
*

1

DIN TOATE ȚĂRILE, UNITI-VĂ!
În grădini și livezi,

to

A o
7/7 mu

M

X'5S

forte cit mai mari pentru 
GRĂBIREA CULESULUI!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
»

Anul L Nr. 12119
I

Duminică 9 august 1981 6 PAGINI 30 BANI

X

A

In întâmpinarea marii noastre sărbători naționale

MESAJE ALE HĂRNICIEI

S/ MUNCII RODNICE

Mineri ai patriei, de ziua voastră „Noroc bun!“ Realizări în cinstea

&
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Ca în fiecare an, în această du
minică de august oamenii muncii, 
întregul nostru popor sărbătoresc 
„Ziua minerului", cinstind glorioase
le tradiții de luptă revoluționară a 
minerilor, munca lor destoinică, te- 

; -^ice și plină de dăruire consacrată 
A*  prbgresului și înfloririi necontenite 

a patriei noastre - România socia
listă.

Muncind cu hotărîre și răspundere 
pentru îndeplinirea planului pe 
acest prim an al noului cincinal, 
minerii intîmpină ziua lor și marea 
sărbătoare națională de la 23 Au
gust cu' importante realizări. Ei ra
portează că în șapte luni din acest 
an, în comparație cu aceeași peri
oadă a anului trecut, producția to
tală de cărbune a sporit cu aproa
pe două milioane tone, producția 
de lignit și cărbune brun înregis- 
trînd o creștere de 10,6 la sută, iar 
cea de huilă spălată pentru cocs — de 
14 la sută. Substanțial a sporit și pro
ducția de pirftă, zinc-metal, plumb 
in concentrație, calcar, caolin și 
alte substanțe minerale utile.

Prețuirea de care se bucură mi
nerii în țara noastră este ilustrată 
de preocuparea permanentă a parti
dului și statului pentru îmbunătă
țirea condițiilor lor de muncă și de 
viață. Astfel, minerii dețin primul loc 
in sistemui retribuirii din țara noas
tră ; pe ansamblul cincinalului tre
cut retribuțiile lor au sporit cu 38,2 
la sută, depășind- creșterea medie 
pe economie. Totodată, în aceeași 
perioadă au fost construite și puse 
la dispoziția minerilor din toate zo
nele țării 10 162 noi apartamente, 
10 742 locuri în cămine de nefami- 
liști și 11 244 locuri în cantine.

Răspunderile minerilor pentru 
dezvoltarea bazei proprii de materii 
prime și resurse energetice sporesc 
considerabil în actualul cincinal. In 
spiritul exigențelor formulate de to
varășul Nicolae Ceaușescu la Con
gresul consiliilor oamenilor muncii, 
răspunzînd înflăcărate! chemări 
adresate de secretarul general al 
partidului la marea adunare popu
lară din municipiul Tg. Jiu, minerii 
din întreaga țară au marea și 
patriotica datorie să muncească 
fără preget, cu pasiune și elan re
voluționar pentru realizarea și de
pășirea sarcinilor ce le revin în 

-.est an și pe întregul cincinal.
De ziua lor, întregul popor încon

joară cu dragoste și căldură 
bravii mineri și le urează noi și 
portante izbînzi în - munca lor 
dicată progresului economic și 
cial al României socialiste.
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Zilei minerului
MĂTĂSARI-GORJ : 

Complex mecanizat 
de mare capacitate

Ieri dimineață la mina Mătăsari 
au fost încheiate lucrările de mon
tare a unui complex mecanizat de 
mare capacitate ppntru extragerea 
lignitului din acest nou front subte
ran al Văii Jilțurilor. Introdus in 
premieră în mineritul românesc, la 
indicația secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în vederea recuperării 
integrale a cărbunelui din zăcă- 
mînt, noul complex mecanizat se ca
racterizează printr-o înaltă produc
tivitate. Concret, producția zilnică 
a acestui utilaj se ridică la 3 500— 
4 000 tone cărbune, adică dublu 
față de potențialul complexelor ac
tuale. Alte două complexe mecani
zate de mare capacitate se află în 
curs de montaj la minele Urdari și 
Roșiuța II. (Dumitru Prună).
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MINA

Mină,
Aduni în adîncuri și dealuri și șesuri 
Și-i chemi pe ortaci mereu la culesuri 
Vestind anotimpuri cu ploi de lumină

Mină,
Casă cu pereții de pîine,
Cu doruri, cu vise, cu setea de miine 
Templu cu bolți de lumină.

Mină,
Livadă săpată in noapte 
Ce-mbie minerii cu roadele-i 
Fîntină cu ciutura plină.

i

coapte

Cârbune peste prevederile 
planului

LUPENI : Minerii din Lupeni 
întîmpină marea sărbătoare națio
nală cu noi și importante succese. 
Ei au înscris pe graficul întrecerii 
socialiste realizarea pînă ieri, pes
te prevederile de plan, a 50 000 tone 
cărbune cocsificabil. Depășirea în
semnată a planului dg producția 
are la bază hărnicia ș.i dăruirea mi
nerilor. perfecționarea organizării 
muncii în abataje, creșterea randa
mentelor pe post și folosirea la ca
pacitate a mașinilor si instalațiilor 
miniere. (Sabin Cerbu),

ȘOTINGA : Colectivul mine! 
Șotînga a extras peste plan, in pe
rioada care a trecut din acest an, 
3 500 tone cărbune. Hotărîți să spo
rească permanent producția, mine
rii de aici au redus substanțial 
timpul de staționare a complexe
lor de abataj și a combinelor de 
înaintare, prin organizarea judi
cioasă a lucrărilor de reparații și 
îmbunătățirea calității acestora. 
(Gh. Manea).
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Foto : E. Dichiseanu

Cu fiecare zi. din unitățile agri
cole sînt trimise pe piețe și in 
magazinele de specialitate, în de
pozite și la fabricile de conserve 
cantități tot mai mari de legume, 
îndeosebi în ultimele zile roșiile 
s-au copt pe mari suprafețe, astfel 
incit recoltarea și livrarea lor 
pot decurge potrivit graficelor 
întocmite intre unitățile de pro
ducție și cele de valorificare. De 
asemenea, se livrează și alte sor
timente de legume, precum și can
tități mari de fructe și pepeni. Ca 
urmare, in cele mai multe orașe 
și centre muncitorești piața ( 
bine aprovizionată cu legume 
fructe de sezon.

Măsurile luate in ultimele zile de 
organele județene de partid și
consiliile populare se reflectă în
sporirea ritmului de livrări la le
gume și fructe. Astfel, in com
parație cu ziua de 2 august, 
livrările de legume la fondul de
stat au crescut cu 80 la sută in 
ziua de 6 august și aproape s-au 
dublat în ziua de 7 august. Față 
de prevederile cuprinse in grafi
cele de livrări la fondul de stat 
pentru decada 1—10 august, cele 
mai bune rezultate la recoltarea 
și livrarea legumelor au fost ob
ținute în județele Prahova, Alba, 
Arad. Olt, Teleorman, Timiș, Iași 
ș.a. Deși din actuala decadă a lunii 
august au mai rămas doar două 
zile, in unele județe — amintim 
doar pe cele mari producătoare de 
legume : Dolj, Brăila, Tulcea, 
Mehedinți și Mureș — livrările 
din ziua de 7 august au fost cu 
mult sub posibilitățile de 
dispun.

Este concludentă In acest 
situația livrărilor în județul 
Potrivit graficului întocmit 
unitățile de producție și cele de 
valorificare, în acest județ trebuiau 
livrate la fondul de stat. în fie
care zl din această săptămină, 
cite 1 354 tone de legume. Iată 
cum a fost îndeplinită această 
prevedere : marți, 4 august — nu 
s-a livrat nimic ; miercuri, 5 au
gust — 556 tone ; joi, 6 august — 
273 tone ; vineri, 7 august — 
tone. Ca atare, în județul 
s-au livrat numai 25 la sută 
cantitățile prevăzute în graficul de 
livrări pentru perioada 1—10 
august.

Aprovizionarea ritmică a piețe
lor cu legume proaspete, precum 
și a fabricilor de conserve cu 
materii prime impune ca în fie
care fermă și unitate agricolă să 
se desfășoare cu mai muRă inten
sitate recoltarea legumelor, lu
crare Ia care trebuie să participe 
un număr cit mai mare de locui
tori ai satelor, inclusiv elevii și 
studenții aflați în vacanță. O mare 
atenție trebuie acordată tomate
lor, care se coc foarte repede 
datorită temperaturilor ridicate din 
această perioadă. Specialiștii reco
mandă ca acestea să fie recoitate 
în pirgă, astfel incit în cele două 
zile, cit este durata medie a 
transportului din grădini la piețe, 
să devină tocmai bune pentru 
consum. De asemenea, este mo-

COLOCVIILE „SCTNTEII“

„Carte frumoasă, 
cinste cui te-a scris!“

• In dezbatere:
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mentul ca fabricile de conserve 
să înceapă să producă la întreaga 
capacitate pastă de tomate, suc și 
bulion. Este modalitatea sigură de 
realizare a planului la aceste pro
duse, chiar dacă prețul de livrare 
a tomatelor este mai mare acum 
decit în a doua perioadă a lunii 
august. Prevederile graficelor 
livrare trebuie 
zilnic, fie că este 
vizionarea piețelor 
de conserve 1

Concomitent cu 
vrarea legumelor 
aceste zile este 
acționeze în continuare pentru a 
asigura realizarea programului 
legumicultura, în vederea 
nerii de producții mari atît 
culturile de vară, cit și la cele 
toamnă, astfel incit piața 
poată fi aprovizionată ritmic, 
în depozite și silozuri să poată fi 
înmagazinate cantități cit mal 
mari de produse destinate consu
mului în timpul iernii. In acest 
scop se impune ca în fiecare fermă, 
în fiecare unitate agricolă culti
vatoare de legume să se efec
tueze cu cea mai mare răspun
dere lucrările de întreținere și 
irigare a culturilor. Organele cen
trale de specialitate recomandă 
ca toate culturile de legume să 
fie întreținute exemplar prin pră
șit și plivit, astfel îneît să 
asigure condiții bune 
dezvoltarea plantelor;. O 
bită atenție trebuie 
baterii bolilor ce 
cest sezon la unele 
deosebi, la tomate, 
sînt combătute în mod eficace, pot 
determina scăderea producției. Insă 
elementul hotăritor de care depin
de obținerea de recolte mari de le
gume și de cea mai bună caiitate 
constă în irigarea culturilor. De a- 
ceea, în această perioadă cu tem
peraturi ridicate, se cere ca siste
mele 
plin, zi și noapte, 
acest 
toate 
sebi la varză și la alte legume din 
culturile duble și succesive — ro
șii, gogoșari, morcovi, fasole-păstăi 
ș.a. — acolo unde irigarea se face 
prin aspensiune, aripile de ploaie 
vor trebui să rămînă permanent pe 
teren pentru a se interveni prin 
udări abundente.

Există condiții favorabile ca în 
acest an, din grădinile de legume 
să se obțină producții mari. Se 
cere însă ca toate lucrările de în
treținere și irigare a culturilor să 
se execute exemplar. Iată de ce 
consiliilor populare județene, mu
nicipale, orășenești și comunale, 
care au obligația statuată prin lege 
de a asigura aprovizionarea pe 
plan local, le revine sarcina ca, pa
ralel cu acțiunile ce trebuie să le 
întreprindă în aceste zile pentru 
respectarea, graficelor de recoltare 
și livrare a legumelor, să ia măsuri 
ferme pentru ca lucrările de între
ținere și irigații în grădini să fie 
executate la timp și în cele mai 
bune condiții.
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întreprinderea minierâ Cimpulung, 
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Productivitate superioară
RODNA : In primele 7 luni ale 

anului, colectivul exploatării minie
re Rodna a realizat un spor la 
producția netă ip valoare de 1.4 
milioane lei, obținut în condițiile 
depășirii productivității muncii cu 
1 079 lei pe fiecare om al muncii 
și reducerii cheltuielilor materiale 
de producție cu 48,9 lei la fie
care mie lei producție-marfă. (Gh. 
Crișan).

DECEBAL - simbol al voinței 
de libertate și neatîrnare 

a poporului
(1875 de ani de la moartea regelui-erou 

al dacilor)
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Prof. univ. dr. Emilia St. MILICESCU

In Valea Jiului,
la izvoarele energiei

întreaga Vale a Jiului 
este un imens oraș, un im
punător oraș, unic prin fru
musețea și tinerețea lui, 
întinzindu-se pe o lungime 
de peste 40 de kilometri și 
0e o lățime care variază 
între 3 kilometri și 9 kilo
metri, după capriciile relie
fului. Dincolo de organiza
rea administrativ-teritoria- 
lă. care are rigorile ei și 
care te obligă să înregis
trezi. la trecerea dintr-o lo
calitate in alta, tăblițele in
dicatoare — Petrila, Petro
șani, Iscroni, Vulcan. Pa- 
roșeni, "Lupeni, Uricani • — 
te surprinde faptul că toate 
aceste așezări se țin parcă 
de mină, lăsîndu-se greu 
delimitate la prima privire. 
Ceea ce le unește și mai 
stgîns este saltul lor spre 
urbanism modern, chipul 
lor aproape in întregime 
nou, alcătuit din geometrii 
arhitecturale pastelate, cu 
fantezie integrate peisaju
lui atit. de variat, propriu 
acestui colt de tară. Se 
construiește în continuare 
mult, se construiește fru
mos. totul pare într-o con
tinuă expansiune pe un te
ritoriu din ce în ce mai 
strîns fructificat de arhi- 
tecti și constructori pe ori
zontală și pe verticală, ne
depășind anumite limite pe 
care, ca reporter, nu poți 
să nu le pui în intimă le
gătură cu celălalt ansamblu 
arhitectural, cel subteran, și 
el in ofensivă bărbătească 
pe urmele filoanelor de 
cărbune, stratificat de mi
lioane și milioane de ani, 
concentrind energiile vege
tației atîtor ere geologice.

Valea Jiului trebuie sco
tocită pe verticală, așa cum 
s-a structurat ea, pornind

nu de la cota zero, ci de la 
cote de sute de metri sub 
cota zero. acolo unde 
pulsează puternic arterele 
unei activități de fructul 
căreia beneficiază uzinele 
de energie electrică ale 
tării, industria metalurgică, 
industria chimică, practic, 
întreaga noastră industrie.

— Minerii sînt oamenii 
care trăiesc cel mai acut 
prezentul și viitorul, cu 
toate că o bună parte din 
viata și munca lor se petrec 
in universul celei mai vechi 
istorii a pămîntului — imi 
spunea inginerul Constan
tin loan Cimponer. șeful 
sectorului I al minei Băr
băteni. Pentru noi, chema
rea pe 
Nicolae 
adresat-o 
cu toate 
întrecere 
tru independenta energeti
că a tării — hotărîtă să se 
asigure în acest cincinal — 
este o datorie de onoare, 
căreia ne străduim să-i ras-' 
pundem cu fapte, cu pro
ducții de cărbune mereu 
sporite.

Da. minerii din Valea 
Jiului, la fel ca minerii din 
toate celelalte zone miniere 
ale tării, sînt angajați trup 
și suflet în 
titie de 
depinzînd. 
importantă, 
librată a ecuației energiei 
la ora actuală. In acest 
cincinal, investițiile pentru 
sectorul industriei extrac
tive sînt cu 67 la sută mai 
mari ca în cincinalul trecut. 
Fată de anul 1980, în anul 
1985 vor trebui asigurate 
creșteri de cel puțin 55 la 
sută la huilă, de 2,7 ori la 
lignit și cărbune brun. Noi

care tovarășul 
Ceaușescu ne-a 
de a ne angaja, 

forțele. în marea 
și în lupta pen-

această compe- 
activitatea lor 
intr-o măsură 

rezolvarea echi-

izvoare energetice sînt puse 
în valoare. Numai aici, in 
Valea Jiului, se vor des
chide, în actualul cincinal, 
4 noi mine : la Iscroni și la 
Petrila-sud sînt prevăzute 
producții. încă din acest an, 
de 900 000 de tone de căr
bune. iar în anii viitori, de 
la noile mine Sălătruc și 
Răscoala — peste 500 000 de 
tone. Graficul producțiilor 
necesare este un sensibil 
indicator al pulsului ener
getic al tării, care solicită 
numai de aici, din Valea 
Jiului, în anul 1981. peste 
10 milioane de tone de 
cărbune, iar în anul 1985 
peste 14 milioane și jumă
tate de tone. Toate aceste 
cifre, impresionante canti
tativ. solicită energia co
lectivului muncitoresc al 
Văii Jiului, capacitatea lui 
de a folosi cit mai judicios 
întreaga zestre tehnică, de 
înalt randament, care-i 
este pusă la dispoziție, in
ventivitatea creatoare, mă
iestria profesională.

— Sînt 21 de straturi de 
cărbune în Valea Jiului, 
după cum au pendulat ca
taclismele geologice — îmi 
explică același inginer. în 
timp ce pătrundem tot mai 
adine în galeriile minei 
Bărbăteni. întotdeauna, 21 
de straturi de diferite gro
simi, de la un metru pînă 
la peste 100 de metri. în- 
groșare surprinsă la Vul
can. Oamenii Văii Jiului 
sînt tăietorii pădurilor bă- 
trîne de milioane de ani. Ei 
bat potecile subterane, ur
mărind filoanele negre, pă-. 
trunzînd în inima lor. îna-

Dlonisle ȘINCAN
(Continuare in pag. a IlI-a)

(File din istoria presei revoluționare

TRIBUNĂ DE LUPTĂ A PARTIDULUI 
in marile bătălii pentru cucerirea puterii, pentru reconstrucția

J socialiste

In luna Iunie am 
urmărit cu toții lucră
rile celui de-al II-lea 
Congres al consiliilor 
oamenilor muncii. 
Prin intermediul tele
viziunii am văzut în 
imensa sală a congre
sului, printre cei 
11 000 de reprezentanți 
din industrie, con
strucții, transporturi, 
circulația mărfurilor 
și finanțe, multe, foar
te multe chipuri tine
re, cu lumina entu
ziasmului pe fețe. Ii 
priveam cu bucuria 
generației mele că 
schimbul de mîine e 
in miini bune. Ii pri
veam, de fapt, cu 
ochii încrederii între
gului nostru popor in 
tinerele generații, vii
torul însuși al națiu
nii noastre. îi priveam 
și mă gîndeam cu cit 
patos al adevărului și 
încrederii li se 
sase la a 
versare a 
tovarășul 
Ceaușescu : 
lorică ip

Apariția legală, la 21 septembrie 
1944, a ziarului „Scînteia", organul de 
presă al Partidului Comunist Român, 
care venea în peisajul presei române 
cu o bogată activitate pusă în slujba 
intereselor fundamentale ale poporu
lui, a reprezentat un eveniment care 
a dat o nouă finalitate și un scop 
precis publicisticii românești, în con
dițiile nou create de revoluția de eli
berare națională și socială, antifas
cistă și antiimperialistă din august 
1944.

Activitatea „Scînteii", începînd cu 
primul său număr în legalitate, a de
monstrat că ziarul comunist repre
zintă un mijloc important de propa
gare a celor mai înaintate idei, de 
antrenare a maselor largi populare la 
viața politică, pentru înfăptuirea 
obiectivelor majore ale revoluției. 
„< Scinteia» — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — a continuat în 
condiții noi luminoasele tradiții din 
anii ilegalității. Ea s-a afirmat ca o 
puternică armă de luptă a partidului 
și clasei muncitoare in marile bătălii 
de clasă duse pentru cucerirea pu
terii, pentru reconstrucția țării și edi
ficarea societății socialiste".

Pe calea nouă, deschisă de actul 
istoric de la 23 August 1944, „Scîn- 
teia" lumina distanțele ce urmau a fi 
parcurse în noua istorie a țării, mi- 
litînd cu putere pentru frontul, unic 
patriotic, în vederea sprijinirii efor
tului de război, pentru înfrîngerea

Germaniei naziste, sub lozinca „Totul 
pentru front, totul pentru victorie*',  
pentru refacerea țării distruse de ur
gia războiului și democratizarea țării, 
pentru participarea la noua construc
ție socială și economică a întregului 
popor.

în noua etapă a istoriei românești,

„Scînteia" în primul rind, celelalte 
ziare democratice se dovedeau a fi 
și mijloace de luptă energică împo
triva tendințelor și forțelor reacțio
nare, potrivnice înnoirii societății ro
mânești, împotriva partidelor burghe
ze. In această etapă de puternică 
efervescență politică, „Scînteia" aduce 
în publicistica românească noi moda
lități de abordare, întemeiate pe cu
noașterea și reliefarea, în relație dia
lectică a aspectelor politice, sociale 
și economice ale evenimentelor la or
dinea zilei, punînd în evidență rolul 
revoluționar al clasei muncitoare, al 
maselor largi populare, în procesul 
de transformare progresistă a țării.

Este perioada eroică din viața 
„Scînteii" și a țării, perioada marilor 
bătălii de clasă, in care, în coloanele 
ziarului se așterneau marile adevă
ruri asupra sensului profund revolu
ționar al înnoirilor din România, al 
elanului puternic, popular, al marii 
aderențe la ideile și lupta Partidului 
Comunist Român. Ziarul „Scînteia" 
oferă in această etapă a istoriei noas
tre imaginea concludentă a intensi
tății luptei purtate de clasa munci
toare, de poporul român pentru fău
rirea unei țări noi, libere și indepen
dente.

Este deosebit de important de relie
fat rolul și contribuția, «le o excep
țională valoare, ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în tratarea in 
presă, în „Scînteia", încă din primul 
număr al apariției legale, în alte pu
blicații democratice, a celor mai acute 
probleme ale acestei perioade .isto
rice. Cu un deosebit simț al istoriei, 
pornind de Ia analiza multilaterală, 
științifică, materialist-dialectică a si
tuației României, aflată într-o fază 
decisivă a existenței sale, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a abordat în arti
colele sale problemele angajării to
tale, fără preget, a poporului în lupta 
pentru cucerirea puterii politice, pen
tru zdrobirea definitivă a fascismu-

Dr. Petru IGNAT
(Continuare în pag. a V-a)

adre- 
60-a ani- 
partidului 

Nicolae 
„Epoca is
care v-ați 

născut și trăiți 
in fața voastră 
luri înălțătoare, 
câți tot mai sus mă
rețele - trepte ale cu
noașterii, descifrați tot 
mai profund tainele 
naturji și 
Jezvoltării 
pentru a asigura 
celerarea 
și civilizației, 
totul in slujba

pune 
idea- 

Ur-

legitățile 
societății 

ac- 
progresului 

punind 
omu

lui, a demnității, li
bertății și fericirii 
sale. Niciodată in fața 
tineretului nu s-au 
deschis asemenea per
spective grandioase de 
afirmare, de împlinire 
a visurilor și aspira
țiilor sale, ca in con
dițiile actuale

Eu sînt dintre aceia 
care pot depune măr
turie : într-adevăr,
niciodată în fața tine
retului nu s-au des
chis atîtea și atit de 
largi căi de afirmare 
ca în prezentul socia
list al patriei noastre. 
Mi-am amintit trecu
tul la care generația 
mai vîrstnică a fost 
martoră, cînd două 
treimi dintre copiii de 
vîrstă școlară rămî- 
neau analfabet!, chiar 
și în anii în care au

urmat legii obligati
vității învățămîntului 
primar a lui Spiru 
Haret. Pe atunci, nu
mai doi la sută dintre 
absolvenții cursului 
primar urmau școli 
secundare și doar doi 
la mie ajungeau in 
pragul universității. 
Intre 1925—1929, toți 
studenții Facultății de 
filologie din Bucu
rești — trei ani — 
abia umpleau sala 
„Odobescu", iar după 
licență multi dintre 
ei ajungeau șomeri, 
„cerșetori în 
negre", cum îi numea 
presa timpului. Crne-i 
întreba — nu ce vi
sează să înfăptuiască 
în viață — d, măcar, 
unde dorm și din 
ce-și aduc zilele 1 Azi, 
în țara noastră, anal
fabetismul este doar 
o tristă amintire. O 
vastă rețea de 30 000 
de unități școlare — de 
la grădinițe pînă la 
noi universități și in
stitute de învățămînt 
superior, unele avind 
și cursuri serale și 
fără frecvență, în lim
ba română și în lim
bile naționalităților 
conlocuitoare — cu
prinde pe toți copiii si 
tinerii patriei, obligați 
prin lege să frecven
teze. gratuit, minimum 
10 ani școli înzestrate 
cu laboratoare, biblio
teci, săli de sport și 
ateliere. La orele de 
program, ca niște șu
voaie năvalnice de ti
nerețe și 
peste 
tineri 
spre 
întrec 
sîrguință.

Inventivitate,

haine

frumusețe, 
6 milioane de 
se îndreaptă 

școli, unde se 
în istețime și 
. îndemînare 

și inventivitate, sub 
îndrumarea unui corp 
didactic specializat 
care depășește un 
sfert de milion. Astăzi 
nu există consiliu al 
oamenilor muncii in 
vreun colț al Româ
niei în care tinerii să 
nu fie reprezentat! 
prin cei mai buni din
tre ei, tineri capabili 
să expună clar și con
vingător problemele 
esențiale ale între
prinderii în care mun-
(Continuare 
în pag. a IV-a)
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Comunistul - față in față 
cu propria activitate

I
I
I
I

Din adine, 
la înălțime I

Se numește Pavel Ilieș. De 19 
ani este miner la exploatarea 
Nistru, județul Maramureș. Cu 
cei 21 de ortaci din brigada pe 
care o conduce lucrează in ori
zontul cel mai adine al minei, 
dar de unde scoate cea mai mare 
producție, fiind mereu in frun
tea... fruntașilor.

