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LA INVITAȚIA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU,
uri a Început

Vizita oficială de prietenie a Altetei Sale seicul
later Al M Ai-Jaber N-Sabat, emirul statului Kuweit
O nouă ilustrare a bunelor relații româno-kuweitiene, a dorinței comune de a extinde 
colaborarea reciproc avantajoasă dintre cele două țări și popoare

Sosirea
in Capitala

La invitația președintelui Republi
cii Socialiste România, tovarășul 

ae Ceaușescu, simbătă a sosit in 
Can tală. intr-o vizită oficială de 
prietenie in tara noastră. Alteța Sa 
șeicui Jaber Al-Ahmad Al-Jaber Al- 
Sabah, emirul statului Kuweit.

Noul dialog la nivel inalt româno- 
kuweitian se înscrie ca un moment 
important și semnificativ in dezvol
tarea relațiilor de prietenie și co
laborare multilaterală dintre țările 
și popoarele noastre. EI vine să de
monstreze. totodată, hotărîrea Româ
niei și Kuweitului de a conferi un 
conținut și mai bogat relațiilor bila
terale, precum și conlucrării pe tări- 
mul vieții internaționale, pentru a-și 
aduce o contribuție de seamă la cau
za păcii, a luptei popoarelor pentru 
.făurirea unei lumi mai bune și mai 
drepte. Vizita înaltului sol al po
porului kuweitian constituie, tot
odată, o grăitoare expresie a bunelor 
relații pe care România le întreține 
cu țările arabe prietene, cu toate sta
tele care au pășit pe calea dezvoltă
rii libere, independente, relații bazate 
pe încredere, colaborare și prietenie 
trainică.

Ceremonia sosirii a avut Ioc pe 
aeroportul Otopeni, împodobit sărbă
torește. Pe frontispiciul aerogării se 
aflau portretele președintelui Nicolae 
Ceaușescu și Altetei Sale șeicul Jaber 
Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, înca
drate de drapelele Republicii Socia
liste România și statului Kuweit. Pe 
mari pancarte se puteau citi, in lim
bile română și arabă, urările : „Bun 
venit în Republica Socialistă Româ
nia Altetei Sale șeicul Jaber Al-Ah
mad Al-Jaber Al-Sabah. emirul sta
tului Kuweit !“. „Să se dezvolte con
tinuu bunele relații statornicite între 
Republica Socialistă România și sta
tul Kuweit. în interesul și spre binele 
ambelor popoare, al cauzei păcii și 
ințelegerii in lume !“.

în intimpinarea înaltului oaspete a 
venit tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste

. aflau, de asemenea, prezenți to
varășii Ilie Verdeț, Cornel Burtică. 
Virgil Cazacu, Ion Dincă, Ludovic 
Fazekas. Gheorghe Pană. Ion Pătan, 
Gheorghe Rădulescu, Stefan Andrei. 
Emilian Dobrescu, Nicolae Giosan, 
membri ai guvernului, generali și 
ofițeri.

Pe aeroport se aflau, de asemenea, 
șefi de misiuni diplomatice ai unor 
țări arabe acreditați în tara noastră, 
precum și reprezentantul permanent 
al Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei la București.

Aeronava cu care călătorește înaltul 
oaspete a aterizat la ora 11.30.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
adresat un călduros bun venit Altetei 
Sale șeicul Jaber Al-Ahmad Al-Jaber
(Continuare în pag. a III-a)

Dineu

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe ministrul pescuitului și economiei maritime 

din Republica Islamică Mauritania
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit simbătă pe locotenent- 
colonel Soumare Silmane, membru 
al ■ Comitetului Militar de Salvare 
Națională din Republica Islamică 
Mauritania, ministrul pescuitului și 
economiei maritime, aflat într-o vi
zită în țara noastră.

La întrevedere a luat parte Marin 
Capisizu, ministru secretar de stat la 
Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, șeful Departamentului 
industriei alimentare.

A fost de față Mohameden Ould 
Ahmedou Salem, ambasadorul Repu
blicii Islamice Mauritania la Bucu
rești.

Ministrul mauritan a înminat to
varășului Nicolae Ceaușescu un me
saj de prietenie din partea președin
telui Comitetului Militar de Salvare 
Națională, șeful statului și al guver
nului Republicii Islamice Mauritania, 
Iocotenent-colonel Mohamed Khouna

Ould Haidalla, în care sînt transmise 
urări personale de sănătate, împre
ună cu înalta sa apreciere față de 
șeful statului român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mul
țumit și a rugat să se transmită șefu
lui statului mauritan, membrilor Co
mitetului Militar de Salvare Națio
nală cele mai bune urări iar poporu
lui mauritan prosperitate și bună
stare.

In cadrul convorbirii au fost rele
vate cu satisfacție bunele relații de 
prietenie și colaborare dintre Româ
nia. și Mauritania și au fost exami
nate posibilitățile extinderii și apro
fundării raporturilor, de conlucrare 
dintre cele două țări. S-a apreciat că 
un domeniu important în care Româ
nia și Mauritania pot să-și diversi
fice conlucrarea reciproc avantajoasă 
îl constituie agricultura și pescuitul. 
Au fost stabilite orientările colaboră
rii româno-mauritane în acest sector 
important al economiilor naționale

ale celor două țări. S-a relevat că in
tensificarea conlucrării dintre Româ
nia și Mauritania pe multiple pla
nuri este în folosul dezvoltării eco
nomice reciproce, al cauzei păcii și 
colaborării internaționale.

în cadrul schimbului de vederi in 
probleme actuale ale vieții interna
ționale s-a subliniat necesitatea in
tensificării colaborării între țările in 
curs de dezvoltare și nealiniate, ca și 
în cadrul unor organisme internațio
nale în vederea accelerării dezvoltă
rii lor economico-sociale, pentru li- 

— chidarea subdezvoltării și făurirea 
unei noi ordini economice mondiale. 
S-a exprimat, totodată, dorința ca 
România și Mauritania să colaboreze 
în continuare pe plan internațional 
pentru a-și aduce o contribuție spo
rită la soluționarea marilor probleme 
ale omenirii.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

călan .• A intrat în funcțiune
prima baterie a noii cocserii

convorbirilor oficiale
La Palatul Consiliului de Stat au 

început, simbătă, convorbirile oficia
le intre președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și emirul statului Kuwe
it, șeic Jaber Al-Ahmad Al-Jaber 
Al-Sabah.

