor agricole centrale și locale. 
Pretutindeni trebuie să asigurăm tot ce este necesar pentru lichidarea 
stărilor de lucruri negative in zootehnie, pentru imbunătățirea radicală 
a activității din acest sector. Cu atit mai necesare și urgente sînt aceste 
măsuri, cu cit, după cum bine este știut, creșterea producției anima
liere are o importanță deosebită în aprovizionarea populației cu carne 
și lapte, in asigurarea celorlalte nevoi ale economiei naționale.

Cîteva zile la rînd din zori șl pînă 
seara, «m -stai Împreună cu îngrijito
rii de animale de la I.A.S. Adunații 
Copăceni — Ilfov pentru a urmări 
modul în căre se desfășoară activi
tatea într-o unitate zootehnică dintre 
cele mai mari de la noi din țară. 
Ne interesa, mai ales, cum se facp 
furajarea animalelor și pe ce cri
terii se dă hrana ; felul în care este 
asigurată asistența tehnică de spe
cialitate ; cine și cum se ocupă 

de asigurarea bazei furajere pentrti 
perioada de stabulație ; condițiile de 
muncă și de viață asigurate, îngriji
torilor ; felul în care își desfășoară 
activitatea de îndrumare și control 
factorii de răspundere.

Marți, 2 septembrie, la ora 5,00, 
•intern la grajdurile animalelor.

Muncitorii — prezenți cu toții — 
schimbau așternutul animalelor, 
aruncau resturile de prin iesle, mă
turau, în timp ce mecanicii verificau 
funcționarea instalației și aparatelor 
de muls. La ora 6,00, cînd începe 
mulsul și furajarea, în grajduri totul 
este curat. De afară se aude un zgo
mot care se întețește pe măsură ce 
sînt puse in funcțiune toate instala
țiile de producerea vidului și își fac 
apariția primele remorci încărcate cu 
furaje. Cele care aduc tărîțele trec 
în mare viteză pentru că rația este 
mică, doar atît cît să îndulcească 
gura animalelor.

— Le dăm atît ca stimulent pentru 
muls, cit și pentru că așa, pe stoma
cul gol, tărîțele sînt asimilate în to

talitate — ne lămurește medicul ve
terinar Marin Panduru.

îngrijitorul Pavel Radu îl ascultă 
și zimbește pe sub mustață.

— Stimulent, stimulent, tovarășe 
doctor, dar eu zic că e mai mult o 
păcăleală de-a noastră. Să vedem 
dacă se mai lasă păcălite cînd le-om 
pune în iesle numai siloz.

— Lasă, bade Pavel, că vine masa 
verde — încearcă să-1 domolească 
medicul veterinar.

— Vine, vine, dar știți dumnea
voastră bine că numai cu atîta nu 
mulgem astăzi 10 litri de lapte de 
la cîte una. Și dacă mai dă peste noi 
norocul de ieri și de alaltăieri să nu 
ne ajungă nici iarba, precis că tova
rășul director ne cheamă iar la „pre
lucrat".

...Se face ora 7,00. Mulsul continuă. 
Nimeni nu pare a-și face probleme 
cu privire la producția de lapte. Oa
menii știu că vacile lor pot da și 15 
litri de lapte pe zi dacă li se asigură 
hrană bună. Păcălesc ei vacile, dar 
și vacile îi păcălesc : nu dau lapte 
decît ceva mai mult de jumătate din 
ceea ce pot da. Fiind, cum se zice, un 
„soi bun", chiar și cu păcăleala aceea 
cu tărîțe, producția s-a menținut, zile 
de-a rîndul între 8 și 9 litri, atunci 
cînd vacile au primit iarbă la dis
creție. Dar de multe ori se întîmplă 
să dea peste ei „norocul" de care se 
plîngea moș Radu Pavel. Trei dimi
neți la rînd — marți, miercuri și joi 
— doar jumătate, din cele 3 000 de 
animale cîte populează complexul, 

au avut șansa să se înfrupte din iar
ba proaspătă de Sudan. Restul au 
fost hrănite în special cu siloz. Si
loz abia ajuns la „murat". Cînd este 
scos, aburește de parcă ar fi cărat 
prin grajduri nu cu remorca, ci cu 
cazanul de fiert.

— Mai bine nu l-ar aduce pînă nu 
terminăm mulsul — se supără îngri
jitorul Ilie Văduva. Are gust rău și 
e și nesănătos. I

Privim întrebător la șeful de fcr-5 
mă Victor Marinescu, privește și el 
întrebător și dă neputincios din 
umeri.

— Este a treia oară, în ultima săp- 
tămînă, cînd nu ni se asigură masa 
verde pentru animale — ne mărturi
sește acesta. Acum, cînd cîmpul e plin 
de nutrețuri, în loc să le aducem di
rect de acolo la animale, sîntem o- 
bligați să consumăm și puținul siloz 
făcut pînă acum. Măcar dacă am 
avea un folos din asta, dar nu avem 
pentru că silozul nu este „copt", 
vacile îl mănincă în silă pentru că 
altă... păcăleală nu mai avem.

— Că nu vi se asigură masa verde 
și că aveți puține furaje însilozate 
ne-am convins și din ce am văzut, 
dar mai ales din cele spuse de în
grijitori. Cum se poate explica însă 
că acum, în plină perioadă de recol
tare a nutrețurilor, dumneavoastră 
nu strîngeți nici cit să ajungă pen
tru consumul zilnic al animalelor ?

— Nu mie ar trebui să-mi puneți 
această întrebare, dar dacă tot ați 
făcut-o, am să vă răspund : In noua 
formă de organizare, activitatea și 
rezultatele noastre, ale crescătorilor 
de animale, depind nemijlocit de 
modul în care lucrăm cu alte două 
unități — stațiunea de mecanizare și 
întreprinderea de transporturi. Ele au 
fost dotate, în acest scop, cu o bază 
materială corespunzătoare. Li s-au 
asigurat oamenii de care au nevoie, 
sprijinul necesar. Cu un cuvînt, au 
de toate, în afară de bunăvoința de 
a munci corect. Poftim, este trecut 
de ora 7,00 : vă rog să urmăriți cîți 
au început lucrul astăzi.

Pe măsură ce timpul trecea, ploaia 
se întețea șl mai tare. Terenul din 
jurul complexului cultivat cu iarbă 
de Sudan — frumoasă, bogată, toc
mai bună pentru hrana animalelor — 
s-a înmuiat de-a binelea, și era de 
acum cert că din acest loc nu se mai 
poate recolta. Speranțele erau legate 
de ferma vegetală de la Cărbunaru. 
Plecăm acolo.

De o parte și de alta a drumurilor 
de hotar, privim la lanurile bogate 
de lucernă, trifoi, sfeclă furajeră, 
porumb siloz, ierburi de tot felul și, 
într-adevăr, ne dăm seama că ceea 

ce se spune despre anul acesta, că 
este un an bogat în furaje, se con
firmă și în această zonă a județului 
Ilfov. Nu departe de Uzunu oprim la 
marginea unei sole cu iarbă de Su
dan fragedă și deasă ca peria.

— Așa ar trebui să arate acum 
toate parcelele pentru coasa a patra 
— ne spune directorul întreprinderii, 
Marius Șai. Noi avem însă suprafețe 
mari de pe care nu am luat nici mă
car a treia coasă. Nu numai că pier
dem astfel cîteva zeci de tone, dar 
o asemenea iarbă îmbătrînită nu are 
aproape nici o valoare nutritivă. Se
mănăm, cum s-ar spune, iarbă și adu

• îngrijitorii - oameni cu simțul datoriei, dar...
• Furajele în cîmp, iar vacilor li se servește 
la „micul dejun" ...o păcăleală • Au semănat 
iarbă și culeg paie • De ce nu-și face 
S.M.A.-ui datoria? • Sînt mari posibilități 
pentru creșterea producției, dar trebuie pusă 
ordine în activitatea celor care concură la

realizarea ei
năm paie. Fapt este că n-am asigu
rat pînă acum decît 15 000 tone de 
furaje din necesarul de 41 000 stabilit 
prin balanța furajeră. Au mai rămas 
pe cîmp peste 30000 tone de nutre
țuri, în cea mai mare parte ajunse 
în perioada optimă de recoltare și 
care ar trebui strînse cel tîrziu pînă 
la sfîrșitul acestei luni pentru a se 
evita pierderile cantitative și calita
tive. Aceasta înseamnă să se recol
teze de acum într-un ritm de cel pu
țin 1 000 tone pe zi, pe deplin posi
bil dacă combinele și mijloacele de 
transport ar funcționa la intreaga 
capacitate.

Cu prima combină ne întîlnim cam 
pe la jumătatea drumului. „Ce s-a 
întîmplat, nea Pufulescule ?“

— Avem iar necazuri cu ele, tova
rășe director. Eu am scăpat mai ușor. 
Dacă îi găsesc pe cei cu aparatul de 
sudură, în trei ceasuri sînt din nou 
în brazdă. Mai rău este de Dumitrea 
și de Enache, care au rămas fără 
motor la combine.

— Cum ? Motorul de pe combina 
Iui Dumitrea nu l-ați schimbat nici 
pînă acum ?

— E desfăcut de aseară, dar n-a 
venit cel cu macaraua să-1 ridice.

Directorul, supărat foc de "ele 
aflate, îl îndeamnă să se grăbească 
pentru a mai prinde măcar cîteva 
ceasuri de lucru. Ne despărțim și nu 
putem să ne explicăm de ce, pentru 
o simplă sudură, o combină trebuie 
să facă cale de 30 km dus-întors, 
cînd normal ar fi ca S.M.A. Călugă- 
reni să fi asigurat un atelier mobil 
care să rezolve operativ orice de
fecțiune.

La tabăra de parcare din apropie
rea punctului de lucru, mecanicul de 
întreținere Ilie V. Ion avea de re
parat nu mai puțin de trei combine. 
Mare scofală nu făcea, pentru că nu 

avea asupra lui decit lada cu scule, 
îl întrebăm dacă aceasta poate ține 
locul unui atelier mobil.

— Se vede că nu prea știți cum 
merg treburile pe la noi, de între
bați de niște lucruri care au fost — 
ne taie vorba mecanicul.

— De ce spuneți „au fost" cînd in
dicațiile cu privire la obligativitatea 
asigurării asistenței tehnice în cîmp 
sint aceleași ca atunci ?

— Cu privire la indicații, nu zic 
ba. Numai că de la indicații și pînă 
la fapte se întîmplă ce vedeți și 
dumneavoastră aci. Stau cu 4 com
bine pentru că nu avem nici piese 
de schimb, nici ulei pentru motor și 
nici măcar mijloacele necesare pen
tru a putea face o sudură sau alte 
lucrări. Aveam înainte un atelier 
montat pe o mașină și făceam față 
la toate combinele din secție. După 
reorganizare ni l-au luat cei de la 
S.M.A., zicînd că e un lux prea 
mare ca noi să ne plimbăm cu ma
șina. Așa că ei s-au ales cu „luxul", 
iar noi ne chinuim fără folo's.

— De ce nu ridicați aceste pro
bleme în adunările pe secție. în întîl- 
nirile cu șefii dv. ?

— De cînd tot ne plingem și nu ne 
ascultă nimeni ! Noroc că cel de la 
I.A.S. au neapărată nevoie de furaje 

și mai e cine să se zbată ca să mun
cim și noi ceva.

Din șase combine se aflau în braz
dă doar două. Directorul se uită la 
ceas și începe să devină îngrijorat. 
„Dacă se mai defectează încă una, 
mîine dimineață' iar trebuie să dăm 
siloz animalelor". Nu lucrau nici com
binele puse în funcțiune ieri la 
prînz, întrucît în zona lor plouă în 
continuare. La acestea se mai adaugă 
alte trei combine care nu au apu
cat, în această vară, să iasă din sec
ție. Se recoltează deci doar cu 2 din 
11 combine.

Consultăm operativa cu lucrările 
executate în ultimele zile și ne dăm 
seama că nu este vorba doar de un 
caz de forță majoră. O analiză care 
pune, prin comparație, față în față, 
realizările zilnice din perioada 25 au
gust — 5 septembrie, cu graficele de 
recoltare stabilite, arată că în acest 
răstimp, ideal pentru munca la cîmp, 
ziua-lumină la recoltare nu a durat 
mai mult de 3—4 ore !

Data Plan 
(tone)

Realizat 
(tone)

25 august 1 000 100
26 », 1 000 230
27 1 000 300
28 1 000 250
2P 1 000 430
30 1 000 350
31 500 44
1 septembrie 1 000 270
2 1 000 126
3 »» 1 000 105
4 >> 1 000 287
5 1 000 198
Total 11 500 2 690

Resemnat că nu poate conta în ziua 
respectivă decît pe două combine, 
directorul dă mai multe telefoane. în- 
cercînd să facă ceea ce de fapt tre
buia să facă conducerea S.M.A. Că- 
lugăreni, și anume să găsească citeva 
piese de schimb și ulei pentru a pu
tea porni cum trebuie măcar a doua 
zi. Cînd tocmai răsufla ușurat că a 
reușit cîte ceva, își face apariția un 
șofer care îl anunță că au rămas 
iarăși fără motorină. Neavînd ce face, 
le semnează un bon de 1 000 litri din 
cota I.A.S.-ului, deși motorina trebuia 
s-o asigure autobaza 4 Mihăilești.

Cam la un ceas după întîmplarea 
cu motorina, omul de la cîntar anun
ță cu necaz că toată după-amiaza 
nu au sosit decît două mașini din 
cîmp.

Ne urcăm repede în mașină șl por
nim spre combine.

Iosif POP
Lucian CIUBOTARU
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------— COLOCVIILE „SCÎNTEH" ---- - ------

MISIUNEA CRITICII LITERARE
promovarea valorilor autentice, orientarea cititorului
După ce in cadrul acestei rubrici a ziarului 

am publicat dezbaterile „Umanismul literaturii 
actuale", „Epopeea națională ș! dramaturgia de 
inspirație istorică", „Romanul și vocația, actua
lității", „S-a «demodat» peisajul ?", continuăm 
astăzi cu prima parte dintr-o nouă dezbatere 
consacrată misiunii criticii literar-artistice in 
promovarea valorilor autentice, actuale. Este un 
fapt de la sine înțeles că o atare discuție nu

poate eluda aspecte importante, cum ar fi : 
obiectivitatea judecății de valoare, consolidarea 
climatului stimulativ al creației, discernămfntul 
estetic și ideologic al criticii; stimularea adevă
ratelor confruntări de idei, care n-au nimic co
mun cu transformarea criticii in răfuială și ex
clusivism intolerant ș.a. Considerăm, firește, că, 
intr-o largă diversitate de opinii și de stiluri, 
critica literară poate contribui mai activ, mai

aplicat la dezvoltarea unei literaturi valoroase, 
militante, consacrată actualității, marilor teme 
ale trecutului, mai îndepărtat sau mai apropiat, 
precum și la elaborarea sintezelor cuprinzătoare, 
orientative, a vastelor panorame asupra litera
turii noastre ; socotind dezbaterea unor astfel de 
probleme ca o datorie permanentă a criticii, a 
scriitorilor inșiși.