I
I
I
I
I
I
I
I

— Ne simțim alături de el I 
ca-ntr-o familie — ne-a spus u- | 
nul dintre ortaci.

O frumoasă și harnică familie * 
muncitorească.

— Așa cum mă simt și'eu, in I 
I minerit, tot ca in familie — ne-a

spus Pavel Ilieș, adăugind : tatăl I 
meu a fost miner fruntaș la Leșu | 
Ursului. Tot mineri sint și cei-

Ilalfi doi frați ai mei — loan și i 
Zaharia. Toți trei încercăm să I 
călcăm pe urmele bătrinuluL I 
Adică să muncim in adincuri, 
dar să fim la înălțime !

Si sint !

„Prietenii 
munților"

Frumoase și atrăgătoare sint 
priveliștile munților Coziei și 
Lotrului. Dar cum să ajungi pe 
crestele lor 7 Pe panglici de 
poteci șerpuitoare, una mai ade
menitoare decit alta. Dar cum 
potecile se împletesc și se des-

I
I
I
I
I
I
I

pletesc tocmai cind ti-e lumea 
mai dragă, pentru , a nu te răr 
tăci, iți sar in ajutor niște ghizi 
siguri. „Ghizii" nu sint altceva 
decit însemnele de pe copaci, in
dicatoarele puse din loc în loc.

Știți cine s-a încumetat să 
„reglementeze circulația" drume
ților spre Cozia și Lotru ? Ele
vii școlii din Bujoreni-Vîlcea, 
aflați in vacantă și constituifi 
in cercul „Prietenii munților".

I
I
I

I
I

Casa-expoziție
Despre Lucrefia Cozma din 

comuna Frasin, județul Suceava, 
s-a dus vestea peste șapte văi 
și-o luncă. Este una dintre cele 
mai iscusite creatoare de artă

I
I
I

I de costume, ii, șter-

I
I
I
I
I
I

expoziție
gare, pemuțe și cite altele — 
meșterite de ea cu fantezie, cu 
gust, cu... acul. Dar casa ei a 
devenit și locul unor șezători 
la care vin multe fete din sat 
să invețe frumosul meșteșug al 
cusutului, pentru a duce mai 
departe și a îmbogăți cu noi 
frumuseți comorile artei noastre 
populare;

Turul țării 
pe bicicletă

Imaginea a fost surprinsă de 
fotoreporterul timișorean E. Ro- 
bitsek cu citeva clipe înaintea 
plecării la drum a acestor trei 
tineri. Trei temerari, care și-au

I
I
I
I

I

I
I

I
I

I
I

I
I

propus să facă turul țării pe bi- . 
cicletă. Cine sint ei ? Muncito- [ 
rul Adrian Lungu, studentul Fe- I 
kete Laszlo și elevul Marcel 
Maftei. Toți trei — prieteni buni. I 
Toți trei, deși cu preocupări di- | 
ferite, au aceeași pasiune : dru
meția pe două roți. Si încă ceva: ■ 
cei trei nu sint la prima lor dru
meție. Ca să poată face ocolul • 
tării, mai intii s-au antrenat vir- 
tos pe diferite trahee. Acum I 
speră să stabilească și un re- | 
cord in materie. Succes !

Rubrică realizată de 
Petre POPA I
și corespondenții „Scînteii H

— îndeplinirea planului la con
strucția de locuințe este o problemă 
de nedepășit în județul Brăila 7

Am adresat întrebarea primului 
secretar al Comitetului județean de 
partid Brăila, tovarășul Ion Catri- 
nescu.

— Nicidecum. Chiar dacă anul tre
cut au existat o serie de greutăți,..

...Ajunsesem înainte de ora 10 la 
comitetul județean de partid. în 
biroul primului secretar. Cu gîn- 
dul de a vedea care sînt preo
cupările biroului comitetului ju
dețean de partid în activitatea 
de construcții de locuințe. îmi 
propusesem să încep prin a dis
cuta cu cițiva dintre membrii birou
lui. Am aflat că erau cu toții In Bă
răgan, la secerișul griului.

Intre timp culeg informații... din 
dosare. Concluzia unei ședințe de 
birou a comitetului județean de 
partid la sfirșitul lunii mai a.c. care 
a analizat activitatea în construcții : 
„Revirimentul așteptat nu s-a reali
zat, dar s-a produs o îmbunătățire 
a întregii activi
tăți". Pe 6 luni 
planul se încheia 
cu o depășire de 
8 apartamente. 
Pare puțin, nu-i 
așa ?

Să privim insă 
lucrurile mai în
deaproape. Anul 
1080 se încheia cu o nerealiza- 
re de 1 400 de apartamente. Dar șl 
cu o serie de măsuri menite să 
schimbe starea de fapt: revenirea 
la organizarea șantierelor complexe 
(teritoriale), îmbunătățirea structurii 
organizatorice a organizațiilor de 
partid, sindicat, U.T.C. în funcție de 
noua organizare a intreprinderii de 
construcții-montaj județene ; trimite
rea în principalele funcții de condu
cere a unor activiști, cadre tinere, 
competente, cu putere și dragoste de 
muncă..

îmbunătățirea activității a constat 
In antrenarea tuturor activiștilor, a 
tuturor comuniștilor de la organiza
ția de bază pină la nivelul comite
tului județean de partid. Cum s-a 
procedat 7 Să exemplificăm. La or
ganizația de bază poligon-prefabri- 
cate am stat de vorbă cu mai mulți 
comuniști : Ion Cocoș, secretarul de 
partid, ne pune în temă cu faptul că 
din cei 71 membri de partid. în evi
dență, 40 au sarcini permanente, 
ceilalți fiind și ei antrenați în ac
țiuni colective. „Știu. îmi veți spune 
că sint putini cei care au sarcini per
manente. De acord. Dar. în prezent, 
desfășurăm discuțiile individuale 
unde vom trasa sarcini de partid ce
lor care nu au“ — intervine secre
tarul de p'artid. Pe primele șase Iutii 
ale acestui an, 17 comuniști au ra
portat în adunarea generală și 9 in 
ședințe de birou asupra modului în 
care s-au, achitat de sarcinile de 
partid încredințate.

•în adunarea din luna mai. Nicolae 
Dumitru, maistru la atelierul de 
mică mecanizare, a raportat despre 
felul cum a reușit să execute prin 
autodotare malaxorul pentru prepa
rarea amestecului pe bază de ipsos 
necesar executării pereților despăr
țitori la apartamente. Cu acest prilej 
el a fost felicitat în adunarea gene
rală alături de lăcătușii mecanici

în județul Brăila

Gheorghe Miclăuș, Nicolae Bulete, 
Răducanu Arion. De ce au fost fe
licitați 7 Tocmai pentru modul ire
proșabil în care și-a dus la îndepli
nire sarcina încredințată. Prin exe
cutarea malaxorului s-au pus bazele 
producerii componentelor de ipsos 
care înlocuiesc prefabricatele din 
B.C.A. — produse energointensive, 
deci cu implicații directe asupra rea
lizării producției nete.

...Ca membru al biroului comitetu
lui județean de partid, tovarășul 
Ștefan Ilieș răspunde direct de acti
vitatea I.C.M.J. Asta înseamnă în
drumare, coordonare și sprijin — în 
ședințe, dar și pe teren, concret — 
pentru realizarea planului de locuin
țe, obiective social-culturale, edili
tare, spitale, școli, grădinițe, creșe, 
teatru. Cînd 1-ăm întîlnit era îm
preună cu Nicolae Șerban, secretarul 
comitetului de partid, și Petre Ba- 
laban, director al I.C.M.J. Doi acti
viști de partid care au reușit să facă 
„ceva" în această unitate. Se reme
morează drumul parcurs de la ple

nara comitetului 
de partid din no
iembrie 1980. Re
ținem aici un sin
gur aspect: asi
gurarea în acest 
an a celor 300 000 
mc agregate mi
nerale sortate din 
două balastiere 

proprii organizate în județele Buzău 
și Vrancea. Fabrica de prefabricate cu 
o capacitate de 130 000 mc va fi 
principala beneficiară ; primul mo
dul de 65 000 mc panouri mari pre
fabricate — pentru circa 2 000 apar
tamente — a intrat în probe meca
nice la sfîrșitul lunii iulie. O con
diție de bază in creșterea ritmului 
de construcție și dare în folosință a 
locuințelor. Pe acest an, I.C.M.J. mai 
are de dat in folosință 1 330 apar
tamente, jumătate din ele fiind la 
finisaj.

Seara, la ora 18, are loc o Intil- 
nire cu activul de partid, sindicat și 
U.T.C. pentru transmiterea sarcini
lor ivite la instruirea lunară organi
zată de comitetul municipal de 
partid. Sînt prezente și conduceri de 
subunități. Ceea ce este foarte bine. 
Au prilejul să cunoască și bune și 
rele, să facă propuneri. Se fac pro
iecte de întrajutorare între șantiere. 
La un moment dat, instructorul teri
torial, Șerbănică Ionescu. face o re
marcă din prezidiu,: „Zilele acestea 
un tovarăș care vopsea gardul uni
tății a încercat să înstrăineze trei 
kg de vopsea. L-am oprit la timp". 
O remarcă venită din sală ne-a 
mîhnit : „Și facem caz doar pentru 
atîta lucru 7“ Rememoram în gind 
datele unul indicator economic 
— producția netă — care deși pe 
luna iunie s-a realizat In raport 
de sută la sută.'pe cumulat s-a înde
plinit doar in procent de 71 la sută. 
„Iată unde s-a ajuns — spunea ac
tivistul — și exemplul dat nu-i decit 
unul din canalele risipei și nejudici- 
oasei gospodăriri". Cuvintele de 
aprobare din partea sălii, după ce 
s-au adus asemenea „arguipente", 
nu s-au mai lăsat așteptate?

Vlrqil GHEORGHIȚĂ

Deunăzi, am ales șase scaune din 
dotarea unei instituții vîlcene, cam 
descleiate, cam șchioape și cu tapițe
ria cam pătată, le-am urcat într-o 
mașină și, cu bunăvoința unui co
laborator voluntar,, am pornit să ve
dem ce diagnostic le pun tapițerii din 
localitate, cît ar costa reparația lor.

în cartierul Ostroveni, la unitatea 
nr. 2 ne întîmpină Gh. Bodescu, ta- 
pițer de serviciu :

— Avem vreo șase scaune cam ho
dorogite... .

— Să vedem, zise el repede, cum 
facem...

Luă în mînă creionul pe care-1 ți
nea după ureche și silabisi : „Păi 
6 X 60 =360 lei. Asta e manopera. 60 
lei face tapițarea unui scaun cu ma
terialul clientului".

Ni s-a părut cam mult 60 de lei ca 
să bați 30 de cuie într-un scaun.

— De ce atît de mult 7 l-am între
bat pe meșter.

— Cum, dacă îl string și în chingi ? 
Pe urmă, dacă blatul e tare...

Am mers mai departe, la tapițeria 
nr. 1 de pe strada Ana Ipătescu.

— Avem 6 scaune șchioape... ,
— Aduceți-le la fața locului, zise 

meșterul.
Le aducem, iar el, fără să se scoale 

în picioare, fără să ia măsura tapițe
riei, fără să întrebe ce fel de stofă, 
fără să-și arunce ochii pe lista de ta
rife. fără să vadă ca lumea obiectul, a 
ridicat o clipă ochii în sus. i-a dat 
peste cap și a zis : 150—160 de lei.

— Pe ce bază 7 — l-am întrebat.
— Asta e prețul ! Dacă vă con

vine, bine, dacă nu, nu.
Cum or fi prețurile în orașele mai ' 

mici din județ 7 Facem o încercare.

Din Rîmnicu Vîlcea pînă la Călimă- 
nești sînt 18 km. Ne oprim în fața 
atelierului (fără număr) de pe șo
seaua principală. Meșterul, pe nume 
Ion Geantă, nu consultă nici el vreo 
listă de prețuri, nu se interesează de 
lățimea mobilei, de calitatea stofei. 
Zise fără să clipească : „45 lei fără 
stofă".

Prin urmare. 45 Iei, 60 lei. 160 lei

Nu există cartier sau stradă din Bacău in care noul să nu-și facă sim
țită prezența. Odată cu noile platforme industriale au fost înălțate 
blocuri de locuit, edificii social-culturale. Pe 
prinderea „Letea“, bunăoară, se înalță 
„Republicii", „Aviatori", „Cornișa-Bistriței", 
de locuitori. Cartiere noi au apărut și

fostul cîmp de lingă între- 
acum modernele cartiere 
care 
in i

modernele
numără peste 50 000 

alte zone ale orașu
lui. Numai în ultimul cincinal au fost construite 18900 apartamente. 
Un calcul arată că fondul locativ construit în ultimii ani poate adăposti 
întreaga populație a Bacăului din urmă cu două decenii. In anii actua
lului cincinal - vor fi înălțate alte circa 15000 de apartamente.

\ (Gheorghe Baltă). Foto : S. Cristian /
nBWfcrt-i----------------trr—-------------------------- -- ---------------

lucru decit după ce mobila e reparată 
și lustruită. De aceea ne-am depla
sat pină la Cetățuie, unde am discu
tat cu ajutorul meșterului. „Nu e 
aici domnu’ Ruxandra, șeful nostru, 
ne-a spus el, dar vă calculez eu 
prețul".

Și ajutorul, tot fără să consulte 
lista, fără să întrebe ce fel de lac do
rim pentru scaune, fără să ia măsura

firește, asupra diferențelor mari de 
prețuri care ni s-au pretins de la o 
unitate la alta. îl rugăm prin urmare 
chiar pe tovarășul Tomescu să ne 
fixeze prețul adevărat. „Ca totul să 
fie cit se poate de legal — zice dum
nealui ,— aveți răbdare să chem la 
fața locului pe șeful producției — in
ginerul Gheorghe Ionescu".

Inginerul, ca om al cifrelor și calcu-

Cu tarife din... memorie și prețuri „după ureche"
CE A CONSTATAT REPORTERUL ÎN CALITATE DE PSEUDO- 
SOLICITANT PRIN UNITĂTI ALE COOPERAȚIEI MEȘTEȘUGĂREȘTI 

DIN JUDEȚUL VÎLCEA

(ultimul preț cu stofă cu tot). Evi
dent, eram complet edificați asupra 
seriozității cu care meșteșugarii 
testați respectă preturile și tarifele 
stabilite de UCECOM. Văzîndu-i -că 
nici nu se uită pe tarifele respective, 
ai crede că Ie cunosc pe dinafară. 
Testul a demonstrat însă că le ignoră 
complet, apreciind totdeauna prețul 
numai „din ochi".

O dovadă în plus în acest sens 
ne-a oferit-o tîmplăria pentru repa
rat mobila din cartierul Cetățuie nord 
— Rîmnicu Vîlcea. Aflasem în timpul 
raidului că tapițerii nu se apucă de

suprafeței care trebuia lustruită, zise 
doar într-o doară : „50—60 lei pentru 
fiecare scaun" (aveam să aflăm mai 
tîrziu că „încărcătura" pe scaun nu 
depășea... 30 lei).

în urma raidului întreprins prin 
unități ale cooperației meșteșugărești 
din Vîlcea, cu intenția de a repara 
cele 6 scaune, am rămas tot atit de 
nedumeriți ca și la început : nu știam 
cit costă in mod corect reparația. Iată 
de ce. in ultimă instanță, ne-am de
plasat la uniunea județeană a coope
rativelor meșteșugărești. Discutăm 
cu vicepreședintele U.J.C.M., to
varășul Gheorghe Tomescu. Insistăm,

lelor exacte, scoate un metru, calcu
lează suprafața tapițeriei, prețul sto
fei respective, scoate din dosare 
„Lista nr. 15" (difuzată de UCECOM 
tuturor unităților prestatoare de 
servicii) care cuprinde tarife exacte 
pentru reparații la tapițerie și ne 
spune prețul exact :

— Reparația dv., pentru un scaun, 
costă 12 lei fără materialul unității 
și 44 lei cu materialul acesteia. Este 
tariful legal, peste care nici o uni
tate n-are voie să treacă.

— Cum este posibil să se întîmple 
asemenea abuzuri grave în unități de 
servire publică din sectorul meșteșu-

Tulburările digestive 
și igiena alimentară

șl apropierea 
numeroase sa- 

proprii acestor 
incintă gustul

Sezonul călduros 
toamnei oferă noi și 
tisfacții alimentare, 
luni, care atrag și 
omului : variate fructe, pepeni, po
rumb fiert, legume, zarzavaturi. în
ghețată și prăjituri — care se adau
gă lactatelor, ouălor și altor ali
mente curente. Unele din aceste ali
mente sînt oferite nu numai in pie
țe sau magazine, dar și direct, de 
către producători, pe marginea șose
lelor sau drumurilor din țară, con
stituind pentru cel ce călătoresc tot 
atîtea invitații, cît și adevărate ispi
te alimentare.

Cu aceste ocazii există tendința, 
firească, din partea celor care se 
aprovizionează astfel, de a consuma 
produsele cumpărate (fructe, brinze- 
turi etc) pe loc. în picioare. Evident, 
un astfel de consum alimentar im
provizat oferă, pe 
imediate, și unele 
călcări ale igienei 
personale și ali
mentare: se con
sumă. cu mîinile 
nespălate, fructe 
necurățate sau ne
spălate. în condi
ții improvizate, la 
care se adaugă 
uneori și transportul de către muște 
al unor microbi. Urmarea poate 
fi contractarea unei infecții di
gestive, care se manifestă prin 
febră, colici (dureri) abdominale, 
diaree, amețeli ; gastroenteritele de 
vară pot lua uneori aspectul mal 
grav de toxlinfecție alimentară.

Pentru anumite persoane, cum 
sînt copiii, bătrinit și unii suferinzi 
(diabetici, hepatici) astfel de infec
ții digestive pot deveni și mai gra
ve, determinînd dezechilibre hidro- 
minerale importante, prin pierderile 
mari de apă și Be săruri minerale 
datorate deranjamentelor digestive.

Măsurile preventive sînt Clare : 
regulile inflexibile ale igienei ne o- 
bligă să respectăm măsurile cunos
cute dealtfel de mii de ani : să mîn- 
căm numai cu mîini curate, alimente 
curate, transportate curat, conserva
te curat și oferite în condiții curate 
(șl nu de un vînzător cu mîini mur
dare). Idealul este ca orice aliment 
să fie oferit cumpărătorului gata 
ambalat sau luat cu un obiect curat 
(clește de alimente sau furculiță etc).

Pe de altă parte, 
că sezonul călduros 

, deosebit de prielnice 
crobilor aflați pe un 
știe că multiplicarea 
proporție logaritm ică, 
extraordinară. O temperatură exte
rioară de 36—37 grade este asemănă
toare cu aceea dintr-un termostat 
de laborator, în care noi efectuăm 
culturile ' microbiene pentru studii. 
Este suficient ca, spre exemplu, pe 
o bucată de brînză > sau într-o sticlă 
de lapte să existe numai cițiva mi
crobi pentru ca în condițiile favori
zate de temperatura ridicată aceștia 
să se înmulțească rapid la cifre de 
miliarde și miliarde (peste un mili
ard pe gram de aliment).

Evident, în aceste condiții, alimen- 
■. rt.' 'y. 4i

lingă satisfacții 
riscuri prin în-

Prof. dr. docent 
Marin VOICULESCU, 

șeful clinicii de boli Infecțioase,
Spitalul Colentina

trebuie reținut 
oferă condiții 
înmulțirii mi- 
aliment și se 

lor are loc în 
cu o rapiditate

găresc, să se practice tarife de 3, 4 șl 
chiar de 10 ori mai mari decit cele 
legale 7

— Sincer să fiu, sînt atît de uimit. 
Incit nu știu ce să vă răspund.

Am găsit răspunsul, în ziua urmă
toare, cind ne-am declinat calitatea 
în fața fiecăruia dintre meseriașii 
vizitați pe parcursul raidului. în pa
ranteză fie spus, două din cele patru 
unități prin care am trecut nu au orar 
de funcționare (tapițeria nr. 2 și tîm
plăria din Cetățuie nord), iar două 
dintre unități, tapițeriile nr. 1 din 
Rimnicu Vîlcea și aceea din Călimă- 
nești. au stat 3 (trei) zile închise, iar 
personalul acestora a fost trecut pre
zent în condici. Unde au fost mese
riașii 7 „Pe teren". In registrele unice 
de control ale tuturor unităților, ni
meni n-a scris nimic de multă vreme, 
nici inspecția comercială de stat, nici 
alte autorități locale, nici echipele de 
control al oamenilor muncii.

într-un cuvînt, acest gen de unități 
pentru servirea curentă a publicului 
lucrează fiecare cînd are timp și ta
xează populația fiecare cum vrea. 
Lipsa de control își arată efectele.

Este deci firesc și necesar ca or
ganele de control enumerate mai 
sus. și în primul rînd ale cooperației 
locale, alți factori de răspundere, in
clusiv ai consiliilor populare, să in
tervină pentru a pune neîntîrziat or
dine în acest sector de activitate cu 
publicul, pentru a sancționa drastic 
absențele de la lucru și a veghea ca 
tarifele legale pentru serviciile soli
citate de populație să. fie respectate 
întocmai.

Gh. GRAURE

tul devine pur șl simplu toxic, o a- 
devârată cultură microbiană. de- 
terminind, dacă este consumat, o 
toxiinfecție alimentară. Conservarea 
la frig, in frigider, împiedică, desi
gur, acest fenomen periculos și pre
vine Îmbolnăvirea.

Sărarea unor alimente (brinza, 
spre exemplu) nu conferă siguranță, 
deoarece sînt microbi (cum sint sta- 
filococii enterotoxici producători de 
toxine pentru intestin) care preferă 
alimentele sărate (motiv pentru care 
și bacteriologii folosesc, pentru a-i 
cultiva în laborator, medii speciale, 
sărate). Cu toate că microbii pot de
termin^. numeroase infecții digestive, 
avem posibilitatea de a lupta impo- 
triva lor prin simple măsuri de 
igienă.

Orice aliment poate fi contaminat 
cu microbi, dar alimentele cele mal 
expuse a fi contaminate și care per
mit înmulțirea rapidă a microbilor 

sint : laptele și 
produsele lactate 
(frișcă, smintînă, 
brînză etc), ouăle 
și preparatele cu 
ouă (maioneză, 
prăjituri cu cre
mă, înghețată), 
peștele, <. carnea, 
acestea, bineînțe-conservele — toate

Ies dacă au fost contaminate in cursul 
recoltării, transportului sau conser
vării neigienice.

Sursele de infecție pentru alimen
te sînt multiple. Cele care țin de 
om sînt : infecții ale pielii la perso
nalul care manipulează și pregătește 
alimentele, purtătorii de microbi (în 
nas, gît sau în intestin), cei cu 
diaree etc. Pot fl apoi surse de in
fecție și alimentele contaminate le 
un pămînt murdar (zarzavaturi. »- 
gume, fructe, conserve), de animale 
purtătoare de microbi (cîini, pisici, 
porcine, șobolani, șoareci).

în sfîrșit. nu mai puțină impor
tanță prezintă apa. Numeroase viru
suri, bacterii și paraziți pot fi trans
miși prin apa neprotejată igienic 
'sau prin efectuarea de băi în ape 
poluate cu microbi (ape în care se 
scurg dejecții de la fermele de ani
male). O boală parazitară frecvent 
întîlnită la copii și transmisă prin 
apă este lambliaza (giardiaza) dato
rită unui parazit flagelat care se 
cantonează în duoden și în intesti
nul subțire (circa un milion de pa
raziți pe un centimetru pătrat al 
peretelui intestinal), producind prin 
densitatea 
cestuia și 
consecințe 
balonarea 
nutriție (slăbire). De aceea 
bine supravegheată orice alimentare 
cu apă, preferîndu-se numai o apă 
sigur potabilă (controlată de Sane
pid) sau ape minerale îmbuteliate 
(la nevoie apă fiartă, sub formă de 
ceai).

Din cele expuse pină aici se pot 
trage ușor concluziile în ce privește 
măsurile preventive :

— Orice aliment, și îndeosebi cele 
consumate crude, sau preparatele cu
linare conservate, trebuie ferite de 

' contaminarea cu' jfifbrtfbft*țirin  con
tactul cu mîini murdare sau de pur
tători de microbi, protejate de con
tactul cu muște și praf. Orice vînză- 
tor din sectorul alimentar trebuie să 
fie un model de igienă. Trebuie in
terzis răul obicei al unor cumpără
tori de a alege cu mina pîinea ori 
alte alimente, încercîndu-le pe rînd.

— Conservarea, transportul șl 
manipularea tuturor produselor ali
mentare trebuie să se facă în con
diții igienice perfecte, cu ambalarea 
prealabilă și conservarea în spații 
frigorifice. De reținut că frigiderele 
împiedică multiplicarea germenilor, 
dar nu pot distruge microbii deja 
existențî pe alimente !