La convorbiri participă :
Din partea română — Ion Dincă, 

prim viceprim-ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste România, 
Cornel Burtică, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, Emilian Dobrescu, vice
prim-ministru al guvernului, pre
ședintele Comitetului. de Stat al Pla
nificării, Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, Gheorghe' Caranfil, 
ministrul industriei chimice. Petre 
Gigea, ministrul finanțelor. Vasile 
Pungan, ministru secretar de stat, 
consilier al președintelui Republicii, 
Ștefan Bîrlea. directorul cabinetului 
președintelui Republicii, Silviu Curti- 
ceanu,' secretar prezidențial și*  al . 
Consiliului de Stat, Marcel Dinu, di
rector în Ministerul Afacerilor Ex
terne.

președintele

șeicul Jaber Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah

Din partea kuweitiană — Abdul 
Rahman Salim Al Ateeqi, consilier 
la cabinetul emirului, Jassim Khalid 
Al Marzook, ministrul comerțului și 
industriei, Abdullatif Yusuf Al Ha
mad, ministrul finanțelor și al pla
nificării, Rashed Abdul Aziz Al- 
Rasiied, subsecretar de stat la Minis
terul Afacerilor Externe, Mohammed 
Darwish Al Arady, subsecretar de 
stat la divanul emirului. Aii Essa AI 
Wazzan, subsecretar de stat la Mi
nisterul Comerțului și Industriei, 
Ibrahim Mohammed Al Shatti. direc
torul cabinetului emirului, Adel Nai- 
mundeen Al Jaraah, ambasadorul 
statului Kuweit în România, Khalid 
Al Babtein, consilier în departamen
tul politic din M.A.E., Mohamad 
Hassan, director general al Compa
niei kuweitiene de aprovizionare.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
salutat cu căldură vizita șeicului 
Jaber Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, 
exprimîndu-și convingerea că schim
bul de vederi pe căre-1 vor avea se 
va încheia cu rezultate rodnice, con
tribuind astfel la dezvoltarea și 
aprofundarea raporturilor româno- 
kuweitiene în toate sectoarele de ac
tivitate.

Șeicul Jaber Al-Ahmad Al-Jaber 
Al-Sabah a mulțumit călduros pen
tru invitația de a vizita 
afirmîndu-și, la rindul 
derea că actuala vizită, 
la care se va ajunge cu 
vor stimula și mai mult 
lății dintre țările și popoarele noastre.

Sub semnul dorinței comune de a 
conferi noi dimensiuni colaborării

România, 
său. încre- 
înțelegerile 
acest prilej 
bunele re-

bilaterale, convorbirile oficiale româ- 
no-kuweitiene la nivel inalt au pri
lejuit o analiză a evoluției actuale a 
relațiilor dintre cele două țări, și în 
mod deosebit a căilor și posibilități
lor pentru dezvoltarea lor în con
tinuare.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
șeicul Jaber Al-Ahmad Al-Jaber Al- 
Sabah au subliniat cu satisfacție că, 
in perioada care a trecut de la 
vizita șefului statului român în 
Kuweit, in anul 1976, relațiile româ- 
no-kuweitiene aujcunoscut o evolu
ție ascendentă. S-a lărgit conlucrarea 
pe tărim politic, economic și in alte 
domenii de activitate, pe baza depli
nei egalități, stimei, respectului și 
avantajului reciproc. ,

Apreciind rezultatele obținute, cei 
doi șefi de stat au subliniat că sînt 
premise pentru intensificarea colabo
rării și cooperării româno-kuweitie- 
ne in diverse domenii de interes re
ciproc, pentru dezvoltarea și diversi
ficarea schimburilor comerciale, in 
folosul ambelor țări și popoare, al 
cauzei păcii, destinderii șl înțelegerii 
internaționale.

S-a exprimat dorința de a explora 
și valorifica posibilitățile existente 
in vederea consolidării și amplifică
rii cooperării în ramuri economice 
de bază, inclusiv a cooperării în pro
ducție, realizării în comun a unor 
obiective industriale de interes re
ciproc și constituirii unor societăți 
mixte de producție și comercializa
re pentru a oferi posibilitatea unei

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
a oferit, .simbătă, un dineu oficial în 
onoarea Alteței Sale șeicul Jaber 
Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah. emi
rul statului Kuweit.

Au luat parte tovarășii Ilie Verdeț, 
Iosif Banc, Emil Bobu. Cornel Bur
tică, Virgil Cazacu, Ion Dincă. Lu
dovic Fazekas. Gheorghe Pană. Ion 
Pătan. Dumitru Popescu, Gheorghe 
Rădulescu. Ștefan Voitec, Ștefan 
Andrei, Emilian Dobrescu. Petru 
Enache. Mihai Gere. Nicolae Giosan. 
Marin Rădoi. Richard Winter. Ilie 
Rădulescu. Angdlo Miculescu. mi
niștri, conducători de instituții cen
trale, organizații de masă și obștești, 
reprezentanți ai vieții științifice și 
culturale, alte persoane oficiale.

Au participat Abdul Rahman Salim 
Al Ateeqi, Jassim Khalid Al Mar
zook, Abdullatif Yusuf Al Hamad, 
general-maior Salim Al Humood Al 
Sabah, Rashed Abdul Aziz Al-Rashed. 
Abdul Aziz Kamel. Mohammed Dar
wish Al Arady, Ebrahim Mohammed 
Al Shatti. Adel Najmundeen Al 
Jaraah, alte persoane 
însoțesc pe emirul 
vizita sa în România.

în timpul dineului,
tr-o atmosferă cordială, președintele 
Nicolae Ceaușescu și Alteța Sa șeicul 
Jaber Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah 
*u rostit scurte toasturi.

Președintele României, TOVARĂ
ȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, salu- 
tind încă o dată, ca căldură, pre-

oficiale care il 
Kuweitului în

desfășurat in-

zența înaltului oaspete pe păminiul 
țării noastre, a exprimat și în ațest 
cadru dorința ca vizita să marcheze 
un nou moment importantyîn dezvol
tarea relațiilor dintre România și 
Kuweit, in toate domeniile de acti
vitate, îndeosebi în extinderea cola
borării economice, tehnico-științifice 
și culturale, in interesul ambelor po
poare. Dorim, de asemenea, a spus 
președintele României, să dezvoltăm 
o bună colaborare și pe plan inter
național, pentru o politică de destin
dere, de independentă națională și 
de pace.

La rindul său, emirul Kuwei
tului, ALTEȚA SA ȘEICUL JABER 
AL-AHMAD AL-JABER AL-SABAH, 
mulțumind incă o dată președintelui 

• Republicii Socialiste România, gu
vernului și întregului popor român 
pentru primirea călduroasă ce i s-a 
făcut în România, a exprimat hotă- 
rîrea tării sale de a acționa pentru 
dezvoltarea continuă a legăturilor de 
prietenie între România și Kuvveit, 
intre popoarele kuweitian și român.

Cei doi șefi de stat au toastat pen
tru întărirea continuă pe multiple 
planuri a relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre România și Kuweit, 
în interesul ambelor țări și po
poare. pentru o cit mai bună colabo
rare intre popoarele român și kuwei
tian.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste România și 
Kuweitului.

Pe platforma siderurgică din Că
lan a fost consemnat un important 
eveniment pentru siderurgia româ
nească: intrarea în funcțiune a pri
mei baterii de cocsificare a uzinei 
cocso-chimice. După perioada de 
uscare și încălzire a zidăriei, care 
a început în urmă cu citeva luni, 
în cursul zilei de ieri constructorii, 
proiectanții și beneficiarul acestei 
importante investiții — întreprinde
rea „Victoria" din Călan — au trăit 
emoția elaborării celei dinții șarje 
de cocs.