= Șerban CIOCULESCU =
Claritatea ideii, 

fermitatea judecății de valoare

Se cunoaște dubla funcțiune a 
limbajului : de natură subiectivă, 
aceea de a ne exprima un senti
ment, o idee, o dorință oarecare ; 
și de natură obiectivă, aceea de a 
ne face înțeleși celor dimprejur. 
Practic vorbind, în afară de cazul 
unor perturbări nervoase, de natu
ră psihopatologică, ambele operații 
ale limbajului se efectuează fără 
riscul eșuării sau al neînțelegerii. 
Cu alte cuvinte, nu întîmpină vreo 
greutate nici actul elaborării lim
bajului, apropiat intenției, nici 
acela al comunicării acesteia, la ne
voie. în ordinea gîndirii abstracte, 
pregătirea intelectuală nu este alt
ceva decit acea disciplină de care 
atirnă gradul de perfecție prin care 
se obține pentru fiecare idee mo
dul de expresie cel mai exact și 
totodată cel mai inteligibil acelora 
cărora ne adresăm, oral sau in 
scris.

Este curios de constatat că, mai 
ales în ultimele decenii ale secolu
lui nostru, s-a îndătinat procesul ce 
se face limbajului, negindu-i-se, pe 
de o parte, adecvarea Ia obiect sau 
la idee, iar pe de alta, cu atit mai 
virtos, posibilitatea de a ne înțelege 
între noi. Problema încetează insă 
de a privi relația directă de la gin- 
dire la cuvint și de la om la om, 
pentru a plana pe înălțimile ame
țitoare ale metafizicii, în căutarea 
absolutului. Or, limbajul rămine cu 
toate acestea mijlocul de comuni
care cel mai eficace, gesturile înlo- 
cuindu-1 numai la necuvintători cu 
rezultate surprinzător de bune.

De ce atunci această paradă de 
Invaliditate a limbajului, pe care o 
arborează cu exces de argumente 
sofistice așa-zișii existențialiști ? 
Și de ce nevoia de a-și incifra 
scrisul, comună de cîtăva vreme nu 
numai multora dintre poeții ce se 
doresc cu orice preț moderni, dar 
și prozatorilor, nuveliști și roman
cieri, ba chiar și unor critici lite
rari ? Explicația nu poate fi decit 
aceea a unui nou val de prețiozita
te, care bintuie dealtfel în toate li
teraturile occidentale. S-ar zice că 
acești noi „prețioși" s-ar simți 
dezonorați dacă s-ar exprima in 
limbă comună, folosind cuvinte pe 
înțelesul tuturor și că-și torturează 
mintea în căutarea expresiilor și 
sintagmelor celor mai bizare, pen
tru a-șl ciștiga în acest fel presti
giul originalității. Se știe însă că 
originalitatea — atît a scriitorilor 
de imaginație, cit și a criticilor — 
nu constă in rafinamentul stilistic 
extrem. Cei dinții se valorifică prin- 
tr-o viziune personală a universului 
și a societății, prin surprinderea 
unor noi fenomene morale și so
ciale ale timpului lor ; criticii, la

rîndu-le, sînt datori să găsească ex
plicația operelor de artă, specificul 
fiecăreia, ca și acela al fiecărui 
scriitor, să arunce lumina asupra 
concepțiilor lui și a mijloacelor sale 
artistice și în fine concluzia lor tre
buie să echivaleze cu o judecată de 
valoare cit mai echitabilă, deose
bind adevărata creație de cele false, 
care uneori repurtează zgomotoase 
succese.

Critica literară, vrednică de acest 
nume, trebuie să aibă încredere in 
misiunea ei de a participa la un 
proces contemporan de limpezire a 
autenticelor valori estetice, chiar 
dacă timpul este acela care are ul
timul cuvint și rezolvă problemele 
literare in litigiu. Acest proces nu 
se poate înțelege fără o echivalentă 
claritate în gindire, în expresie, în 
comunicare. Aș spune că factorul 
principal al comunicativității, in 
critică, este claritatea expunerii ei. 
Criticul care ia în considerație o 
carte scrisă confuz și încîlcit, fără 
cap și fără coadă, dar care încearcă 
să dovedească „adincimea" de con
cepție a „creatorului", modernitatea 
lui, talentele sale ascunse, este as
tăzi destul de frecvent, și la noi și 
aiurea. S-ar părea că odată cu 
estetica Einfiihlung-ului, a intropa- 
tiei, acești critici se cred obligați 
să încerce cufundarea în vid, atri
buind profunzimi și valori estetice 
operelor fără nici o noimă, învălui
te in ceața concepției și a realizării. 
Ar fi interesant de urmărit, de 
pildă, cu cîtă cheltuială de subtili
tate se ridică în slăvi o mare parte 
din plachetele de poezie ale unor 
debutanți pripiți și tot atîtea roma
ne ale unor scriitori fără experien
ța vieții și a scrisului. Complezen
ța, unită cu barocul stilistic al elo
giilor, este una din racilele criticii 
literare de zi la zi. — încă o dată, 
la noi și aiurea. Cu cit se „rafinea
ză" mai mult, cu atît se arată a fi 
recenzenții mai puțin pretențioși Ia 
calitate și mai generoși in elogii, 
care de care mai subtil, pină la in
tegrală neinteligibîlitate !

Dacă poeziei 1 se recunoaște pu
terea de sugestie prin mijlocirea 
metaforei, critica nu-și poate aroga 
metode similipoetice de expresie, 
făcînd literatură la puterea a doua 
și încercînd să rivalizeze cu unii 
poeți în obscuritate. Modul el spe
cific de expresie este proprietatea 
cuvîntului, claritatea expresiei, fer
mitatea judecății, intr-un cuvint, 
comunicativitatea deplină, spre a fi 
pe înțelesul tuturor iubitorilor de 
literatură, care așteaptă de la criti
că o îndrumare sigură și neechivo
că, cu judecăți de valoare limpezi 
șl categorice.

cordanța opiniilor criticii, în anu
mite situații, în raport cu o operă 
sau alta. A emite puncte de vedere 
diferite, diametral opuse cîteodată, 
in legătură cu același fapt artistic, 
nu este oare un indiciu de subiecti
vism, contrazicind flagrant tocmai 
principiul obiectivitătii de la care 
critica, prin menirea ei esențială, 
nu se poate abstrage ? Cărei opinii 
să i se ralieze cititorul, de partea 
cui să treacă intr-o controversă 
care nu oferă înțelegerii sale deru
tate măcar elemente vagi de apro
piere a pozițiilor ?

Vom spune că actul critic expri
mă o individualitate, o conformație 
de gust și convingeri, de idei des
pre artă și uneori de prejudecăți 
sau obnubilări de înțelegere (nu 
luăm aici în discuție reaua credin
ță, izbucnirile de umoare sau ma
nifestările de vindictă care, deși 
iau adesea masca criticii, sînt totuși 
in afara ei). Dar oricît de adîncl 
ar fi deosebirile de păreri între 
critici, cititorul activ, neresemnat 
la condiția de simplă conștiință în
registratoare. cultivat prin lecturi 
atit literare cit și din critici, el în
suși critic la urma urmei numai că 
neexprimat ca atare, acest cintor 
evoluat va descifra in diversitatea 
opiniilor care se confruntă elemen
tele de convergență și criteriile va
labile de orientare. Fiindcă opinia 
unui critic sau a altuia este altceva 
decît opinia criticii : aceasta se 
alege p/in însumare și cernere și 
este o instanță care nu-I poate re
prezenta, desigur, numai pe unul.

Ar mai fi de vorbit în contextul 
pe care l-am schițat despre rapor
turile dintre critică și autori (spun 
autori pentru a-1 implica aici și pe

critic, atunci cind se găsește în si
tuația de a înregistra el însuși opi
nii privitoare Ia propria-i activita
te). Astfel cum sint înțelese în via
ta literară aceste raporturi nu pot 
încuraja totdeauna funcționarea 
normală a criticii. Pentru a-și exer
cita misiunea, critica este firesc să 
întîlnească un mediu dispus să-i 
recepteze mesajul, un cadru de via
ță literară vital, interesat în ex
primarea liberă a judecăților cri
tice. Dar mediul nostru literar este 
încă intolerant, iritabil, nedeprins 
să accepte senin opinii nefavorabile, 
fie și formulate in. spiritul celei 
mai depline civilități. Adeseori ac
tul critic, dacă trece de elogiul 
convențional spre aprofundări ana
litice incercuind și ceea ce este 
nerealizat într-o operă, sau arătind 
eșecul ei integral, cînd se intîmplă, 
este primit de autorul în cauză cu 
suspiciune, dacă nu și mai rău : cu 
adversitate nedomolită. Cu atît mai 
nefirești și mai îngrijorătoare sint 
asemenea reacții cînd pornesc chiar 
de la critici, aflați la rîndul lor, 
cum" spuneam, în ipostaza de au
tori, aduși să suporte ceea ce ei 
înșiși numesc critica criticii. Este 
insă in interesul literaturii intregi, 
al culturii noastre in totalitate, de a 
încuraja dreptul la opinie literară, 
libera exprimare, a părerilor unui 
critic. Spiritul critic trebuie stimu
lat să se manifeste pentru a nu 
infirma criteriile de valoare, pentru 
a nu lăsa creația autentică să se 
piardă în acalmia lîncedă a unei 
false armonizări de opinii. De la un 
climat de luciditate și realism în 
critica literară cauza literaturii 
contemporane ar.e numai de cîști- 
gat.

Ion DODU BALAN ——
Confruntări pe teme esențiale, 

discernămint ideologic si estetic

— Gabriel DIMISIANU —
Consecvența criteriilor, 

stimularea spiritului critic

în discuțiile despre critică din 
anii trecuți s-au făcut cu îndreptă
țire trimiteri la funcția orientatoare 
a criticii, un concept a cărui legiti
mitate ni se impune și în prezent, 
dincolo de exagerările produse in 
jurul lui : fie că a fost contestat 
din principiu, la o extremă, de către 
aceia care vedeau in critică o acti
vitate autonomizată, întreprinsă în 
sine și numai pentru sine, fie, la 
extrema cealaltă, supralicitat în 
sensuri improprii de către aceia 
care, de pe poziții dogmatice, în
demnau la intervenția nemijlocită 
a criticii in chiar procesul creator.

Situați la depărtare egală de 
amindouă excesele, considerăm 
funcția orientatoare ca decurgind 
natural din însăși rațiunea de a fi 
a indeletnicirii critice, din faptul că 
actul critic implică atitudini care 
influențează, orice s-ar spune, atit 
receptarea in imediat a creației, cit 
și cariera acesteia in timp.

în spiritul reflecțiilor despre cri
tica literară ale lui Mihai Ralea, 
deslușim o dublă implicare a 
criticii : în felul cum se con
figurează intr-un anume moment 
istoric faptul de artă și in domenii 
care privesc dinamica receptării.

Referitor la primul aspect, din 
nou este necesar să subliniem : cri
tica nu intervine direct spre a 
orienta creația, nu impune creato
rului artistic „îndreptare" și reguli, 
în sensul pedagogiei înguste ; ar fi 
o concepție simplistă. Constituin- 
du-se de sine stătător și as- 
cultind numai de legile proprii, 
creația nu poate refuza totuși oglin
da întinsă de critică ; din imaginea 
reflectată, creatorul scoate anume 
concluzii, ia act de un climat de 
idei, își limpezește sieși, prin con
fruntare, preocupări și sensuri care 
altfel i-ar fi scăpat. Propria operă

îl apare mai bogat luminată prin 
raportare la context, prin înscrie
rea ei în tendințele literare ale 
momentului deslușite de critică.

Vorbind, azi, despre noul re
alism al anilor ’70, despre imer
siunea îndrăzneață a romanu- 
luf actual în marea problema
tică politico-socială, pornim de 
Ia ceea ce au realizat în această 
perioadă mulțl dintre scriitorii re
prezentativi ai momentului ; in 
același timp ne apare limpede fap
tul că orientarea lor a beneficiat 
de climatul edificat de critică, de 
adele numeroase luări de poziție 
care le-au întîmpinat cu interes 
inițiativele creatoare. De asemenea, 
cind se referă la explorările din 
sfera psihologiei adîncurllor, a stă
rilor de conștiință difuze, a trăiri- 
lor-limită, critica nu face alt lucru 
decit să exprime tendințe existen
te ; ea nu le inventează și 
Ie propune literaturii, ci nu
mai Ie constată prezența ; dacă 
le găsește interesante le pune in 
valoare, t contribuind la consolidarea 
unui curent, la înflorirea unei miș
cări.

în raport cu publicul cititor, ac
țiunea formatoare a criticii desigur 
că are un caracter mai direct. Se- 
lectind reușitele literare și propu- 
nindu-le atenției, pe de o parte, 
respingînd, pe de altă parte, 
falsurile și arătind eșecurile (atunci 
cind o face, și o face incă prea ti
mid), critica orientează publicul, 
cel puțin în principiu, către valorile 
autentice, pregătește sensibilitatea 
generală pentru intimpinarea nou
lui, dă impuls părăsirii prejudecăți
lor, deschide orizonturi inedite cu
noașterii. Aici este însă de lămurit 
un lucru. Multi Cititori se arată 
nedumeriți, chiar iritați de necon-

Orientată clar de documente ideo
logice esențiale, critica își urmează 
cursul, în conformitate cu persona
litățile care o ilustrează. Știm cu 
toții că o critică, poate să îndrume 
sau să dezorienteze creația literar- 
artistică, să stabilească o ierarhie 
de valori obiectivă sau violent su
biectivă, să promoveze literatura 
și arta realistă, militantă, re
voluționară sau operele debile, ce
țoase din punct de vedere ideolo
gic, și cantonate, ca sursă de inspi
rație, la periferia societății, în ma
halalele demografice ale unei lumi 
greu de precizat din punct de 
vedere istoric și chiar geografic.