— O igienă perfectă, personală și 
alimentară a întregii populații re
prezintă o adevărată oglindă a să
nătății.

infestării o iritație a a- 
tulburarea digestiei. Alte 

: pierderea apetitului,
abdominală, diaree și de- 

trebuie

Un prieten fidel 
în călătoriile dv. 

la munte sau la mare, 
radioreceptorul portabil 

ii
Radioreceptoarele portabile întru

nesc toate calitățile pentru a fi uti
le în casă, dar mai ales în drume
ții. Iată citeva calități tehnice pe 
care le prezintă radioreceptoarele 
portabile : selectivitate, sensibilita
te, claritate, greutate redusă, ali
mentare economică la baterii sau 
la rețeaua electrică.

Magazinele specializate ale co
merțului de stat vă oferă toate ti
purile de radioreceptoare portabile, 
răspunzînd tuturor preferințelor.

i

i

Mituitul, 
o victima?

In fața instanței de judecată, Popescu 
Ionel, fostul șef al Stației C.F.R. Cotrocenl, 
trimis în judecată pentru luare de mită, a 
încercat să joace rolul de victimă. A cui 7 
Să-l ascultăm :

— încă de Ia începutul activității mele, 
unii șefi de depozite de combustibili au 
încercat să-mi ofere unele sume de bani. 
La început, o mare perioadă (subl. n), cam 
vreun an, am reușit să refuz. Dar începind 
de prin 1978 nu am mai reușit. Mai ales că 
nu pretindeau nimic. Nici o ilegalitate. îmi 
dădeau banii, doar așa. cu titlul de atenție.

Și. acum, adevărul. Dar mai intii să 
lămurim citeva lucruri. Cine erau acel 
„unii", acei adevărați „agresori" ai cinstei 
și corectitudinii lui P. I. 7 îi cheamă Tudor 
Nicolae, Marin Mariana, Doană Ion. Cre- 
țescu Nicolae și Cănciulescu Dan. Foști 
șefi de depozite, într-adevăr, iar în dosarul 
pe coperta căruia scrie Popescu Ionel, doar 
martori. La cît se ridică „atențiile" lor 7 
111 500 lei. Ați citit exact : o sută unspre
zece mii și cinci sute lei. Cît timp a „re
zistat" P. I. atacului, am aflat : „cam 
vreun an". Cit timp n-a „rezistat" aflăm 
printr-o simplă operație de scădere : 1980 — 
anul in care a fost înlocuit din funcție in 
urma unui eveniment de cale ferată (7 !) 
minus 1978 — anul în care recunoaște sin
gur că n-a mai .reușit să reziste. Deci vreo 
doi. Ceea ce înseamnă aproape 5 000 lei pe 
lună 1 Cam cu atît i se „rotunieau" fostului 
șef de gară veniturile, vă imaginați, deloc 
„pătrate". Cum se încasau „atențiile" 7 De 
regulă, lunar. Și, cam așa :

— Venea cu autoturismul Lada 1 500 de 
culoare roșie în curtea depozitului — își 
amintea Tudor Nicolae — intra la mine in 
birou, unde stătea circa un minut, timp în 
care îi dădeam suma de 1 000 lei în banc
note de 100 de lei, fără plic. îmi stringea 
mina, se ducea în autoturism, îi număra și 
dacă era bine, îmi spunea „la revedere".

Odată aceste amănunte lămurite, să des
cifrăm și fondul chestiunii. Sau, mai exact, 
paradoxul faptului că cei cinci „contribua
bili" la bunăstarea lui Popescu se încăoă- 
țînau să-i „vîre" banii in buzunar, fără 
să-i pretindă nimic. „Nici o ilegalitate". Să 
ne. aflăm oare în fața unei încercări — 
reușite — de a compromite un om cinstit 7 
Nici pomeneală. Să fie vorba atunci de 
simplă „caritate"? Nici atît. Atunci, care 
este adevărul? Unul singur. îl explică,/ 
foarte clar, Doană Ion :

— De la gara Cotroceni puteam să am 
multe neplăceri în sensul că vagoanele 
pentru lemne puteau fi trase pe linia de 
cărbuni și invers și nu le puteam descărca. 
Se mai puteau face și manevre inutile pe- 
liniile ce nu deserveau depozitul. Sau nu se 
introduceau vagoanele în mod ritmic, 
noaptea manevra nu funcționa la întreaga 
capacitate și nu mi se introduceau vagoane 
cu marfă pentru a doua zi.

N-aveam nici un motiv să nu-1 credem 
de vreme ce preîntîmpinarea unor aseme
nea neplăceri l-a costat 60 000 lei.

Deci, într-un anume fel, și Popescu avea 
dreptate. Nu-1 plăteau ca să comită ilega
lități. Ci numai ca să-și facă datoria.

Dacă acesta este adevărul, de compătimit 
par a fi șefii de depozite. Dar fiecare dintre 
ei își avea partea lui : 1 500 lei pe zi de la 
șoferi. 800 de la căruțași. De unde își sco
teau banii șoferii și căruțașii ? Din sijmele 
încasate pentru servire preferențială, fără 
rînd și programare.

P.S. Pentru faptele sale, Popescu Ionel a 
fost condamnat la 6 ani închisoare. Sen
tință definitivă.

Pedeapsa 
meritată

S-a Intîmplat în tramvaiul 1. înainte de 
ultima tură. în cabina manipulantei Bălă- 
nucă Melania s-au urcat doi cunoscuți : 
Sandu Ionel — de Ia Autobaza I.T.B. Pipera 
și Matei Constantin — electrician. Tot la 
I.T.B. Deci, într-un anume fel — colegi. Bă
ieții, veseli, au început imediat cu glumele, 
cu hîrjoana. Melania, în al nouălea cer. Iar 
călătorii în loc să intervină, in loc să pună 
capăt cu fermitate unei asemenea sfidări, 
unui asemenea act de inconștiență, au asis
tat, poate îngăduitori, poate indiferenți, 
poate chiar înțelegători la hîrjoneala lor. 
Cu toate că o singură clipă de neatenție în 
plus...

...Ultima stație înainte de capăt. Tram
vaiul nu mai pleacă, iar manipulanta il 
„invită" pe călători să coboare. Cu expli
cația de rigoare, dar categoric fără altă 
alternativă :

— Mă retrag la depou. Toată lumea jos ! 
Toată lumea, în afară de cei doi, bine

înțeles. Și oamenii au coborit Vociferînd. 
dar au coborit. Și din nou aceeași îngădu
ință, aceeași indiferență, aceeași înțelegere 
a fost singura replică la un inacceptabil act 
de indisciplină. Grav. Foarte grav. In
comparabil însă cu ceea ce a urmat.

...Cînd mai toți călătorii s-au îndepărtat, 
unul dintre ei, care rămăsese oarecum des
cumpănit în drum, a fost „invitat" să se 
urce înapoi în tramvai.

— Hai, că te ducem pînă la capăt.
Anca Marin, cel invitat să urce, nici nu 

știa cum să le mulțumească. Era lăcătuș 
la I.M.U.A.B. în ziua aceea, după program, 
plecase împreună cu maistrul său, care 
ținuse să-i arate neapărat în ce casă 
frumoasă s-a mutat. Cum era să-l refuze 7 
Cum să-i strice omului bucuria ? Așa că 
s-a dus. Zăbovise în vizită pînă după zece. 
Și, obosit cum era, după o zi întreagă de 
muncă și după vizita care se prelungise 
mai mult decit se așteptase. în tramvai 
ațipise. Manipulanta observase. Le-a atras 
atenția și celorlalți doi. Și, după ce se des
cotorosiseră de călători, au pus la cale 
mîrșăvia.

Cităm din declarațiile celor trei. Inculpați.
Bălănucă Melania : „Am văzut partea 

vătămată că a dormit în tramvai două 
curse. înainte de capul liniei a coborit. 
Sandu Ionel i-a spus însă că tramvaiul 
este în cursă, convingindu-I să urce și să 
continue drumul".

Sandu Ionel : „înainte de a ajunge la 
capătul liniei, aceasta (B.M. — n.n.) mi-a 
spus că partea vătămată a făcut deja două 
curse și doarme în tramvai și ar fi mo
mentul să i se ia ceva".

Matei Constantin : „Partea vătămată a 
fost trezită de alți călători și a coborit din 
tramvai. Dar inculpata i-a spus lui Sandu 
să-i spună că mai are timp să mai meargă 
pînă la capăt și..."

Și abia plecat din stație, tramvaiul se 
oprește. Manipulanta stinge lumina, cei doi 
se reped Ia bietul călător, îl iau la bătaie, 
îi smulg căciula, ceasul și blana și îi- dau 
brînci pe ușă afară.

Intervenția organelor de miliție a fost 
promptă și eficientă. Iar instanța de ju
decată le-a dat o pedeapsă aspră, dar 
meritată : Sandu Ionel, 5 ani închisoare ; 
Matei Constantin, 4 ani închisoare ; Bălă

nucă Melania, 3 ani și 6 luni închisoare. 
Pentru tilhărie. Și cînd te gîndești că totul 
a început de la un simplu act de indisci
plină. Tratat însă cu îngăduință, cu indife
rență sau poate chiar cu înțelegere.

Din caietul 
grefierului

„Referitor la comportamentul meu in 
familie vă aduc la cunoștință că afirmațiile 
soției sînt cu totul nesincere, ca și faptul 
că lipseam nopțile de acasă. Menționez că 
duc o viată sportivă' exemplară fiind 
arbitru de football, cu legitimația nr. 634 
eliberată de C.N.E.F.S.".

(Din dosarul nr. 3 730/81, Judecătoria 
sectorului 2 dip Capitală).

„...lacrimile de crocodil ale lui S.B. la 
ora dezvăluirii întregului adevăr asupra 
comportamentului său antisocial, asupra 
gravității faptelor săvirșife nu pot avea nici 
valoare juridică, nici valoarea unei probe in 
circumstanțiere".

(Din concluziile scrise, depuse de 
avocat in dosarul nr. 5 949/80, Judecă
toria din Rm. Vîlcea).

„Cunosc pe reclamantă care îmi este 
colegă de serviciu. Fac precizarea că eu nu 
am văzut-o niciodată".

(Din dosarul nr. 6 405/80, Judecătoria 
sectorului 4, din Capitală).I Florin CIOBANESCU
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ÎN AGRICULTURĂ

DOUĂ ACȚIUNI DE IMPORTANȚĂ DEOSEBITĂ ÎN ACESTE ZILE :

CULESUL LEGUMELOR ȘI FRUCTELOR IRIGAREA NEÎNTRERUPTĂ A CULTURILOR
cu participarea largă a locuitorilor de la sate

PRAHOVA :

Bine, dar se poate și mai bine
La unul din cele mai mari depozite de legume 

ți fructe din Prahova, cel din Ploiești, am re
marcat, ieri, 8 august, o activitate de vîrf la pre
luarea recoltelor bogate ale grădinilor din județ. 
Autocamioane de mare tonaj soseau, intr-im 
flux continuu, aducînd zeci și zeci de tone de 
tomate, ardei gras, castraveți, cartofi, rădăcinoa- 
se — legume proaspete, de calitate. Directorul 
I.L.F, Prahova, ing. Gheorghe Popescu, aflat 
•ici, ne spunea că de la 1 la 7 august s-au pre
luat la fondul de stat aproape 4 008 tone legume 
și fructe, reprezentind 83—85 la sută din canti
tățile prevăzute. „Vom accelera și mai mult pre
luările — ne spunea directorul. Avem peste o 
sută de oameni în comune — lucrători comerciali 
și achizitori — care colaborează strins cu condu
cerile cooperativelor agricole și cu șefii de fer
me. Există însă și anumite greutăți. Dacă în une
le cooperative agricole — Gherghița, Albești, 
Bărcănești, Buda-Palanga — și la asociația de 
legume Ciorani treaba merge șnur, in unitățile 
agricole din Brătășanca, Aricești-Rahtivani și 
Tîrgșoru Nou, organizarea muncii la recoltare 
este mai slabă. Din această cauză, timpul de 
staționare a autocamioanelor este mare. Unele 
greutăți ni le facem chiar singuri. Cum? Nu 
avem la un moment dat autocamioanele necesare 
și întirziem preluările. Astfel, unele mărfuri au 
tendința de ofilire".

Am înțeles din spusele ing. Constantin Mun- 
teanu, șeful oficiului de legume și fructe Plo
iești, că din cele circa o sută de autocamioane de 
mare tonaj provenite de la I.S.A. Prahova 'și 
LT.S.A.I.A., nu toate sînt în bună stare. Ca ata
re, se defectează pe drum ori, pur și simplu, se 
retrag din cursă. Uneori, chiar unii șefi de co
loană nu dau dovadă de conștiinciozitate în res
pectarea programelor de transport.

în scopul livrării unor cantități sporite de le
gume s-a hotărit să se lucreze în schimburi pre
lungite la recoltare, să se facă transporturi și 
noaptea. De asemenea, întregul personal de la 
I.J.L.F., toți oamenii din legumicultura vor lucra 
și azi, 9 august, recoltînd și transported legu
mele și fructele la orașe. Directorul I.J.L.F, 
apreciază că, duminică, în depozitele și pe pie
țele Ploieștiului, în centrele muncitorești din 
Prahova vor intra mari cantități de legume și 
fructe proaspete. Este o dovadă a hotărîrii oa
menilor din aceste sectoare de a asigura o cit 
mai bună aprovizionare a populației prahovene 

\ cu astfel de produse. (Constantin Căpraru).

OLT :

Ritmul recoltării 
crește de la o zi la alta

Tn județul Olt s-au cultivat în acest an cu 
legume peste 17 000 ha. Pînă acum au fost 
recoltate și livrate la fondul de stat peste 
37 000 tone legume, ceea ce înseamnă 56 la sută 
din prevederi. Ritmul zilnic a crescut în ultima 
perioadă, ajungînd ieri la peste 1 300 tone. în 
ferma legumicolă Ianca, din cadrul asociației 
Ștefan cel Mare, peste 300 de cooperatori 
lucrau la culesul tomatelor. „Practic, toți locui
torii comunei sînt, în aceste zile, prezenți în 
grădina de legume — ne spune tovarășa Maria 
Mitrică, primarul comunei. Pînă sîmbătă, de 
pe cele 90 ha cultivate cu tomate noi am re
coltat aproape 3 500 tone. Aceasta se datorește 
atit acțiunilor întreprinse de comitetul comunal 
de partid și conducerea cooperativei agricole, 
cit și aplicării acordului global la 1000 lei 
producție marfă".

Și în alte locuri, aceeași preocupare pentru 
culesul roadelor din grădini. La asociația eco
nomică de stat și cooperatistă Vădastra se 
realizează zilnic graficul stabilit. „Comanda
mentul județean pentru coordonarea lucrărilor 
din agricultură — ne spune tovarășul Gheor
ghe Șerban, inginerul șef al trustului județean 
al horticulturii — a 6tabilit o seamă de măsuri 
pentru impulsionarea ritmului la culesul legu
melor. Astfel, membrii comandamentului au 
fost repartizați pe asociații și ferme, oa dealtfel 
și cadrele de la trustul horticol și de la 
I.L.F. Ca urmare, ritmul zilnic a crescut de la 
700 tone, cît se înregistra la începutul lunii 
august, la peste 1300 tone. Sînt posibilități ca 
in următoarele zile să se recolteze, în medie, 
mai mult de 1 500 tone".

în unele ferme și asociații legumicole nu se 
realizează însă ritmul zilnic planificat la recol
tarea și livrarea legumelor. Astfel, la asociația 
Corabia se realizează doar 60—70 la sută din 
programul stabilit. La fel și în fermele din co
muna Pleșoiu, la asociația legumicolă Stre- 
jești. Este necesar, așadar, ca și în aceste 
unități să se' asigure o mai mare mobilizare de 
forțe pentru ca întreaga recoltă de legume 
de pe cîmp să fie strînsă la timp și fără pierderi. 
(Emilian Rouă).

TULCEA :

„Așteptăm să se coacă 
pe toată suprafața" - 

o practică păgubitoare
Județul Tulcea este unul din marile bazine le

gumicole ale țării. Totuși cantitățile de legume 
livrate pînă acum, în această lună, nu corespund 
nici pe departe prevederilor din grafice. Referi
tor la această problemă, ing. Mihai Arsenie, di
rectorul trustului județean horticol, ne spunea : 
„Livrarea unor cantități ipici se datorește, în 
principal, întîrzierii coacerii tomatelor și ardei
lor. De la începutul acestei luni, din cele 18 400 
tone de tomate cite trebuia să recoltăm, am reu
șit să strîngem numai 341 tone. Noi avem un 
program de livrare de 600 tone roșii zilnic, dar 
nu reușim să culegem decit 100 tone pe zi. în 
următoarele zile va fi însă o explozie în coacerea 
legumelor. în aceeași perioadă am livrat piețe
lor doar 50 tone de ardei, din cele 1 145 tone pla
nificate in această lună. Am intensificat însă 
ritmul de recoltare a castraveților, livrindu-se 
zilnic cu aproape 30 de tone mai mult decît s-a 
planificat".

într-ades»r, o parte din legume nu s-au copt, 
îndeosebi roșiile și ardeii. In schimb sînt sute 
de hectare cultivate cu fasole pentru păstăi care 
nu pot fi recoltate din cauza mașinilor de recol
tare care mai mult stau decît lucrează, a lipsei 
de forță de muncă pentru strîngerea manuală a 
recoltei. Astfel, din cele 1 200 tone de fasole 
păstăi, cît trebuia să se livreze la fondui de stat 
intre 1—10 august, s-au realizat doar 150 tone.

Potrivit programului întocmit, în perioada 1—10 
august din grădinile județului Tulcea trebuia să 
fie livrate peste 8 700 tone de legume. Pînă la 
8 august s-au livrat doar 3 554 tone. Chiar dacă 
unele legume nu au ajuns încă la maturitate, 
această cantitate este cu mult sub posibilități. 
Unii specialiști așteaptă ca roșiile, ardeii și vine
tele să ajungă la maturitate pe întreaga supra
față cultivată și apoi să înceapă recoltarea. Este 
o practică păgubitoare 1 Legumele se coc 
eșalonat și, de aceea, specialiștii in cauză ar tre
bui sâ urmărească zilnic stadiul de coacere a 
legumelor. De asemenea, nu in toate localitățile 
unde se cultivă legume au fost mobilizați toți lo
cuitorii satelor pentru a participa la strîngerea 
recoltei. Astfel; fasolea păstăi așteaptă să fie re
coltată mecanic, în timp ce oamenii satelor nici 
nu se sinchisesc să iasă la cîmp. Același lucru 
se întimplă și cu recolta de ceapă și usturoi, care 
s-a strins doar pe jumătate din suprafața pla
nificată. (Neculai Amihulesei).

pe suprafețe cît mai mari, cu toate mijloacele
IALOMIȚA :

Mulți oameni 
la datorie, 

dar și multe deficiențe
De aproape o lună județul Ialo

mița a fost ocolit de precipitații, 
tocmai cînd plantele au avut cea 
mai mare nevoie de apă. în vederea 
diminuării efectelor negative pro
duse de secetă, comandamentul ju
dețean pentru agricultură a luat 
măsuri ferme in vederea funcționă
rii neîntrerupte, zi și noapte, a tu
turor sistemelor de irigații. în acest 
scop sînt menținute permanent în 
stare de funcționare motopompele, 
electromotopompele, aripile de 
ploaie etc. Au fost identificate și 
sînt folosite surse suplimentare de 
apă pentru udarea culturilor, să- 
pîndu-se canale și montîndu-se 
coloane de țevi pentru pompa
rea apei din rîul Ialomița, bra
țul Borcea, din bălți, lacuri, ba
zine de acumulare și fîntîni. La 
C.A.P, Miloșești, unitate cu o 
bună experiență în producerea 
legumelor, alături de lucrătorii 
fermei, conduși de Luchian Furcoi, 
sînt prezenți la udat cu gălețile, 
turnînd apa direct la rădăcina 
plantelor, și cooperatorii din ce
lelalte ferme, elevii și pensio
narii din comună. Muncesc din 
zori și pină seara și locuitorii 
satelor Traianu, Grivița, Gheorghe 
Doja, Fierbinți, Sălcioara, Rași, 
Reviga și Rovine.

în această amplă angajare de 
forțe, o notă discordantă fac-coope
rativele agricole de producție din 
Perieți și Sinești. Gura Ialomiței și 
Mihail Kogălniceanu. unde se ac
ționează cu încetinitorul. La C.A.P. 
Platonești. în unele zile udătorii 
lasă nesupravegheate motopompele 
•și aripile de ploaie; din această pri
cină se pierde foarte multă apă, se 
produc băltiri. O cauză a nereali - 
zării programului de udări în con
siliile unice Scinteia și Grivița o 
constituie desele defecțiuni în re
țeaua de canale și la conductele în-

La C.A.P. Calafat, județul Dolj,
• ziua și 

gropate din sistemul Ialomița-Căl- 
mățui. La C.A.P. Traian, în 4 zile 
s-au irigat doar 22 hectare, iar la 
C.A.P. Scinteia — 20 hectare, deși la 
fiecare unitate sînt scoase în cîmp 
cite 100 aripi de ploaie. în ziua de 
6 august, din cele 100 de aripi 
funcționau doar 25, vinovate fiind 
șantierele T.C.I.F. Grivița și Țăn- 
iărei. Dealtfel, datorită nefinalizării 
lucrărilor. în sistemul de irigații 
Ialomița-Călmățui, ce cuprinde 
80 632 hectare, a fost dată în ex
ploatare doar 35 la sută din su
prafață. Ca urmare, mii de hectare 
de porumb, sfeclă de zahăr, soia și 
legume, cărora li s-au aplicat teh
nologii pentru irigat, nu au văzut 
încă apa. T.C.I.F. București, în loc 
să-și concentreze forțele pentru re
medierea defecțiunilor existente in

culture succesivă de fasole se irigă 
noaptea Foto : A. Papadiuc

zonele cooperativelor agricole lazu, 
Scinteia, Smirna, Traianu, Țăndă- 
rei, Bucu, Gheorghe Lazăr, Valea 
Ciorii și I.A.S. Ograda, care au a- 
sigurat densități de peste 60 000 
plante la hectar la ■ porumb și 
80 000 la sfecla de zahăr, se ocupă 
de lucrări ce vor fi amenajate pen
tru irigat în anii viitori. Deși uni
tățile cooperatiste vor să sprijine 
constructorul în remedierea defec- 

. țlunilor, acesta nu acceptă, moti- 
vind că nu ăre fondurile necesare, 
în asemenea situații se impune o 
intervenție hotărîtă din partea foru
rilor de report ale constructorului, 
iar cei care se fac vinovat! să răs
pundă. Cu amînări și tergiversări 
nu se pot realiza producțiile plani
ficate pe care economia contează. 
(Mihai Vișoiu).

CUVÎNTUL MUNCITORILOR
— izvorul din care putea prinde 

puteri adunarea generala
Ascultam, la încheierea adunării 

generale a reprezentanților oameni
lor muncii de la întreprinderea de 
utilai chimic „Grivița roșie", cuvin
tele președintelui adunării, tovarășul 
Nicolae Florea : „Am fi foarte feri
ciți ca drapelul de întreprindere 
fruntașă pe ramură să revină in 
acest an colectivului nostru". Cu
vinte primite cu aplauze, e drept, nu 
prea convingătoare, socotind după 
intensitatea lor. Oricum, asemenea 
cuvinte bine intenționate nu pot sâ 
nu fie aplaudate.

Părăsim pentru un timp firul re
latării acestei adunări ca să notăm 
opiniile cîtorva muncitori ai marii 
uzine bucureștene. aflate in a doua și 
a treia zi după încheierea adunării 
generale. Cînd îi asculți pe acești 
oameni înțelegi, simți, cît de puter- 

-hic. de autentic este spiritul munci
toresc care animă acest colectiv cu 
vechi și recunoscute tradiții revolu
ționare. simți că aici există si forța si 
hotârîrea de a acționa astfel incit 
uzina să fie mereu în eșalonul frun
taș al unităților constructoare de ma
șini din tară. Această forță o afli in 
felul de a gîndi. în experiența și în 
dorința de a acționa a miilor de mun
citori de la „Grivița roșie".

Ce bine că am stat de vorbă cu 
muncitori după adunarea la care am 
fost prezent, pentru că. dacă ar fi să 
judecăm uzina, colectivul ei doar după 
impresiile lăsate de desfășurarea 
adunării generale, ai putea crede că 
te-ai aflat timp de două ore într-un 
alt loc...

Referindu-ne strict la desfășurarea 
adunării să notăm că la discuții s-au 
înscris 15 partiaipanți. Au luat cu- 
vîntul 9, trei dintre aceștia l’âcind 
parte dintre invitații la adunare. 
Din cei 6 vorbitori, oameni ai mun
cii la „Grivița roșie", 2 sînt maiștri, 
ceilalți 4 ingineri. Deci, la tribuna 
adunării generale nu a urcat nici 
un muncitor, nici un oin aflat zi de 
zi, oră de oră in miezul fierbinte al 
producției. Exprimîndu-mi nedume
rirea față de această situație, tovară
șul Ilie Bologa, președintele consiliu
lui oamenilor muncii al întreprinde
rii, încerca să-mi explice că „de fapt, 
cițiva dintre vorbitori sînt într-un 
fel muncitori, au origine muncito
rească"... Ca și cînd am fi discutat 
despre fisele de personal.