Citeva date tehnico-econopice 
despre noua cocserie ne oferă in
ginerul Dumitru Bucur, directorul 
întreprinderii „Victoria" din Călan: 
„Este prima baterie de cocsificare 
realizată integral cu utilaje și e- 
chipamente de fabricație româneas
că, cu o capacitate de 330 000 tone 
cocs metalurgic pe an. Proiectantul 
— IPROMET București — și con
structorul — întreprinderea de con
strucții siderurgice Hunedoara, pro
ducătorii de utilaje din țară — s-au 
străduit să dea în producție acest 
important obiectiv siderurgic, care 
va contribui la reducerea efortului 
valutar al tării prin folosirea în 
bună măsură a cărbunelui cocsifi- 
cabil din Valea Jiului".

Bateria de cocsificare care a 
început să producă este constituită 
din utilaje și instalații cu un înalt 
grad de tehnicitate, dintre care se 
detașează mașina de șarjare, reali
zată pentru prima oară în tară la 
întreprinderea „1 Mai" din Ploiești. 
Este un utilaj deosebit de complex, 
în greutate de 450 tone, cu peste 
15 mecanisme ce funcționează si
multan. iar unele dintre ele inter- 
conditionat.

Din rîndurile constructorilor și 
beneficiarului, care au acționat in 
strinsă colaborare la realizarea 
acestui obiectiv, am notat citeva 
nume tie oameni ce s-au evidențiat 
in mod deosebit la ridicarea primei 
baterii de cocsificare din Călan:

ORADEA:

Producție sporită
cu consumuri

mai mici
Printr-o strictă evidentă a 

consumurilor energetice la fie
care instalație, utilaj și loc 
de muncă, la întreprinderea 
chimică „Sinteza" din Oradea 

economisit în acest an 
000 MWh energie e- 
3 000 gigacalorii ener

gie termică, 5 000 tone com
bustibil convențional și im
portante cantități de materie 
primă. înlocuirea 
supradimensionate

sectorizarea ilu- 
în secții și atelie- 

prin autoutila- 
unor injectoare mai 

la instalația

motoarelor 
cu altele

mai ușoare, 
minatului 
re, realizarea 
re a unor injectoare mai e- 
conomicoase la instalația de 
ardere a apelor reziduale to
xice și recuperarea căldurii 
de la instalația respectivă sint 
tot atitea principale căi de e- 
conomisire. Un fapt deosebit 
de semnificativ : consumul de 
energie electrică 
un . milion lei producție

10
iar

raportat la 
s-a 

redus cu aproape 10 MWh 
față de anul 1973, iar con
sumul de energie termică a 
scăzut de la £7,7 la 23,3 tone 
combustibil convențional, con
comitent cu creșterea constan
tă a producției. (Al. Peti).

(Continuare în pag. a III-a)

Vedere parțiala a celui mai important obiectiv de pe platforma side
rurgică din Călan - noua cocserie Foto: Virgil Onoiu

formația de lucru a maistrului zidar 
Ianoș Simo. echipele conduse de 
Constantin Neagoe. Eugen Petrache, 
Moise Feleky, loan Pop, Nicolae 
Safta, Aurel Neacșu și Nicolae 
Mitu. iar din partea beneficiarului, 
a formațiilor de lucru de diferite 
specialități conduse de Iohan Stur- 
mer. Gruia Stoicoi, Vasile Bădoi și

chimistul Romulus Deleanu. șef de 
secție coordonator.

Un succes pe care cei ce au con
tribuit la edificarea lui il dedică 
apropiatei sărbători a „Zilei me
talurgistului".

Sabin CERBU
corespondentul „Sctnteli"

Magistrala dobrogeană
De atitea ori, in co

pilărie, am urcat in 
fugă dealul de cretă de 
la Murfatlar. Porneam 
din pădurea de alături, 
unde mii de dobrogeni 
intimpinau cu cintece 
și jocuri apariția pri
mului colț de iarbă in 
fiecare primăvară. Es
caladam dealul pe po
teci spiralate, albe, pră
foase, ascunzând diabo
licii Colți ai babei. 
Dar nouă, copiilor, ne 
plăcea acolo sus, pen
tru că ne biciuiau via
turile văii pornite din
spre Cernavodă ; pen
tru că, de acolo, de 
sus, simțeam briza mă
rii apropiate ; pentru 
că, de acolo, de sus, in 
zilele cu aer limpede, 
curat, cind toate vin- 
turile „cădeau" ca prin 
minune, departe, peste 
spinările de dealuri, se 
contura in ceață, ca 
un uriaș semn al mile
niilor, plutind deasu
pra pămintului, monu
mentul de la Adam
clisi. Priveam înmăr
muriți in depărtări și 
nu știam că, mult mai 
aproape, chiar sub pi
cioarele noastre, ascuns 
in măruntaiele albe 
ale dealului, dormita, 
prins in brațele veacu
rilor, monumentul ru
pestra al Murfatlarului 
— catacombe șerpuind 
in cretă, locuri mis
terioase prin care ne-a 
fost dat să ne pierdem 
mai tirziu, în anii cind 
nu mai puteam urca 
in fugă și desculți po
tecile spiralate tivite 
cu mohor, cu pir, cu

pelin și colilie de Mur- 
fatlar.

Ne căzuse in mină, 
tot in anii de școală, 
publicația „Analele Do- 
brogei", din anul 1922. 
Un inginer cu imagi
nație debordantă, le
găna năluca unui ca
nal intre Dunăre și 
Mare, vis reînsuflețit 
din visurile lui Bălces- 
cu, care vedea in Do- 
brogea Eldorado-ul 
românesc. Proiectul lui 
prevedea ca nu depar
te de piciorul dealului, 
la Valul lui Traian, ca
nalul să se metamorfo
zeze in două tune
luri maritime gemene, 
toborind spre mare, 
purtind prin întuneci
mea lor navele pornite 
dinspre Cernavodă. Le 
povesteam tovarășilor 
de fugă pe poteci pre
sărate cu Colțul babei 
gindul acela infierbin- 
tat și ne opream privi
rile asupra traseului 
imaginar la fel cum 
ni le opream asupra 
îndepărtatului 
ment 
Traian 
clisi : 
mută. Era un vis româ
nesc, căruia încercam 
să-i pipăim contururi
le cu toată puterea 
noastră de trăire. Vi
itorul de atunci este a- 
cum prezent. In acest 
ultim septembrie am 
revenit la dealul de 
cretă al Murfatlarului. 
Prin trupul lui masiv 
s-a croit un drum 
trapezoidal, făurind 
două dealuri dintr-unul 
singur. -La rădăcină,

monu- 
triumfal al lui 
de la Adam- 
cu admirație

pantele lor sint beto
nate, oprind riunle 
subterane să țișnească 
artezian. Toate ginda- 
rile, toate privirile, 
toate energiile a mii 
de oameni înarmați cu 
redutabile mașini sint 
concentrate aici — al
bie de 70 de metri 
adincime. Oamenii zi
desc istorie, viitorul 
canal, realitate de o 
superbă concretețe, is
torie vie. Visul Bălccs- 
cului s-a aprins ca o 
torță in fiecare suflet 
românesc, depășin- 
du-se pe sine, con- 
struindu-se material și 
triumfal in materia 
vie a Dobrogei.