Cred, cu alte cuvinte, că e util 
să observăm mai precis că nu 
există o critică unică, etalon. Ar ti 
și neindicat să fie așa. Există insă 
critici cu orientarea lor ideologică, 
cu gusturile și problemele lor 
specifice, cu idealurile lor estetice, 
cu sentimentele și resentimentele 
lor față de un creator sau altul, cu 
temperamentul și caracterul lor și, 
din păcate, lucrul acesta se ignoră 
adeseori, vorbindu-se comod de cri
tică, în general, cum s-ar vorbi in 
general de Omenire fără să se țină 
seama de atit de numeroasele sur
se de diferențiere. Există o mare 
echipă de critici activi, talentați și 
cultivați, care au rubrici permanen
te sau, mai exact, care apar cu o 
regularitate precisă in anume re
viste, care pot scrie despre ce vor 
șl cum vor ; și e bine așa, mai ales 
cînd scriu obiectiv. Alți critici nu 
scriu decit întîmplător, unde Ii se 
cere. în orice caz, sînt multe talen
te în critica noastră literară care 
merită să aibă cele mai bune con
diții de afirmare, dar sînt și mulțl 
veleitari, încurajați pe criterii foar
te diverse și uneori de nebănuit 
sau de necrezut Aș greși dacă n-aș 
spune că asemenea veleitari sint in 
toate domeniile creației. Rău e că 
activitatea critică nu-și propune o 
selecție și mai riguroasă, un diag
nostic și mai științific la debuturi, 
o ierarhie de valori și mai strict, 
mai consecvent determinată de 
valoarea intrinsecă a creației, de 
contribuția ei la înflorirea culturii 
noi. realmente nouă și socialistă, la 
educarea și făurirea omului nou. 
Aș vrea să greșesc, dar. după ob
servațiile mele, asemenea preocu
pări și asemenea criterii in jude
cata critică mai sint perturbate de 
anumite sofisticări estetizante care 
înlocuiesc analiza temeinică prin 
flori de stil. Intoleranța critică față 
de anumite opere literare, mai 
mult sau mai puțin reușite, dar 
cert opere literare actuale, cerute 
și apreciate de public, ia uneori 
forme absurde care, personal, îmi 
produc o mare mîhnire. Nu se poa
te construi o cultură nouă, revolu
ționară, de mare valoare ideologică 
și artistică lgnorind realitatea care 
o produce, pe artiștii care trudesc 
și se jertfesc pentru edificarea el. 
Este folositor pentru cultura noas
tră ca actul critic să inițieze ade
vărate dezbateri, reale, profunde, 
serioase — cu obiectivitatea și su
biectivitatea necesare — care să re
prezinte pentru public un neuitat

spectacol de idei și pentru creatori 
o îndrumare reală și eficientă. De
cit searbede generalități, aparent 
corecte, de care nimeni n-are ne
voie, e mult mai necesar să se in
staureze un permanent dialog al 
criticilor literari cu publicul cititor, 
cu creatorii și bineînțeles între ei 
înșiși. Acest dialog trebuie încura
jat cu preponderență, stimulat și 
generalizat în toate revistele, pu
blicațiile, prin toate dezbaterile 
noastre. Avem uneori senzația că 
fiecare critic se află într-un tren pe 
linii paralele, care merge cu viteză 
înainte, nelăsîndu-1 posibilitatea să 
schimbe măcar O părere cu confra
ții. Cind au, totuși, loc unele firave 
confruntări, ele se referă la lucruri 
minore, strict formale, dintr-o ope
ră sau alta. Nu întotdeauna criticii 
Se referă răspicat, pe larg, cu răs
punderea necesară, la conținutul 
politico-ideologic al unei opere, la 
mesajul el filozofic ; nu întotdeau
na se.ia o atitudine sau alta față 
de asemenea opere care abordează 
teme de maximă importanță, une
ori cutremurătoare, din istoria re
centă a poporului nostru și asupra 
cărora acest popor are dreptul să 
știe opinia criticii literare. Altfel, 
ce nevoie ar mai avea de critică ? 
Critica trebuie să fie într-o măsură 
mult mai mare un ghid clar și si
gur pentru marele număr de citi
tori, pentru a le lămuri probleme 
foarte delicate, complexe, impor
tante, cu mari implicații politice pe 
care le ridică proza și dramaturgia 
noastră din ultima vreme. Sîntem 
datori să facem din actul critic un 
act de mare răspundere politico- 
ideologică, un act științific și artis
tic de valoare, capabil să orienteze 
gustul și gindirea cititorilor, să le 
modeleze conștiința, să-i ajute să 
se folosească de creația artistică și 
literară ca de un prieten bun. de 
un aliat ideologic în lupta lor pen
tru frumos, bine și adevăr. Pentru 
acest lucru este necesar ca cei care 
au datoria și posibilitatea să spri
jine activitatea criticilor literari in 
acest sens să nu privească un act 
ideologic de o asemenea importan
ță cu indiferența fericită că lor 
personal nu le dă probleme, nici 
complexe în fața zgomotelor esteti
zante, ci cu hotărirea de a crea cli
matul ideologic, spiritual și mate
rial în care critica științifică, mili
tantă să se poată afirma și mai 
susținut, integrindu-se organic in 
procesul de formare și orientare a 
culturii noi socialiste, participînd 
la dezbaterea unor probleme este
tice esențiale pe care critica idea
listă din alte țări mereu le reînvie 
și le agită demagogic. Iar viața 
ne atrage atenția că noile con
fruntări ideologice pe teme esen
țiale nu pot fi campanii, ci 
atitudini permanente, vii, dina
mice ale conștiinței noastre. Criticii 
ar ciștiga mult prestigiu în fața ci
titorilor dacă s-ar afla permanent 
în tranșeele unor asemenea con
fruntări. Presa de specialitate ar 
trebui să-i solicite și să le ofere 
posibilitățile de afirmare a unor 
asemenea atitudini.
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ȘANTIER DE CREAȚIE
- din volume în curs de apariție la editura „Eminescu 

Mihai BENIUC

Libertatea
Să stai in casa ta, la masa ta, 
Să guști o pine binemeritată, 
Să bei licoarea vinului curată, — 
Aceasta-i libertatea, nu uita.
Să crezi că asta-i ce ți se va da, 
Ca să te bucuri cu mai mulți de-odatâ 
Chiar dacă nu cu omenirea toată, 
Măcar cu partea ce-a muncit din ea.
O, ăsta-i inceputul libertății, 
Ca oaza viață dind pustietății 
Ca rinduneaua-n sat sosită prima.
O, vis ce prinde aripi la picioare, 
Tu-n inimi să ne pui privighetoare 
Și schimbă-n țări ce dorm subt geruri clima.

Viitorul
înaintașii mei, apoi urmașii 
M-au învățat să mor și să renviu, 
Alături de-nvățații și ostașii 
Visind, luptind subt cerul vioriu. 
Nu știu ca număr să-mi cunoască pașii 
Acei ce vin cu pasul mai zglobiu, — 
Noi prin strimtori trecurăm ca plutașii 
Prin toance-n răsăritul purpuriu. 
Acum e soare, slobozie, case 
Și-atitea lucruri neschițate-n vis 
Incit ne par in urmă-ne rămase 
Chiar mari închipuiri ce le-am descris 
Și am rămas pescari pe-o mică luntre, 
Cind viitoru-i căpitan pe punte.

Eugen FRUNZĂ

Urmîndu-i pe urmași 
Mutați de-om fi in sare și țarină, 
deasupra noastră va roti prin spații 
ecoul unor alte generații, 
pe care le-am purtat cindva de mină.

Iși vor avea și larii și penații 
și steaua lor și casă și fintină ; 
vor sta superbi, stăpîn lingă stăpină, 
cu seminția toată-mbrățișații.

Iar noi vom fi in dedesubt postumii, 
trecutul lor, memoria discretă, 
nici idoli reci nici tăinuite mumii —

Ci gîndul ce-n materii se repetă 
urmîndu-i pe urmași in zborul lumii 
precum o coadă lungă de cometă.

Vom fi cărări 
Noi, ce-am crezut in marea primenire 
și-am semănat cea mai curată piine, 
la masa-mbelșugărilor de miine 
vom fi ștergare, blide și potire.

Din cit am fost atita vom râmine, 
dar și un abur vălurind subțire, 
o neștiută-n voi adăugire, 
un zvon al semințiilor de grine.

Pe țărmul cu livezi și giuvaiere, 
sub talpa voastră mirosind a lapte 
vom fi cărări de umbră și tăcere.

Sau legănați de vint, la ceas de noapte, 
ne vom pleca spre voi ca o părere ; 
„Luați, urmași, caisele sint coapte I"

Brăduț COVALIU „Zamfira"

ț

Elena GRECULESI

Ion GHEORGHE

„Tinerii*

La temelie
Cind au săpat pentru fundația unui bloc

de locuințe, 
A ieșit la lumină o amforă elenistică. 
Era in veci astupată cu pivotul de jos 
Al altei amfore, din Heracleia Pontică ; 
Era plină de oseminte arse, de om ; 
Grecul grecilor s-ar zice I 
Dacă-n preajmă n-ar fi aflat săpătorii 
Grămezi de cioburi grosolane, de oale 

lucrate cu mina. 
S-au cercetat, s-au strins toate, s-a dat drumul 
Lucrărilor mai departe la edificiul betonului. 
Așa-i cu toată casa mea și cu toate casele 

caselor mele 
Zidire peste zidiri asupra oaselor și cenușilor — 
Noi peste noi, din adincul de noi ; 
Temelie, Domnule-al Zeilor, temelie 
Spre-a nu ne fi teamă de nimeni.

Băutul cenușii
In apropierea contrafortului de cetate feudală. 
La Bicsad, in inima țării ;
Mormintul cu vas mare, larg la gură, 
Vas negru, tare buzat parcă de-o supărare, 
Ceramică pe cale să izbucnească-n plins 
Ca un copil că i s-a luat un lucru

la care ținea.

In supăratul vas erau oase de om, arse. 
Cărbuni și cenușă de-un dac, 
întreg și neatins ; demnitatea lui apărată, 
De-un vechi spirit al adîncurilor, 
In limba căruia vorbea și omul.

Lingă vasul dac, două cești ale dacilor 
Lucrate cu mina, avind cite-o toartă, 
Cănițe de lut negru bine zămislite. 
Totul părea o zicere spre cine ințelege : 
Luați ceștile și beți I 
Da’ mai luați o gură de cenușă I 
Stați locului și mai luați cite-o ceașcă ; 
Beți-mă, frate și frate, nu-i bai.

Gheorghe TOMOZEI

ARGEȘ O La Palatul Culturii 
din Pitești s-a deschis o expo
ziție cu lucrări de metaloplastie 
și sculptură mică in lemn, infă- 
țișind figuri de conducători și 
momente deosebite din istoria 
poporului român, semnate de 
Constantin Samoilă și Mircea 
Păun, e Pentru a veni în spri
jinul brigăzilor artiști"? de a- 
matori, Centrul de îndrumare a 
creației populare și a mișcării 
artistice de masă Argeș a editat, 
sub titlul „Codul eticii noastre", 
o culegere de texte selecționate

din programele formațiilor ar
tistice fruntașe din județ. 
(Gheorghe Clrstea).

BRĂILA • Sub genericul 
„E-atîta poezie in toate cîte 
sint", pe scena clubului „Pro
gresul" s-a desfășurat un spec
tacol organizat de consiliul mu
nicipal de cultură și educație 
socialistă. și dedicat fruntașilor 
in producție din unitățile eco
nomice din Brăila. Au evoluat 
actori ai Teatrului dramatic 
„Maria Filotti", artiști amatori, 
liceeni, pionieri și șoimi al pa

triei. • La același club s-a des
chis o expoziție de caricaturi pe 
teme de protectie a muncii. Sînt 
expuse 84 de lucrări realizate de 
caricaturiști din întreprinderi și 
instituții brăilene. • Pe lîngă 
bogatul fond de carte, biblioteca 
județeană din Brăila a fost în
zestrată cu o importantă colec
ție de discuri (4 000 la număr) 
cu muzică de toate genurile, li
teratură și cursuri de limbi 
străine. De asemenea, biblioteca 
dispune de un mare număr de 
benzi magnetice cu muzică sim

fonică și de operă. Și încă un 
amănunt deosebit de interesant: 
cei ce frecventează biblioteca 
pot împrumuta acasă discuri sau 
le pot audia individual sau în 
colectiv, atît la sediul bibliote
cii, cit și in întreprinderi, insti
tuții și școli. (Corneliu Ifrim).

VASLUI • La Casa de cultu
ră din Negrești a fost vernisată 
expoziția „Peisaj negrpștean

1980“ cu lucrări de pictură în 
acuarelă și. o colecție filatelică 
pe tema „Femeia, o uriașă forță 
socială", manifestări pe care 
și-au pus semnătura medicii N. 
Dumitrașcu și, respectiv. V. Io- 
nescu, doi dintre intelectualii a- 
nimatori ai vieții spirituale din 
Negrești-Vaslui. (Crăciun Lă- 
luci).

OLT • La Casa de cultură a

sindicatelor din Slatina a avut 
loc vernisajul expoziției „Locuri 
de vis și împlinire". Sint expu
se noi lucrări ale artiștilor plas
tici ce fac parte din cenaclul 
de la Slatina al U.A.P. • în <;a- 
drul fazei de masă a Festivalu
lui national „Cintarea Româ
niei", la Casa de cultură din 
Balș a avut loc faza orășeneas
că a concursului „Spicul de 
aur", în cadrul căruia au evo
luat soliști de muzică populară 
din localitate. (Emilian Rouă).

. Drum spre obîrșii 

...Ne lăsăm in lut, la vedere, 
oasele și cenușa 
printre săruturi și griuri 
stratificate, 
pentru a mai putea cunoaște 
drumul inapoi.

La capătul acestui drum 
e un copil 
ținindu-și in brațe propriul cap 
(dar cu mustăți și barbă de bătrin), 
la porțile unui trecut făgăduit 
și mereu aminat...

Credința 
...In mina mea e spada 
acelui vers ce ploaia o retează. 
Pot fi cămașa spicului plâpind. 
îmi ling de pe buze dulcele 
unui cuvint nerostit 
și sint de pe acum 
mărul de lut 
al unei clipe fără de moarte.