Departe de noi gîndul de a sub
aprecia contribuția unuia sau altuia 
dintre vorbitori, maiștrii și ingine
rii nefiind „intr-un fel muncitori", 
ci oameni cu răspunderi mari, bine 
precizate în organizarea și conduce
rea procesului de producție. Dar 
orice s-ar spune, și este un adevăr 
care nu mai trebuie demonstrat, 
muncitorul care lucrează efectiv la 
mașină. în atelier, are toate motivele 
să discute concret, la obiect, el fiind 
primul interesat să prezinte sau să 
preia atît experiența înaintată, cît 
și să dea la iveală neajunsurile din 
activitatea întreprinderii ; el are 
permanent în față. în modul cel mai 
direct și ce este bun, și ce este rău 
în organizarea muncii, a producției. 
Dar, din motive greu de ințeles și 
mai greu de acceptat nu s-a dat cu- 
vintul în adunare nici unuia din 
muncitorii — și așa puțini — înscriși 
pe lista vorbitorilor.

Ce-i drept, darea de seamă a avut 
•un ton ascuțit critic, situația înde
plinirii sarcinilor de plan și a anga
jamentelor asumate în întrecere ofe
rind toate motivele unui asemenea 
ton. Producția fizică a fost îndeplini
tă Integral doar la 9 din cele 15 sorti
mente urmărite prin plan : la trei po
ziții — piese de schimb pentru utilaj 
tehnologic, otel slab aliat, mașini și 
utilaje pentru prelucrarea metalelor 

— nu s-a realizat mai nimic din sar
cinile primului semestru ; o restan
tă de 327. tone utilaje tehnologice 
destinate obiectivelor de investiții ; 
nerealizarea a peste 40 la sută din 
beneficiile planificate. Cîteva inter
venții mai concrete au încercat să 
prezinte cauzele acestei situații, dar 
forța și precizia observațiilor s-au 
situat departe de darea de seamă,' și 
la o distantă și mai mare de realita
tea din halele de producție. Cîteva 
îndemnuri sfătoase — „noi vă cu
noaștem", „avem încredere". „tre
buie să analizați corespunzător" ■— 
din partea reprezentantului centralei 
industriale și. în final, amintita do
leanță cu steagul de fruntaș.

Cu aceasta adunarea reprezentanți
lor oamenilor muncii se încheia. Se 
încheia fără ca în dezbateri să se 
rostească ceea ce majoritatea oame
nilor așteptau, ceea ce realitatea mo
mentului o impunea. Și cite nu s-ar 
fi putut spune...

Să ne întoarcem la izvorul adevă
rului, din care ar fi trebuit să prin-

însemnări de Ia recenta 
adunare generală 

a oamenilor muncii 
de la „Grivița roșie" 

București

dă puteri adunarea generală : cu- 
vintul muncitorilor. Ne-am adresat 
nu întîmplător unor oameni cu mare 
experiență profesională, cu certă au
toritate morală in întreprindere, 
muncitori care au fost declarați chiar 
in adunare fruntașii „Griviței roșii", 
îl ascult pe șeful de echipă Radu 
Gheorghe. din secția II mecanică.

— Am dat mandat lui Vasile Tudor 
să ridice în adunare o serie de pro
bleme care își cer rieîntîrziat solu
țiile. Problema nr. 1 o constituie 
disciplina. Fără fermitate împotriva 
celor ce nu-și fac datoria nu vom re
uși să ne îndeplinim sarcinile deo
sebite pe care le avem de îndeplinit. 
Măsura mutării disciplinare de la un 
loc de muncă la altul pentru cei ce 
trag chiulul înseamnă trecerea de la 
un loc de ședere la altul... de odihnă. 
Pe primul semestru am avut in uni-, 
tate aproape 300 000 de ore nefolosite 
— asta înseamnă că pe ansamblul 
uzinei aproape 250 de oameni, adică 
efectivul a 10 brigăzi puternice, au 
privit de la distantă eforturile noas
tre...

Ascultînd și tot ascultînd la aduna
re generalitățile despre disciplină te 
întrebi și te tot întrebi cum ar putea 
cîștiga unitatea drapelul de fruntașă 
pe ramură, cînd în locul măsurilor 
clare, hotărîte ne-a fost dat să as
cultăm cererile unor șefi de secție 
pentru suplimentarea forței de mun
că. Care a fost replica adunării ge
nerale fată de asemenea puncte de 
vedere, de ce n-au fost formulate 
propuneri eficiente. in măsură să 
pună stavilă hemoragiei zecilor de 
mii de ore de muncă ?

Povestește în continuare tovarășul 
Radu Gheorghe.

— Din cauza lipsei unor scule ab
solut necesare în producție înregis
trăm stagnări în fluxul de' fabricație. 
Ba lipsesc polizoare, ba lipsesc foar
feci de tablă sau ghilotine pentru 
debitare. La aprovizionare ni se spu
ne „nu sînt". „se obțin foarte greu" 
și alte asemenea vorbe. într-una din 
zilele trecute văzînd că tot cer degea
ba polizoare, m-am suit in mașina 
mea, am scos bani din buzunar pen

tru benzină și am mers la Tîrgoviște, 
la uzina de utilaj petrolier de unde 
cei de la aprovizionare spuneau, că 
nu se pot obține polizoare. Fără „pi
le", fără relații, cu o simplă notă de 
comandă, în cîteva ore ne-au fost li
vrate polizoarele pe care le-am adus 
in București. Mi-a crăpat, obrazul de 
rușine cînd un muncitor de la Tîrgo
viște m-a întrebat de ce n-am des
coperit incă la „Grivița" „marele, se
cret" al fabricării acestor scule, care 
trebuie să recunosc nu sînt o minune 
a tehnicii. Asemenea lucruri trebuia 
sâ ridice colegul nostru pe care 
l-am desemnat să vorbească în adu
nare ; trebuia să ceară conducerii în
treprinderii răspunsuri clare la pro
blemele cu care ne confruntăm...

Ce i-ar fi răspuns cei in drept să 
o facă ? Nu știm. Dealtfel, la nici una 
din propunerile făcute în adunare, la 
nici una din cererile adresate condu
cerii unității, nimeni nu a dat un răs
puns operativ, deși, așa cum aveam 
să ne convingem a doua zi, ar fi fost 
lesne. Chiar și prezentarea răspun
surilor la propunerile mai vechi fă
cute în precedentele adunări gene
rale a fost făcută într-un mod ori
ginal. enumerindu-se statistic situa
ția concretizării Mr. fără să se spu
nă nici un cuvint despre cauzele 
care au determinat nefinalizarea a 
14 dintre măsurile adoptate de forul 
suprem al autoconducerii muncito
rești din întreprindere.

Iată ce ne spune un alt fruntaș de 
la „Grivița roșie", strungarul Nicolae 
Urdă, a cărui seriozitate este reco
mandată de lipsa oricărei absențe 
sau întîrzieri în cei 35 de ani de 
muncă în uzină.

— Avem stabilit un program de 
trecere la săptămina redusă de lucru. 
Nu s-a abordat însă acest program 
în cadrul dezbaterilor. Este lim
pede că doar prin mai buna orga
nizare a activității, prin sporirea 
productivității vom putea beneficia 
de avantajele săptămînii reduse. 
Dar în adunare nu s-a discutat 
limpede ce trebuie făcut, deși da
rea de seamă recunoștea că mul
te secții și-au făcut un program 
lejer, de vreme ce se pierd 1—2 ore 
zilnic din programul de producție. 
Fără a ataca aceste probleme des
chis nu le vom rezolva. Si unde, 
dacă nu în adunarea generală, tre
buia pornită ofensiva împotriva unei 
asemenea stări de lucruri ? Or. am 
pierdut această ocazie, conchide cu 
amărăciune firească interlocutorul.

La citirea acestor rinduri parcă au
zim proteste din partea conducerii 
întreprinderii, a președintelui adună
rii generale — în paranteză fie spus, 
venit din concediu pentru a conduce 
adunarea, ceea ce și explică poate 
ritaul de galop în care s-a achitat 
de^iceastă sarcină — cum că lucru
rile nu stau chiar așa. că alta a fost 
atmosfera ședinței. Lucrurile pot fi. 
desigur, interpretabile. Dar un lucru 
trebuie să fie spus limpede, răspicat. 
Nu așa concepe partidul functionarea 
mecanismului autoconducerii, nu a- 
cesta este adevăratul spirit muncito
resc în care trebuie dezbătute proble
mele cu care se confruntă întreprin
derea. Plăcut sau neplăcut pentru 
cei care sînt în fruntea uzinei, ade
vărul este că recenta adunare gene
rală nu a fructificat prilejul unei 
reale și aprofundate analize a activi
tății desfășurate, nu a oferit nici so
luțiile pe care colectivul le aștepta. 
Or. nimănui nu îi este îngăduit sâ 
nu asigure toate condițiile pentru 
afirmarea cu vigoare, în mod concret, 
a mecanismului democrației si auto
conducerii muncitorești.

Dan CONSTANTIN

OAMENII MUNCII DE LA ÎNTRE
PRINDEREA DE FRIGIDERE DIN 
GAEȘTI se situează, ca urmare a re
zultatelor remarcabile obținute, în 
fruntea întrecerii socialiste dintre 
unitățile cu acest profil. Pe primele 
7 luni ei au realizat peste prevederi 
o producție marfă în valoare de 4,5 
milioane lei, iar la producția fizică 
au înregistrat un spor de peste 13 
milioane lei. Caracteristicile tehnico- 
funcționale deosebite ale produselor 
întreprinderii se bucură de aprecieri 
din partea beneficiarilor externi, ceea 
ce a permis livrarea la export, peste 
plan, a 20 800 frigidere. (Gh. Manea).

(Urmare din pag. I)
intînd în noaptea de cărbu
ne, aducîndu-le la lumină 
pentru a le smulge energia 
concentrată.

înaintăm acum împreună 
într-o galerie care pare 
fără sfîrșit, luminîndu-ne 
drumul cu lămpi electrice, 
mereu însoțiți de o bandă 
transportoare de cauciuc pe 
care călătorește, înspre 
inafară, cărbunele extras în 
fața noastră, la o depărtare 
de peste 3 kilometri in ini
ma muntelui, de brigada de 
mineri a lui Gheorghe 
Onofrei. în întreg subsolul 
Văii Jiului se întretaie ma
gistralele specifice asemă
nătoare, căptușite cu beton 
sau cu lemn de mină în
tărit cu armături de fier. Un 
uriaș oraș, deosebit, se con
struiește neîntrerupt. te
nace, aici, în adîncuri, des- 
fășurîndu-și neîncetat bu
levardele pe care circulă 
benzi transportoare, com
plexe mecanice de mare 
randament făurite în uzi
nele de la suprafață, com
bine de abataj și înaintare, 
mașini de extracție, trans
portoare cu racleți. în mina 
de la Paroșeni — una din
tre cele mai mecanizate din 
Valea Jiului — am întîlnit 
și o instalație de televiziu
ne cu circuit închis, prima 
de acest fel din Vale, care 
supraveghează întreg pro
cesul tehnologic. îl conduce 
și îl controlează. Toate 
atribuțiile unei uzine ex
trem de complicate, de o 
înaltă tehnicitate, la al că
rei pupitru de comandă

Soluții simple și gospodărești 
pentru recuperarea și economisirea energiei

Bătălia pentru energie nu poate și 
nu trebuie să Se rezume doar la des
coperirea a noi surse de combusti
bili fosili. Ea trebuie să vizeze în e- 
gală măsură dezvoltarea surselor ne
convenționale, dar și economisirea și 
recuperarea energiei, rezervele exis
tente în aceste domenii fiind imense. 
Este un fapt demonstrat de inițiati
vele valoroase existente în unele 
unități industriale, cum este în
treprinderea de geamuri din Me
diaș. Sticla, se știe, este unul din 
produsele care se fabrică cu mare 
consum de energie. Dar ca și în 
cazul altor materiale energointen- 
sive — de mare cerință pentru eco
nomie — este necesar să faci acest 
„sacrificiu" energetic, însă in con
diții chibzuite, cu efortul de a 
drămui cît mai bine combustibilul și 
energia. Este ideea îmbrățișată și de 
sticlarii medieșeni, care știu la fel 
de bine că din energia tetrmică dez
voltată de cei 400 mc gaz metan 
pentru elaborarea fiecărei tone de 
sticlă, o bună parte se eliberează în 
atmosferă sub forma unor gaze arse 
a căror temperatură depășește 400 de 
grade. Reducerea consumului de com
bustibil și recuperarea căldurii gaze
lor arse a constituit, îndeosebi în 
ultimul timp, pentru colectivul teh- 
nico-ingineresc o preocupare la fel 
de importantă ca aceea a. produc
ției de geamuri, ne spune dr. ing. 
Nicolae Miclea — directorul între
prinderii. S-a pornit în această ac
țiune cu un complex simultan de 
soluții. în primul rind, o izolare mai 
bună a cuptoarelor de topit a condus 
la o economie de circa 180 tone com
bustibil convențional pe an. Apoi, a- 
doptind un procedeu care utilizează 
direct în fabricație nisipul umed, se 
înregistrează iarăși o economie de 

minerii — acești scafandri 
moderni, plonjînd zi și 
noapte in materia străveche 
a planetei — dau imaginea 
reală a forței creative uma
ne. a voinței și fertilității 
inteligenței umane în ne
contenită acțiune. De patru 
ori în 24 de ore își predau 
ștafeta schimburile mine
rești, după ce, în cantina 
minei, cei care intră în șut,

îndîrjit șl ne-a întărit. în- 
chegindu-ne ca un colectiv 
conștient.de datoria lui. ac- 
tionînd unit pentru învin
gerea greutăților.

— Si ultimii 5 ani ?
— în ultimii 5 ani s-a 

dus o adevărată bătălie 
pentru surprinderea stratu
rilor celor mai bune, pen
tru pregătirile de exploa
tare. pentru deschiderea de

amintiți de interlocutorul 
nostru au, la un capăt al 
lor. la realizarea producției 
nete, procentul de 85,6 la 
sută, iar la celălalt capăt, 
procentul de 118,4 la sută, 
între aceste două procente 
se înscrie tot efortul de 
gîndire, de voință și de 
conștiință muncitorească de 
la mina Bărbătenilor. Pe 
primul semestru al acestui

în Valea Jiului
servesc o masă caldă. îm
belșugată, consistentă. Lăm
pile minerești sînt prezente 
tot'timpul acolo unde me
canizatele, neodihnite, des
chid noi fronturi de lucru. 
Mina Bărbăteni, onorîn- 
du-și parcă numele, a ocu
pat primul loc în întrece
rea socialistă pe ramură pe 
primul semestru al anului 
acesta.

— Mina noastră are o 
vîrstă foarte tînără, numai 
10 ani — mă informează 
minerul Gheorghe Macavei. 
pe care l-am întîlnit la ca
pătul celor peste 3 kilome
tri de galerie, pregătind, îm
preună cu tovarășii lui de 
muncă, pușcarea. Jumătate 
din acest timp înseamnă un 
drum marcat de reușite și 
nereușite, așa cum se în- 
tîmplă la orice început de 
drum. Lucrul acesta ne-a

noi fronturi de lucru. 
Cîmpul nostru de acțiune 
este împărțit in 12 blocuri, 
între Lupeni și Uricani, 
după cum s-au tectonizat 
straturile. Am gindit mult 
împreună, solicitînd expe
riența fiecăruia, am găsit și 
am adoptat soluțiile cele 
mai poțpvite si am intrat 
în cîmp cu toate mecaniza
tele, cu tot sufletul, cu 
voință comunistă si am 
izbîndit 1

Noțiunea de „cimp" suna 
ciudat în auzul unui om 
obișnuit să numească așa 
numai Bărăganul cu holde. 
„Cîmpul" mineresc este o 
realitate pregnantă. în spa
țiul căreia s-a manifestat 
plenar autoconducerea 
muncitorească. Dinamismul 
acestei autoconduceri poate 
fi urmărit pe cadranul rea
lizărilor : ultimii 5 ani

an procentul, care i-a pla
sat pe minerii de la Bărbă
teni in fruntea întrecerii, 
este de 127.8 la sută.

— Cifrele sînt o realitate 
indiscutabilă — mărturisea 
inginerul-șef al întreprin
derii. Marcel Tomoiu — un 
succes reprezintă zeci și 
zeci de mii de tone de 
cărbune. Succesul nostru — 
mă gîndesc eu — este, in 
fond, un proces al încrede
rii în forțele proprii. pe 
care l-am cîștigat prin con
tribuția de gînd și faptă a 
fiecărui miner, tehnician 
sau inginer. Este un ecou 
moral, puternic și concret, 
care are la bază folosirea 
gospodărească a tuturor 
posibilităților tehnice și 
umane de care dispunem.

Spuneam, la începutul 
reportajului, că Valea Jiu
lui trebuie cunoscută por

1 800 t combustibil convențional pe 
an. Și, în fine, in momentul de față, 
cele trei cuptoare de sticlă sînt echi
pate cu cazane recuperatoare de căl
dură, cu o capacitate totală de 7 gi- 
gacalorii pe oră. adică un echivalent 
energetic de circa 7 700 t combustibil 
conventional pe an. Totul conceput, 
de la pfoiect pînă la execuția insta
lațiilor, prin forte proprii.

Deci idei simple și gospodărești, 
care s-ar putea transpune într-o e-

Dln experiența unor 
unități industriale 

din municipiul Mediaș

conomie anuală de aproape 9 milioa
ne mc de gaz metan. Toată proble
ma rămîne în a găsi utilizatorii căl
durii recuperate, deoarece pentru 
nevoile proprii de apă caldă și de 
încălzire iarna, întreprinderea nu 
consumă decît o mică parte din ceea 
ce recuperează. Iar în acest sens două 
soluții complementare vor putea 
oferi un exemplu asupra felului în 
care trebuie să se procedeze în astfel 
de situații. în primul rind. așa cum 
prevede un studiu realizat la fața 
locului de către Insitutul de studii 
și proiectări energetice din București, 
prim utilizarea unei termocentrale e- 
lectrice cu recuperare, vara s-ar putea 
produce curent electric — circa 7 430 
MWh/an, iar iarna întreaga căldură 
să fie furnizată, conform unei sche
me termice concepute de Institutul 
de proiectări județean, rețelei de ter- 
moficare a cartierelor de locuințe 
din apropiere. în iarna care va veni 

circa 4 000 de apartamente vot putea 
fi încălzite cu căldură recuperată de 
la întreprinderea de geamuri și, de 
asemenea', de la „Vitrometan" din 
Mediaș.

în ceea ce privește cazanele de 
abur și turbogeneratorul există deja 
proiectele de execuție (realizate la In
stitutul de cercetare științifică, in
ginerie tehnologică pentru echipa
mente energetice și mașini de ridi
cat), urmind ca ele sâ fie executate 
la o întreprindere de specialitate.

Iată, așadar, o experiență a sticla
rilor medieșeni care merită să fie 
generalizată in toate unitățile de 
acest gen din țară (Tîrnăveni, Scă- 
ieni, Buzău, București etc.), peste tot 
unde prin coșurile de evacuare odată 
cu gazele arse se risipesc incă în 
atmosferă sute de mii de gigacalorii.

Și, in fine, tot în Mediaș am mal 
putea consemna preocuparea de re
cuperare a unei energii mai puțin 
obișnuite și utilizate: cea de destin
dere a gazului metan pe conducte 
sau chiar de la gura sondelor unde 
presiunea gazului este redusă de la 
100—150 atmosfere la numai 25—30 
at. De la Centrul de cercetări și 
proiectări pentru petrol și gaze din 
localitate aflăm că s-a trecut deja 
de la faza de studii (care durează 
cam de multă vreme) la cea de rea
lizare a proiectelor pentru turboex- 
pandoarele de pînă la 10 MW ce vor 
fi amplasate în calea gazelor pe 
conducta Mediaș-Brașov. Sperăm ca 
în curînd sâ relatăm despre realiza
rea practică a acestei idei, care ar 
înscrie țara noastră printre puținele 
din lume care recuperează o ase
menea energie.

Vlaicu RADU

nind de sub cota zero, că 
intre uzina din subteran in 
care se verifică și se con
firmă calitățile umane de 
prestigiu capabile să învin
gă muntele și imaginea 
Văii Jiului de la suprafață, 
reprezentată de orașele 
sale, care alcătuiesc o mu
nicipalitate complexă, unică 
poate prin izbitoarea ei 
unitate, cu sediul Ia Pe
troșani. este o legătură 
firească, organică. Florile 
urbanistice și industriale de 
la suprafață își au rădăci
nile acolo, in adincuri ; 
viata lor rodnică, plină de 
vibrație creatoare, de acolo, 
din adine iși primește infu
ziile fortifiante continue, 
în acest cincinal, zecilor de 
mii de apartamente con
struite în ultimii ani li se 
adaugă încă aproape alte 
zece mii de apartamente — 
dintre ele. peste 3 000 nu
mai la Lupeni. in acest nu
măr fiind cuprinse cele 
care deja alcătuiesc cartie
rul Bărbătenilor, în feres
trele cărora s-au și aprins 
primele mușcate.

Un interlocutor al nostru 
socotea că minerii se nu
mără printre oamenii care 
trăiesc cel mai acut pre
zentul și viitorul. Lucru 
confirmat de strădania lor 
necontenită de a da tării cît 
mai mult cărbune, de a 
răspunde astfel, prin pro
ducții neîncetat sporite, 
dragostei și respectului cu 
care este prețuită, răsplă
tită și onorată munca lor, 
de partid, de întregul nos
tru popor.

con%25c8%2599tient.de
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„Carte frumoasă, cinste cui te-a scris!" 
în dezbatere: GRAFICA DE CARTE

Participă : Silviu BĂIAȘ, Elena DOCSANESCU, Aurel MARTIN, Val 
MUNTEANU, Vasile NICOLESCU, Vasile OLAC, Vasile SOCOLIUC, Done 

STAN și Nicolae VASILACHE
Cu gindul la versul arghezian „Carte frumoasă, 

cinste cui te-a scris", atit de elocvent în simpli
tatea sa, vers sub care emblematic așezăm 
dezbaterea de față, am încercat de curînd să 
privim mai de aproape munca celor ce se stră
duiesc să transforme o carte bună într-o carte 
frumoasă ; să urmărim, cu alte cuvinte, producția 
editorială mai recentă din punctul de vedere al 
calității ei grafice. La Centrul de documentare 
al Centralei editoriale am revăzut în întregime 
această producție, ne-am reamintit (dacă mai 
era nevoie) că o carte bună este, fără îndoială, 
o sărbătoare nu numai pentru grupul restrîns al 
realizatorilor ei, ci, în primul rînd, pentru marea 
masă a cititorilor. Alături de exemplare deosebite 
din punctul de vedere al prezentării — din care 
cităm (cu regretul de a nu le putea cuprinde pe 
toate) cele 5 volume din monumentala lucrare 

„Strămoșii românilor", „Pictura țărănească pe 
sticlă" de luliana și Dumitru Dancu, „Brâncuși" 
de Dan Grigorescu, „Ion Musceleanu" de Vasile 
Drăguț, „Constantin Piliuță" de Mircea Grozdea, 
„Georges de la Tour" de V. I. Stoichiță (editura 
„Meridiane"), „Fantastica și trista poveste a can
didei Erendira" de Gabriel Garcia Marques (ed. 
„Univers"), „Peisaje din Carpați", „Luminile nordu
lui", „Paris" (ed. „Sport-turism"), „Poezii-poeme" 
de Mihai Eminescu (ed. „Dacia"), „Daim" de M. 
Sadoveanu (ed. „Minerva"), „lona" de Anatol 
Vieru (Editura muzicală), „Aventurile șahului" de 
M. Sadoveanu, „Intimplări din grădina mea” de 
Ana Blandiana, „Trei legende române" de Tiberiu 
Utan (ed. „Ion Creangă"), „Ierbar de nervi" de Gh. 
Tomozei, „Pon(us Euxinus" de Wolf Aichelburg 
(ed. „Kriterion") ș.a. - am descoperit și cărți de o 
foarte slabă calitate, cărți care nu pun în evi

dență nici cea mai sumară preocupare de a-și 
atrage cititorii prin felul în care se prezintă. O 
vizită prin cîteva librării ne-a atras atenția că 
nu este vorba doar de coperți urîte, stridente 
sau terne, ci pur și simplu de .neglijență, de 
cărți prost tăiate, de foi pe care tipografii le 
numesc „doboș" (cu fascicule de hîrtie diferit 
colorată), de pagini și capitole întregi lipsă (de 
exemplu: „Munții Bihor — Vlădeasa", „Reversul 
medaliei" de Nicolae Mărgeanu, „Culturism" de 
Szekely Laszlo ș.a.), coperți pe dos („Civilizația 
asiro-babiloniană" de Constantin Daniel) etc. 
Ne-am adresat unor cunoscuți graficieni și 
editori, unor factori implicați în procesul 
complex al editării unei cărți în dorința de a 
stabili cîteva din coordonatele, dar și din lacu
nele unei activități atît de importante care începe 
cu ilustrarea, continuă cu machetarea artistică și 
tehnică a cărții, pentru a încheia cu multipli
carea ei tipografică.