De-acum incolo, de 
cite ori vom urca aces
te dealuri de cretă, 
vom avea sentimentul 
că istoria din negura 

.Adamclisiului a intrat 
definitiv in orbita Mur
fatlarului, fără întreru
pere. urcind spiralat 
columna neamului nos
tru ; că istoria tăcută a 
catacombelor de ală
turi reînvie și ea, topi
tă in șuvoiul creator 
al istoriei construcțiet 
socialiste — monument 
pe măsura măreției a- 
cestor vremuri plămă
dite de gindul și de 
fapta noastră.

De 
vede
întins canalul dinspre 
Cernavodă și cum co
boară repezit spre o- 
glinzile lichide de la 
Agigea.

aici, de sus, 'se 
bine cum vine

Dionisie ȘINCAN

Pregătirea noii recolte
marea răspundere a tuturor

oamenilor de la sate
Relatări ale corespondenților noștri din județe 

— in pagina a ll-a

BOTOȘANI : Un nou ansamblu de locuințe

în municipiul Botoșani au înce
put lucrările de construcții la 
nou ansamblu de locuințe, sub 
numirea de Grivița II. Aici se 
înălța 1550 de apartamente
blocuri cu cite 3 și 4 etaje, cu 5 000 
mp spații comerciale grupate în- 
tr-un centru de cartier, o școală

un 
de- 
vor 

in

generală cu 24 săli de clasă și o 
.sală de sport, o grădiniță, o creșă. 
un parc, Lucrările de construcție 
ale noului ansamblu de locuințe, 
care va face legătura între cartie
rul Parcul Tineretului și zona cen
trală a orașului, se vor încheia in 
semestrul al doilea al anului viitor. 
(Silvestri Ailenei).
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PREGĂTIREA NOII RECOLTE —
MAREA RĂSPUNDERE A TUTUROR 

OAMENILOR DE LA SATE
ALBA: Sămînța se cere „tratată" 

și cu spirit de responsabilitate
în unitățile agricole din județul 

Alba, însămînțările de toamnă au în
ceput. Deocamdată se seamănă plan
tele furajere, dar peste cîteva zile se 
va trece la orz, iar apoi la griu. La 
această oră, semănătorile așteaptă să 
intre în terenul bine pregătit. în ma
joritatea cooperativelor agricole de 
producție din județ acesta este stadiul 
pregătirilor. Dar sămînța 1

— La orz — ne spune tovarășul in
giner Alexandru Dan, director la di
recția agricolă județeană, avem asi
gurate 4 000 tone de sămință din so
iul Miraj, întreaga cantitate nece
sară. Din afara județului am primit 
90 de tone sămință de elită. La griu, 
sămința necesară — 8 000 tone — este, 
de asemenea, asigurată. Primim din 
alte județe 800 tone elită. Structura 
soiurilor de griu a fost stabilită pe 
județ și în fiecare unitate in parte. 
Sămînța de elită este repartizată fer
melor specializate din cooperativele 
agricole de producție Vințu de Jos, 
Lunca Mureș, Ohaba, Teiuș, Sebeș și 
Mihalț, precum și I.A.S. Jidvei. Din 
această toamnă vom semăna și soiuri 
noi : Fundulea 29 și Turda 1.

Există în fiecare unitate sămînța 
necesară acum, cu cîteva zile înainte 
de a fi pusă sub brazdă ? Depinde de 
răspunderea cu care s-au preocupat 
conducerile acestora, specialiștii. Și 
la asigurarea seminței fruntașii sînt 
tot fruntași. în cooperativele agricole 
de producție Vințu de Jos, Galda de 
Jos, Șard, Războieni, Lancrăm și al
tele, care au obținut anul trecut cele 
mai mari producții la griu pe județ, 
sămînța a fost pregătită din vreme, 
în alte unități însă se mai așteaptă 
buletinele de analiză.

„Avem buletin roșu pentru orz și 
pentru 20 tone de griu din soiul Po- 
taisa — ne arată documentele ingi
nerul Dorin Ponoran, șeful fermei 

BRAȘOV: însămînțările au început, 
dar persistă probleme nerezolvate
în unele unități agricole din jude

țul Brașov a început semănatul or
zului de toamnă. Peste puține zile 
va trebui să înceapă și semănatul ce
lorlalte culturi. Dată fiind importan
ța acestei lucrări pentru recolta anu
lui viitor, în mod firesc se pune în
trebarea : care este stadiul asigurării 
și pregătirii seminței necesare în 
această toamnă 1 întrebarea am adre
sat-o unor cadre din conducerea 
direcției agricole a județului, centru
lui de semințe și laboratorului pentru 
controlul semințelor. Din răspunsu
rile primite' s-a desprins faptul că 
organele respective, ca și unitățile 

țj"- agricole din județ acordă importan
ța cuvenită asigurării semințelor din 
soiuri superioare," generațiile 1 și 2. 
Pe baza analizelor., antocmite din 

... timp s-a staJbJJit că o bună parte â 
unităților agricole și-ău asigurat din 
producția prbprie sămînța necesară 
la toate culturile de toamnă, care a 
fost în cea mai mare parte analizată 
la laborator.

Există însă unități care, fie din 
cauză că o parte din sămînța pe care 
au pregătit-o pentru această toamnă, 
și ne referim la griu, a fost atacată 
de unele boli (mălura pitică), fie din 
alte motive, vor trebui să-și procure
o parte din sămînța necesară prin 
schimb de la centrul de semințe.

Tovarășul ing. Constantin Runcea- 
nu, șeful centrului de semințe, ne 
spunea că centrul dispune de canti
tăți suficiente. Potrivit repartițiilor 
M.A.I.A. — ne-a spus dînsul — 
direcția agricolă a județului ne-a tri
mis desfășurătorul pe baza căruia se 
face schimbul cu unitățile care nu 
au asigurat în totalitate sămînța ne
cesară. Numai că această operație 
este mult întîrziată. Abia 12 unități 
s-au prezentat pină la 9 septembrie 
să-și ridice sămînța. Există însă și 
un alt aspect. O parte din sămînța 
de griu destinată unităților deficitare 
se primește din județele Buzău, Bi
hor și Brăila, dar numai o mică 
parte a sosit la Brașov. Direcția agri
colă a județului, ca și centru! de se
mințe fac apel la organele respective 
din cele trei județe să livreze neîn- 
tirziat cantitățile stabilite.

Legată de asigurarea seminței, se 
mai ridică o problemă. Din diferite 
motive, cîteva unități agricole din ju
deț nu dispun de cantitățile necesare 
de griu pentru schimb cu centrul de 
.semințe. Direcția generală a agricul
turii a cerut organelor de resort 
aprobarea ca acestor unități să li se 
asigure totuși sămînța necesară, fie 
sub forma împrumutului pînă la vii
toarea recoltă, fie contra cost. Deo
camdată nu s-a primit nici un răs
puns, iar timpul trece. Ing. Otilia

Noua secție de trăgătorie la rece 
din cadrul întreprinderii de țevi din 
Roman constituie unul din cele mai 
importante obiective de investiții din 
industria județului Neamț. Este vor
ba de o capacitate care, după intra
rea jntegrală în funcțiune și atinge
rea parametrilor proiectați, va asi
gura o producție anuală de 17 000 
tone țevi, cu diametre cuprinse între 
8 și 130 mm. Produsele secției au o 
deosebită însemnătate pentru eco
nomia națională, datorită atit dome
niului lor larg de utilizare (construc
ții de mașini, industria chimică, in
stalații etc), cit și faptului că fabri
carea lor in țară permite renunțarea 
la un volum mare de importuri.