Țara mea, 
incep să te merit I...

TIMI$ • După ce â repre
zentat țara noastră Ia Festivalul 
mondial de folclor de la Con- 
folens — franța, unde a ciștigaf 
aprecierile unanime ale organi
zatorilor și publicului, ansam
blul „Doina" Timișului a fost 
invitat să efectueze un turneu 
in mai multe localități de pe 
coasta Atlanticului și a Medite- 
ranei. Cu acest prilej a parti
cipat la un alt festival găzduit 
de orașul Casseneuil, unde fru
musețea și originalitatea cînte-

celor și dansurilor populare ro
mânești, ca și măiestria inter- 
pretilor au fost răsplătite cu 
Marele premiu al festivalului, 
„Prună de aur". (Cezar Ioana).

MARAMUREȘ • Anul aces
ta, tabăra de sculptură organiza
tă pentru artiștii amatori s-â 
instalat în preajma barajului de 
la Firiza-Strîmtori. Cu lucrările 
ce se vor realiza aici se va deco
ra spațiul din jur, acest frec
ventat punct turistic montan. 
(Gh. Susa).
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Tovarășului TODOR JIVKOV
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria
Dragă tovarășe Jivkov,
lini esțe deosebit de plăcut să vă adresez, eu prilejul aniversării zilei 

dumneavoastră de naștere, un cald salut prietenesc și cele mai bune urări 
de sănătate, fericire personală și noi succese in activitatea dumneavoastră 
consacrată prosperității poporului frate bulgar, întăririi prieteniei șl dez
voltării colaborării româno-bulgare, promovării cauzei generale a socialismu
lui și păcii.

Sint eonvinș că înfăptuirea hotăririlor și înțelegerilor pe care le-am con
venit in timpul recentei dumneavoastră vizite în România va impulsiona și 
mai puternic adincirea solidarității și extinderea conlucrării dintre partidele 
fi țările noastre, în folosul popoarelor român și bulgar, în interesul păcii, pro
gresului, înțelegerii Și colaborării internaționale in Balcani, în Europa și in 
lumea întreagă.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România

Maiestății Sale BAUDOUIN
Regele belgienilor

Cu prilejul celei de-a pO-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, 
vă adresez cele mai sincere felicitări și calde urări de fericire personală,

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A BRAZILIEI

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Părăsind România, aș vrea să vă exprim dumneavoastră, domnule pre
ședinte, ca și doamnei Elena Ceaușescu, sincerele mele mulțumiri pentru 
primirea cordială ce mi-ați acordat-o și care dovedește sentimentele 
dumneavoastră de prietenie față de poporul elen.

CONSTANTIN KARAMANLIS
Președintele Republicii Elene

De la bordul avionului.

Marea sărbătoare
a poporului coreean prieten

Plecarea șefului Departamentului politic 

al Organizației pentru Eliberarea Palestinei

Excelenței Sale Domnului
JOAO BAPTISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO

Președintele Republicii Federative a Braziliei
Aniversarea proclamării independenței de stat a Republicii Federative a 

Brazilței imi oferă plăcutul prilej de a vă transmite, in numele poporului 
român și al meu personal, felicitări cordiale și cele mai bune urări pentru 
sănătatea și fericirea dumneavoastră personală, pentru progresul și prosperi
tatea poporului brazilian prieten. '

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

în această zi de Început de pri
măvară pe emisfera sudică, po
porul brazilian aniversează împli
nirea a 158 de ani de la acel 7 sep
tembrie 1822, cind a fost procla
mată independenta națională a 
tării — moment care a marcat 
sfirsitul a trei secole de dominație 
colonială și începutul existentei 
de sjne stătătoare a celei mai În
tinse țări latino-amerlcane.

în cei 158 de ani care au trecut 
și, îndeosebi, in ultimele decenii, 
Brazilia — fructificând imensul po
tențial economic de care dispune 
— a înregistrat considerabile pro
grese pe calea lichidării dispari
țiilor dintre diferitele zone ale 
țării, a lichidării monoculturii și 
dependenței de exportul de ma
terii prime, pe calea creării unei 
economii moderne, echilibrate. Bra
zilia de astăzi nu mai este doar 
„Țar® cafelei* *'  sau a altor produse 
agro-alimentare ; bunurile manu
facturate capătă o pondere din ce 
în ce mai mare pe lista exporturilor 
naționale.

DUMINICA, 7 SEPTEMBRIE
PROGRAMUL 1

8,3® Tot înainte t
9,05 șoimii patriei
9,15 Film serial pentru cop’d ; întîm- 

plări din Tara Curcubeului. Episo
dul 229,40 omul si sănătatea

10,00 Viata satului
11.45 Bucuriile muzicii i Marii® epoci 

creatoare
12.30 De strajă patriei13,00 Telex13,05 Album duminical
15,20 Imagini braziliene. Reportaj de 

Aristide Bulioiu
1.5.45 șah. Realizator msestra Interna

țională Elisa beta Polihronlade
15,00 Telesport Din sumar : • Marele 

premiu de automobilism al Austriei. Transmisiune de )a zejtweg
• Fotbal : Ungaria — Suedia și 
Ungaria — U.R.S.S.. Selectlunl în
registrate de la Budapesta

17.30 Film serial : Martin Eden. Episo
dul 318,25 Zambia. Documentar de Gh. iosub 

1L40 Micul ecran pentru cei mid jș.00 Telejurnal10,16 în întimpinarea Congresului con
siliilor populară

între actualele opțiuni pentru 
asigurarea continuării procesului 
de dezvoltare, proiectele privind 
explorarea și exploatarea bogate
lor zăcăminte din Serra dos Ca- 
rajas ocupă un loc de prim ordin. 
Potrivit specialiștilor, în această 
parte a Ămgzoniei orientale au 
rost identified 18 miHarde efe 
tone de minereu de fier ; 45 de mi
lioane de tone de magneziu. 40 de 
milioane de tone de bauxită, 124 
de milioane de tone de nichel, 1 
miliard de tone de cupru ș.â. „Pro- 
iecttil Carajăs**  este un segment al 
„Planului preliminar de dezvoltare a 
Amazopiei orientale**  — țu; o extin

Consfătuirea cadrelor didactice și cercetătorilor 
în domeniul științelor economice și sociakpolitice
Simbătă s-a încheiat consfătuirea 

anuală a cadrelor didactice și cer
cetătorilor din domeniul științelor e- 
cQimmice si social-politice din tavâ- 
țăt tiptul superior, organizată de Mi- 
ntke-*ul  Educației și învățămintului 
și Academia „Ștefan Gheorghiu", care 
a avut loc, timp de trei zile, Ia Uni
versitatea din București.

într-o atmosferă entuziastă, partl- 
cipanții la consfătuire au adoptat tex
tul unei telegrame adresate secreta
rului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in care se spune : 
Sintem hbtăriți să nu precupețim mei 
un efort ca, împreună cu cadrele di
dactice de la celelalte specialități, in 
strînsă. colaborare cu asociațiile stu
denților comuniști, sub conducerea 
organelor și organizațiilor de partid, 
să asigurăm însușirea temeinică ■ a 
documentelor Congresului al XII-lea 
de către toți studenții, astfel incit 
tezele și orientările stabilite de partid

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 8, 

8 șl 10 septembrie, tn tara : Vremea va 
fi relativ călduroasă, dar tn general 
instabilă în prima parte a intervalului. 
Cerul va fi variabil, cu înviorări mal 
accentuate în vestul și nordul tării, 
unde vor cădea averse locale de ploaie, 
însoțite de descărcări electrice. In ce

Orizonturi noi tradiționalelor 
legături româno-elene

(Urmare din pag. I)
înțelegere reciprocă, în transformarea 
acestei regiuni intr-o zonă a bunei 
vecinătăți și colaborării rodnice, lip
sită de arme nucleare. In aceșt sens, 
are o deosebită Însemnătate hotărirea 
exprimată și cu acest prilej de pre
ședinții României și Greciei, cu oca
zia convorbirilor de la București, de 
a întreține relații buna cu toate cele
lalte țări balcanice, de a relua ini
țiativa organizării de reuniuni multi
laterale pentru convenirea pe plan 
regional a unor forme de cooperare 
tn domenii de interes comun. Este 
neîndoielnic că progresele realizate 
in această direcție s-ar înscrie drept 
importante contribuții la opera de 
făurire a securității și păcii in Eu
ropa.

Relevîndu-se necesitatea aplicării 
concrete in viață a documentelor de 
la Helsinki, tn cursul convorbirilor 
s-a manifestat o deosebită atenție 
față de huna pregătire ți desfășurare 
a apropiatei reuniuni de la Madrid, 
Pornind de la considerentul că redu
cerea înarmărilor pe continentul nos

dere mai mare și cu obiective mai 
diversificate. Acesta stabilește că 
energia electrică generată de uzina 
de la Tucurui, pe rîul Tocantins, 
va servi tuturor obiectivelor in
dustriale din zonă și că linia fe
rată Serra dos Carajas — Ponta 
da Madeira va avea, de-a lungul 
șău, 200 de ferme-model de cite 
5 000 ha fiecare, cu două treimi 
din teren destinat creșterii anima
lelor. Proiectele agricole cuprind 
o suprafață de 9.3 milioane ha, pe 
care se vor produce orez, porumb, 
fasole și manioc,

Poporul român, care se simte 
legat de poporul brazilian prin 
afinități de limbă și cultură, prin 
similitudinea preocupărilor pentru 
dezvoltare accelerată, urmărește 
cu interes și simpatie eforturile 
acestuia, rezultatele obținute pe 
calea progresului economic și so
cial. între România și Brazilia s-au 
statornicit șl se dezvoltă raporturi 
de prietenie și colaborare bazate 
pe principiile respectării inde
pendenței și suveranității națio
nale, neamestecului in treburile 
interne, egalității in drepturi și 
avantajului reciproc. Aceste re
lații corespund intereselor pro
gresului ambelor țări și popoare.

O contribuție de cea mai mare 
însemnătate la adincirea acestor 
raporturi o constituie acordurile 
și .tațșlegerile semnate cu prilejul 
vizitei 'oficiale in Brazilia a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, in 
1975, care au deschis noi Și largi 
perspective colaborării româno- 
braziliene, în interesul ambelor 
țâri, al. cauzei păcii și progresului 
in lume,

V. PAUNESCU

să devină nu numai principala lor 
linie de gindlre și acțiune, ci și su
prema conduită a acestora in muncă 
si viața.

Dind expresie sentimentelor de 
profund atașament și nețărmurită re
cunoștință față de. Partidul Comunist 
Român, față de dumneavoastră perso
nal, mult Iubite șl stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu — se arată in te
legramă — vă rugăm să primiți anga
jamentul nostru solemn de â face 
totul pentru Înfăptuirea politicii 
partidului in domeniul invățămintu- 
lui și ridicarea nivelului calitativ al 
activității noastre didactice și știin
țifice, de formare a unor specialiști 
cu o temeinică pregătire și o înaltă 
conștiință socialistă, astfel Incit a- 
ceștia să-și consacre întreaga ener
gie și competentă cauzei edificării 
socialismului și comunismului pe pă- 
mintul. României, înfloririi patriei.

lelalte regiuni, averse Izolate. Vtnt slab, 
pfnă la moderat. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse Intre 6 și 16 grade, eeie maxime între 16 și 26 de grade, 
local rpat ridicate ta sudul tării.. Pe 
alocuri, seara și dimineața,, ceată, tn 
București ; Vreme relativ călduroasă, 
cu cerul variabil, favorabil aversei de 
ploaie la începutul intervalului, vjnt 
slab pină la moderat. Temperaturile 
minime vor fi puprinșe intre 10 și 13 grade, cele maxime intre S3 și 26 de 
grade, (Meteorolog de serviciu : Margareta Struțu).

tru — în prezent cel mai înarmat — 
este o cerință esențială a securității 
generale. România și Grecia s-au pro
nunțat pentru ca reuniunea de la Ma
drid să adopte un mandat precis tn 
vederea convocării unei conferințe de 
dezarmare în Europa. De ambele 
părți s-a relevat cerința de a se ac
ționa pentru oprirea cursei Înarmări
lor, pentru un echilibru de forțe care 
să se realizeze nu prin sporirea, ci 
prin reducerea înarmărilor la niveluri 
cit mai joase.

Mai mult dealt oricind, viata inter
națională cere să se acționeze pentru 
abolirea definitivă a forței și amenin
țării cu forța din relațiile internațio
nale, pentru soluționarea problemelor 
litigioase din Orientul Mijlociu, din 
alte regiuni ale globului exclusiv pe 
căi pașnice, prin tratative. în acest 
sens, a fost salutată reluarea dialo
gului intercomunitar in Cipru, sub 
auspiciile secretarului general al 
O.N.U.. și s-a exprimat dorința ca el 
să ducă la o rezolvare justă., de na
tură să asigure independenta, secu
ritatea. integritatea teritorială, uni
tatea și nealinierea Ciprului,

Simbătă dimineața a părăsit Capi
tala Faruk Kaddoumi, șeful Depar
tamentului politic al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, care, la 
invitația ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Româ
nia, a făcut o vizită in țara noastră.

Cronica
Cu prilejul celei de-a 32-a ani

versări â creării Republicii Popu
lare Democrate Coreene, ministrul a- 

• facerilor, externe al Republicii Socia
liste România a trimis o telegramă 
de felicitare ministrului afacerilor 
externe al acestei țări.

Au mai transmis telegrame orga
nizațiilor similare din R.P.D. Coreea
nă ; Uniunea Generală a Sindicatelor 
din România, Uniunea Tineretului 
Comunist, Consiliul Național al Fe
meilor, Comitetul Național pentru A- 
părarea Păcii, Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agricole de Producție, 
Asociația de prietenie romano-oo- 
reeană, alte organizații de masă șl 
obștești și instituții oentrale din țara 
noastră.

★
Directorul general al Biroului In- 

ternațioiial al Muncii (B.I.M.), Fran
cis Blanchard, care a efectuat o vi
zită în țara noastră, la invitația Mi
nisterului Muncii, a părăsit simbătă 
Capitala.

La plecare, oaspetele a fost condus

Adunare festivă cu prilejul celei de-a 35-a 

aniversări a Republicii Socialiste Vietnam
La Căminul cultural din Gingiova 

a avut loc, simbătă, o adunare festivă 
prilejuită de cea de-a 3o-a aniversare 
a Republicii Socialiste Vietnam.