DECEBAL 

simbol al voinței 

de libertate 

si neatîrnare 
a poporului

1875 de ani de la moartea 
regelui-erou ai dacilor

Personalitatea unei edituri o exprimă, 
între altele, și aspectul cărților

înlătura o Impresie generală de 
stagnare prin care trece ilustrația de 
carte. Este o impresie pe care, 
dealtfel, o accentuează fiecare mare 
manifestare colectivă de grafică. 
O subliniază o dată mai mult ex
poziția artelor plastice din etapa

republicană a Festivalului național 
„Cîntarea României", deschisă în 
aceste zile. în sala Tudor Arghezi, 
rezervată graficii, doar un singur 
autor (Mihail Gion) reprezintă acest 
domeniu de reală importanță cul
turală și educativă.
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Există, fără îndoială. în ultimii 
ani cîteva realizări incontestabile 
ale producției noastre editoriale, 
cărți care s-au impus atenției pu
blicului românesc, dar și a celui de 
peste hotare. Tot atît de adevărat 
este însă și faptul că reușitele 
subliniază destul de puternic ne- 
împlinirile. „Ar fi de dorit, atrăgea 
în acest sens atenția Vasile Nico- 
lescu, directorul Direcției literaturii 
și publicațiilor din C.C.E.S.. așa 
cum se întimplă oriunde, ca fiecare 
editură să aibă o personalitate și 
în prezentarea grafică a volumelor 
pe care le publică. Este necesar un 
efort în plus pentru înnobilarea as
pectului grafic, pentru alegerea 
unor coperți și supracoperți atră
gătoare. sugestive. . pline chiar de 
„poezie". Case de editură ilustre, 
române sau străine, trăiesc în me
moria cititorilor și prin stilul, mar
ca proprie inimitabilă de prezen
tare a cărții."

„Proiectarea artistică a cărții, care 
începe cu coperta, formatul de zaț. 
litera etc., și se încheie cu ilus
trarea textului, ne-a precizat gra
ficianul Val Munteanu, constituie o 
profesiune, o disciplină specială și 
foarte severă.

Evident, în final cartea este ro
dul colectiv al unui lanț de crea
tori : autor, editor, redactor, ilus
trator, tipograf, legator etc., dar în 
primul rînd construcția înfățișării 
cărții izvorăște din gîndirea și 
munca graficianului de carte. Dacă 
în paralel răspunderea pentru este
tica cărții revine și altor factori, ea 
se constituie ca o răspundere mo
rală primordială pentru artistul 
grafician sau ilustrator".

O răspundere pe care, firesc, și-o 
asumă prin întreaga lor activitate 
și editorii. Pe biroul directorului 
editurii „Minerva", Aurel Martin, 
am descoperit două ultime apari
ții : J. J. Rousseau — „Scrieri des
pre artă" și Dery Tibor — „Exco-

municatorul", ale căror coperți sem
nate de graficienii Done Stan și 
Vasile Socoliuc ilustrează concret, 
elocvent, noțiunea de profesiona
lism, de prezentare inteligentă, 
sugestivă a unei coperți.

„Avem cîteva colecții care ne
cesită coperți ilustrate, ne-a spus di
rectorul editurii „Minerva". Uneori, 
ca în cazul colecției „Restitutio" — 
proiectată de Petre Vulcănescu. 
avem o copertă-cadru în care, de 
la caz Ia caz, în funcție de text, 
intervin elemente de ilustrație noi : 
facsimil, portret, desen care să 
pună în valoare imaginația ilustra
torului etc. Dar dacă multe din 
machetele aprobate sînt foarte fru
moase. dacă exemplarele-semnal pe 
care le primesc sînt, de asemenea, 
frumoase, în librării descopăr ade
seori aceleași coperți urîțite (culori 
deformate, palide, prost imprimate) 
din cauza calității necorespunză
toare a cartonului pe care ilustrația 
a fost imprimată".

„încercăm să depășim această 
calitate a cartonului (care adeseori 
nu permite lăcuirea) prin aflarea 
unor soluții ingenioase în cazul 
unor colecții mult apreciate de 
cititori, cum ar fi „Orfeu" sau 
„Poesis", a căror prezentare o 
semnează Vasile Kazar și Vasile 
Socoliuc", menționa redactorul-șef 
al editurii „Univers", Nicolae Alexe, 
referindu-se la preocuparea con
stantă a editurii de a crea volume 
in care textul, litera, imaginea 
plastică să se îmbine armonios.

„Există multe soluții pentru a 
scoate o carte mai frumoasă, ne 
spunea ing. N. Vasilache, șef 
de birou C.T.C. din C.I.P. — 
C.P.C.S. Din păcate, cei ce fac 
grafica unei cărți sau doar a unei 
coperți nu sint suficient de fami
liarizați cu procesele de reproduce
re, cu limitele lor obiective, tehnice, 
care fac ca o copertă frumoasă ca 
machetă, tipărită să fie urîtă. Este 
la fel de adevărat că și cartonul 
pentru coperți ne produce mari di
ficultăți. Produs de Combinatul de 
hîrtie și celuloză din Drobeta-Turnu 
Severin, cartonul se exfoliază, se 
scămoșează, e mat. Cred că ar fi 
momentul ca această întreprindere 
să treacă la o producție de calita
te. O soluție posibilă și realizabilă 
de înnobilare a cartonului ar fi și 
aceea a celofanării".

Importantă rămîne, în aceste con
diții, preocuparea consiliilor artis
tice existente în majoritatea editu
rilor noastre de prestigiu de a-și 
face simțită prezența; importantă 
rămîne funcționarea unor astfel de 
consilii, astfel incit să existe o co
laborare continuă între cei specia
lizați în proiectarea cărții frumoase 
și realizatorii ei.

Ce n-ar vrea să vadă ochiul exigent 
al celor mai tineri cititori

Publicate în limba română sau in 
limbile naționalităților conlocuitoa
re, cărțile editurii „Ion Creangă" 
se adresează unor vîrste diferite.

„Problema accesibilității ilustra
ției de carte pentru cei mici, pre
ciza graficianul Vasile Olac, este 
esențială pentru că o carte de acest 
tip inaccesibilă este practic inutilă. 
Există o diferență între acce
sibilitatea reală a copilului și ac
cesibilitatea acordată de omul 
matur celui mic. Pe cînd la copii 
această curbă este foarte di
namică, evoluția ei spre o largă 
deschidere făcîndu-se mai ra
pid, la omul matur dinamica 
curbei este mai lentă și nu de pu
ține ori, stagnează. Este unul din 
motivele pentru care există părinți 
care cer unul și același stil în 
ilustrația de carte. pentru copii și 
anume stilul naturalist, modalitate 
cu care s-au obișnuit, care pare

foarte accesibilă, la îndemina tutu- 
ror, care nu solicită, nu declanșează 
nici un circuit interior. Trebuie 
spus că editura „Ion Creangă" ma
nifestă o permanentă grijă pentru 
ca această problemă a accesibilității 
să nu fie rezolvată oricum, ci prin- 
tr-o ilustrație în care calitățile ar
tistice să fie evidente, iar imaginea 
clară, inteligentă, cu o bogată in
formație".

Este perfect adevărat : editura 
„Ion Creangă" a înregistrat cele mai 
notabile succese în acest domeniu, 
dar cu o „floare" nu se face pri
măvară în grafica și ilustrația căr
ții ! Referindu-se la cîteva dintre 
lipsurile înregistrate in domeniul 
ilustrației pentru copii, graficianul 
Silviu Băiaș adăuga : „De decenii 
întregi cotele cele mai înalte jn 
ilustrarea și prezentarea cărților 
pentru copii la noi sînt menținute 
mereu de aceiași, cîțiva, artiști. Deși 
talente de excepție șl bine inițiați 
în tainele realizării cărților, unii 
laureat! ai unor importante expo
ziții internaționale, ei sînt totuși 
prea puțini numeric pentru a se pu
tea vorbi de o adevărată mișcare in 
acest sector al creației, de contu
rarea unei concepții specifice și de 
existența un ui spirit de emulație". 
.Avem, firește, multi graficieni ta- 
lentați, în ultimii ani mai ales s-au 
afirmat tineri de reală vocație. Pă
rerea noastră este că cercul ilustra
torilor. al graficienilor trebuie lăr
git de către fiecare editură. Sînt 
și unii care, îndrăgostindu-se de 
această muncă, încearcă să reinven- 
teze legi existente de cînd există 
carte și fiecare o face pe cont pro
priu, cum și cit reușește : de aici 
se trage senzația de diletantism pe 
care ne-o lasă unele cărți.

Controlul de calitate al „ținutei cărții" 
la examenul din librării

Drumul spre realism 
al ilustrației de carte

Se impune atenției deosebita im
portanță educativă, etică și estetică, 
general umană și foarte larg cul
turală pe care ilustrația de carte 
ca gen artistic autonom o poate 
avea asupra celor ce se opresc cu 
interes la fiecare nouă apariție edi
torială. „Setea de carte a publicu
lui. ne-a spus tov. Elena Docsă- 
nescu, director adjunct in C.C.E.S., 
largul interes pentru carte — feno
men nou în viata spirituală a tării, 
reflectat și în rapiditatea cu care 
o carte bună dispare din librării 
— obligă la o atenție mai mare și 
pentru forma de prezentare grafi
că, pentru calitățile execuției tehni
ce. Este o obligație și o bucurie 
pentru editor, pentru realizator să 
vină în întîmpinarea acestei reali
tăți noi. cu implicații sociale si cul
turale atît de profunde. O carte cu 
un mesai nobil, generos patriotic 
își va afla o cale mai directă spre 
inima cititorului dacă se va bucura 
de o formă de prezentare care să
le pună pe deplin în valoare." 
Trasînd cîteva din reperele unei 
necesare evoluții, graficianul Do-

preciza : „De cîțiva

ani, pe plan internațional ilustrația 
de carte a trecut prin spectaculoa
se schimbări de stil și concepție. 
De la o ilustrație mai geometrică 
sau gestuală, influențată de pictura 
abstractă la modă cu 20 de ani în 
urmă, s-a trecut apoi prin cu
rentele expresionist, suprarealist 
etc., ajungîndu-se în momentul de 
față la o reprezentare foarte realis
tă. Bineînțeles un realism în care 
se interferează ecouri ale lirismu
lui, ale poeziei suprarealiste. Reve
nirea la o ilustrare realistă exclu
de însă naturalismul vulgar, im
propriu unei exprimări elevate a 
spiritului".

O carte ilustrată nu trebuie să 
reprezinte, așa cum afirma poetul 
Vasile Nicolescu, „un procedeu 
mecanic, nu trebuie să exprime 
orgoliul unor autori de a avea o 
carte ilustrată", ci să însemne cu 
adevărat întîlnirea semnificativă, 
bazată pe activități elective, a două 
vocații. „Literatura este doar pre
textul afirmării unor opere de artă 
autonome sau ilustrația trebuie să 
fie subordonată textului? se în
treba criticul literar Aurel Mar
tin. O concluzie categorică este 
desigur greu de admis, deși în 
cazul unor reușite autonome, așa 
cum este, de pildă, volumul „Con
versația" de Petre Ghelmez, ilus
trat de Marcel Chirnoagă. mi se 
pare îndreptățit ca ambii autori să 
figureze în mod egal pe coperta 
unei cărți".

Există însă și întîlniri întîmplă- 
toare, cu remarcabile efecte pe 
planul calității artistice a unor 
volume. Un asemenea .exemplu 
ne-a fost furnizat de redactorul-șef 
al Editurii „Univers", Nicolae Alexe. 
Este vorba de volumul de poezii de 
R. M. Rilke, pentru care au fost fo
losite desene de Vasile Kazar, care 
nu erau ilustrații, ci se înscriau în 
atmosfera generală a cărții.

Exemplele care s-ar putea alătu
ra celor enunțate deja nu pot insă

Este oare posibil ca o carte-sem- 
nai purtînd cunoscutul semn C.T.C. 
să aibă în text pagini albe, netipă
rite ? Din păcate, multi cititori 
ne-au semnalat asemenea negli
jențe. Am întîlnit zilele trecute un 
asemenea exemplar purtînd numă
rul de control 15. Cartea de versuri 
intitulată „Iluzii pe cont propriu" 
de Carmen Firan (ed. „Scrisul româ
nesc") avea pe paginile 26 și 30—31 
doar titlurile poeziilor (ultimul 
exemplu, dintre altele, destul de 
multe, care se pot da).

„în domeniul graficii publicitare 
nu este suficientă numai arta, pur 
și simplu ca într-un tablou, ne spu
nea Vasile Socoliuc. Prin însuși 
specificul ei, grafica publicitară, 
respectiv grafica de carte, există 
prin multiplicare. Deci o condiție 
esențială este execuția tehnică". 
„Există o stagnare în calitatea pre
zentării grafice, a adăugat Val 
Munteanu, izvorîtă uneori din co
moditate sau din concesii de cali
tate ale editurilor, concesii determi
nate adesea de o anumită unifor
mizare a bazei materiale a produc
ției de carte, hîrtie în sorturi 
restrînse. cerneluri slabe, garnituri 
de literă veche, materiale de legă- 
torie de slabă calitate etc. Pe de 
altă parte, ea se datorează si unor 
decizii editoriale grăbite sau „co- 
mercializante", vădind lipsa unui 
consiliu sau a unui consilier ar
tistic".

O investigație făcută prin cîteva 
librării ne-a atras atenția că numă
rul (și deci valoarea) cărților cu 
defecte, refuzate de cititori este 
destul de mare. Iar rabatul făcut 
calității, după cum spunea Silviu 
Băiaș, „reprezintă o eroare și nu 
poate fi justificată și compensată 
de nici o depășire cantitativă, rezul
tatul fiind ireversibil".

Încercînd să aflăm părerile celor 
în drept să dea un răspuns ne-am

adresat șefului biroului C.T.C. din 
C.I.P. — C.P.C.S., ing. Nicolae Vasi
lache. Am aflat în cursul discuției 
avute că procentul de rebuturi este 
de 15 000—16 000 exemplare pe an pe 
totalul industriei poligrafice, o ci
fră relativ scăzută dacă ne gîndim 
că doar C.P.C.S., care produce zilnic 
200 000 de cărți, are pe an circa 
3 000 de exemplare rebutate. „In 
ultimul an — ni s-a spus — defi
ciențele se datorează foilor de hîrtie 
mai groase sau mai subțiri tăiate 
prost; intrind în procesele complexe 
de mecanizare, dau inerent aceste 
deficiente. Este vorba de neglijențe 
ale producătorilor, de întîrzieri care 
impun un ritm mai accelerat de 
producție, nemaiținînd seama de 
faptul că imprimarea pe o hîrtie 
proaspătă nu dă rezultate de cali
tate. Avem anual consfătuiri de pro
ducție cu Centrala de celuloză și 
hîrtie din Brăila și fabricile furni
zoare, cu prilejul cărora organizăm 
și expoziții cu lucrări-rebut. Dar 
rezultatele întîrzie să-și facă simțită 
prezența. Atunci cînd deficiențele 
se datorează salariaților întreprin
derii noastre (dacă nu au fost sesi
zate de C.T.C.) cărțile returnate sînt 
în cel mai scurt timp remediate. 
Aceste exemplare remitente pot fi 
înapoiate imediat de librării sau de 
cititori prin sistemul „Cartea prin 
poștă" la interval de cîteva luni de , 
la apariție. Avem utilaje noi (de 
curînd a intrat în funcțiune o rota
tivă modernă de offset pentru cărți) 
și, dealtfel, avem în țară o între
prindere de mecanică poligrafică, 
care; sperăm, vor diminua simțitor 
aceste neajunsuri".
' Exista acum cîțiva ani un con 

curs : „Cele mai frumoase cărți ale 
anului". „Dincolo de premiile și di
plomele care erau acordate, preciza 
Vasile Socoliuc, acest concurs a 
constituit ani de-a rîndul un mod 
strălucit de a-ți pune.în valoare ca
litățile de grafician, a însemnat tot
odată și o înălțare a ștachetei ca
lității prezentării artistice a cărții. 
Cel mai mare cîștigător al acestui 
concurs a fost totdeauna marele 
public, beneficiarul cărților tipărite 
la noi".

în discuțiile avute atît la C.C.E.S., 
cît și la Centrala editorială, am 
fost asigurați că reluarea acestui 
concurs este hotărîtă pentru 
viitoarea ediție a Festivalului națio
nal „Cîntarea României", El. alături 
de alte măsuri, alături de preocu
parea pentru conservarea și gene
ralizarea experiențelor pozitive, a 
reușitelor din acest domeniu, va 
contribui, sperăm, la un așteptat 
și atît de necesar reviriment în 
domeniul graficii de carte.

Figura luminoasă a lui Decebal. 
aureolată de nimbul sacrificiului su
prem pe altarul idealului de indepen
dență al neamului său, se înscrie în 
istoria națională ca o întruchipare a 
unor trăsături fundamentale ale po
porului nostru — demnitatea, dragos
tea de libertate, dîrzenia în apărarea 
vetrei strămoșești și a ființei de 
neam. Viața și sacrificiul ultimului 
rege al dacilor au fost, sînt și vor 
fi deci un mesaj pururi viu. care, ve
nind din adîncuri de vremuri, a în
tărit în clipe de restriște neclintita 
noastră hotărîre de a face totul spre 
a fi singuri stăpîni și făuritori ai 
destinului nostru.

Strălucit exponent al societății geto- 
dace, al aspirațiilor acesteia, întoc
mai ca ilustrul său înaintaș Burebista, 
Decebal era moștenitorul unei bogate 
tradiții de organizare și construcție 
politică. Căci încă în secolul I î.e.n. 
geto-dacii cunoscuseră, sub Burebista. 
apogeul puterii lor politice și mili
tare, ei constituind unul dintre ma
rile edificii statale antice și una din 
principalele forțe militare din aceste 
părți ale Europei, care creaseră mari 
griji Romei'. Unitatea etnică, de civi
lizație, cea economică și lingvistică 
fuseseră temeliile solide pe care se 
clădise și se fortificase structura sta
tului centralizat și independent con
dus de Burebista, factorii ce contri
buiseră la obținerea acelor strălucite 
victorii care au sporit, într-un grad 
fără precedent, prestigiul neamului 
geto-dac, al marelui lor rege. După 
cupa aceeași imitate etnică explică 
faptul că și după moartea lui Bure
bista statul dac nu dispare, nucleul 
acestuia din Munții Orăștiei și de pe 
versantele meridionale ale Carpaților 
dăinuind peste vreme ; la 13 decenii 
după marele rege unificator, Bure
bista, în fruntea acestui stat ajunge 
Decebal.

Personalitatea lui Decebal trebuie 
judecată în perspectiva epocii sale, 
atît în cadrul istoriei poporului dac 
însuși, cît și în cadrul istoriei uni
versale, în primul rînd a regiunilor 
sud-est europene. Pînă în vremea sa, 
romanii se stabiliseră definitiv pe 
Dunăre, întreaga zonă moeso-getică 
dintre Balcani și Dunăre fiind incor
porată in imperiu. în. partea de vest 
a Daciei se așezaseră iazigii sarmați, 
aliații Romei și deci potrivnici daci
lor și în conflict cu ei. Cetățile pon
tice înglobate de către Burebista în 
statul dac fuseseră pierdute. Pe o 
zonă adîncă, la nord de Dunăre se 
exercitau o influență crescândă roma
nă, ca și o supraveghere atentă din 
partea armatei și a flotei romane de 
pe Dunăre. Imperiul urma cu perse
verentă politica de deplasare a popu
lației geto-dace de la nordul Dunării, 
la sudul acestui fluviu, în imperiu, 
cu scopul de a preveni eventuale 
incursiuni dacice și de a slăbi rezis
tența locală în cazul unor atacuri 
romane spre Carpați, către inima Da
ciei libere. în aceste împrejurări ho- 
tărîtoare pentru viitorul neamului 
său, este ales rege al dacilor Decebal, 
el dovedindu-se unul dintre acei con
ducători care, înzestrați cu excepțio
nale însușiri politice și militare, avea 
să le pună în slujba nevoilor nea
mului în fruntea căruia se afla, a 
comandamentelor acelui moment 
(86 e.n.).

Istoricul antic Cassius Dio ne-a 
lăsat acest cuprinzător și grăitor por
tret moral al lui Decebal......era pri
ceput în ale războiului și iscusit la 
faptă, știind cînd să năvălească și

cînd să se retragă la timp, meșter 
în a întinde curse, viteaz în luptă, 
știind a se folosi cu dibăcie de o vic
torie și a ieși cu bine dintr-o înfrîn- 
gere, pentru care lucruri a fost mult 
timp pentru romani un adversar de 
temut".

însușiri pe deplin verificate în ma
rile și multele confruntări cu arma
tele imperiale din anii domniei lui. 
A știut, în 87 e.n., să manevreze cu 
abilitate în fața înaintării, probabil 
prin valea Oltului, a armatei romane 
conduse de generalul Cornelius 
Fuscus și s-o nimicească intr-o luptă, 
în care a căzut însuși comandantul 
roman. Sub conducerea eroicului 
rege, în anul următor, la Tapae, dacii 
dau una din cele mai aspre bătălii 
cu armatele imperiale. Deși victoria 
a înclinat acum de partea romanilor, 
Decebal a reușit să reducă urmările 
înfrîngerii, folosind cu dibăcie difi
cultățile militare ale imperiului la
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alte frontiere. Practic, prin tratatul 
de pace din 89 e.n. autoritatea roma
nă recunoștea de drept regatul dac și 
pe regele Decebal. Dealtfel, în două 
izvoare epigrafice, unul latin, celă
lalt grecesc, Decebal este menționat 
cu titlurile de „rege" („rex") și 
„monarh" (monarchos), dovadă că 
statul său era considerat de contem
porani nu o alcătuire politică efeme
ră, ci un edificiu comparabil cu cele
lalte state ale antichității. Potrivit 
tratatului, Domițian era obligat să 
plutească regelui <iac suljsidii anuale, 
sâ-i dea instructori, maiștri, ingineri' 
pentru construirea de mașini de 
război și de fortificații. Răgazul de 
pace a fost folosit de Decebal pentru 
ridicarea și întărirea cetăților, în pri
mul rînd a celor din centrul statului. 
Cercetările arheologice au arătat că 
în epoca lui Decebal s-au construit 
și alte cetăți pe teritoriul statului 
dac, potrivit unei concepții armonioa
se asupra sistemului unitar de apă
rare și rezistență.

A fost un răgaz vremelnic, căci Ia 
puțină vreme după urcarea pe tronul 
imperial a lui Traian, acesta va re
lua, din rațiuni politico-militare și 
economice, lupta împotriva statului 
dac. Au fost acestea unele dintre cele 
mai aspre războaie ale vremii. Căci 
s-au înfruntat pe de o parte forțele 
uriașe ale celui mai puternic imperiu 
antic, aflat la apogeul întinderii sale, 
și pe de alta un popor adînc con
știent de apartenența sa la o anumită 
geografie, viteaz și însetat de liber
tate. A fost nevoie de mai bine de 3 
ani în decursul a două războaie 
(101—102 ; 105—106 e.n.) pentru ca 
Dacia (și nu in întregime) să fie cu
cerită. în vara anului 106, capitala 
Daciei este însă încercuită de arma
tele romane și luptele se desfășoară 
cu o îndîrjire sporită. Apărătorii Sar- 
mizegetusei dau dovadă de un eroism 
demn de cea mai înaltă prețuire și 
slavă, dar lupta este inegală și inima 
Daciei cade și este trecută prin foc și 
sabie. Condițiile de pace impuse

acum de Traian, adică predarea ar
melor și a regelui însuși, au fost de 
neacceptat, și lupta a continuat pînă 
la zdrobirea definitivă a ultimei re
zistențe a regelui Decebal și a po
porului său. Aflat in primejdie de a 
fi făcut prizonier, Decebal preferă 
umilinței și captivității sacrificiul su
prem, curmarea vieții.

Toată măreția luptei eroice pentru 
libertatea dacilor se vede în reliefu
rile Columnei Traiane — considerată 
cu drept cuvint actul de naștere al 
poporului român — care redau reali
tăți din Dacia, chiar dacă uneori ar- 
tistul s-a îndepărtat de la acestea, 
potrivit necesităților creației artistice. 
A ir fost reprezentate însă cu mare 
exactitate și amănunte chipurile da
cilor, armele lor, îmbrăcămintea, lo
cuințele, turnurile de veghe, pallsa- 
dele etc. Desfășurarea războaielor 
dacice este redată în toată veridici
tatea ei și în succesiunea cronologică 
a evenimentelor. în cele peste 2 500 
figuri și scene de pe Columnă se re
flectă firesc efortul întregii armate 
romane, disciplina de fier și bravura 
acesteia. Dar înfățișînd atitea și ati- 
tea bătălii, oglindind încordarea eroi
că a dacilor pentru libertatea cămi
nelor lor, în care au găsit puterea 
de a înfrunta cea mai formidabilă 
armată a antichității. Columna Tra- 
iană înalță neîndoielnic și un imn de 
slavă dacilor, demnității, hotăririi, 
dirzeniei exemplare a acestora și. 
înainte de toate, măreției de epopee 
a regelui Decebal, care a fost învins, 
dar nu îngenuncheat. Prin sfîrșitul 
său dramatic, prin misia asumată de 
a conduce, cu oricîte primejdii, lup
ta pentru libertate a poporului dac, 
regele-erou Decebal rămîne un simbol 
de dăruire totală, de dragoste adîncă 
față de neamul său. Iar prin aceasta 
un nume ce a dăinuit neîntrerupt și 
va fi perpetuat veșnic în sufletul po
porului român ; din exemplul mare
lui rege generații întregi sorbind pu
tere pentru alte, și alte., fapte de 
eroism, de înălțare in slavă a patriei.