Pe scurt, țevile respective sînt aș
teptate „ca pifnea caldă" în diferite 
unități economice. Cu toate acestea, 
ritmul de realizare a acestui obiec
tiv de investiții este cu totul neco
respunzător. fapt dovedit de continua 
replanificare a termenelor de punere 
in funcțiune. Termenul inițial a fost 
30 iunie 1979. pentru întreaga capaci
tate. Lipsa unor utilaje a impus re- 
planificarea lui pentru iulie 1980. 
Dar abia la începutul acestui an 
a intrat in funcțiune o primă capa
citate de 7 000 tone, restul de 10 000 
tone fiind... replanificat pentru luna 
martie a.c. Nici acest termen nu a 
fost respectat. Abia în luna iunie 
a intrat in exploatare o nouă capa
citate de 4 000 tone, restul nefiind 
pus in funcțiune nici acum. Acest 
joc „de-a termenele" a generat o 
restantă în livrarea produselor de 
8 590 tone în opt luni ale anului în 
curs.

Care sînt cauzele care au determi
nat aceste neajunsuri? — îl întrebăm 

vegetale de la cooperativa agricolă de 
producție din Ciugud. Așteptăm re
zultatul analizelor de laborator pen
tru 20 tone de griu din soiul Iulia. 
A trebuit să recondiționăm a doua 
oară sămînța". Deci treaba este fă
cută doar pe jumătate și nici atita 
dacă avem în vedere faptul că uni
tatea trebuie să-și mai procure prin 
schimb 15 tone de griu din soiul Da
cia. Nu ar fi de mirare să constatăm 
la vremea respectivă că semănătorile 
stau pentru că... se așteaptă sămînța.

La cooperativa agricolă din Oarda 
de Jos urmează să se însămințeze în 
această toamnă 250 hectare cu griu și 
50 hectare cu orz. Președintele uni
tății, Virgil Dura, este liniștit în pri
vința seminței și lasă să se înțeleagă 
că problema nu îi intră în atribuții. 
„După cîte știu, mai avem ceva să
mință de schimbat — spunea el. Nu 
cunosc întocmai ce soiuri de griu s-a 
stabilit să punem, dar îmi aduc 
aminte că sînt două sau trei. Le știe 
tovarășa ingineră". Firește, specialis
tul este acela care răspunde în pri
mul rind de calitatea lucrărilor, a 
seminței, de asigurarea densității la 
hectar. Dar conducătorul unității ce 
preocupări are ? El nu poartă răs
punderea pentru recolta viitoare ?

Zilele care premerg declanșarea 
semănatului trebuie folosite din plin 
pentru ca și în unitățile întîrziate să 
se rezolve problbma seminței. Pen
tru aceasta este necesar să se acțio
neze energic, de urgență. Se impune, 
de asemenea, un control al organe
lor agricole județene, al consiliilor 
unice agroindustriale, în fiecare uni
tate pentru a avea garanția că, peste 
tot, campania de însămînțări este te
meinic pregătită și se va încheia la 
termenul prevăzut.

Ștefan D1N1CA

Mureșan, șeful laboratorului pentru 
controlul semințelor, ne-a vorbit 
despre activitatea de analiză pe care 
o desfășoară laboratorul cu oarecare 
automulțumire. Este adevărat că aici 
sînt vizibile eforturile care se depun 
pentru a intensifica controlul semin
țelor. Dar este îndreptățită cu 
ceva automulțumirea cînd din cele 
2 800 tone griu și 1 810 tone orz 
au fost analizate numai 1671 tone 
griu și, respectiv, 1 046 tone orz, 
din care s-au respins circa 350 
tone griu și orz care nu s-au 
încadrat în STAS, cînd practic 
această lucrare trebuia să fie înche
iată pină acum ? Desigur, nu. Ceea 
ce nedumerește este faptul că și in 
privința calității seminței există o 
ndconcordanță între cele 3 organe ju
dețene. în timp ce specialiștii de lă 
laboratorul pentru controlul semin
țelor afirmă că întreaga cantitate de 
sămință ce urmează să fie introdusă 
în sol în această toamnă este din în
mulțirea 1 și 2, cei de la direcția 
agricolă sînt de părere că centrul de 
semințe are puțină sămință de griu 
din înmulțirile respective. Pe cine să 
credem ?

Nicolae MOCANU

In județul Brașov a început îpsămînțarea cerealelor păioase de toamnă. In imagine, un âspect de la cooperativa agri
colă din comuna Prejmer, unde acum se seamănă orzul și orzoaica de toamnă pe o suprafață de 400 hectare 

Foto: N. Buică

pe inginerul Vasile Sav, directorul 
întreprinderii.

— Faptul că nici pînă acum nu 
avem în funcțiune întreaga capacita
te a secției — ne spune interlocutorul 
— se datorește în primul rind neli- 
vrării de către întreprinderea „23

Pe șantierul Trăgătoriei de țevi la rece din Roman

PUNCTUALITATEA FURNIZORILOR
- principala condiție a recuperării restanțelor

August" din București a unui banc 
de tragere de 100 tone-forță : în al 
doilea rind. ritmului de melc în care 
lucrează constructorii la zidirea in
terioarelor la două cuptoare de tra
tament termic și la montarea unor 
bancuri de tragere. Dar nu trebuie 
pus totul pe seama neajunsurilor din 
domeniul realizării acestei investiții. 
Dacă restanta este atît de mare, 
aceasta se datorește și unor lipsuri 
în activitatea noastră. Aș aminti în 
acest sens că pentru partea de ca
pacitate din noua trăgătorie. aflată 
acum în funcțiune, nu am asigurat o 
aprovizionare ritmică cu semifabri
cate. După revizia făcută de 
curînd la utilajele secției de lamina-

în actualitate: înmulțirea■ 
soiurilor superioare de griu cu 
înaltă capacitate productivă

Se știe că folosirea soiurilor și 
hibrizilor de mare productivitate, cu 
însușiri genetice, fiziologice, tehno
logice și calitativ superioare, cu 
plasticitate ecologică și o bună 
adaptabilitate constituie unul dintre 
cele mai eficiente mijloace de spo
rire a recoltelor. Un alt factor im
portant în obținerea de producții 
mari îl constituie sămînța cu va
loare biologică și cu indici calitativ 
superiori, care contribuie la mani
festarea. în condițiile aplicării unor 
tehnologii corespunzătoare de cul
tură. a întregului potențial produc
tiv și calitativ al soiurilor și hibri
zilor cultivați.