Adunarea a fost deschisă de Marcel 
Mogoșoiu, secretar al Comitetului 
județean Dolj al P.c.R.

în cadrul adunării a luat cuvintul 
Nicolae Pascu, președintele coopera
tivei agricole de producție „Prietenia 
româno-vietnameză**  din Gingiova. 
Vorbitorul a subliniat că Îndelunga
tele lupte ale națiunii vietnameze 
pentru libertate, independență și pro
gres social s-au încheiat cu procla
marea, in iulie 1976, a reunificării- tă
rii și a Republicii Socialiste Vietnam, 
că după această victorie clasa mun
citoare, țărănimea și intelectualitatea 
vietnameză au obținut importante suc
cese în vindecarea rănilor războiului, 
în construirea socialismului pe întreg 
teritoriul țării. El a relevat, totodată, 
că țara noastră a salutat cu profundă 
satisfacție actul istoric al reumficării 
Vietnamului, că a foșt. bermianeht 
alături de poporul prieten in lupta sa 
dreaptă de eliberare națională și so
cială. în anii car? au trecut de atunci, 
a spus el, s-a dezvoltat continuu co
laborarea româno-vietnameză pe 
multiple planuri, factorul determi
nant in evoluția pozitivă a raportu
rilor bilaterale constituindu-l intilni- 
rile ți convorbirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre

„Hidromecanica0 din Brașov, 
întreprindere centenară

Colectivul întreprinderii „Hidro
mecanica**  din Brașov a sărbătorit ieri 
împlinirea a 100 de ani de existență 
a întreprinderii. La festivitatea pri
lejuită de acest eveniment au luat 
parte membri ai colectivului sărbă
torit, foști muncitori — azi pensio
nari — reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, ai minis
terului de resort, numeroși invitați. 
După dezvelirea plăcii comemorative 
fixate pe corpul clădirii centrale și 
vizitarea expoziției cu produsele 
realizate în ultimii ani, a avut loc 
adunarea festivă in cadrul căreia to
varășul Gheorghe Dumitrache, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C,C. al P.C.R.. prim-

Fapte tinerești în bazinul carbonifer Gorj
Studenții și elevii brigadieri de pe 

șantierul național al tineretului din 
cadrul Combinatului minier Oltenia 
și-au încheiat simbătă activitatea. 
Timp de aproape două luni ei au 
efectuat, in cadrul „Acțiunii 1 000“, 
un important volum de lucrări in 
carierele și minele de lignit de la 
Rovinari, Jilț și Motru, contribuind, 
alături de cei peste 30 000 mineri din 
Gorj, de oamenii muncii din toate 
județele țării veniți in sprijin în ca

Pronunțlndu-se pentru lichidarea 
subdezvoltării și făurirea unei noi or
dini economice internaționale, la 
care actuala sesiune specială a Adu
nării Generale a O.N.U. ar putea 
aduce o contribuție efectivă, Româ
nia și Grecia au subliniat, totodată, 
cerința democratizării vieții interna
ționale, a participării tuturor statelor 
la soluționarea problemelor majore 
ale lumii de azi, un rol Important re
venind țărilor mijlocii șt miei, țărilor 
în curs de dezvoltare șl nealiniate, 
vital interesate in promovarea po
liticii de destindere, independență și 
colaborare internațională.

Exprimîndu-și satisfacția pentru 
rezultatele fructuoase ale noului dia
log la nivel înalt româno-elen, opinia 
publică din România nutrește con
vingerea că. prietenia și colaborarea 
româno-elenă se vor întări neconte
nit, contribuind substanțial la cauza 
destinderii și a păcii în Balcani, în 
Europa și în lumea întreagă.

Ion FINTINARU

Ea plecare oaspetele a fost salutat 
de Ștefan Andrei, ministrul afaceri
lor externe, de alte persoane oficiale.

A fost prezent Khaled Al-Șheikh, 
reprezentantul la București al Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei. 

(Agerpres)

zilei
de Ilie Cîșu, adjunct al ministrului 
muncii, de reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, de alte per
soane oficiale,

A fost prezent Roger Polgar, re
prezentantul rezident al P.N.U.D. la 
București.

★
în perioada 4—7 septembrie, la 

Invitația Comitetului Național pen
tru Apărarea Păcii, ne-a vizitat 
țara o delegație a Comitetului grec 
peptru pace si destindere, formată 
din Stavrro Kannellopoulos, avo
cat, vicepreședinte al comitetului, 
ți Demetre Hondrokoulțis, deputat 
in parlament, membru al prezidiu
lui comitetului.

★
Pe. stadionul „Tractorul**  din Bra

șov a avut loc simbătă festivitatea 
deschiderii celei de-a X-a ediții a 
concursurilor profesionale ale pom
pierilor din Bulgaria, Cehoslovacia, 
Cuba, R. D. Germană, Polonia, 
România, Ungaria și U.R.S.S.' 

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Le Duan, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Vietnam.

A luat apoi cuvintul Tran Thuan, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
Vietnam în țara noastră, care a evo
cat pe larg istoricul luptei de elibe
rare națională șl socială, de cucerire 
a independenței și rcunificare a pa
triei, de edificare a noii orinduiri so
ciale in Vietnam. Referindu-se la re
lațiile dintre țările și popoarele noas
tre, vorbitorul a arătat că cele două 
țări au relații bune desprinse din 
țelurile comune și obiectivele comu
ne pe care le au de îndeplinit in 
opera de edificare a socialismului 
și comunismului. Ne bucură reali
zările deosebite ale poporului român 
obținute in construirea . societății 
socialiste multilateral dezvoltate, a 
spus el, și apreciem că și in viitor 
relațiile de prietenie și colaborare 
frățească dintre popoarele vietnamez 
și român se vor dezvolta in confor
mitate cu interesele noastre legitime, 
în interesul luptei pentru pace, inde
pendență națională, democrație și 
socialism, pe baza înțelegerilor con
venite cu prilejul intilnirilor de la 
București șl Hanoi dintre tovarășii 
Le Duap și Nicolae Ceaușescu.

A urmat un program de cintecș și 
dansuri, prezentat de formații artis
tice din localitate.

(Agerpres)

secretar al Comitetului județean Bra
șov al P.C.R., a înminat colectivului 
întreprinderii Ordinul Muncii cla
sa I, conferit prin decret preziden
țial, felicitindu-1 călduros pentru 
realizările obținute.

în încheierea adunării, participanții 
au adresat C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, o telegramă prin 
care își exprimă hotărirea de a ac
ționa pentru îndeplinirea exemplară 
a planului producției fizice și nete, 
a sarcinilor de export, pentru creș
terea productivității muncii și redu
cerea costurilor de producție, pentru 
accentuarea laturilor calitative ale în
tregii activități. (Nicolae Mocanu).

drul patrioticei acțiuni „7 000**,  Ia 
realizarea unei producții zilnice de 
peste 90 000 tone cărbune,

în adunările de bilanț organizate 
cu prilejul încheierii activității pe 
șantierele din Gorj, fruntașii au fost 
distinși cu diplome de onoare ale 
C.C. al U.T.C. și Comitetului jude
țean Gorj al U-T.C., cu insigne, cu, 
alte premii obținut® atfț in activita
tea productivă, cit și in întrecerile 
cultural-artistic® și sportive.

(Agerpres)

Știri sportive
Ieri, in a VI:-a etapă , la fotbal a di

vizie) A, au fost înregistrate urmă
toarele rezultate ; F.c. Argeș — F.C. 
Baia Mare 5—0 (3—0) ; Progresul
Vulcan - F.C.M? Galați 3—1 (1—0) ; 
Dinamo — Universitatea Cluj-Napo- 
ca 2-1 (1—0) ; F.C.M, Brașov — 
Corvinul Hunedoara 1—0 (0—0) ; 
Chimia Rm. Vîlcea — Ș.C. Bacău 
4—2 (1—0) ; A.S.A, Tg. Mureș — 
Steaua 3—1 (1—0) ; Politehnica Ti
mișoara —■ Politehnica Iași 2—1 
(1—8) ; Universitatea Craiova — 
Sportul studențesc 2—0 (0—0) ; Jiul 
- F.C. Olt 4—0 (4-0).

în clasament conduc echipele Di
namo și Universitatea Craiova, cu 
cite 10 puncte (departajate la gola
veraj), urmate de formația F.C.M. 
Brașov — 9 puncte.

La Poligonul Tunari din Capitală 
s-au încheiat întrecerile campionate
lor republicane de tir rezervate se
nioarelor.

în proba de pușcă standard 3XÎ0 
focuri, titlul de campioană a fost, 
cucerit de Maria Lakatos (C.S.U. O- 
radea), iar cea de pistol standard, — 
60 focuri a fost cîștîgată de Ana Cio- 
banu (Dir.amo).

Pe echipe, în ambele probe, victo
ria a revenit formației Dinamo,

Tovarășului KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea 
Președintele Republicii Populare Democrate Coreene

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, al poporului român și al meu personal, vă adre
sez dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, Comitetului Popular Central al Repu
blicii Populare Democrate Coreene și poporului coreean 
cele mai călduroase felicitări și un salut prietenesc cu 
prilejul celei de-a XXXII-a aniversări a creării Republicii 
Populare Democrate Coreene.

încununare a eroicelor lupte desfășurat® . de masele 
populare coreene pentru triumful idealurilor de libertate, 
independență națională și progres social, crearea Republi
cii Populare Democrate Coreene constituie un moment de 
importanță deosebită ta istoria poporului coreean,. începu
tul unei noi ere de profunde transformări revoluționare.

PoporuJ român se bucură din inimă de marile succese 
obținute de poporul coreean, 6ub conducerea Partidului 
Muncii din Coreea, in frunte cu dumneavoastră, in opera 
de edificare socialistă a patriei. Reafirmăm și cu acest 
prilej deplina noastră solidaritate cu lupta dreaptă a po
porului coreean pentru realizarea unificării pașnice și in-
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dependente a țării de către coreenii înșiși, pe baza propu
nerilor constructiva ale R.P.p. Coreene, care întrunesc 
un larg sprijin internațional, exprimat și in rezoluția adop
tată cu cinci ani in urmă de Organizația Națlunilot^ Unite, 
a cărei Înfăptuire corespunde intereselor tuturor popoare
lor, păcii și securității in lume.

Exprimîndu-mi deplina satisfacție față de cursul mereu 
ascendent al relațiilor româno-coreene de strinsă prietenie 
și colaborare, față de convorbirile fructuoase pe care le-am 
avut recent cu dumneavoastră la București, sint convins 
că acțlonind împreună, în spiritul înțelegerilor convenite, 
raporturile dintre partidele și statele noastre se vor dez
volta tot mai puternic, in interesul popoarelor român și 
coreean, al cauzei socialismului, păcii Și colaborării inter
naționale.

De ziua marii sărbători vă adrese? dumneavoastră și 
poporului coreean prieten cele mai bune urări de noi suc
cese in întimpinarea celui de-al Vl-lea Congres al Parti
dului Muncii, din Coreea, în lupta pentru realizarea dezi
deratului suprem al poporului coreean de a trăi intr-o pa
trie unită, liberă și prosperă.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu. prilejul celei de-a mil-a a- 
niversari a creării Republicii Popu
lare Democrate Coreene, tovarășul 
Hie Verrieț, prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
a adresat o telegramă de felicitare 
tovarășului LI Giong Ok, premierul 
Consiliului administrativ al Repubji-

La 9 septembrie se împlinesc 32 
de ani de la proclamarea Republi
cii Populare Democrate Coreene, 
cucerire revoluționară de impor
tantă istorică ce a încununat lupta 
îndelungată, dusă de poporul co
reean sub conducerea Partidului 
Muncii din Coreea, pentru eliberare 
socială și națională, pentru făurirea 
unul stat liber și independent

După crearea republicii, sub 
conducerea Partidului Muncii, în 
frunte cu tovarășul Kim Ir Sen, 
oamenii muncii au, obținut succese 
remarcabile, reușind să lichideze 
greaua moștenire a perioadei colo
niale și să construiască O puternică 
economie națională. Au cunoscut 
o puternică inflorire știința, cul
tura, învățămintul. Urmele devasta
toarei agresiuni imperialiste din 
anii 1950—1953, care a întrerupt vre
melnic activitatea sa pașnică, au 
fost șters® rapid, poporul coreean 
inaintind ferm pe calea construcției 
socialiste.

Astăzi, la sărbătoarea aniversării 
sale, R.P.D. Coreeană înfățișează 
imaginea unui stat cu o economie 
armonios dezvoltată. Înzestrată cu 
tehnică modernă. Producția indus-

„Bătălia celor 100 de zile"
Despre luna septembrie coreenii 

obișnuiesc să spună că este una 
din cele mai frumoase luni ale 
anului. Aprecierea este determi
nată nu numai de dărnicia naturii 
policrome și blînde. "ci, mai ales, 
de faptul că" in calendarul acestei 
luni, figurează una din sărbătorile 
foarte dragi fiecărui coreean, în
tregului popor : sărbătoarea națio
nală a Coreei socialiste.

Frumosul și modernul - Phenian, 
capitala R.P.D. Coreene, oraș com
plet nou, reclădit din temelii in 
ultimii 25 de ani, a îmbrăcat, in 
aceste zile straie de sărbătoare. 
Străzile strălucesc de curățenie in 
lumina florilor și a soarelui blind 
al acestui Început de septembrie. 
Peste tot — drapele și lozinci, oa
meni in ținută de sărbătoare, gru
puri de copii care pregătesc in 
marile piețe publice programe ar
tistice d» o mare fantezie, sugesti
vă exprimare a bucuriei de a trăi 
într-o țară socialistă, liberă și in
dependentă.

Pregătirile sărbătorești au loc 
în atmosfera muncii Entuzias
te a întregului popor pentru în- 
timpinarea cu rezultate tot mai 
strălucite a congresului Partidului 
Muncii din Coreea, care va avea 
loc la începutul lunii octombrie; pre
tutindeni se răspunde cu entuziasm 
chemării partidului, tovarășului 
Kim Ir Sen de a intîmpina Con
gresul al Vl-lea cu mărețe rezul
tate in muncă in toate domeniile 
de activitate.