Evocînd măreața personalitate a lui 
Decebal. la 1 875 de ani de la jertfa 
sa eroică, nu putem să nu subliniem 
că datorăm gîndirii novatoare, vi
ziunii larg cuprinzătoare a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu asupra meni
rii științei istorice, existența unui 
climat de înaltă prețuire pentru marii 
noștri înaintași, de cinstire a înălță
toarelor fapte de eroism ale trecutu
lui. De curînd chiar, evocînd rădăci
nile istorice, lupta și activitatea glo
riosului nostru partid comunist, cu 
prilejul împlinirii a șase decenii • de 
existență, secretarul general al parti
dului nostru a avut cuvinte de aleasă 
simțire pentru toți marii eroi ce au 
luptat și și-au dat viața pentru afir
marea și libertatea poporului nostru. 
Iar în lungul șir de eroi a fost 
cu temei amintit și regele Decebal. 
în același timp, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a reafirmat, cu același pri
lej, datoria de permanență a istorici
lor de a înfățișa obiectiv, nepoleit 
sau denigrator trecutul, stăruind asu
pra nevoii ca popoarele să învețe din 
lecțiile istoriei cerința așezării rapor
turilor dintre ele pe baze noi, de co
laborare și prietenie, de bună vecină
tate și înțelegere. Căci numai slu
jind unor asemenea țeluri nobile, as
pirațiilor vitale ale popoarelor isto
ria va rămîne mereu un „învățător 
al vieții", va putea să-și pună deplin 
în valoare înaltele sale valențe uma
niste.

Marina PREUTU

Cutezătoarele idealuri
(Urmare din pag. I)
cesc, năzuințele co
lectivului lor ori în
drăznețele inițiative 
ale unora dintre ei. 
în România de astăzi 
nu există tinăr care 
să nu poată beneficia 
de un cadru organizat 
de formare multilate
rală a personalității, 
potrivit cu înzestrarea 
sa ; care să nu poată 
fi cuprins apoi într-o 
muncă utilă societății, 
dătătoare de satisfacții 
materiale și sufletești, 
creatoare de progres 
în economia sau cul
tura națională. Numai 
așa au răsărit în cei 
treizeci și șapte de 
ani de istorie nouă a 
României atîția ener- 
geticieni și construc
tori de baraje, care au 
schimbat prin puterea 
mintii și a bravelor 
lor forța apelor în lu
mină ; numai așa s-au 
născut armatele de 
mineri iscusiți, de ex- 
cavatoriști și petro- 
chimiști, de fizicieni 
și matematicieni, e- 
lectroniști și profesori 
de toate gradele și 
specialitățile, de sce
nariști, actori și cîn- 
tăreți de renume, de 
geologi, speologi și 
biologi, economiști, 
metalurgiști și eco
logi... Dar cine poate 
enumera toate profe
siile a căror faimă o 
duc în lume tinerii 
din România socia
listă ?

Atîtea teatre dra
matice și lirice, ati

tea orchestre cîte a- 
vem azi, generația mai 
virstnică nici n-a vi
sat să existe vreodată 
în țara noastră. Pri
viți, apoi, mulțimea 
de artiști amatori, 
proveniți din marea 
masă a poporului, atî
ția și atîția interpret! 
ai cintecelor încărcate 
de dragostea de viață 
a poporului român, 
în artă, ca și în mun
că, tineretul este edu
cat in cultul lucrului 
bine făcut, al conștiin
ței înalte că propăși
rea tării nu poate fi 
decît rezultatul unei 
activități generale de 
înaltă calitate.

în aceleași cuvinte 
înflăcărate, pline de 
dragoste. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu îi 
îndeamnă pe tineri să 
se pregătească temei
nic pentru a putea 
sluji în orice împre
jurare poporul. căruia 
aparțin, asigurîndu-i 
bunăstarea, libertatea 
și independența fără 
de care nu poate fi 
nimeni fericit. Bene
ficiari ai ostenelilor 
și jertfelor . trecutului, 
tinerii din România 
de azi, fără deosebire 
de naționalitate, se 
consideră datori să 
răspundă prin faptele 
lor de muncă excep
ționalelor condiții de 
care se bucură astăzi.

Noi. generația ma
tură, avem mulțumi
rea să vedem cum 
imensa majoritate a 
tinerilor s-a angajat 
conștient și entuziast

pe drumul muncii în
chinate progresului 
multilateral al socie
tății românești. Pro
gramul de muncă prin 
care tineretul se des
coperă pe sine și-și 
afirmă capacitatea 
creatoare este fericit 
rezumat în trei cu
vinte : cercetare, în- 
vățămint, producție. 
Acestea sînt coordo
natele fundamentale 
în care se dezvoltă 
tineretul din Româ
nia socialistă. sub 
ocrotirea Partidului 
Comunist Român și a 
statului nostru. Mai 
sînt, desigur, și tineri 
care trăiesc parazitar, 
din exploatarea slăbi
ciunilor unor părinți 
care înțeleg greșit in
teresul propriilor lor 
copii : ei nu pot întu
neca frumusețea mo
rală a falnicei păduri 
de stejar, cum îmi 
apare azi tineretul 
viguros al patriei 
mele.

Cu privirile ațintite 
către spatiile interpla
netare străbătute de 
Dumitru Prunariu — 
simbol al cutezanței 
și al împlinirii unui 
vis epocal, al iubirii 
de patrie și al bucu
riei de a trăi într-o 
epocă de mari înnoiri, 
de profund progres 
științific — tineretul 
României de azi zboa
ră nestingherit spre 
culmile sfîrșitului nos
tru de veac în lumina 
evului socialist, lUp- 
tind pentru pace și 
fericire.

tv
PROGRAMUL 1

9,00 Tot înainte 1
9,35 Film serial pentru copil

10,00 Viața satului
11.45 Bucuriile muzicii
12.30 De strajă patriei
13,05 Album duminical
15.35 Șah
15.50 Telesport
17.25 Filme inspirate din lupta P.C.R. 

pentru făurirea vieții noi
18.20 Pe urmele viteazului Mihai
18.40 Micul ecran pentru cei mid
19,00 Telejurnal • Țara întîmpină ma

rea sărbătoare
19.25 Cîntarea României
20.55 Film artistic : „Dansez cu tine*  
22,35, Telejurnal • Sport

PROGRAMUL 2
11,00 Teleșcoală
11.50 Matineu de vacanță : Lassie
12.15 Estrada estivală
13,05 Pămînt al rodniciei
13.35 Finaliștii ediției 1981 a concursului 

de plan ,.Beethoven44
14.15 Memoria documentelor
14.45 Meridianele cîntecului și dansului
15,05 Desene animate
15.30 Cîntece și dansuri populare
16,05 File de cronică revoluționari
17,00 Serata muzicală TV
19,00 Telejurnal
19,25 Telerama
19.55 Serata muzicală TV (continuare)
21.15 Jurnalul științelor și al călătorii

lor. „Pe un rîu învolburat44
21.40 Muzică de jaz
22.35 Telejurnal • Sport

LUNI 10 AUGUST 1981
PROGRAMUL 1

16,00 Emisiune în limba maghiară
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.25 Actualitatea economică
19.40 Orizont tehnico-științific
20.25 Roman foileton ; Puterea voinței
21.20 Cadran mondial
21.45 Pagini eroice din creația muzicală 
22,05 Telejurnal

PROGRAMUL 2
16,00 Cîntarea României.
16.35 Poem pentru satul natal
17,00 Melodii populare
17.15 Film artistic : „Dansez cu tine*
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.25 Mozaic (selecțiuni)
20.50 Antologia artei muzicale
21,20 Ora tineretului (reluare)
22,05 Telejurnal
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Excelenței Sale MOHAMMAD ALI RAJAI
Președintele Republicii Islamice Iran

TEHERAN
Aflînd cu adincă tristețe de pierderile mari de vieți omenești si de im

portantele pagube materiale cauzate de cutremurul din provincia Kerman, vă 
transmit sincere condoleanțe, iar familiilor îndurerate sentimentele noastre 
de profundă compasiune.

Adunare festivă dedicată „Zilei minerului” ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII SINGAPORE

Cronica
Tovarășul Gheorghe Oprea, prim 

Viceprim-ministru al guvernului, a 
primit, sîmbătă dimineața, pe M. S. 
Șkabardnia, ministrul industriei de 
aparate, mijloace de automatizare și 
sisteme de conducere al U.R.S.S., 
aflat în vizită în țara noastră.

In timpul întrevederii au fost a- 
bordate, în lumina înțelegerilor la ni
vel înalt, aspecte privind dezvoltarea 
în continuare a cooperării în produc
ție și a colaborării tehnico-științifice 
dintre România și Uniunea Sovietică, 
avîndu-se în vedere posibilitățile ex
tinderii cooperării româno-sovietice 
în domeniile automatizării, tehnicii 
de calcul, electronicii și mecanicii 
fine, lărgirii schimburilor de mărfuri 
în actualul cincinal, precum și dez
voltării specializării și cooperării în 
producție pe termen lung dintre cele 
două țâri.

La întrevedere au participat Gheor
ghe Petrescu, ministru secretar de 
stat la Ministerul Industriei Con-

In județul Mureș s-a încheiat 
recoltarea griului

In cursul zilei de 8 august, oame
nii mun lOie pe ogoarele județului 
Mureș /ai încheiat recoltarea griului 
pe întreaga suprafață de 53 144 hec
tare. Intîrzierea lucrărilor determi
nate de ploi a fost recuperată în 
mare măsură printr-o viteză de lucru 
mult sporită. Acum, lucrătorii și me
canizatorii din unitățile agricole, 
țăranii cooperatori, specialiștii, acti
viștii de partid acționează cu hotărî- 
re pentru accelerarea celorlalte 
lucrări din această campanie — 
transportul producției la bazele de 
recepție, pregătirea ogoarelor de 
vară. Consemnării și faptul că prin 
eliberarea de paie a peste 40 000 ha, 
întreaga suprafață prevăzută a fost 
insămînțată cu a doua cultură. (Gh. 
Giurgiu).

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

zilei
strucțiilor de Mașini, și Alexandru 
Necula, adjunct al ministrului indus
triei construcțiilor de mașini, șeful 
Departamentului industriei electro
tehnice și electronice.

A fost de față L. I. Boiko, mi
nistru consilier la Ambasada Uniunii 
Sovietice la București.

★
In zilele de 4—8 august au avut loc 

convorbiri între ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, loan Avram, 
și ministrul industriei de aparate, 
mijloace de automatizare și sisteme 
de conducere al Uniunii Sovietice, 
M. S. Șkabardnia.

Au fost semnate Subprogramul 
de dezvoltare a Specializării și coope
rării în producție între Republica So
cialistă România și Uniunea Sovie
tică în domeniul industriei mijloace
lor de automatizare și sistemelor de 
conducere a proceselor tehnologice 
pînă în anul 1990 și aide-memoire-ul 
întîlnirii dintre cei doi miniștri.

Tabăra de sculptură 
Măgura-Buzău 

la cea de-a Xll-a ediție
Tabăra de sculptură în aer liber de 

la Măgura, județul Buzău, a ajuns la 
cea de-a Xll-a ediție. Ieri, cei 16 
sculptori participanți la această 
nouă ediție au avut o intîlnire cu to
varășul Vasile Carolică, prim-secre- 
tar al Comitetului județean Buzău 
al P.C.R., prilej cu care și-au ex
primat hotărîrea de a îmbogăți 
muzeul de sculptură în aer liber de 
la Măgura cu noi și valoroase lu
crări inspirate din istoria poporului 
român și a acestor locuri, din reali
tățile zilelor noastre, care să transmi
tă un vibrant mesaj artistic, patrio
tic. (Stelian Chiper).

La Casa de cultură din Petroșani a 
avut loc, sîmbătă după-amiază. o adu
nare festivă dedicată „Zilei mineru
lui", la care au luat parte oameni ai 
muncii din întreprinderile extractive, 
de preparare și de producție a utila
jului pentru subteran, din institute 
de cercetare și proiectare, unități in
dustriale din Valea Jiului.

Au participat tovarășii Virgil Tro- 
fin, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul mi
nelor, petrolului și geologiei. Radu 
Bălan, prim-secretar al Comitetului 
județean Hunedoara al P.C.R.. pre
ședintele consiliului popular jude
țean. alți reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat.

Adunarea festivă a fost deschisă de 
tovarășul Viorel Faur, prim-secretar 
al Comitetului municipal Petroșani al 
P.C.R.

Tovarășul Dan Surulescu, directo
rul general al Combinatului minier 
Valea Jiului, a înfățișat rezultatele 
obținute de colectivele minerești în 
întîmpinarea marii sărbători naționale 
de la 23 August și a „Zilei mineru
lui", eforturile depuse pentru îmbu
nătățirea condițiilor de muncă și via
ță ale minerilor, angajamentul aces
tora de a acționa cu și mai multă ho- 
tărire pentru creșterea producției de 
cărbune.

In numele biroului comitetului ju
dețean de partid, tovarășul Radu 
Bălan a adresat minerilor cele mai 
calde felicitări pentru activitatea des
fășurată, urîndu-le noi succese în 
înfăptuirea sarcinilor și a angajamen
telor pe acest an și pe întregul 
cincinal.

Luînd cuvîntul în cadrul adunării, 
ministrul minelor, petrolului și geo
logiei a transmis minerilor, tuturor 
oamenilor muncii din Valea Jiului un 
călduros salut, urări de sănătate, fe
ricire și multe succese din partea C.C. 
al P.C.R.. personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, felicitînd toate co
lectivele pentru contribuția adusă la 
realizarea și depășirea sarcinilor de 
producție. în continuare, vorbitorul a 
evidențiat sarcinile care revin colec
tivelor din acest important bazin mi
nier în vederea sporirii continue a 
extracției de cărbune.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm, participanții la adunarea fes
tivă au adoptat textul Raportului mi
neresc adresat C.C. al P.C.R., tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So- / 

cialiste România, în care se spune, 
printre altele :

Reprezentanții colectivelor mine
rești din întreprinderile carbonifere 
ale Văii Jiului, din celelalte unități 
economice și sociale ale municipiului 
Petroșani, reunite în adunarea festi
vă consacrată sărbătoririi „Zilei mi
nerului", vă roagă, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, Miner de 
onoare al țării, să primiți și cu acest 
prilej căldura inimilor șl profundul 
nostru respect, sentimentele de dra
goste și nețărmurită prețuire, adinca 
recunoștință ce v-o poartă pentru 
grija deosebită și permanentă pe 
care o acordați dezvoltării multilate
rale a patriei, ridicării necontenite a 
nivelului de civilizație materială și 
spirituală a tuturor oamenilor mun
cii, a întregului popor.

Vă raportăm, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că sîntem 
cu toții mobilizați să îndeplinim 
exemplar sarcinile ce ne revin din 
hotăririle Congresului al XII-Iea al 
partidului, ale Congresului al II-lea 
al Consiliilor oamenilor muncii, indi
cațiile pe care dumneavoastră ni 
le-ați dat aici, în Valea Jiului, cu 
prilejul vizitelor de lucru și al întîl- 
nirilor pe care le-ați avut cu noi, 
minerii, în abataje. Vastul program 
de mecanizare a lucrărilor din subte
ran, de îmbunătățire permanentă a 
condițiilor de muncă și de viață, 
elaborat din inițiativa dumneavoas
tră, din grija profundă ce o purtați 
oamenilor, se îndeplinește cu succes.

Tn prezent, în întreprinderile mi
niere din Valea Jiului lucrează 29 
de complexe mecanizate, 42 de com
bine de abataj pentru tăierea și în
cărcarea cărbunelui, precum și 23 de 
combine de înaintare. Ca urmare, 
ponderea producției extrase în aba
taje mecanizate s-a ridicat la 39,20 
la sută, a producției in abatajele 
dotate cu complexe la 27,3 la sută, 
iar a lucrărilor miniere cu săpare 
mecanizată la 34,7 la sută.

Datorită mecanizării principalelor 
lucrări miniere și mobilizării mai 
active a tuturor minerilor, planul la 
cărbune net pe 7 luni din acest an a 
fost depășit pe Combinatul minier 
Valea Jiului cu 5 000 de tone, cele 
mai bune rezultate obținîndu-le co
lectivele minelor Lupeni, Bărbăteni 
și Paroșeni. în același timp, a fost 
realizat planul producției marfă, s-au 
obținut economii de 21 milioane lei 
la cheltuielile totale și de 4 milioane 
lei la cheltuielile materiale, iar con
sumul de lemn de mină a fost redus 
față de norme cu 14 300 metri cubi. 
O atenție deosebită s-a acordat îm- 

i bunătățirii condițiilor de securitate 
minieră.

Odată cu mecanizarea lucrărilor în 
subteran, cu îmbunătățirea condiții

lor de extracție a cărbunelui, pc baza 
programului inițiat de dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe secretar 
general, se înfăptuiesc cu perse
verență măsurile privind creș
terea nivelului de trai, mate
rial și spiritual, al minerilor, al tu-, 
turor locuitorilor Văii Jiului. Prin 
darea în funcțiune a întreprin
derilor de tricotaje, confecții, mo
bilă și cuarț am reușit să asigu
răm noi locuri de muncă, îndeosebi 
femeilor, fapt ce a dus la creșterea 
simțitoare a veniturilor familiilor mi
nerilor și celorlalți oameni ai mun
cii. S-a dezvoltat intr-un ritm intens 
construcția de locuințe. La cele pes
te 5 500 de apartamente date în folo
sință in cincinalul trecut se vor mai 
adăuga, în anul acesta, peste 2 400. în 
ultimii ani, în Valea Jiului s-au con
struit 3 școli cu 56 săli de clasă, 5 
creșe și grădinițe, cantine, cămine 
studențești, cinematografe, spitale, 
policlinici și dispensare.

Pentru grija deosebită ce o purtați 
minerilor, pentru tot ce ați făcut și 
faceți ca viața noastră să prospere 
mereu. îngăduiți-ne, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să 
ne exprimăm întreaga recunoștință, 
să vă mulțumim din toată inima pen
tru sprijinul permanent ce ni-1 acor
dați și să vă asigurăm că și in vii
tor minerii Văii Jiului vor fi în per
manență la datorie, vor face totul 
pentru a înfăptui sarcinile pe care 
conducerea partidului, dumneavoas
tră, ni le incredințați.

Acum, cu prilejul „Zilei minerului", 
însuflețiți de întrecerea socialistă ce 
se desfășoară în cinstea aniversării 
marii noastre sărbători naționale — 
23 August — vă încredințăm, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că minerii Văii Jiului nu 
vor precupeți nici un efort pentru 
a-și îndeplini pianul și angajamente
le pe acest an, pe întregul cincinal, 
că își vor aduce întreaga contribuție 
Ia sporirea producției de cărbune a 
țării, la continua prosperitate a po
porului nostru, a României socialiste.

Ingăduiți-ne să încheiem raportul 
nostru către secretarul general al 
partidului, președintele republicii, 
Minerul de onoare al țării, de ziua 
noastră cu tradiționalul salut mine
resc „Noroc bun !“.

în încheierea manifestării, formații 
artistice de amatori au -prezentat un 
bogat program artistic.

★
Adunări festive consacrate „Zilei 

minerului" s-au desfășurat, de ase
menea, la Tîrgu Jiu, .Baia Mare, pre
cum și în alte centre miniere ale 
țării.

(Agerpres)

Excelenței Sale Domnului YEOH GHIM SENG 
Președinte in exercițiu al Republicii Singapore

SINGAPORE
Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Singapore, vă transmit cele mai 

calde felicitări însoțite de sincere urări de sănătate și fericire personală, de 
succes și prosperitate poporului singaporez.

Exprim convingerea că relațiile existente intre România și Singapore vor 
cunoaște o dezvoltare continuă, spre binele popoarelor român și singaporez, 
al cauzei păcii și colaborării în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Singapore — orașul- 
stat situat în extremi
tatea peninsulei Ma
lacca din sud-estul 
asiatic — sărbătorește 
astăzi împlinirea a 16 
ani de la proclama
rea independenței na
ționale.

Poziția sa geogra
fică, extrem de favo
rabilă, de „fereastră 
la două oceane", pre
cum și hărnicia locui
torilor săi au făcut 
din Singapore unul 
din primele centre 
portuare ale lumii. 
Paralel cu extinderea 
activităților din sfera 
transportului maritim, 
în anii care au trecut 
de la dobîndirea inde
pendenței a cunoscut 
un curs nou și dez
voltarea generală a 
economiei țării. Pe 
insula principală, care 
împreună cu alte 54

mai mici formează 
din punct de vedere 
geografic statul Sin
gapore, au fost create 
platforme industriale 
cu sute de întreprin
deri : rafinării de pe
trol, șantiere de con
strucții și reparații 
navale, întreprinderi 
constructoare de ma
șini, electronice și 
electrotehnice. Una 
din cele mai dinamice 
ramuri industriale este 
în prezent construc
ția platformelor de 
foraj marin. Pentru 
avîntul industrial al 
țării este semnifica
tiv faptul că între 1970 
și 1980 producția in
dustrială s-a triplat.

Pe planul relațiilor 
externe, Republica 
Singapore duce o po
litică de nealiniere, 
pronunțîndu-se pen
tru raporturi de cola

borare reciproc avan
tajoase cu toate sta
tele lumii, indiferent 
de sistemul lor poli
tic și social. După 
cum este știut, între 
România și Singapore 
s-au statornicit rela
ții tot mai ample de 
prietenie și colabo
rare, care au cunos
cut un curs continuu 
ascendent, stimulate 
de contactele la nivel 
guvernamental, de 
schimburile reciproce 
de delegații parla
mentare, de acordurile 
și înțelegerile înche
iate între cele două 
țări. Dezvoltarea și în 
continuare a acestor 
relații corespunde pe 
deplin intereselor ce
lor două țări și po
poare, cauzei păcii, 
înțelegerii și securi
tății internaționale.

ZIUA NAȚIONALĂ A ECUADORULUI

Excelenței Sale
Domnului dr. OSVALDO HURTADO LARREA

Președintele Constituțional al Republicii Ecuador
QUITO

Cu ocazia sărbătoririi celei de-a 172-a aniversări a proclamării indepen
denței țării dumneavoastră, vă adresez cordiale felicitări, împreună cu cele 
mai bune urări pentru prosperitatea poporului ecuadorian, pentru dezvoltarea 
continuă a relațiilor de prietenie dintre România și Ecuador, precum și pen
tru fericirea dumneavoastră personală.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TRIBUNĂ DE LUPTĂ A
• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

PARTIDULUI
(Urmare din pag. I)
lui, democratizarea aparatului de 
stat, înfăptuirea unor reforme sociale 
și economice, a reformei agrare în 
primul rind. Articolele publicate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în „Scîn- 
teia", „Scînteia: tineretului"; .in presa 
democratică din âeeastă tumultuoasă 
și eroică etapă a luptei revoluționare 
a partidului comunist, a clasei mun
citoare au drept caracteristică esen
țială înflăcărarea patriotică, pentru 
mobilizarea puternică a tuturor for
țelor națiunii în vederea înfăptuirii 
obiectivelor majore ale noii etape, 
prefigurînd cu un deosebit simț al 
istoriei, izvorît din cunoașterea te
meinică a tradițiilor înaintate, pro
gresiste ale poporului, a trecutului 
său de luptă eroică pentru libertate 
și independență, liniile de forță ale 
viitorului patriei, dezvoltarea ei fer
mă pe drumul socialismului și comu
nismului.

Concomitent cu sprijinirea fron
tului, în fluxul evenimentelor poli
tice regăsim în „Scînteia", în cele
lalte ziare democratice sprijinul 
fără rezerve dat Frontului Național 
Democrat, creat la 12 octombrie 
1944, expresie a concentrării forțelor 
democr ;ce pentru realizarea pro
cesului S democratizare a întregii 
țări, ri. cerea economiei distruse 
de război, îmbunătățirea condițiilor 
materiale de viață și de muncă ale 
întregii populații, înfăptuirea refor
mei agrare.

Evenimentele din toamna și iarna 
anului 1944—1945, succedate cu re
peziciunea pe care , o impunea 
clocotul de luptă al maselor orga
nizate și conduse de partid, unite 
în Frontul Național Democrat, au 
dus la realizarea unor acte revolu
ționare cu ample rezonanțe în isto
ria patriei. Ele se regăsesc în 
coloanele presei, a „Scînteii" în 
primul rind, ca într-o oglindă fidelă 
a ceea ce a însemnat luptă, dăruire 
revoluționară, pasiune comunistă 
pentru înfăptuirea unor mari idea
luri, de libertate socială și națio
nală, de independență. „Scînteia" 
din 7 decembrie scria : „Poporul 
vrea un guvern in care Frontul Na
țional Democrat să ia frinele gu
vernării și ni se răspunde cu un 
guvern de generali... Poporul nu 
vrea un guvern de generali, ci de
mocrație reală cu un guvern politic, 
democratic".

Lozinca , „Vrem guvern demo
crat" era prezentă în fiecare nu
măr al' „Scînte'i", - sub care sînt 
inserate știri, informații, reportaje 
din județele țării, din uzine, insti
tuții, din mediul intelectual, despre 
marea mișcare populară de spri
jin față de politica partidului co
munist. pentru instaurarea la cîrma 
țării a unui guvern democrat-revo- 
luționar. în această tumultuoasă 
perioadă de luptă acerbă pentru cu
cerirea puterii, pentru instaurarea 
dreptului suveran al poporului la 
conducerea țării, „Scînteia" va 
reda, în paginile sale, activitatea 

neobosită a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu alături de alți militanți 
ai partidului, pentru antrenarea ma
selor la lupta pentru un guvern 
democratic, un guvern revoluționar. 
Astfel, „Scînteia" din 4 februarie 
1945 redă apelul de mare simțire 
revoluționară, adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu tinerilor, tuturor 
oamenilor muncii, în vederea con
centrării tuturor eforturilor pentru 
a realiza în patria noastră o viață 
mai bună, pentru unirea organiza
țiilor de tineret intr-un front comun, 
pentru grăbirea victoriei împotriva 
Germaniei hitleriste, pentru o pace 
durabilă. „Nu numai in vorbe dar 
și în fapte — spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — trebuie să 
muncim in fabrici, ogoare, labora
toare, pretutindeni, pentru armată, 
pentru front".