Din aceste considerente, în scopul 
ridicării continue a producției agri
cole în țara noastră, secretarul ge
neral al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a indicat să fie 
create și cultivate în tara noastră 
soiuri și hibrizi de plante cu o înal
tă capacitate productivă și să se 
folosească semințe de calitate su
perioară. Această problemă a fost 
subliniată din nou la recenta Con
sfătuire de lucru de la C.C. al 
P.C.R. cu cadre din cercetare și în- 
vățămînt. din agricultură, industria 
alimentară, silvicultură și gospodă
rirea apelor. Cu această ocazie a 
fost trasată sarcina ca la însămîn
țările din cultura mare să fie fo
losite numai semințe din înmulți
rile I și a II-a. îndeplinirea acestei 
sarcini prezintă o mare importanță. 
După cum se știe, asemenea semin
țe prezintă o valoare biologică, vi
talitate și vigoare mai ridicate, ele
mente care contribuie la obținerea 
de producții mari. Pentru tradu
cerea în viață a sarcinilor trasate 
de’secretarul general al partidului 
privind asigurarea agriculturii noas
tre cu semințe de calitate superioa
ră. sarcină care, începînd din acest 
an, revine Academiei de științe 

------------------- / .

OLT: Prioritate lucrărilor 
de pregătire a patului germinativ

Recoltele bune de griu obținute în 
acest an de oamenii muncii de pe 
ogoarele județului Olt i-au îndemnat 
să muncească și mai intens pentru a 
pregăti viitoarea recoltă. Pînă la 
această dată s-au executat arături 
pentru însămînțări pe mai bine de 
77 000 ha, din care circa 73 000 ha sînt 
gata pentru încorporarea seminței. 
De asemenea, s-au însămînțat cu 
plante furajere —; răpiți,, lolium. bor- 
ceag — 14 482 ha, ceea ce înseamnă 
90,5 la sută din suprafețele prevăzute.

fn unitățile agricole se acționează 
pentru a se pregăti un bun pat ger
minativ. De exemplu, în cele din con
siliul agroindustrial Vișina au fost 
pregătite pentru semănatul griului și 
orzului 60 la sută din suprafețele pre
văzute. Referitor la calitatea lucrări
lor, tovarășul Florea Striinu, inginer- 
șef al consiliului Vișina, ne spunea : 
„în condițiile acestei toamne sece
toase, pentru a asigura un bun pat 

re. fluxul semifabricatelor s-a nor
malizat

împreună cu inginerul Teodor 
Gâfă. secretar al comitetului munici
pal de partid Roman, mergem în 
noua secție de trăgătorie la rece. 
Surprizele nu intirzie să apară. Din 

12 laminoare de tras la rece, doar 
două funcționează : din patru cup
toare de tratament termic, unul 
merge, altul este în revizie, iar ce
lelalte două... in construcție : bazine
le de degresare — unele goale, altele 
pline cu... apă de ploaie. Solicităm 
inginerului Constantin Rugină, șeful 
secției, explicații în legătură cu 
această stare de lucruri.

— Lucrăm cu capacitate redusă în 
primul rind din cauza cantității 
mici de semifabricate care se produc 
chiar în întreprinderea noastră și. în 
al doilea rind, datorită „locurilor în
guste" la fazele de retezare și îndrep
tare a țevilor după laminare. Mașinile 
de retezat funcționează defectuos și

agricole și silvice, au fost luate o 
serie de măsuri. în toamna acestui 
an se organizează loturi semincere 
la cereale păioase. astfel incit in 
anul 1982 să se asigure întregul ne
cesar de semințe pe specii și soiuri 
potrivit structurii stabilite, atît din 
categoriile biologice superioare, cit 
și din înmulțirea I și a II-a. Pentru 
organizarea acestor loturi la cereale 
păioase de toamnă dispunem de 
întregul necesar de semințe super- 
elită (1 000 tone), elită (circa 20 000 
tone) și înmulțirea I (circa 120 000 
tone). Urmează ca prin înmulțirea 
acestora să se obțină în anul 1982 
circa 20 000 tone sămință elită, 
200 000 tone sămință înmulțirea I și 
600 000 tone înmulțirea a II-a. A- 
ceste cantități vor satisface in to
talitate necesarul pentru insămîn- 
țarea în toamna anului 1982 a în
tregii suprafețe de peste 3 milioa
ne hectare cu cereale de toamnă 
numai cu semințe din înmulțirea I 
și înmulțirea a II-a.

Pentru asigurarea cantitativă și 
calitativă a acestor semințe. Acade
mia de științe agricole și silvice, 
prin institutele de profil și stațiu
nile de cercetări agricole, va asigura 
organizarea și îndrumarea tehnică 
corespunzătoare, prelucrarea și va
lorificarea acestora. Se cere insă ca 

. și în unitățile agricole producătoare 
de semințe să se aplice întregul 
complex de măsuri tehnologice pre
văzute pentru loturile semincere. 
Specialiștii din unitățile agricole 
trebuie să acționeze tocmai în a- 
ceste zile, pregătind cu cea mai 
mare grijă terenul, aplicînd punct 
cu punct celelalte măsuri stabilite 
în această direcție.

Ing. Ion PACURAR
șef de laborator la I.C.C.P.T. 
Fundulea, județul Călărași

germinativ, am apelat la irigații. 
Acolo unde nu am putut executa o 
arătură de bună calitate s-au admi
nistrat 500 mc apă la hectar — și apoi 
s-a arat la 21—23 cm. După discuit ă 
rezultat un bun pat germinativ". Și 
în alte unități agricole se acordă o 
mare atenție pregătirii terenului. în 
consiliul agroindustrial Stoicănești. de 
exemplu, prin trei discuiri repetate 
s-a afinat sqlul pină; la adîncimea 
de 12—14 cm. La fel s-a procedat și 
se lucrează la cooperativ^ agricolă 
Seaca. Din aceleași motive — solul 
este uscat — în consiliul agroindus
trial Caracal, după efectuarea lucră
rilor de discuite terenul se țăvălu- 
gește. Sînt asigurate așadar condiții 
bune ca semănatul orzului să în
ceapă in săptămîna următoare, iar 
cel al griului — în jurul datei da 
24—25 septembrie.

Emilian ROUĂ

căutăm o nouă soluție de retezare ; 
mașinile de îndreptat, pe care tre
buia să le primim de la Combinatul 
de utilaj greu din Iași incă din luna 
mai nu au sosit pînă acum. Nici băile 
de degresare nu au fost folosite nici
odată, fiindcă soluția tehnologică

adoptată de proiectant (IPROLAM 
București) este necorespunzătoare.

Iată, așadar, cauzele care fac ca 
noua secție de trăgătorie la rece să 
rămină nefinalizată. Cum se observă, 
este vorba nu numai de dificultăți la 
construcția capacității care a mai 
rămas de pus în funcțiune, ci și de 
importante neajunsuri în functiona
rea părții de capacitate raportată ca 
intrată în producție.