La Phenian, Ia Hamhin sau 
Nampo, oamenii cu care am dis
cutat ne-eu vorbit cu justificată 
mindrle despre succesele pe care 
le obțin In „bătălia catar o 
sută de Și de fiecare
dată succesele sint explicate prin 
măsuri de perfecționare a or
ganizării producției si a tehnolo
giilor — și nu in ultimul rind prin 
puternicul entuziasm .și spirit de 
inițiativă pe care și-l afirmă mun
citorii, țăranii, intelectualii ,în aces
te zile. „Bătălia celor o sută de
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cil Populare Democrate Coreene, tn 
care ii urează noi succese în activi
tatea consacrată dezvoltării și propă
șirii R.P.D. Coreene, realizării tare
lui deziderat național al unificării 
pașnice și independente a Coreei. în 
telegramă se exprimă, totodată, con- 

trlalăa crescut, ta anul 1978, de 229,5 
ori față de 1946, iar in anul 1979 cu 15 
la sută față dg 1978. Datorită asi
gurării unui ritm susținut în dez
voltarea forțelor de producție, in
dustria tării realizează in prezent 
în mai puțin de cinci zile întreaga 
producție a anului 1944. Totodată, 
s-au Înregistrat marcante realizări 
in amenajarea de irigații, chimiza
rea și mecanizarea agriculturii.

Poporul român, care, de-a lungul 
istoriei șale, a dus ei Însuși o ne
curmată luptă pentru eliberare so
cială și națională, profund atașat 
idealurilor de libertate și indepen
dență. si-a manifestat statornic și 
pe multiple planuri sprijinul si so
lidaritatea militanta cu cauza 
dreaptă a poporului coreean in răz
boiul pentru apărarea patriei și a 
cuceririlor revoluționare. Cu ace
leași sentimente de solidaritate mi
litantă, tara noastră, poporul ro*  
mân au sprijinit și sprijină lupta 
patriotică a poporului coreean pen
tru refacerea unității naționale. 
România susține politica justă a 
R.P.D. Coreene, inițiativele și pro
punerile constructive ale președin
telui Kim Ir Sen privind reunifica- 
rea independentă și pașnică a țării.

zile**,  o emoționantă și grandioasă 
bătălie pașnică pentru prosperita
tea patrjei socialiste, s-a declanșat 
la Începutul lunii iulie din acest 
an, bilanțul ei urmind să fie făcut 
de fiecare colectiv in preajma 
congresului.

îl ascultăm pe șeful secției forjă 
grea de la Uzina metalurgică Kang- 
săn din apropierea capitalei: „Con
cret. pentru colectivul nostru „bătă
lia.cotar o sută da zile» Înseamnă o 
muncă , mai bjne organizată, un 
efort. susținut ai muncitorilor, teh
nicienilor și inginerilor pentru

Corespondență din Phenian

perfecționarea tehnicii și tehnolo
giilor in vederea realizării sarci
nilor fiecărei luni cu 4—5 zile 
mai devreme. Iată pe un grafic 
rezultatele după două luni de între
cere : planul pe luna august a fost 
realizat de schimbul I pe data de 
26 august, iar schimburile II și III 
aveau depășit planul pe luna au
gust, la acea dată, cu 5 la sută* 1.

în toate domeniile de activitate 
în acest an, ca și în ultimii reee 
ani, s-au obținut succese fără pre
cedent. Scopul principal urmărit în 
întrecerea in cinstea congresului ii 
constituie punerea in funcțiune 
înainte de termen a tuturor obiec
tivelor economice și sociale. Iar 
știrile sosite de pe aceste șantiere 
acum, la început de septembrie, 
arată limpede că harnicii construc
tori știu să se țină de cuvint; toa
te lucrările de extindere • Combi
natului „Kim Cek“ din Ciăngin. 
— laminorul de benzi la cald și 
laminorul de benzi la rece —vor fi 
puse in funcțiune înaintea congre
sului partidului. Pe un alt mare 
șantier de. importanță națională, 
cel al întreprinderii constructoare 
de mașini grele Team primele ca
pacități au intrat in funcțiune, ur

10,35 Gala Bucuriei flU)
30.45 Film artistic : „Un taxi eu., ghi

nion". Premieră pe tară Produc
ție a studiourilor americaneÎ2.15 Teiejumai • sport
PROGRAMUL 2

10,00 Concert educativ
11,00 Ora elevului12,00 Reportaj ,,T"
12.15 Caleidoscop muzica!
13,00 Documentar artistic : Galapagos. 

Producție a studiourilor din R.F. 
Germania14,33 Din muzica și dansurile popoarelor 

15.05 Desene animat®15.30 Jaz de pretutindeni 
16,25 Teatru TV ; „O Intîmplare pe 

malul mărtl". Producție a televl- ziunii bulflare
17.15 Videoțeca muzicală
13,06 Film documentar : Munții de dia

mant. Producție a studiourilor din R.P.D. Coreean#
U,3S Program muzical folcloric 
19.00 Telejurnal
19.15 Telerama
19.45 Serată muzicală TV
32.13 Telejurnal • Sport

VUNI, 8 SEPTEMBRIE 
PROGRAMELE 1311

In jurul orei 12Jio — Transmisiu
ne directă : Ceremonia sosirii to- varășnlul Kenneth David Kaunda, 
președintele Partidului Unit al

vingerea că bunele relații de priete
nie și colaborare româno-coreene vor 
continua șă se dezvolte și să se con
solideze. potrivit hotăririlor și. înțe
legerilor convenite cu prilejul înțil- 
nirjlor dintre conducătorii partidelor 
și țărilor noastre.

Un ro! determinant in dezvol
tarea ansamblului raporturilor din
tre partidele, popoarele și țările 
noastre l-au avut intilnirile și con
vorbirile de la București și Phenian 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Kim Ir Sen. Tratatul de priete
nie și colaborare ca și Declarația 
comună semnate de către cei doi 
conducători de partid și de stat, 
evidențiind voința comună de a 
consolida și mai mult legăturile 
reciproce, constituie cadrul menit să 
fertilizeze strlnsa prietenie și coo
perarea româno-coreeană, înteme
iate pe Încredere, stimă șl respect 
mutual, pe egalitate și întrajuto
rare tovărășească.

Cu ocazia marii sărbători a R.P.D. 
Coreene, poporul român, nutrind 
sentimente de aleasă prețuire și 
stimă față do poporul coreean, 
urează cu căldură frățească clasei 
muncitoare, țărănimii, intelectuali
tății, tuturor celor ce muncesc pen
tru izbinda socialismului in „Țara 
dimineților liniștite", noi și noi vic
torii pe calea progresului social- 
economic, a bunăstării materiale și 
spirituale, in înfăptuirea aspirației 
sale legitime de r.eunificare pașnică 
și independentă a patriei.

mind ca pină la congres toate sec
țiile principale ale uriașei între
prinderi să producă. La rindul lor, 
constructorii căii ferate Kowăn — 
Bohgsan, in lungime de 300 km, 
s-au angajat să încheie lucrările 
de electrificare a acestei impor
tante magistrale feroviare, ridi- 
cind la peste 85 la sută ponderea 
căilor ferate electrificate.

De un deosebit ecou in rindul 
comuniștilor, al muncitorilor și 
specialiștilor s-a bucurat și se 
bucură acțiunea denumită succint: 
„Detașamentele 5—.19“. Este vorba 
de antrenarea largă a tuturor ino
vatorilor, inventatorilor, cercetă
torilor, oamenilor de știință la ac
țiunea de promovare a progresu
lui tehnic, sarcină majoră subli
niată de cea de-a 19-a plenară a 
C.C.. ținută după Congresul al
V- lea al Partidului Muncii din 
Coreea. Practic, fiecare colectiv 
și-a asumat angajamentul 'ca in 
cadrul acestei acțiuni de masă să 
ofere în cinstea congresului, peste 
sarcinile de plan, cel puțin un pro
dus nou de Înaltă calitate.

Este impresionant entuziasmul 
cu care întregul popor se pregă
tește să întimpine Congresul al
VI- Jea al Partidului Muncii din 
Coreea, Dar oriciț de mari ar fi 
aceste succese, care dovedesc for
ța, vitalitatea, capacitatea crea
toare a unui popor liber, stăpfn 
pe propriile destine, gindurîle po
porului se Îndreaptă spre frații 
lor din sud, așa cum ne-au spus 
cu emoție zeci și zeci de munci
tori, oameni simpli cu care am 
avut ocazia să discutăm in aceste 
zile. Sint ginduri pe care ei le 
reamintesc ori de cite ori au pri
lejul — reunificarea pașnică si in
dependentă a Coreei constituind 
unul din idealurile luptei revolu
ționar® a tuturor patrioților co
reeni.

Viorel SALAGEAN 
Elena MANTU

Independentei Naționale, președin
tele Republicii Zambia. împreună 
cu tovarășa Betty Kaunda
PROGRAMUL 1

țs.OO Emisiune In limba maghiară
18.20 r.p.d. coreeană. Prin tara Iul 

Cenllma — reportaj18,50 looi de seri
19.00 Telejurnal
19.20 tn obiectiv : aplicarea noului mă- 

aanism economic
19,35 Cadran mondial
19.55 Documentar științific : „Visul Iul 

Charles Darwin" (II)30,38 Roman-foHeton : „Prietenul nos
tru comun". Episodul 5

31.30 în Întimpinarea Congresului consiliilor populare
21.30 Inttlnire cu opereta
32.30 Telejurnal

PROGRAMUL t
16,00 Cintece populare
16.30 Cenacluri ale tineretului 
17,00 Muzică ușoară
17.30 De pretutindeni. Jurnalul expedi

ției „Belgica"
17.55 Miniaturi simfonic®
18,50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19,90 Mozaic (selectlunl)
31.20 Moment musical
32,00 Un tapt văzut de aproape — rp< 

poptaj
22.20 Telejurnal >



In sprijinul consolidării încrederii 

și destinderii in Europa
Poziții realiste exprimate de

BRUXELLES 6 (Agerpres). — Bel
gia intenționează să desfășoare un 
rol activ și pozitiv în procesul des
tinderii europene și internaționale — 
■ declarat, la Bruxelles, ministrul 
belgian al afacerilor externe, Char
les-Ferdinand Nothomb.

La apropiata reuniune de la Ma
drid a țărilor participante la Confe
rința pentru securitate și cooperare 
in Europa, Belgia va acționa în di
recția consolidării măsurilor de în
credere în scopul intensificării efortu
rilor de înfăptuire a destinderii. Mi-

personalitățl politice belgiene 
nistrul belgian de externe a subliniat 
ca țara să rămînă profund atașată 
destinderii internaționale.

★
După cum relevă agenția Reuter, 

socialiștii belgieni, francofonl și fla
manzi, participanți la guvernul de 
coaliție împreună cu alte cinci for
mațiuni politice, s-au pronunțat îm
potriva hotărîrii N.A.T.O. privind am
plasarea a 572 rachete nucleare 
„Cruise" și „Pershing" în unele țări 
europene membre ale N.A.T.O., între 
care și Belgia, începînd din 1981,

Concluzii ale Conferinței 0. N. U. pentru 
problemele populației urbane

ROMA 6 (Agerpres). — La Roma 
S-au încheiat lucrările Conferinței 
O.N.U. pentru problemele populației 
urbane și dezvoltării orașelor, la 
care au luat parte reprezentanți ai 
municipalităților din qjrca 60 de mari 
orașe ale lumii, oameni de știință, 
economiști, reprezentanți guverna
mentali și ai unor organizații inter
naționale.

în abordarea problemelor de pe 
agendă s-a ținut seamă de faptul că, 
potrivit prognozelor elaborate de 
experții O.N.U., in pragul anului 2000 
populația planetei noastre va fi de 
peste 6,2 miliarde de oameni, din 
care aproximativ 3,5 miliarde vor 
locul in orașe. Dintre aglomerările

urbane, unele au perspectiva de a 
deveni extrem de mari. Astfel, este 
evocată posibilitatea ca, într-un vii
tor nu prea îndepărtat, orașele bra
ziliene Rio de Janeiro și Sao Paulo 
să se contopească, practic, într-un 
oraș gigantic, cu o populație de circa 
50 000 000 locuitori. Ținîndu-se seama 
de dificultățile ce apar, a fost releva
tă necesitatea planificării, ca modali
tate de evitare a dezvoltării haotice 
a marilor centre urbane. într-o re
zoluție se relevă că la soluționarea 
acestor probleme de interes național 
major pentru diferitele țări poate 
contribui substanțial promovarea 
cooperării internaționale.

BOLOGNA NU UITĂ...

Pentru combaterea practicilor colonialismului 
și rasismului în Africa

KHARTUM 8 (Agerpres). — In 
capitala Sudanului se desfășoară lu
crările Conferinței regionale africa
ne a Federației Mondiale a Asociați
ilor pentru Națiunile Unite. La dezba
teri participă reprezentanți ai asocia
țiilor naționale africane pentru Na
țiunile Unite, al unor organizații in
ternaționale și regionale și ai aso :ia- 
țiilor pentru Națiunile Unite dintr-o 
serie de state europene. Pe agenda 
conferinței sînt înscrise probleme 
privind rolul asociațiilor naționale 
africane pentru Națiunile Unite în 
lupta de eliberare a continentului de 
sub colonialism și împotriva rasis

mului, pentru instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale.

în discursul rostit la deschiderea 
conferinței, Abdel Magid Hamid 
Khalil, vicepreședinte al Sudanului, 
a subliniat că examinarea probleme
lor înscrise pe ordinea de zi a lu
crărilor reuniunii și adoptarea de so
luții concrete vor contribui la asi
gurarea păcii internaționale și Ia 
menținerea stabilității în lume. Re- 
ferindu-se la situația de pe conti
nentul african, vicepreședintele suda
nez a condamnat regimul rasist de 
la Pretoria și a denunțat acțiunile 
agresive ale R.S.A. împotriva state
lor africane independente.

Spre noi eforturi în lupte pentru independența Namibiei
Declarațiile președintelui S.W.A.P.O.

COPENHAGA 6 (Agerpres). — Nici 
o soluție negociată nu va putea fl 
realizată în problema Namibiei atît 
timp cit țările occidentale nu aplică 
sancțiuni eficace împotriva autorită
ților rasiste din Africa de Sud — a 
declarat, la Copenhaga, Sam Nujoma, 
președintele S.W.A.P.O., care se află 
într-o vizită oficială în Danemarca, 
la invitația Ministerului de Externe, 
în situația actuală, „S.W.A.P.O. nu 
are altă alternativă decît.continuarea

luptei pentru Independența Nami
biei".