Intensitatea luptei pentru un nou 
guvern crește atingînd cote dintre 
cele mai înalte ; „500 000 de cetățeni 
ai Capitalei au cerut ieri instaura
rea imediată a unui guvern F.N.D." 
— scria „Scînteia" din 15 februa
rie. Ziarul „Scînteia", presa demo
crată redau marea și puternica 
efervescență a momentului, bătăliile 
de clasă conduse de partid care, în 
iarna anului 1945, însemnau pe lingă 
cerința majoră a instaurării unui 
guvern reprezentativ, revoluționar, 
și împlinirea visului și năzuinței 
de veacuri ale țărănimii — pămînt 
pentru cei ce muncesc. încă în 
primul său număr în legalitate, 
„Scînteia" scria că „cea mai arză
toare problemă care frămintă ma
rea majoritate a țărănimii este pro
blema agrară, problema pământului". 
„Reforma agrară se aplică", scria 
la 21 februarie „Scînteia", consfin
țind un adevăr incontestabil, acela 
că țărănimea, la îndemnul și sub 
conducerea partidului, a trecut pes
te piedicile puse de elementele 
reacționare din guvern la înfăptui
rea unui act de dreptate. „Este cea 
mai democratică și mai justă cale 
de rezolvare a problemei agrare in 
condițiile de azi. Confiscările 
arăta „Scînteia" — se hotărăsc la 
adunările obștești ale țăranilor".

Proces ireversibil, cucerirea pu
terii nu mai putea fi oprită. De 
jos, din comune și apoi la orașe, 
în capitale de județ, reprezentanții 
aleși de popor înlocuiau vechea 
administrație. Paginile „Scînteii" 
dau măsura energiei cu care în
treaga țară — muncitori, țărani, 
intelectuali, militari — a salutat 
formarea guvernului Petru Groza. 
„Ziua de 6 martie 1945 — scria zia
rul „Scînteia" — va marca o cotitură 
in viața politică a României și in 
istoria poporului român...".

Se deschideau zorii noi ai Româ
niei. Victoria asupra fascismului, la 
care țara noastră își adusese tribu
tul de jertfă, aducea liniștea pentru 
refacerea, pentru reconstrucția unei 
patrii noi. independente, aducea 
domnia poporului. „Ne luăm anga
jamentul — arătau muncitorii de la 
atelierele C.F.R. „Grivița" — Bucu

rești în „Scînteia" din 5 septembrie
1945 — de a lupta cu hotărire pen
tru sprijinirea guvernului de largă 
concentrare democratică in frunte 
cu dr. Petru Groza și orice încercare 
de a submina autoritatea guvernu
lui nostru o vom combate cu toată 
energia".

Era sprijinul muncitoresc dat gu
vernului dr. Petru Groza pe Care 
„Scînteia" îl va consemna număr 
de număr, subliniindU-i semnifica
ția majoră, era sprijinul pentrij 
actele de istorie care jalonează pe
rioada anilor 1944—1947; confrunta
rea electorală de la 19 noiembrie
1946 și alegerea primului parlament 
liber al României („Soare in no
iembrie" — își intitula în mod sim
bolic „Scînteia" articolul), legifera
rea măsurilor de excepțională în
semnătate pentru viața economică 
și socială, cum au fost cele privind 
etatizarea Băncii Naționale, apăra
rea pămînturilor țăranilor împro
prietăriți împotriva acaparării lor 
de către elementele capitaliste de 
la sate ; crearea oficiilor indus
triale ; adoptarea în iunie 1947 a 
propunerilor Prfltidului Comunist 
Român pentru îmbunătățirea; situa
ției economice și financiare a țării.

„Prin Republica Populară Româ
nă, spre noi și mărețe înfăptuiri" — 
numărul special de anul nou al 
„Scînteii" Inaugura o pagină de 
istorie nouă. Acest viitor se va con
tura tot mai mult, cu vigoare spo
rită, în articolele, în paginile „Scîn
teii" in anii revoluției socialiste, în 
anii de luptă eroică a clasei mun
citoare, a poporului, sub cutezătoa- 
rea conducere a comuniștilor, pen
tru înfăptuirea visului de aur — 
socialismul și comunismul pe pă- 
mintul scump al României.

cinema
\ 

• Campionii : BUZEȘTT — 15; 17; 19.
• Am o idee : MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, GLORIA — 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
• Alo, aterizează străbunica : CIU
LEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
ARTA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,
la grădină — 20,45.
• „Tridentul*  nu răspunde : CEN
TRAL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, 
DACIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Duelul î COTROCENI — 15,30; 17,45;

• Teatrul Național (sala mică) : Gai
țele — 19,30, (la Teatrul de vară He
răstrău) : Gimnastica sentimentală —
20.
• Filarmonica „George Eneseu" (în 
rotonda Ateneului Român) : Stagiu
nea estivală 1981. Premiera spectaco- 
lului-evocare „în lumea muzicii și 
in muzica lumii" — 19,30.
• Teatrul Mic (la rotonda scriitorilor 
din Cișmlgiu) : Cintecul iubirii (spec
tacol de sunet și lumină) — 21.
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic) :
povestea unei iubiri — 19,30, (la Mu
zeul de artă al Republicii Socialiste 
România) : Popas In istorie (specta
col de sunet și lumină) — 11. *
• Teatrul de comedie (la Muzeul na
țional de istorie) : Cintec pentru țara 
mea (spectacol de poezie și muzică) 
— 10.30.
• Teatrul evreiesc de stat : Scurt-clr- 
cuit la creier — 18,30.

20. COSMOS — 15,30; 17,45; 20.
• O scrisoare pierdută : POPULAR — 
15,30; 17,30; 19,30.
• O singură dată în viață : SCALA 
— 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Un șerif extraterestru : BUCU
REȘTI — 8,45; 10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30, FAVORIT — 9; 11,15; 13,30; 
15.45; 18; 20,15. LUCEAFĂRUL — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la grădină —
21.
• Căpitanul răzbunării : PATRIA — 
9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. CAPI
TOL — 9: 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20, la

Fotbal la început de campionat

CRAIOVENII NU-ȘI DEZMINT 
FORȚA DE JOC

Universitatea Craiova a început în 
forță noul campionat, ciștigind două 
puncte Ia Tirgu Mureș, în fața 
A.S.A.,. scor '2^-0 (2—o), priiî golu
rile marcate de internaționalii Cri- 
șan și-Cămătaru, acesta fiind cel mai 
interesant fapt al primei etape, în 
special prin aceea că griipul majo
ritar de jucători ai echipei noastre 
naționale se arată capabil să abor
deze noul sezon de fotbal cu joc și 
rezultate bune. Victorii scontate au ob
ținut bucureștenii în partidele Spor
tul studențesc — F.C. Olt (3—0), cel 
mai net succes al etapei, și Steaua 
— Chimia 3—2. Același scor 1—1 
s-a înregistrat la Petroșani și Pitești, 
unde Politehnica Timișoara și, res
pectiv, Progresul Vulcan s-au opus 
cu brio gazdelor — Jiul și F.C, Argeș. 
Cele trei echipe promovate, care, 
toate trei, au jucat pe terenurile 
proprii, au avut comportări și rezul
tate diferite. F.C. Constanța a fost 
învinsă cu 1—0 de S.C. Bacău, întîiul 
succes al acestei din urmă formații 
cu un antrenor, localnic la condu
cerea tehnică )— Nicolae Vătafu. 
U'.T.A. n-a putut întrece pe cei de 
la Corvinul, scor 1—1, și mai trebuie 
să notăm că tocmai Mircea Lucescu, Valeria MIRONESCU

Canotoarele noastre au cîștigat două titluri 
la campionatele mondiale pentru juniori

SOFIA 8 (Agerpres). — în finalele 
Campionatelor mondiale de canotaj 
academic pentru juniori de la Pan- 
ciarevo (Bulgaria), disputate sîmbătă 
dimineață, tinerele canotoare din 
tara noastră au obținut două victorii.

grădină — 21, MODERN — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, la grădină — 21.
• Ostaticii de la Bella Vista : FESTI
VAL — 10; 13; 16; 19.
• Campionul : VICTORIA — 9; 12; 16;
19.
a Dot și cangurul — 9; 10,45; 12,30;
14,15, Testul pilotului Pirx — 16; 18; 
20 : DOINA.
• Probleme personale : TIMPURI 
NOI - 9; 11,15; 13,30; 16; 18; 20.
• Cîinele : EXCELSIOR — 9: 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, CULTURAL — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Serpico : STUDIO — 10; 13; 16; 19, 
GRIVIȚA — 8,45; 11,30; 14,15; 17; 19,45.
• Aventuri în Marea Nordului : EFO
RIE — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
FLOREASCA — 9; 11; 13; 15,30; 17,45;
20.
• Aii Baba și cei 40 de hoți : LIRA 
— 15,30; 19.
• Familie nouă : DRUMUL SĂRII — 
16; 18; 20.
• Articolul 420 : FERENTARI — 15,30;
19.
A Minunata Angelica și Angelica 
marchiza îngerilor î PALATUL SPOR
TURILOR ȘI CULTURII — 11.
A Afacerea granatelor : PACEA — 
15,30; 17,30; 19,30.

faultat în careu, a ratat, tot el, pri
mul penalti al campionatului. In 

. schimb. C.Ș. Țirgoviște a întrecut 
-1’ ‘rnet‘‘’pe F.C.M. Brașov cu 3^—1, cu 

această ocazie popularul jucător 
Nicolae Dobrin înscriind și primul 
său gol la revenirea în divizia A.

In meciul de la Cluj-Napoca, tele
vizat direct, Universitatea — Dinamo 
2—1. n-am văzut un fotbal prea bun, 
ambele formații lăsînd impresia unei 
insuficiente pregătiri. Să notăm to
tuși că Septimiu Cîmpean, din lotul 
reprezentativ, a îhscris cele două 
goluri ale clujenilor, dovedindu-se 
pe mai departe foarte eficient în 
fazele de poartă.

După prima etapă, lider este Spor
tul studențesc, dar, în clasamentul 
„adevărului", în frunte se așază 
Universitatea Craiova și S.C. Bacău, 
Etapa viitoare (sîmbătă, 15 august) 
ne promite interesantul, derbi uni
versitar, Politehnica Timișoara — 
Sportul studențesc, și un alt meci 
fodrte atractiv la Hunedoara, Cor
vinul — F.C. Argeș. Sugestii și pen
tru ceea ce am putea urmări pe 
micile ecrane.

prin Adriana Chelariu, la schit 
simplu, și echipajul de 2 vîsle, 
alcătuit din Anișoara Sorohan și Ca
melia Diaconescu, precum și două 
medalii de bronz. în probele de 2 fără 
cîrmaci și 4 plus 1 vîsle.

• înainte de miezul nopții : VOLGA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15..
A Olimpiada ’40: VIITORUL — 15,30; 
17,30; 19,30.
A Sînt timid, dar mă tratez : AURO
RA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la 
grădină — 21. FEROVIAR — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20, GRADINA BU- 
ZESTI — 21.
• în căutarea chibriturilor î MIORI
ȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
A îmi sare țandăra î MUNCA — 16;
18; 20.
A Corleone : TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, la grădină — 21. FLA
MURA — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20. 
A Cîinele electronic : FLACARA — 
15,30; 17,30; 19,30, la grădină — 21.
A Centrala este pe emisie : PROGRE
SUL — 16; 18; 20.
a Aventură în Arabia : GRADINA 
CULTURAL — 21. '
A Par și impar : GRADINA FESTI
VAL — 20,45.
A Dreptate pentru toți : GRADINA 
GLORIA (TITAN) — 21.
• Nu-mi furați copilul : GRADINA 
LIRA — 21.
A Vis de glorie : GRADINA MIORIȚA
— 21.
A Bobv Deerfyeld : GRADINA PARC 
HOTEL — 21.

Cu 172 de ani în urmă. Ecuadorul 
își proclama independența — eveni
ment de o deosebită importanță 
pentru întreg continentul latino- 
american, fiind prima țară din A- 
merica Latină eliberată de domi
nația colonială.

Cunoscut prin tradiție ca mare 
exportator de banane — produs 
cu pondere covîrșitoare în vînzările 
externe ale țării — Ecuadorul a pri
mit in ultima vreme un neașteptat 
impuls pentru dezvoltare prin des
coperirea în regiunea amazonică a 
unui uriaș zăcămînt petrolifer, a 
cărui valorificare a început să mo
difice considerabil fizionomia eco
nomică ecuadoriană, deschizîndu-i 
noi și ample perspective de progres.

în vederea folosirii în interesul 
național a acestei bogății, guvernul 
de la Quito a luat o serie de mă
suri, începind cu crearea corpora
ției petroliere eeuadoriene de stat 
(C.E.P.E.) și naționalizarea bunu
rilor firmei multinaționale „Gulf 
Oil". în același timp, statul ecuado
rian a trecut la investiții masive 
pențru construirea de rafinării de 
petrol și unități petrochimice. Ve
niturile substanțiale obținute din 
exportul petrolului sînt folosite în 
tot mai mare măsură și pentru 
propulsarea altor ramuri, atît ale 
industriei extractive — țara mai 
dispune de însemnate rezerve de

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 10, 

11 și 12 august. în țară : Vreme căldu
roasă la început, apoi In răcire ușoară. 
Cerul va fi variabil, cu înnorări mal 
accentuate în vestul și nordul țării, 
precum șl în zonele de munte, unde 
vor cădea averse locale de ploaie înso
țite de descărcări electrice. In rest, a- 
verse Izolate. Vîntul va sufla slab pînă

teatre 

fier, cărbune, cupru și alte mi
nereuri utile — cit și a celei prelu
crătoare. Actualele planuri de dez
voltare prevăd sporirea producției 
de energie electrică, fiind prevăzută 
construirea mai multor obiective 
hidroenergetice. Concomitent, se 
află în curs de aplicare importan
te planuri de modernizare a agri
culturii, de îmbunătățire a siste
mului de învățămînt și a asistentei 
sociale.

Opinia publică din țara noastră, 
urmăfește cu 'simpatii'* * eforturile’ 
poporului ecuadorian pentru pro
gres economic și social. Legate prin 
afinități de limbă și cultură, Româ
nia și Ecuadorul întrețin relații 
prietenești de colaborare, care cu
nosc un curs mereu ascendent. O 
contribuție de cea mai mare în
semnătate la adîncirea și diversifi
carea relațiilor româno-ecuadoriene 
a avut .vizita întreprinsă de pre
ședintele 'Nicolae Ceaușescu în E- 
cuador în 1973, precum și dialogul 
la nivel înalt româno-ecuadorian 
de la București din 1975. înțelege
rile convenite, Declarația solemnă 
comună semnată, celelalte documen
te și acorduri realizate au deschis 
noi și ample perspective raporturi
lor dintre România și Ecuador, 
corespunzător intereselor reciproce, 
ale cauzei păcii, înțelegerii și co
laborării în întreaga lume.

la moderat, cu unele Intensificări tn 
zonele de munte șl în regiunile vestice. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 12 și 20 de grade, izolat mai cobo- 
rîte , în estul Transilvaniei, iar cela 
maxime între 22 și 32 de grade. Izolat, 
condiții de grindină. In București : 
Vreme călduroasă la început, apoi tn 
răcire ușoară. Cerul va fi variabil, fa
vorabil plou sub formă de averse în
soțite de descărcări electrice. Vînt slab 
pină la moderat. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 15 și 18 grade, cele 
maxime Intre 30 șl 32 de grade. (Ileana 
Mihăilă, meteorolog de serviciu).

expoziții
• Oficiul de expoziții al C.C.E.S.. Sala 
Dalles : Expoziția republicană de artă 
plastică „Clntarea României" (pictură, 
sculptură, artă decorativă) ; sala Ar- 
ghezi : Expoziția republicană de gra
fică „Clntarea României".
• Galeriile Orizont (parter) : Nicolae 
Ovejan, pictură pe sticlă; (atelier 35): 
Liviu Călinescu, pictură.
■ Galeriile „Căminul artei" (parter): 
Șerban Rusu Arbore, pictură șl de
sen; (etaj) : Vasile Paulo vies, pictură, 
grafică.
■ Galeria Simeza : Ion Donca, gra
fică.
a Galeria „Cenaclu“-Hanul cu tel : 
Cenaclul tineretului — Expoziție co
lectivă de desen și gravură „Peisaj 
’81".
• Galeria Galateea : Dlonisie Popa, 
artă decoratlvă-sticlă.
• Galeria Eforie : Aspazia Burduja, 
tapiserie, Vasile Aclobăniței. sculp
tură.
• Muzeul satului : Expoziția „Cera
mica tradițională din România".

FERMA COMPUTERI
ZATĂ. Specialiștii francezi
au realizat un sistem compu
terizat de administrare a fer
melor de animale. Computerul 
înregistrează greutatea, cantita
tea de lapte furnizată în medie 
și necesarul de hrană al fiecă
rei vaci in funcție .de sezon, de 
perioada de gestație etc. Fie
care animal poartă de gît un 
mic aparat care transmite com
puterului un semnal de identi
ficare in momentul în care pă
trunde în sala de muls. Un dis
tribuitor automat furnizează ra
ția exactă de alimente concen
trate necesară. în timp ce se în
registrează cantitatea de lapte 
produsă. După terminarea mul
sului vaca este așezată pe un

cîntar basculant, care ti înregis
trează greutatea exactă. Toate 
informațiile respective, ca și 
diferitele tratamenîe veterinare 
la care a fost supus animalul 
sînt afișate pe un ecran șl apoi 
depozitate în memoria compute
rului. Sistemul poate cuprinde 
pină la 65 000 de vite.

• TELEVIZIUNEA Șl
ELEGANȚA. femeile
dornice sâ afle cum le-ar sta cu 
o nouă coafură sau cu o nouă
rochie, specialiștii niponi au re
alizat un sistem video. „Style- 
setter". care permite realizarea 
unei largi game de variante ca
pilare sau vestimentare pentru 
una și aceeași persoană. Puțind 
urmări în direct pe un ecran

diferitele variante (vezi foto), 
persoana respectivă poate alege 
coafura sau piesa de îmbrăcă
minte pe care o consideră cea 
mai convenabilă, fără a mai fi 
nevoie să treacă prin cabina de

Dg
probă pentru a încerca diferite 
peruci etc.

• SE MUTA... UN 
OGOR. O astfel de operație, 
mai puțin obișnuită, are loc la 
exploatarea carboniferă „An- 
grenski", din Uzbekistan, unde 
stratul de pămînt fertil sub care 
s-a descoperit cărbune este des
prins cu ajutorul unor buldo
zere puternice, încărcat în au
tobasculante și transportat pe 
malul rîului Angren, unde este 
împrăștiat din nou în vederea 
repunerii lui în cultură. Pină la

sfârșitul anului va fi astfel de
clasată o cantitate de aproxima
tiv cinci milioane de metri cubi 
de pămînt, iar prima cultură 
semănată pe ogorul mutat va 
fi lucerna. ,

© CELULE SOLARE 
PERFECȚIONATE. Cercc' 
tările științifice au stabilit că 
bateriile solare transformă mai 
eficient în electricitate anumite 
culori ale spectrului decît alte
le. De aici ideea specialiștilor 
unor laboratoare din S.U.A. și

R.F.G. de a utiliza filtre fluo
rescente pentru a ..deplasa" re
partiția spectrală a luminii so
lare spre aceste culori. Se apre
ciază că randamentul bateriilor 
solare poate fi multiplicat de 
patru ori gratie unui ecran con- 
ținînd un colorant care absoarbe 
roșul.

© DIALOG... FLUIE
RAT. Vilaetul Ghiresun, din 
Turcia, se află la circa 600 km 
nord-est de Ankara. Zona mun
toasă din partea sa centrală este 
greu accesibilă și slab populată. 
Intre localități nu există, desi
gur, telefon. în aceste condiții, 
locuitorii unui număr de 35 de 
sate au inventat o „limbă-tele- 
graf" cu ajutorul căreia țăranii

pot comunica in satul vecin 
despre nașterea unui copil, o 
nuntă, moartea unui prieten, pot 
să ceară ajutor etc. Pentru a- 
ceasta, cel interesat urcă în vîr- 
ful dealului celui mai apropiat 
și transmite informațiile res
pective cu ajutorul unor semna
le fluierate. Cu ajutorul fluie
răturilor se pot organiza „dialo
guri" la o distanță de pînă la 
trei km. Originala „limbă-tele- 
graf" este cunoscută de circa 
2 000 de oameni.

• NOI VESTIGII ALE 
CIVILIZAȚIEI MAYA. Două 
expediții arheologice Organizate 
în 1979 și 1980 au indentificat în 
departamentul El-Peten din Gu
atemala ceea ce se apreciază a

fî cel mai important centru al 
civilizației maya din America 
Centrală. Descoperirile făcute — 
aproape 200 de clădiri și 12 pi
ramide — demonstrează că epo
ca de maximă înflorire a acestei 
civilizații nu s-a situat în vea
cul al cincilea al erei noastre, 
cum se considera pînă acum, ci în 
veacurile unu si doi e.n. Peste 
90 la sută din obiectele găsite 
datează din perioada de dinain
tea erei noastre. Aceasta con
firmă ipoteza câ maya au creat 
o civilizație dezvoltată, simul
tană cu cea a romanilor. In așa- 
zisul „Templu al jaguarului" 
arheologii au dezgropat o mască 
de aproape șapte metri, repre- 
zentînd o ființă mitologică — 
jumătate om. jumătate animal 
— de o excepțională expresivi
tate.

i



Pentru pate în lume! Nu, altor Hiroșime și Nagasaki!

Aceste cuvinte au constituit una din devizele sub care s-a desfășurat marșul internațional al păcii, care a 
pornit la 22 iunie din Copenhaga și s-a terminat printr-o impresionantă manifestație pe străzile Parisului. 
Fotografia de mai sus, care surprinde o secvență din timpul acestei demonstrații, este grăitoare pentru am
ploarea dobindită de mișcarea împotriva introducerii de noi arme nucleare pe continentul nostru, pentru 

pace In Europa și în întreaga lume

„Este necesară o reformă a sistemului monetar 
internațional cu participarea tuturor națiunilor" 

O declarație a ministrului francez al comerțului exterior

JAPONIA:

Conferința internațională împotriva 
bombelor atomice și cu hidrogen

TOKIO 8 (Agerpres). — La Na
gasaki au început lucrările celei 
de-a treia etape a Conferinței in
ternaționale împotriva bombelor 
atomice și cu hidrogen, care are loc 
cu ocazia comemorării a 36 de ani 
de la bombardamentele atomice 
asupra orașelor nipone Hiroshima 
și Nagasaki. Delegații din 32 de țări 
ale lumii, între care și România, și 
reprezentanții a 13 organizații in
ternaționale, împreună cu militanți 
japonezi pentru pace și dezarmare 
examinează cele mai actuale pro
bleme ale stăvilirii cursei înarmă

OLANDA:

Amplă demonstrație pentru oprirea 
cursei înarmărilor

HAGA 8 (Agerpres). — tn cadrul 
acțiunilor destinate opririi cursei 
înarmărilor, la baza N.A.T.O. de la 
Havelttrberg, Olanda, a avut loc o 
amplă demonstrație de protest. Un 
purtător de cuvint al organizației

ITALIA:

Proteste contra amplasării noilor rachete 
nucleare pe teritoriul țării

ROMA 8 (Agerpres). — Organi
zația din Sicilia a Partidului Co
munist Italian a condamnat intr-o 
declarație hotărirea guvernului 
Italiei de a amplasa pe teritoriul 
țării noile tipuri de rachete ame
ricane cu rază medie de acțiune. 
Guvernul a anunțat, printr-un co
municat oficial publicat vineri, 
că principala bază din Italia a 
rachetelor americane va fi stabilită 

rilor, ale dezarmării, ale scoaterii 
in afara legii și eliminării. arma
mentelor nucleare, ale utilizării 
pașnice a energiei atomice. De ase
menea, sint dezbătute sarcinile ce 
revin mișcărilor pentru pace in ca
drul pregătirilor pentru cea de-a 
doua sesiune a Adunării Generale 
a O.N.U. consacrată dezarmării, 
care va avea loc in 1982.

Etapele anterioare ale conferinței 
s-au desfășurat la Tokio și Hiroshi
ma, reuniunea urmind să se încheie 
în Okinawa.

care a inițiat această manifestație 
a declarat, potrivit agenției Reuter, 
că la această bază sînt depozitate 
arme nucleare.

Acțiuni asemănătoare vor fi or
ganizate, în zilele următoare, în 
orașele Haga, Steenwijk și Hengelo.

în zona aeroportului Comis», din 
sudul insulei.