Ce trebuie făcut pentru lichidarea 
acestei stări de lucruri, pentru adu
cerea cit mai grabnică a noului’o- 
biectiv de investiții la stadiul în care 
să producă cu întreaga capacitate? 
Din discuția cu directorul întreprin
derii. cu șeful serviciului investiții, 
cu șeful secției și cîțiva maiștri din

Noi construcții ale Piteștlului

Din materiale refolosibile, 
produse de larg interes 

gospodăresc
Lucrătorii din cooperativele meș

teșugărești din județul Tulcea și-au 
sporit eforturile pentru valorifica
rea materialelor refolosibile exis
tente în unitățile economice din ju
deț și a celor care rezultă in sec
țiile proprii de prestări servicii. Ac- 
ționînd în această direcție, în peri
oada care a trecut din acest an ei 
au redus cheltuielile materiale la 
1 000 lei producție-marfă cu 54 lei. 
Altfel exprimate, aceste reduceri 
înseamnă peste 12 milioane lei. Din 
resturile de lemn și metal coopera
tiva „Prestarea" din Tulcea produce 
galerii pentru perdele, stative și 
ciubere pentru flori, uși pentru 
sobe,,fărașe, pîlnii. Tot aici au în
ceput să se confecționeze cutii pen
tru scule necesare diferiților me
seriași. Se remarcă inventivitatea 
meșteșugarilor din Măcin, care, din 
resturile de blană foarte mici re
zultate de la secția confecții haine 
de blană, din alte resurse refolosibi
le, confecționează ornamente pen
tru milioanele de felicitări pe care 
le execută în fiecare an. (Neculai 
Amihulesei).

CUM SE ÎNFĂPTUIESC HOTĂRIRILE ADUNĂRILOR 

GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII?

„Fișa individuală" — o inițiativă in sprijinul 
creșterii calității producției

în cadrul întreprinderii de confec
ții Craiova, a doua unitate ca mărime 
din centrala de profil a țării, își des
fășoară activitatea circa 6 000 de lu
crători. Un puternic detașament 
muncitoresc, care de-a lungul anilor 
a devenit recunoscut nu numai în 
țară, ci și peste hotare, prin produ
sele livrate in U.R.S.S., S.U.A.. Ca
nada, R.F. Germania, Italia. Olanda. 
Libia ș.a. Circa 60 la sută din volu
mul productiei-marfă executate , aici 
este destinat expoi-tului. Un motiv 
major pentru a situa calitatea pro
ducției între sarcinile fundamentale 
ale întregului colectiv. Nu întîmplă- 
tor, cu fiecare nouă rundă a adună
rilor generale care se desfășoară se 
fac numeroase propuneri vizînd toc
mai ridicarea continuă a calității pro
duselor, creșterea prestigiului mărcii 
fabricii. Cum se înfăptuiesc aceste 
propuneri ? — iată tema anchetei 
noastre.

Redăm din programul pentru creș
terea calității produselor și diversi
ficarea sortimentației :

„Se va introduce experimental con
trolul statistic al fiecărei unități din 
întreprindere (unitatea reprezintă 
un grup de lucrători care execută 
același produs — n.n.), toate locurile 
de muncă urmînd a dispune de o 
fișă individuală de calitate".

Ce s-a întîmplat cu această propu
nere ? — îl întrebăm pe maistrul 
Constantin Cauc. din secția I. cel care 
a prezentat-o adunării generale.

— Peste așteptările mele, propu
nerea a fost receptată cu toată opera
tivitatea de către conducerea unității, 
date fiindu-i efectele previzibile. Ca 
să înțelegeți exact despre ce este 
vorba, vreau să vă spun că acea fișă 
individuală cuprinde numele lucrăto
rului, produsul pe care îl execută, 
operațiile ce îi revin, numărul con
fecțiilor refuzate calitativ. Propune
rea are doar un aparent rol de depis- 

noua trăgătorie. am reținut că în 
luna septembrie trebuie să se acțio
neze energic pentru soluționarea cî- 
torva probleme esențiale :

1. Beneficiarul, cu sprijinul orga
nelor orășenesc și județean de partid, 
al Ministerului Industriei Metalur
gice și al centralei de resort, să in
siste cu fermitate la furnizorii de 
utilaje — întreprinderea „23 August"
— București. Combinatul de utilai 
greu Iași, întreprinderile mecanice 
din Aiud și orașul Dr. Petru Groza
— pentru livrarea neîntirziată a tu
turor utilajelor si instalațiilor res
tante.

2. Executarea de către construc
torii șantierelor Trustului de instala
ții și montaje Iași și Trustului de in
stalații și lucrări de izolații Bucu
rești a tuturor remedierilor și lu
crărilor restante.

3. Organizarea de către conducerea 
întreprinderii de țevi din Roman a 
unei strînse colaborări între sec
țiile producătoare de semifabricate 
și secțiile de trăgătorie, astfel 
Incit în cursul acestui an ele sâ 
ajungă la nivelul de producție pla
nificat.

Rezolvarea problemelor respective 
impune insă. înainte de toate, o mai 
susținută mobilizare a eforturilor tu
turor factorilor ce concură la reali
zarea acestui important obiectiv al 
industriei metalurgice, o temeinică 
organizare și coordonare a acestor 
eforturi, astfel ca în timpul care a 
mai rămas din acest an secția a doua 
de trăgătorie la rece să funcționeze 
din plin, cu întreaga capacitate.

Constantin BLAGOV1C1
corespondentul „Scînteii"

în slujba nobilelor idealuri
ale libertății și dreptății sociale

Femeile din România au înscris 
nume ilustre in rîndul personalități
lor profund atașate curentului de în
noiri democratice, luptei pentru pro
gres social și emancipare națională, 
între acestea se află și Sofia Nă
dejde, militantă și publicistă socia
listă remarcabilă, apreciată scriitoare, 
de la a cărei naștere se împlinesc 
în aceste zile cinci sferturi de veac.

A văzut lumina zilei în orașul Bo
toșani, la 14 septembrie 1856. A urmat 
tot aici cursurile liceale. Setea de 
dreptate, pasiunea pentru cunoaștere, 
căutarea răspunsurilor adevărate la 
marile probleme ale vieții au apro- 
piat-o de tînără 
de mișcarea so
cialistă, Alături 
de soțul ei, loan 
Nădejde, se va 
avînta . în lupta 
pentru afirmarea 
ideilor socialiste, 
aducînd în slujba 
cauzei revoluțio
nare nu numai o 
neistovită energie și putere de mun
că, dar și o gindire profundă, o re
marcabilă forță de convingere.

în gazetărie s-a afirmat odată cu 
apariția revistei „Contemporanul", 
unde a publicat peste o sută cincizeci 
de articole. Colaborează cu articole, 
foiletoane, nete, comentarii și tradu
ceri la principalele organe de presă 
ale vremii : „Drepturile omului", 
„Munca", „Femeia română", „Litera
tură și știință", „Albina", „Arta" și 
„Adevărul". După ce „Contempora
nul" și-a încetat activitatea, a condus 
cu deosebită competență revista 
„Evenimentul literar".