Președintele S.W.A.P.O. a arătat că 
este gata să participe la negocieri cu 
autoritățile sud-africane, în prezența 
primului ministru al Republicii Zim
babwe, Robert Mugabe, și numai sub 
egida O.N.U. El a declarat, totodată, 
că S.W.A.P.O. acceptă supravegherea 
din partea unor forțe ale Organiza
ției Națiunilor Unite în cazul unor 
noi alegeri.

BRIGHTON 

încheierea 
conferinței anuale 

a Congresului 
sindicatelor 

britanice
LONDRA 6 (Agerpres). — După 

cinci zile de dezbateri, la Brighton au 
luat sfîrșit lucrările celei de-a 112-a 
Conferințe anuale a Congresului 
sindicatelor britanice (T.U.C.) Au 
fost examinate principalele probleme 
ale vieții social-economice britanice, 
precum și o serie de probleme in
ternaționale actuale. în cadrul dezba
terilor, participanții au subliniat difi
cultățile economice cărora trebuie să 
le facă față oamenii muncii, în pri
mul rînd gravitatea șomajului, fla
gel care afectează peste două mili
oane de britanici. Ei au respins ten
dința patronatului de a căuta o ieșire 
din, criză pe seama intereselor oa
menilor muncii, care să lovească tot 
în cei cu venituri mici. ,

O moțiune adoptată de conferință 
se pronunță împotriva acceptării ho- 
tăririi N.A.T.O. privind amplasarea 
pe teritoriul britanic de rachete nu
cleare de tip „Cruise" și pentru aban
donarea ideii de a achiziționa rachete 
„Trident", destinate submarinelor nu
cleare ale marinei britanice.

Plenara C. C. al P.M.U.P.
VARȘOVIA 6 (Agerpres). — Vineri 

noaptea a avut loc cea de-a 6-a ple
nară a C.C. al P.M.U.P. Ședința a fost 
prezidată de tovarășul Henryk Ja
blonski, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.U.P., președintele 
Consiliului de Stat — informează 
agenția P.A.P.

în legătură cu starea gravă a să
nătății tovarășului Edward Gierek, 
Comitetul Central l-a eliberat din 
funcția de prim-secretar al C.C. și

de membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.U.P.

Comitetul Central l-a ales în una
nimitate pe tovarășul Stanislaw Ka
nia in funcția de prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P.

Comitetul Central i-a ales pe Kazi
mierz Barcikowski, Andrzej Zabir.oki
— membri ai Biroului Politic al C.C. 
al P.M.U.P., iar pe Tadeusz Grabski, 
Zdzislaw Kurowski și Jerzy Wojtecki
— secretari ai C.C. al P.M.U.P.

TOVARĂȘUL STANISLAW KANIA, 
PRIM-SECRETAR Al C.C. Al P.M.U.P.

— Date biografice —

Mii de persoane, în
deosebi oameni ai 
muncii din sectorul fe
roviar, au participat la 
comemorarea victime
lor atentatului terorist 
din gara centrală a o- 
rașului italian Bologna. 
Mitingul, desfășurat la 
ora 10 și 25 de minu
te, aceeași oră la care 
a fost comis actul cri
minal, a prilejuit o pu
ternică demonstrație a 
voinței 'forțelor demo
cratice de a pune ca
păt activității organiza
țiilor teroriste și neo

fasciste.

în cadrul anchetei 
deschise în Italia asu
pra activității organi
zațiilor de extremă 
dreaptă In urma aten
tatului din gara din 
Bologna, a fost ares
tat la Padova un 
membru al organiza
ției neofasciste „Ordi
nea nouă", Massimi
liano Facchini. Nu
mele său se adaugă 
celor 28 de persoane’ 
urmărite în cadrul an
chetei, dintre care 22 
se află în închisoa
re, relatează agenția 
France Presse.

Totodată, agențiile 
internaționale infor
mează că guvernul 
francez l-a extrădat 
autorităților judiciare 
italiene pe Marco Af- 
tatigato, membru al 
unei organizații neo
fasciste, arestat la 
Nisa la patru zile de 
la explozia din gara

\^din Bologna.

GENTILE DE PRESA
scurt

LA EXPOZIȚIA INTERNAȚIONALA PENTRU ECHIPAMENT MI
NIER DE LA CALGARY (provincia canadiană Alberta), organizată în pe
rioada 25 august — 1 septembrie 1980, întreprinderea română de comerț 
exterior „Industrialexport“ a participat cu un pavilion propriu, cuprinzînd 
locomotive de mină, mașini de încărcat, instalații de alimentare, elevatoare 
fi transportoare, instalații pentru fora) minier, sisteme de ventilație pen
tru mine și alte utilaje produse de industria română. Pavilionul s-a bucu
rat de un deosebit succes in rindul specialiștilor și al publicului, ceea ce a 
determinat autoritățile provinciei Alberta să ceară prezentarea exponate
lor românești fi in orașul Alberta — capitala provinciei.

RELAȚIILE SUEDEZO-IUGO- 
SLAVE. Aflat în vizită în Suedia, 
președintele Consiliului Executiv 
Federal al R.S.F. Iugoslavia, Ve- 
selin Giuranovici, a fost primit de 
regele Cari al XVI-lea Gustat. 
Șeful guvernului iugoslav a avut, 
de asemenea, convorbiri cu pre
ședintele Riksdagului 
tul) suedez, Ingemund Bengtsson, 
și cu alte oficialități din 
gazdă, cu care a abordat aspecte 
ale relațiilor bilaterale de coope
rare — relatează agenția Taniug.

(parlamen
tara-

TOATE AMBASADELE LATINO- 
AMERICANE DIN IERUSALIM — 
TRANSFERATE LA TEL AVIV. 
Guatemala și Republica Dominica
nă, ultimele două țări latino-ame- 
ricane care mai mențineau sediul 
ambasadelor lor in Israel la Ierusa
lim, au hotărit transferarea acestora 
la Tel Aviv — a anunțat ministrul 
afacerilor externe al Guatemalei, 
Rafael Castillo. EI a precizat că cele 
două țări au comunicat această ho- 
tărîre guvernului israelian și Orga
nizației Națiunilor Unite. .

VIITOAREA REUNIUNE LA 
NIVEL ÎNALT A CELOR ȘAPTE 
STATE OCCIDENTALE puternic 
industrializate se va desfășura la 
Ottawa, în zilele de 20 și 21 iulie 
1981 — a anunțat primul ministru al 
Canadei, Pierre Elliott Trudeau. 
Aceasta este prima reuniune la 
nivel înalt a „celor șapte" care are 
loc în Canada de la instituționaliza- 
rea, în 1975, a. acestor întîlniri.

riană de presă Sanaa, reluată de 
agenția T.A.S.S., Informează că, în 
cadrul acestei întrevederi, s-a pro
cedat la examinarea unor probleme 
referitoare la situația din Orientul 
Mijlociu. De asemenea, au fost tre
cute în revistă probleme interesînd 
mișcarea palestiniană de rezistență.

ZAMBIA,

LA SEDIUL ORGANIZAȚIEI NA
ȚIUNILOR UNITE PENTRU EDU
CAȚIE, ȘTIINȚA ȘI CULTURA, din 
Paris a avut loc prima ședință a 
Comisiei internaționale de experți 
insărcinați cu revizuirea „Istoriei 
dezvoltării științifice și culturale a 
omenirii", lucrare de vaste proporții 
publicată de UNESCO acum un sfert 
de veac. La lucrările comisiei, com
pusă din 11 membri, au participat 
specialiști de reputație internaționa
lă din domeniile istoriei, istoriei ar
tei, istoriei științelor exacte și natu
rale. România a fost reprezentată de 
academicianul Emil Condurachi, 
secretar general al Asociației inter
naționale de studii sud-est europe
ne, cu sediul la București.

CONVORBIRI UNGARO-CONGO- 
LEZE. Un comunicat publicat la 
încheierea convorbirilor de la Buda
pesta între Frigyes Puja, ministrul 
de externe al R.P. Ungare, și Pierre 
Nze, ministrul afacerilor externe și 
al cooperării al R.P. Congo, preci
zează că cele două părți au procedat 
la un schimb de vederi privind co
laborarea bilaterală și au abordat 
o serie de probleme ale vieții in
ternaționale.

LA DAMASC A AVUT LOC O 
INTÎLNIRE între președintele Si
riei, Hafez Al-Assad, și președin
tele Comitetului Executiv al Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei 
(O.E.P.), Yasser Arafat. Agenția si-

TARA ARBORILOR DE FOC

DIALOG ITALIANO-EGIP- 
TEAN. Președintele Republicii Ita
liene, Alessandro Pertini, a primit pe 
vicepreședintele Republicii Arabe 
Egipt, Husni Mubarak, care a e- 
fectuat o vizită oficială la Roma. 
Cu acest prilej au fost examinate 
probleme legate de evoluția situa
ției din Orientul Mijlociu, precum 
și aspecte ale relațiilor dintre cele 
două țări.

UN COMUNICAT 
DULUI COMUNIST
YAN, dat publicității ___
Aires, anunță dispariția, la 27 au
gust, din capitala Argentinei, a 
primului secretar al C.C. al P.C. 
Paraguayan, Antonio Maidana, și 
a compatriotului său Emilio Roa. 
Antonio Maidana, în vîrstă de 63 
de ani, a fost pus în libertate, de 

,către regimul dictatorial al lui 
Stroessner, ir», ianuarie 1977, după 
20 de ani de închisoare. Partidul 
Comunist Paraguayan a adresat 
un mesaj șefului statului argenti
nian, generalul Jorge Rafael Vi- 
dela, solicitînd măsuri în apărarea 
vieții lui Antonio Maidana și Emi
lio Roa.

AL PARTI- 
PARAGUA- 
la Buenos

PREȚUL UNCIEI DE AUR a 
crescut la 654 de dolari pe piețele 
vest-europene — cel mai înalt ni
vel de după luna iulie. Depășind 
din nou bariera de 650 dolari, pre
țul unciei are din nou tendința de 
a crește foarte repede cu încă 20 
sau 30 de dolari — apreciază 
experții.

i

Tovarășul Sta
nislaw Kania s-a 
născut la 8 martie 
1927 în satul Wrp- 
canka — astăzi 
voievodatul Kros- 
no — în familia 
unui țăran sărac. 
A absolvit secția 
economică a Școlii 
superioare de ști
ințe sociale de pe 
lingă C.C. al 
P.M.U.P.

Din anul 1942 
a lucrat ca mun
citor. în 1944 a 
participat la miș
carea de rezisten
ță în rîndurile 
batalioanelor ță
rănești.

După eliberarea 
Poloniei — arată 
agenția P.A.P. — 
a fost unul dintre 
organizatori și 
apoi președinte al 
Cercului Uniunii 
de luptă a tine
retului. în aprilie 
1945 a intrat în 
rîndurile Partidu
lui Muncitoresc 
Polonez. A luat 
parte activă la 
activitatea orga
nizațiilor de partid 
și de tineret, a 
îndeplinit o se
rie de sarcini de partid, fiind. In
tre altele, membru al Comitetului 
districtual al Partidului Muncitoresc 
Polonez din orașul Jaslo, membru al 
Comitetului voievodal Rzeszow al 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez. 
La absolvirea Școlii de partid de pe 
lîngă C.C. al P.M.U.P., în 1952, a fost 
trimis să lucreze în conducerea cen
trală a Uniunii Tineretului Polonez, 
unde a Îndeplinit funcția de șef de 
secție pentru tineretul sătesc șl a 
fost membru al Prezidiului Conduce
rii Centrala a Uniunii Tineretului 
Polonez.

în 1958 a trecut să lucreze la Comi
tetul voievodal Varșovia al P.M.U.P., 
unde a fost șeful secției agricole, iar, 
ulterior, secretar al Comitetului vo
ievodal Varșovia al P.M.U.P. în 1968,

a fost numit șeful secției administra
tive a C.C. al P.M.U.P.

La Congresul al IV-lea al P.M.U.P., 
tovarășul Stanislaw Kania a fost ales 
membru supleant al C.C. al P.M.U.P., 
iar la Congresul al V-lea — membru 
al C.C. al P.M.U.P. Din aprilie 1971 
a fost secretar al C.C. al P.M.U.P. 
După Congresul al VI-lea al P.M.U.P., 
in 1971 a fost ales membru supleant 
al Biroului Politic și secretar al C.C. 
al P.M.U.P. începînd din 1975, de la 
Congresul al VII-lea al partidului, 
este membru al Biroului Politic șl 
secretar al C.C. al P.M.U.P. Din 1972 
este deputat în Seim.

A fost distins cu Ordinul „Con
structorii Poloniei Populare", cu Cru
cea de ofițer și cavaler al Ordinului 
„Renașterea Poloniei", cu alte ordine 
și medalii.

SUEDIA

Sesiune extraordinară a parlamentului
STOCKHOLM 8 (Agerpres). — Par

lamentul suedez, reunit în sesiune 
extraordinară pentru a examina si
tuația economică a țării, a aprobat 
cu o majoritate de numai un vot 
programul de măsuri privind spori
rea taxelor la toate produsele și 
serviciile în vederea redresării eco
nomice și a echilibrării deficitului

balanței 
in curs 
deze.

Programul guvernamental de re
dresare economică a fost criticat de 
partidele de opoziție, sindicate și 
organele de presă, care au subliniat 
că aplicarea lui va determina o în
răutățire a situației materiale a ma
selor largi de oameni ai muncii.

comerciale evaluată pe anul 
la 20 miliarde coroane sue-

Numele Zambieî vine de la marele 
fluviu sudafrican Zambezi, cel ce dă, 
între toate apele curgătoare ale pă- 
mîntului, prin celebra cascadă Vic
toria,'cel mai patetic și mai copleși
tor spectacol acvatic al Terrei. O 

. dublă Niagară atît în lățime cit și în 
înălțime, gigantică crevasă de ba
zalt deschisă perpendicular pe valea 
fluviului, peste al cărei prag apele 
se prăbușesc de la 120 de metri. De la 
izvoare pină la acest punct, fluviul 
Zambezi străbate 1 200 km, atrăgînd 
ca un irezistibil magnet toate riurile 
înaltului platou zambian spre a le 
duce domol spre marele prag bazal- 
tic, unde prăvălește forța a 1400 
metri cubi pe secundă ca pe o perpe
tuă promisiune de inepuizabile 
energii viitoare.