Secretarul Comitetului regional 
Sicilia al P.C.I., Gianni Parisi, 
a exprimat, într-o declarație, opo
ziția hotărîtă a comuniștilor față 
de aceste planuri ale guvernului, 
arătind, totodată, că existența unor 
asemenea baze în Sicilia „repre
zintă un ,pericol extrem de grav" 
pentru întreaga regiune.

&

INTILNIRE. In zilele de 6—7 au
gust 1981, la Praga a avtit loc o 
întîlnire a reprezentanților organi
zațiilor luptătorilor antifasciști, ve
teranilor de război și luptătorilor 
pentru libertate din unele țări so
cialiste, care a prilejuit schimburi 
de păreri privind activitatea aces
tor organizații pentru reluarea 
cursului de destindere și dezarma
re, a luptei lor împotriva fascismu
lui și neofascismului. Din partea 
Comitetului foștilor luptători și ve
teranilor de război împotriva fas
cismului din România a participat 
o delegație condusă de Andrei 
Neagu, președintele comitetului.

UN NOU REACTOR NUCLEAR 
— al'optulea, a fost pus în funcțiu
ne în Suedia, a anunțat Oficiul 
național al energiei. Prin aceasta, 
capacitatea de producție a centra
lelor nucleare aflate în stare de 
funcționare în Suedia s-a ridicat la 
6 000 megawați, ceea ce echivalea
ză cu a zecea parte din producția 
energetică națională.

GREVA. Mecanicii de la sol ai 
societăților aeriene australiene s-au 
pronunțat, vineri, pentru prelungi
rea grevei declarate la începutul 
săptămînii, pînă la satisfacerea re
vendicărilor lor de îmbunătățire a 
condițiilor de muncă și viață, s-a 
anunțat la Sydney.

POPULAȚIA ȚARILOR MEM
BRE ALE C.E.E. Potrivit datelor 
furnizate de Comisia C.E.E., popu
lația celor 10 țări membre se ridica 
la mijlocul anului 1979 la 269 mili
oane locuitori, ceea ce reprezintă 
mai puțin de șapte la sută din cea

PARIS 8 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat în exclusivitate săp- 
tăminalului „Le Nouvel Economiste", 
ministrul francez al comerțului ex
terior, Michel Jobert, estimează că 
la ora actuală „dezordinea moneta
ră" reprezintă una dintre cauzele 
principale ale dificultăților economi
ce întîmpinate de țările occidentale. 
Polemica actuală privind nivelul ri
dicat al dobînzilor americane repre
zintă un element secundar, a apreciat 
ministrul francez, deoarece adevăra
ta problemă o constituie inflația, 
„vie și durabilă". Michel Jobert afir

Evoluția situației din Bolivia
LA PAZ 8 (Agerpres). — Ministrul 

de externe al Boliviei, Mario Rolon 
Anaya, a anunțat, potrivit agențiilor 
France Presse și E.F.E., că în urma 
unor prime negocieri între generalul 
Alberto Natusch Busch, unul din con
ducătorii rebeliunii declanșate luni 
la Santa Cruz, și generalul Celso 
Torrelio Villa, membru al Juntei 
comandanților bolivieni, aflată ac
tualmente la conducerea statului, 
s-a ajuns la un acord în vederea 
foirnării unui „guvern de tranziție".

In baza acordului, comandamentul 
comun al insurgenților din Santa 
Cruz recunoaște Junta comandanți
lor, care se angajează să suspende 
pedepsele prevăzute pentru militarii 
ce nu s-au prezentat la apel, aceștia 
putînd reveni la unitățile lor. Tot
odată, s-a convenit ca, imediat după 
semnarea acordului, unitățile rebele 
de la Santa Cruz să fie demobilizate.

^AGENȚIILE DE PRESA
pe scurt

a întregii planete. In 1979, cea mai 
mare rată a natalității ș-a. înregis
trat în Irlanda, iar media cea mai 
ridicată de vîrstă a fost în Olanda, 
relevă raportul comisiei. .

UN NOU SATELIT „INTERCOS- 
MOS“. La 7 august, în Uniunea So
vietică a fost lansat un nou satelit 
„Intercosmos". Aparatura științifică 
instalată la bord a fost realizată de 
oameni de știință și specialiști din 
R.P. Bulgaria, in colaborare cu spe
cialiști sovietici. Destinația princi
pală a satelitului este de a continua 
cercetările complexe ale proceselor 
fizice ce au loc în ionosfera și 
magnetosfera Pămîntului. Sistemele 
de bord funcționează normal.

ACCIDENTE MARINE. Potrivit 
statisticilor publicate de Agenția 
niponă pentru securitatea maritimă, 
in 1980 în apele din apropierea Ja
poniei s-au ciocnit 2 386 de nave, 
cu 241 mai multe decît in anul pre
cedent. In urma acestor accidente. 
444 de persoane și-au pierdut viața 
(cu 105 mai multe decît în 1979).

REALEGERE. U Ne Win, pre
ședintele Republicii Birmane, a fost 
reales în funcția de președinte al 
Comitetului Central Executiv al 
Partidului Programului Socialist 

„WASHINGTON STAR" — EDIȚIE FINALA. Marele cotidian de 
seară al capitalei americane și-a încetat existența. In „ediția finală", care 
a apărut in 425 000 exemplare (cu 100 000 mai multe decât de obicei), pe 
prima pagină a fost tipărit cu litere groase titlul : „S-air încheiat cei 128 
de ani de serviciu". Tot in prima pagină este publicată o scrisoare a pre
ședintelui Reagan care exprimă regretul pentru dispariția ziarului. Cauzele 
sînt de ordin financiar, deficitul ziarului ridicindu-se la 80 milioane 
dolari.

mă că inflația a fost generată de 
crearea unor lichidități internaționa
le care „nu au acoperire în muncă 
sau venituri".

Ministrul francez a arătat că tre
buie să se întreprindă o reformă a 
sistemului monetar internațional, cu 
participarea tuturor națiunilor. A- 
ceastă reformă, a precizat el, pre
supune și schimbarea regulilor de 
funcționare ale Fondului Monetar In
ternațional, în sensul că statele 
membre care concentrează in prezent 
toate puterile trebuie să-și împartă 
atribuțiile cu celelalte națiuni.

Agenția France Presse menționea
ză că negocierile dintre cele două 
părți aflate în conflict vor continua 
pentru definitivarea direcțiilor de 
acțiune ale viitorului guvern bo
livian.

De asemenea, Junta urmează să 
convoace toți comandanții de unități 
militare din țară, pentru desemnarea 
noului șef al statului.

Pe de altă parte, s-a anunțat că 
generalul Alberto Natusch Busch a 
sosit la La Paz unde, în cadrul unei 
conferințe de presă, a recunoscut de
plina autoritate a Juntei comandan
ților. Observatorii politici interpre
tează această declarație drept o ad
mitere a eșecului rebeliunii militare 
de la Santa Cruz, scrie France 
Presse.

Agențiile de presă relevă însă că, 
în pofida acordului intervenit, situa
ția militară din Bolivia continuă să 
fie nesigură.

I

Birmanez. Ca secretar general al 
C.C. ăl partidului a fost ales 
Thuang Kyi.

INDICELE PREȚURILOR DE , 
CONSUM DIN ELVEȚIA, potrivit 
datelor oficiale publicate la Berna, | 
a crescut, în perioada iulie 1980 — 
iulie 1981, cu 6,6, la sută, aceasta I 
fiind cea mai însemnată majorare 
din ultimii șase ani. 1

TABLOUL INTITULAT „BĂR
BATUL CU CHITARA", realizat în I 
1914 de Georges Braque (1882—1963) 
a fost achiziționat de statul francez I 
pentru suma de 9 milioane franci. 
Această capodoperă a lui Braque 
este considerată în întreaga lume i 
drept unul dintre marile tablouri 
din perioada cubistă a pictorului. ' 
Tabloul (133/74 centimetri) va ră- 
nlîne astfel in Franța la Muzeul de 
artă modernă din Beaubourg.

INTERZICEREA BOXULUI PRO- I 
FESIONIST IN NORVEGIA. Parla
mentul norvegian a adoptat o lege 1 
care interzice în țară boxul profe- . 
sionist. Mai mult, cei care se urcă 
in ring în scopul unui cîștig bănesc | 
sint pasibili de pedeapsa cu închi
soarea pe o durată de trei luni. O I 
legislație similară a fost adoptată, 
acum cîțiva ani, și de parlamentul 
Suediei. ,

Ziua internațională de solidaritate cu lupta femeilor

Femei sud-africane demonstrînd împotriva represiunilor polițienești soldate 
cu numeroase victime, între care Steve Biko, reprezentant al mișcării de tineret

Pentru asigurarea accesului Namibiei la independență

600 000 de șomeri de la orașe și din 
zonele rurale, peste 50 la sută sînt 
femei.

Aceleași condiții de viață sînt 
rezervate și femeilor din Namibia, 
teritoriu acaparat în mod abuziv de 
R.S.A., care a extins și aici practi
cile apartheidului.

Femeile, ca și bărbații, nu se pot 
împăca cu situația creată; atît în 
R.S.A., cit și în Namibia, în ultimii 
ani a luat o tot mai mare amploare 
lupta femeilor împotriva rînduieli- 
lor rasiste, pentru obținerea unor 
drepturi egale între toți membrii 
societății, indiferent de (ev cârea 
pielii. Iar această mișcare''a.-oplă, 
desfășurată în condiții deosebit de 
grele, se bucură de sprijinul forțe
lor progresiste din întreaga lume, 
care condamnă perpetuarea rușinoa
sei și anacronicei politici de 
apartheid.

Alăturindu-și glasul popoarelor de 
pretutindeni, poporul român își 
reafirmă solidaritatea cu lupta po
poarelor din R.S.A. și Namibia, ce- 
rind, și cu prilejul aniversării de 
azi, să se pună capăt represiunilor 
și teroarei din teritoriile respective, 
să fie abolită politica discriminări
lor rasiale cu întregul ei cortegiu 
de practici inumane și consecințe 
nocive asupra cauzei păcii, libertă
ții și progresului.

O.N.U. pentru decolonizare
unor țări occidentale de ,.a amenda 
sau. chipurile. întări" rezoluția de 
bază a Consiliului de Securitate asu
pra Namibiei. Krishna a precizat că 
obiectează împotriva recentei vizite 
efectuate la Washington de Dirk 
Mudge, asa-zis „președinte" al pre
tinsului „Consiliu de Miniștri" din 
Namibia, instaurat de Republica 
Sud-Africană. subliniind că astfel de 
acțiuni nu sînt de natură să încura
jeze o soluționare a problemei Na
mibiei în spiritul rezoluțiilor O.N.U.

★
LUANDA 8 (Agerpres). — Forțele 

armate ale regimului rasist al Re
publicii Sud-Africane au concentrat 
40 000 de militari la frontiera nami- 
biană, îpcepînd din luna iunie, a 
declarat adjunctul ministrului aface
rilor externe angolez, Venacio de 
Moura.

Subliniind că soldații sud-africani, 
sprijiniți de un puternic echipament 
militar, terestru și aerian, urmăresc 
lansarea de acțiuni agresive împotri
va populației civile și a obiectivelor 
economice din Angola, Venacio de 
Moura a atras atenția asupra perico
lului pe care îl reprezintă astfel de 
acte pentru pacea în lume.

In Hainan se înfiripă 
o nouă legendă...

Broboane lăptoase se adună domol 
în șănțulețul abia crestat cu mișcări 
sigure de cuțit în scoarța deja mar
cată de vechi cicatrice spiralate. 
Șuvița subțire de „lapte" se pre
linge în bolul colector, prins de 
trunchi cu grijă, printr-o cingă
toare, In jur. alți arbori de cauciuc 
sint pregătiți să-șl dea și ei obolul 
de prețios lichid, din care nici o 
picătură n-are voie să se piardă.

Undeva, printre ei. din pămintul 
de culoarea teracotei răsare o in
scripție în piatră albă: „Această 
fermă e o comoară, iar insula, o 
perlă din sudul Chinei". Nu în- 
tîmplător, aceste cuvinte rostite de 
Clu En Lai au fost înscrise aici. în 
mijlocul plantației. Arborii de 
cauciuc sînt cea mal de preț bo
găție naturală nu numai pentru 
ferma aceasta din Na Da. ci pentru 
întreaga insulă Hainan.

Iar oamenii fac totul pentru ca a- 
ceastă comoară să crească neconte
nit. Dacă înainte de 1949, anul e- 
liberării, pe întreaga insulă plan
tațiile însumau doar 30 000 de mu 
(15 mu “ 1 hectar), în prezent 
„împărăția" cauciucului natural se 
întinde pe 5 milioane de mu. Iar 
desțelenirile sînt menite s-o extin
dă an de an. Numai aici, la ferma 
din Na Da, în următorii trei ani 
puieții de „hevea" vor pune stăpî- 
nire pe alți 10 mii de mu de teren.

După 6—7 ani de la plantare, fie
care exemplar din generațiile tinere 
va da anual, timp de 30 de ani. o 
cantitate aproape dublă de latex 
față de ceea ce se obține în pre
zent. Garanția acestei producții spo
rite o dau lucrările specialiștilor de 
la Institutul de cercetări a florei 
tropicale din sudul Chinei, care își 
are sediul aici, la Na Da.

O primă „carte de vizită" a in
stitutului amplasat la capătul unei 
alei străjuite de palmieri ma- 
iestuoși : o cafea aromată și tare, 
servită în cești mari, după tradiția 
localnicilor din Hainan, pentru care 
cafeaua și nu ceaiul a fost dintot- 
deauna băutura preferată. Or. ma
teria pentru prepararea ei provine 
de la ferma experimentală a a-

eestiu centru de cercetări, ce și-a 
propus. între altele, să reintroducă 
masiv această cultură, defrișată ne
rațional intr-un trecut nu prea în
depărtat. s

Misiunea principală a institutului, 
despre care vorbește cu însuflețire 
directorul ei, Huan Ciun Tau, bo
tanist de reputație internațională, 
este însă legată de „promovarea" 
arborelui de cauciuc.

Prin efortul științific al cercetă
torilor de aici și din celelalte șase 
secții și trei stațiuni experimentale 
ale institutului, răspîndite pe în
treaga insulă, varietăți mai pro
ductive de „hevea". originare din 
Malaesia și Indonezia, au fost a- 
daptate, cu succes, la condițiile pe
doclimatice din Hainan. Practic, 
fiecare exemplar din plantațiile ul
timilor ani beneficiază de un ade
vărat „certificat de garanție" din 
partea cercetării științifice.

Priceperea specialiștilor de aici nu 
se rezumă însă la metodele clasice 
de „ameliorare" a naturii. Ei au 
știut să-și facă un aliat și din 
tehnica de vîrf a ingineriei gene
tice. pentru a reduce din handicapul 
pe care îl are silvicultura fată de 
agricultură: ciclul lung de creștere 
care face ca rezultatele să se lase 
îndelung așteptate.

Pentru vizitatori, posibilitatea de 
a urmări „pe viu" calea străbătută 
de „primiri născut" al acestei teh
nici ultramoderne, care a dus la 
mutații complexe în codul genetic 
al embrionului arborelui de cauciuc, 
este de-a dreptul pasionantă.

Și aceasta începînd cu laboratorul 
în care diferitele faze din dezvol
tarea embrionului de hevea sînt 
vizibile în sutele de eprubete de 
cultură, dispuse într-o aliniere per
fectă, și pînă la o grădină împrej
muită cu grijă, de pe unul din lo
turile experimentale din apropiere, 
unde cercetătorii veghează la evo
luția acestor 30 de „copii minune", 
dintre care cîțiva împlinesc trei 
ani. Oamenii de știintă mai au 
însă de așteptat încă vreo trei-patru 
ani pînă să primească deplina con
firmare a speranțelor lor.

— Abia cînd acești arbori vor da 
prima recoltă de latex, vor dovedi 
că sînt mai productivi, mal rezis
tent! la căldură, la frig, la taifu
nuri vom putea spune că din 
mîinile noastre a ieșit arborele de 
cauciuc al viitorului — ține să pre
cizeze directorul institutului.

Dacă în ce privește ameliorarea 
arborelui de cauciuc cu ajutorul in
gineriei genetice, cercetătorii in
stitutului trăiesc încă anotimpul 
așteptărilor, cel al împlinirilor a 
început demult pentru alte soiuri 
de arbori și plante.

Intr-adevăr, peste 450 de arbori și 
alte plante tropicale, provenind din 
mai bine de 80 de țări, au fost a- 
climatizate cu ajutorul „metodelor 
clasice" la condițiile specifice ale 
insulei.

Noii „cetățeni" ai Hainanului, se 
..simt" acum foarte bine, putînd fi 
admirați într-o vastă grădină bo
tanică, încărcată de miresmele dulci 
ale florei tropicale.

Din efectivele aclimatizate. 100 
de soiuri sînt destinate preparării 
de medicamente : împotriva ulceru
lui, a paraziților intestinali, a tu
sei etc. In perspectivă, insula va 
deveni un important furnizor de 
plante medicinale pentru renumita 
farmacologie chineză — milenară 
și în continuă diversificare.

La conturarea viitorului chip al 
insulei Hainan contribuie si repe
rele oferite de planul de perspec
tivă al fermei de stat din Na Da. 
Realizarea unor noi plantații de ar
bori de cauciuc, de cafea, de ceai, 
de piper și, nu în ultimul rînd, de 
orez constituie obiective comune 
pentru toți locuitorii insulei. Si nu 
numai atît. Lemnul bătrînilor ar
bori de cauciuc ce vor fi înlocuiți 
cu culturi tinere vor constitui ma
teria primă a unor fabrici de mobi
lă ce vor fi în curind înființate. De
altfel, toate produsele și subprodu
sele acestei lumi vegetale. în con
tinuă expansiune, urmează să fie 
prelucrate pe plan local.

Iar garanția că natura va rodi 
după cum îi va impune omul o

Pe o plantație de hevea din insula Hainan: o tînără muncitoare efec- 
tuînd crestăturile în spirală din care se vor scurge prețioasele „lacrimi 

de cauciuc"

oferă intensa activitate de cerce
tare științifică ce se desfășoară 
aici. Mulțumită ei va prinde viată 
vechea legendă locală care spune 
că insula este legată de continent 
printr-o punte misterioasă.

La înapoiere. în drum spre Hai- 
kou, capitala insulei, arbuști sălba
tici, cu flori intens colorate în roșu, 
portocaliu și albastru, care se 
succed pe marginea drumului, tri
mit cu gîndul către acel Ovidiu al 
Chinei, Su Dung Puo, căruia lo
calnicii i-au închinat un templu, 
devenit azi loc de pelerinaj. Ce
lebrul poet și patriot din timpul di

nastiei Sung (960—1279), victimă a 
invidiilor și uneltirilor de Ia curte, 
a trăit ani grei de exil în această 
insulă care, vreme de secole, a fost 
loc de aspru surghiun pentru con
damnați! politici. într-o poezie el 
spunea că florile ce cresc aici il 
fac să se simtă zi de zi. în ciuda 
izolării, mai apropiat de locuitorii 
insulei, de toți locuitorii tării. Cu
vinte profetice: astăzi vechiul loc 
de exil se racordează tot mai mult 
la ritmurile și pulsațiile moderne 
ale întregii Chine.

Ioana DABU
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Un beton ciudat

Un strop de singe, un strop de viață. Este mai mult decît un afiș- 
îndemn pentru donatorii de sînge - este o realitate.

Pornind de la ea, chirurgul cardiolog Gordon Hutky, de la spitalul 
San Jose din California, a creat o aparatură complexă care asigură 
colectarea sîngelui pierdut de pacienți în cursul operațiilor, purificarea 
lui și reintroducerea sa automată în circulație. Este extras și reciclat 
chiar și sîngele din tampoanele de vată și tifon. (Astăzi, Lavoisier ar 
spune nimic nu se pierde, nimic nu se creează, totul se reciclează).

Dar solicitările se ^multiplică și se diversifică - penuria de materii 
prime este un excitant al inventivității. Din sînge și caseină se obțin 
cleiuri cu largi aplicații în industria mobilei (nici fotoliul lui Lady 
Macbeth h-ar fi scîrțiit cu asemenea lipituri). Plus solicitările de plasmă 
sanguihă în industria farmaceutică, în producția cosmeticelor (garan
tat - obrăjori ca doi bujori), plus, utilizări în industria îngrășăminte
lor, în zootehnie și chiar la spumele extinctoare.

Una din cele mai originale utilizări este propusă acum de ingi
nerul; Charles Laleman: inspirîndu-se, poate, din superstițiile alchimiști
lor sau din legendele aztecilor, el preconizează folosirea sîngelui la 
construcția betonului. Lista avantajelor este impresionantă - betoanele 
preparate cu sînge sînt ușoare, poroase, energoeconomice, izoterme și 
termoizolante, cu calități mecanice superioare etc., etc. „Betonul san- 
guinizat" a depășit stadiul de proiect - în cîteva țări este de-acum 
folosit la construcții portuare, hale industriale, ziduri pentru rezervoare.

„Piața este imensă, declară inginerul Laleman, aș putea folosi tot 
sîngele disponibil". E adevărat, se referă la sîngele animalelor — dar 
proprietățile sînt asemănătoare la toate vertebratele superioare.

Inclusiv cel umtfn.
ineît revoluției tehnologice în construcții I se deschid orizonturi 

ample - lichidul roșu și cald curge azi din abundență.
De pildă, s-ar putea amplasa în mod eficient numeroase unități 

producătoare de asemenea prefabricate în Orientul Apropiat și 
Mijlociu, în Asia de Sud-Est sau pe continentul african. Valorificînd 
noul adjuvant care acum se irosește pe caldarîmul străzilor, Africa de 
Sud, Paraguay și alții ar deveni exportatori de beton roșietic.

Ar crește, pe plan mondial, coeficientul de onorabilitate al ne
gustorilor de tunuri, care și-ar putea trece pe cartea de vizită calita
tea de antreprenori de materiale de construcții; la fel constructorii de 
armament care promit să ucidă tot mal mult; tot mai repede și tot 
mai departe și-ar schimba statutul social devenind colegi ai betoniști- 
lor. Realizîndu-se astfel împăcarea istorică dintre sabie și mistrie.

E drept, deși încă de la crearea cazematelor amestecul de beton 
cu sînge nu-i o "noutate tehnologică, s-ar putea ca unii să nu se simtă 
la largul lor locuind sau lucrind în cutiile de zid unde igrasia s-ar 
confunda cu hemoragia.

Dar dacă se au în vedere arsenalele existente, care deschid omenirii 
perspectiva strălucită a unui vast abator, atunci într-adevăr se poate 
spune că noua tehnologie are viitorul asigurat : s-ar crea atîta materie 
primă pentru construcțiile din sînge betonat sau din beton însîngerat 
îneît ar apărea riscul să nu mai existe locatari pentru ele...

E o perspectivă care cere omenirii să judece și — mai ales - să 
acționeze. Cu sînge rece.

N. CORBU

*
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• Reuniunea Comitetului
NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). 

— Luînd cuvîntul în cadrul unei 
reuniuni a Comitetului O.N.U. 
pentru decolonizare, observatorul 
S.W.A.P.O. la Națiunile Unite. Theo 
Ben Gurirab. a insistat asupra nece
sității menținerii în forma sa iniția
lă, prevăzută în rezoluția Consiliului 
de Securitate din 1978. a planului 
adoptat de Consiliul de Securitate 
privind accesul Namibiei la indepen
dență. El a apreciat că Africa de Sud 
găsește motive de încurajare în po
litica în curs a S.U.A.. informează 
agenția Associated Press. Theo Ben 
Gurirab a cerut statelor membre ale 
O.N.U. să sprijine inițiativa țărilor 
africane privind convocarea unei 
sesiuni speciale a Adunării Generale 
a O.N.U., consacrată Namibiei. în 
perioada. 3—11 septembrie.

In cadrul reuniunii. președintele 
în exercițiu al Consiliului O.N.U. 
pentru Namibia, Natarajan Krishna 
(India), a cerut tuturor pârtilor in
teresate. în special marilor state oc
cidentale aliate ale Africii de Sud. să 
exercite presiuni asupra acesteia 
pentru a o determina să se retra
gă din teritoriul namibian. Consi
liul O.N.U. pentru Namibia, a pre
cizat el. este neliniștit de eforturile

La invitația Comitetului O.N.U. 
împotriva apartheidului, forțele de
mocratice și progresiste de pretu
tindeni marchează astăzi „Ziua in
ternațională de solidaritate cn 
lupta femeilor din Africa de Sud 
și Namibia".

Urmînd unor manifestări similare 
organizate în ultima vreme, această 
zi — care coincide cu împlinirea a 
25 de ani de la marea demonstrație 
a celor 20 000 de femei sud-africane 
din 9 august 1956 împotriva intro
ducerii unor noi restricții de circu
lație și altor măsuri de discrimina
re rasială — are rolul de a atrage 
atenția opiniei publice mondiale a- 
supra psituației dramatice a popu
lației lipsite de cele mai element 
tare drepturi din cele două terito
rii africane.

Așa cum se știe, R.S.A. constituie 
de multă vreme o adevărată închi
soare pentru milioane de negri, in
diferent de sex. Femeile sînt in 
mod special victime ale apartheidu
lui; ele nu au dreptul să facă 
parte din vreo organizație politică, 
duc greul muncii în bantustane și 
sînt cel mai prost retribuite ; ele 
primesc mai puțin de jumătate din 
salariul unui bărbat de aceeași rasă 
și numai 8—10 la sută din cel în
casat de bărbații albi. Din cei
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