Țara pe care o scaldă acest fabulos 
fluviu — al patrulea ca mărime din 
lume — ocupă în Africa australă o 

* suprafață de trei ori și mai bine decît 
a Angliei și este locuită de un popor 
de peste cinci milioane de suflete — 
sălășluitor pe acest pămînt din vre
muri imemorabile — care și-a cucerit 
eliberarea de sub colonialismul bri
tanic acum aproape 16 ani, la 24 oc
tombrie 1964.

în Inima Lusakăi, capitala Zam- 
biei — oraș cu peste o jumătate de 
milion de locuitori, aflat în plin 
proces de redimensionare și moder
nizare — un monument reprezentînd 
un zambian care și-a rupt cătușele 
consacră în memoria acestui popor 
harnic și ospitalier momentul eli
berării sale de sub stăpînirea străină. 
Lusaka este un oraș situat la 1200 
metri altitudine, pe podișul zam
bian, In plină prerie. îl înconjoară 
pilcuri de pădure subecuatorială, 
vaste întinderi pe care crește iarba 
elefanților, înaltă de trei metri, arte
rele lui rutiere fiind adeseori stră
juite de arborii de foc — gigantice 
azalee ale căror flori de un roșu 
aprins, carnal, par a le cuprinde ră- 
muretul într-o vîlvătaie de flăcări 
vegetale.

Pe fondul populației dominante 
bantu se grefează peste 70 de etnii, 
care comunică în șase limbi princi
pale — bemba, tonga, lozi, balunga, 
luvale și nyanja — limba oficială, 
unificatoare rămînînd, deocamdată,

engleza. In raport cu populația țării 
revin doar 6 locuitori pe krrt pătrat, 
europenii neconstituind decît o 
infimă proporție de unu la mia de 
băștinași. Aceștia, descendenți din 
cele mai vechi populații autohtone 
— boșimanii și hotentoții — care au 
format în secolele XVI—XVIII rega
tele Monomotapa și Zimbabwe, au 
fost „descoperiți" pe la mijlocul se
colului al XIX-lea de către explora- 
torul-misionar David Livingstone. 
Fabuloasa țară pe care o „descope
rea", aflată pe atunci de mai bine de 
un veac sub dominația portugheză, 
avea să încapă curînd pe mîinile pu
ternicei societăți „British South 
Africa Company", fondată de Cecil 
Rhodes, de la al cărui nume s-a și 
tras denumirea colonială a țărilor din 
stingă și din dreapta fluviului Zam
bezi : Rhodesia de Nord (Zambia) și 
Rhodesia de Sud (Zimbabwe).

64 de ani a durat dependența Zam- 
biei de imperiul colonial britanic, 
timp istoricește relativ scurt, dar de
finitoriu pentru schimbarea structu
rilor ancestrale ale țării, pentru 
demararea exploatării capjtaliste in
tensivi a bogățiilor subsolului 
zambian, cu care natura a fost deo
sebit de darnică. Dacă la suprafață 
coroanele arborilor de foc capătă sub 
strălucirea soarelui subecuatorial re
flexele incendiare ale aramei bă
tute, în adîncurile acestei țări s-au 
metalizat arborii de foc ai cuprului. 
O imensă bogăție se concentrează în 
subsolul „Copper Belt-ului" (Cen
tura de cupru), pivotul economic 
al Zambiei, care se situează pe locul 
al cincilea în lume pe scara concen
trării acestei inestimabile bogății pe 
planeta noastră.

Cuprul a croit arterele Zambiei, 
cuprul a deschis „Drumul infernu
lui", de la „Copper Belt" pină în 
Tanzania, străbătut zi și noapte de 
convoaie de camioane grele, cuprul 
a netezit calea de fier a magistralei 
„Tanzam" construită cu ajutorul și 
asistența tehnică a Chinei populare, 
între Kitwe și Dar es Salaam.

Dar Zambia nu înseamnă doar cu
pru. Ci și cobalt, plumb, zinc, aur, 
argint, mangan, cositor, cărbune, pă
duri cu esențe tari, trestie de zahăr, 
tutun, porumb, cafea, arahide, o 
agricultură și o zootehnie în expan

siune. Mal presus de toate Insă, Zam
bia înseamnă poporul zambian, cel 
care, luptînd din greu pentru liberta
te și independență, sub conducerea li
derului său, dr. Kenneth Kaunda, își 
continuă astăzi lupta pentru dezvol
tarea de sine stătătoare, pentru in
troducerea luminii cărții și a civiliza
ției, pentru însușirea tehnicii și a 
științei în vederea propășirii con
tinue, pentru instaurarea bunei stări 
pe deplin meritate, ca o compensa
ție la strîmbătatea lucrurilor din 
trecut.

Un popor care șl-a plătit cu greu 
libertatea. La un an după ce stea
gul verde zambian a înlocuit drape
lul britanic, rasiștii albi din Rhode
sia de Sud au proclamat pe pămîn- 
turile de pe malul drept al fluviului 
Zambezi un stat rasist, instaurînd te
roarea împotriva luptătorilor pentru 
libertate și independență, din vechea 
patrie a zimbabwienilor. în fața ten
dințelor expansioniste ale fostului 
guvern de la Salisbury, țările înveci
nate, eliberate recent de sub colonia
lism, între care și Zambia, au ofe
rit găzduire și generoasă ospitalita
te militanților și luptătorilor pentru 
eliberarea poporului frate vecin din 
Zimbabwe. Această poziție a creat un 
adevărat „dramatism al solidarității", 
angajarea Zambiei de partea poporu
lui zimbabwian, punind in fața țării 
probleme dintre cele mai dificile. E- 
conomia țării a avut mult de sufe
rit, iar teritoriul ei a devenit ținta 
atacurilor concentrice declanșate de 
către forțele militare agresive de sub 
comanda fostului guvern rasist de la 
Salisbury.

Două astfel de atacuri au avut loc 
chiar în zilele cînd mă aflam Ia Lu
saka, în cea de-a doua săptămînă a 
lunii aprilie 1979, cu ocazia Conferin
ței internaționale de solidaritate cu 
țările africane „din prima linie", a 
rezistenței împotriva rasismului și 
colonialismului. Cel dinții a făcut 
ravagii într-o tabără de refugiați 
zimbabwieni, ucigînd 136 de oameni ; 
al doilea, comis de un comando ra
sist care a trecut clandestin frontie
ra Zambiei, a distrus casa unuia din
tre liderii de culoare ai poporului 
din Zimbabwe. în urma lor rămă
seseră ruine, miros de sînge și de 
trotil. I-am privit pe zambienii

strînși la locul crimelor abia comi
se. Trăiau sentimentul indignării la 
paroxism. Tot ce mișca în acea în
depărtată țară față de care poporul 
român a manifestat întotdeauna cele 
mai calde sentimente de solidaritate, 
acordindu-i un sprijin multilateral, 
n-avea, în .acele momente, decît o 
singură trăire : însăși libertatea zam- 
bienilor atît de greu cucerită era în 
pericol. Și simțirea era pentru toți 
aceeași: pină cînd ultimul popor din 
Africa australă nu-și va fi cucerit 
independența, pină cînd ultima formă 
de apartheid — această plagă a se
colului XX demnă de societatea scla
vagistă — nu va fi fost eradicată, 
poporul zambian nu se poate simți 
deplin liber.

Aceste sentimente, poporul nostru 
le-a înțeles și le înțelege profund, le 
împărtășește frățește, așa cum, două 
zile mai tîrziu, cu ocazia sosirii sale 
la Lusaka, in timpul itinerarului a- 
frican din aprilie trecut, avea s-o re
afirme cu tărie șeful statului ro
mân, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Atunci, în acel miez de aprilie, 
cînd Lusaka trăia momente de ten
siune dar și de supremă hotărîre și 
nestrămutată credință in victoria fi
nală, cînd insă, in orice moment, din 
cer senin, puteau exploda rachetele 
dușmane, Lusaka aștepta vizita inal- 
ților oaspeți români, pregătindu-se 
să-l întîmpine cu podoaba arborilor 
ei de foc pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Primindu-1 cu toată 
căldura ospitalității zambiene, dr. 
Kenneth Kaunda a exprimat atunci 
stima și admirația pentru curajul 
șefului statului român, țâre, in acele 
dificile condiții, a poposit la Lusaka 
intr-o vizită de neuitat, menită să 
ridice pe o treaptă superioară rela
țiile de strînsă colaborare pe multi
ple planuri dintre România și Zam
bia.

Copacii de foc ai Lusakăi erau 
atunci în floare.

In floare sînt și acum, cînd pe 
meleagurile românești poposește în 
vizita sa de răspuns președintele 
Kenneth Kaunda, la timpul cînd în 
spațiul carpato-dunărean se așterne 
bogata și multicolora toamnă romă-

Ioan GRIGORESCU

„Declarația de la Caracas" 
in problema prevenirii 

Infracțiunilor și tratamentul 
delincvenților

CARACAS 6 (Agerpres). — în ca
pitala Venezuelei s-au încheiat lu
crările celui de-al VT-lea Congres al 
O.N.U. pentru prevenirea infracțiu
nilor și tratamentul delincvenților.

După aprobarea raportului final și 
a proiectelor de rezoluție în proble
mele supuse dezbaterii, congresul a 
adoptat în unanimitate „Declarația 
de la Caracas", în care se subliniază, 
printre altele, rolul pe care îl au fa
milia, școala și munca în formarea 
unor deprinderi de comportament 
corect in societate, precum și nece
sitatea stabilirii unor măsuri con
crete de luptă împotriva fenomene
lor antisociale în cadrul strategiei 
generale de dezvoltare a fiecărei 
țări.

Au fost evidențiate, totodată, im
portanța cooperării internaționale 
în acest domeniu și rolul O.N.U. in 
elaborarea unor norme și principii 
directoare pentru înfăptuirea justi
ției penale potrivit politicii judici
are și legislației fiecărei țări.

Din România, la congres a parti
cipat o delegație . condusă de loan 
Ceterchi, ministrul justiției.

„Ziua internațională 
a alfabetizării"

PARIS 6 (Agerpres). — Se
cretariatul general al UNESCO 
a anunțat că la 8 septembrie va 
fi sărbătorită in lume cea de-a 
XV-a „Zi internațională a alfa
betizării". Agenția France Presse 
precizează că, cu acest prilej, 
directorul general al Organiza
ției Națiunilor Unite pentru 
Educație, Știință și Cultură, 
Amadou Mahtar M’Bow va in- 
mina o serie de distincții, recom- 
pensind eforturile depuse in do
meniul alfabetizării și al educă
rii adulților.

Potrivit aprecierii UNESCO, 
aniversarea constituie un mo
ment propice pentru un bilanț 
realist al situației in domeniul 
analfabetismului in lume, al 
progreselor realizate pentru era
dicarea neștiinței de carte, pre
cum și pentru examinarea mo
dalităților practice de eliminare 
definitivă a acestui fenomen la 
scara intregii lumi.
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Educație și ambianță
In 
Pe

sens
om.

Expresia uzuală spune că omul sfințește locul — desigur, nu 
mistic ; uneori, procesul poate fi și invers, locul innobilindu-l 
De pildă, nu se autoînnobila instantaneu cine se năștea în evul me
diu într-un castel princiar, cu donjonuri, creneluri și contraforturi?

Dar și azi, Rahwayul nu și-a dovedit deosebita putere de înnobilare, 
forța educativă, capacitatea de purificare, de inefabilă și diafană ele- 
vare spirituală?!

...După cum se știe, una din problemele sociale contemporane cele 
mai exasperant-alarmante este delincvența juvenilă. Or, după eșecurile 
înregistrate pe plan educativ de școli, centre de corecție, aziluri, inter
nate de reeducare s-a născut experimentul pedagogic Rahway - care 
este o închisoare din New Jersey. Cîteva celule au fost destinate pro
cesului educativ, pedagogii fiind personaje destul de insolite : nu psi
hologi docți, cu ochelari cu ramă aurie sau gingașe educatoare sfiel
nice, ci pușcăriași. Pușcăriași sadea, cu figuri lombrosiene, cu fruntea 
teșită și maxilare de bulldog, brăzdați de cicatrice, ocnași selecționați 
numai dintre cei condamnați pe viață.

Cărora li s-a încredințat pentru două ore, spre reeducare, un grup 
de tineri dintre cei cu cazier încărcat de mici infracțiuni.

Ambianța s-a dovedit foarte educativă - mai cu vorba, mai cu fapta, 
pedagogii le-au arătat neofiților cum este, cu adevărat, viața de tem
niță, care sînt legile junglei din celule, agresiunile fizice, schingiuirile, 
batjocurile și umilințele perversitățile - explicații atît de plastice și de 
detaliate îneît gardienii au trebuit să intervină salutar cînd educatorii 
depuneau o doză prea mare de zel și realism.

După două ore de coșmar șl urlete, cocoșeii de huligani au 
livizi, tremurînd, și, chiar dacă nu cu optat pentru călugărie, s-au 
clarat lecuiți de orice visuri de o urma calea lui Al Copone 
a mafioților moderni.

Experimentul pedagogic de la Rahwoy a suscitat mult Interes, a 
mat și subiectul unui documentar de televiziune premiat; e drept, a 
stîrnit și proteste, dezavuări - dar, orice s-ar spune, a confirmat că și 
locul reușește să sfințească omul.

Singurul aspect neclar este de ce nu se generalizează această ex
periență.

Oare tratativele In problemele dezarmării n-ar fi maî eficiente dacă 
și-ar schimba ambianța, dacă în locul sălilor capitonate cu mochetă 
pufoasă s-ar desfășura direct pe poligoanele de explozii nucleare, ime
diat după experiențe, cînd încă mai frige pămintul și aerul este bine 
înmiresmat de radioactivitate? Sau dezbaterile asupra armei bacterio
logice nu s-ar desfășura mult mai plăcut, mai tonic și mai reconfortant 
în salonul unui spital de maladii infecto-contagioaseî Iar tratativele și 
răstratativele despre noua ordine, de ce să aibă loc doar în palatu! 
de beton, oțel și sticlă — și nu, de pildă, intre cocioabele de stuf din 
Uganda, e drept, cu batista la nas din cauza stivelor de copii răpuși 
de foame?!

E bine să existe omul potrivit la locul potrivit, dar șl locul cuvenit 
pentru problema adecvată. Chiar fără pedagogi recrutați dintre ocnași, 
educația prin ambianță ar putea da rezultate senzaționale.
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