Problematica publicisticii Sofiei 
Nădejde este vastă — de la articole 
ce ținteau la înlăturarea superstițiilor 
și ignorantei și pînă la cele privind 
emanciparea femeii, votul universal, 
starea satelor etc. Scriind despre toa
te aceste subiecte, Sofia Nădejde o 
făcba cu convingerea că ridicarea ni
velului de cunoaștere, înțelegerea 
adevăratelor cauze ale situației grele 
a muncitorimii, a maselor populare 
reprezentau un mijloc important pen
tru a le face conștiente de forța lor, 
de capacitatea de a schimba nedrep
tele rinduieli sociale. „Numai o mun
citorime conștientă — scria ea in 
acest sens — se va putea dezrobi, căci 
dezrobirea o poate ea aștepta numai 
de la ea însăși !“ 

125 de ani 
de la nașterea 
Sofiei Nădejde

tare imediată a celui ce realizează de
fectuos o operație. Importanța sa 
este mai mare pe planul ridicării ca
lității produselor, fiindcă îl determină 
pe confectioner să lucreze cu cea mai 
mare atenție, cu toată priceperea de 
care e capabil, întrucît fiecare mun
citor are mindria sa profesională și 
nu-i este cîtuși de puțin plăcut la 
analizele periodice să tot fie criticat 
pentru muncă de slabă calitate. Ei 
bine, pină'la ora actuală peste 70 la 
sută din lucrătorii unității dispun de 
asemenea fișe individuale și pot 'să 
vă spun că față de perioada corespun
zătoare a anului trecut numărul pro
duselor deficitare din punct de ve
dere calitativ s-a redus la jumătate.

Iată și o altă propunere formulată

însemnări 
de la întreprinderea 
de confecții Craiova

în adunarea generală : „Pentru a pre
veni unele neajunsuri privind calita
tea finisării unor produse, în special 
la operațiunile de călcat pe față, 
piept, guler, spate etc., solicităm teh
nologilor unității, ca și centralei de 
profil, studierea posibilității realizării 
prin auloutilare a unei prese de căl
cat detaliile confecțiilor".

— Presa solicitată — aflăm de la 
tehnicianul Leonida Matache. cel care 
a formulat propunerea — nu a fost 
realizată de specialiștii unității prin 
autoutilare, întrucît s-a dovedit mai 
operativ sprijinul conducerii centra
lei, care ne-a redistribuit instalația 
respectivă de la o altă unitate, unde 
era disponibilă. E bine și așa. Ca 
atare, în prezent sîntem capabili să 
efectuăm un finisaj exterior irepro
șabil, penti-u care am și primit felici
tări din partea beneficiarilor.

Sînt două dintre propunerile judi
cioase care au fost traduse în viață 
cu toată promptitudinea, efectele lor 
fiind dintre cele mai favorabile. Ur
mărind însă în continuare programul 
de creștere a calității produselor, am 
constatat că în el au fost inserate 
prea multe propuneri cu caracter ge
neral : „Asigurarea asistenței tehnice 
pe schimburi cu cadre de specialitate, 
analiza documentațiilor tehnice de 
perspectivă, analiza reclaimațiilor be
neficiarilor" etc. Adică, propuneri 
obișnuite, formulate de lucrătorii din 
compartimentele funcționale ale uni
tății, nicidecum de oameni ai muncii 
aflați în miezul fierbinte al produc
ției, care cunosc cel mai bine pro
blemele ce reclamă soluționare. 
Ne-am gîndit atunci că această si
tuație se datorează poate faptului că 
în adunarea generală au luat cuvîn- 
tul 6 șefi de compartimente și numai 
3 muncitori... Și dacă au vorbit nu
mai trei muncitori, oare nu au spus

ÎN COMERȚ, LA DISPOZIȚIA CUMPĂRĂTORILOR 

încălzitoare electrice de apă
Din gama diversă de aparate 

electrocasnice puse la dispoziția 
cumpărătorilor de către magazi
nele și raioanele de specialitate ale 
comerțului de stat fac parte și în
călzitoarele electrice de apă cu 
acumulare de căldură sub presiu
ne, de diferite capacități. Practice 
și economice în gospodărie, aceste 
aparate corespund celei mai mo
derne tehnici in domeniu.

Stabilindu-se împreună cu familia 
la București, Sofia Nădejde, femeie 
atît de ocupată, mamă a șase copii, 
cu un sever program de activi
tate gazetărească și numeroase pro
iecte literare, își făcea timp și să 
conferențieze la cluburile muncito
rești și socialiste, la serbări populare 
și în fabrici din București, Craioya, 
Ploiești și alte localități ; pleda 'cu 
înflăcărare pentre cele mai avansate 
idei ale timpului, vorbea despre is
toria milenară a poporului român, 
punea în discuție rolul femeii în so
cietate, cerea introducerea votului 
universal și înlăturarea nedreptăților 
sociale. Pe bună dreptate s-a scris în 

epocă despre es 
că este „uni din 
marile muncitoa
re din țara ro
mânească".

După 1899, în 
activitatea Sofiei 
Nădejde începe să 
predomine crea
ția beletristică ; 
scrie piese de tea

tru, nuvele, romane, traduce din J, 
Verne, Ed. de Medicis, M. Gorki, Meri- 
mce și din alți autori străini. în amur
gul existenței, după cinci decenii de ac
tivitate și aproape optzeci de ani de 
viață, Sofia Nădejde și-a publicat, în 
ziarul „Adevărul", amintirile din anii 
de început ai mișcării socialiste de 
la Iași- Sînt evocări în care se găsesc 
portrete remarcabile, comentarii pline 
de substanță despre evenimente me
morabile. despre programe și alte do
cumente ale mișcării socialiste.

în anii tinereții sale, Sofia Nădejde 
scrisese : „Unii cred că mizeria nu 
va dispare niciodată și că societatea 
de azi cu toată civilizația va pieri 
cum a pierit cea greacă și cea ro
mană. Alții, din contră, cred că vii
torul este al omenirii, că mizeria va 
dispare și că nu. va mai înăbuși ome
nirea, care trezită ca dintr-un vis 
greu, va merge repede către fericirea 
cea mult așteptată". Aflîndu-se in 
rindurile acestora din urmă cu gîn- 
dul și cu fanta. Sofia Nădejde a trăit 
satisfacția de a apuca zorile acelor 
timpuri, căci s-a stins din viață în țu 
nie 1946, cînd avea 90 de ani. Mări
tele cîștigate printr-o activitate bo
gată și îndelungată i-au înscris cu 
cinste numele in istoria mișcării so
cialiste din tara noastră.

Prof. Paul GRIGORIU

nimic la adresa calității producției, 
nu au avut nici măcar o sugestie în 
acest domeniu ?

— Eu am făcut o propunere în 
adunarea generală — își amintește 
muncitoarea Elena Mîrșanu. Dar. deși 
programul de ridicare a calității a 
fost supus aprobării, cu mențiunea 
că va fi completat ulterior cu propu
nerile noastre, mi-am dat seama că 
în fapt nu s-a procedat așa. Astfel, 
eu am arătat că cei peste 2 300 de ti
neri din unitate au fost cuprinși 
aproape un an în inițiativa „Organi
zația de tineret cu cea mai bună 
pregătire profesională". Un fel de 
concurs, de întrecere intre uteciști, 
avînd ca obiectiv creșterea nf-al*dui  
pregătirii profesionale. Aceast.1 i- 
țiativă a fost practic abandcl ară. 
fără vreun motiv anume. De aceea 
am ridicat problema relansării ei, 
stabilind criterii clare, urmărind sis
tematic efectele.

Interlocutorul nostru are dreptate : 
nu numai că propunerea formulată, 
bine chibzuită, judicioasă, nu a fost 
inclusă în programul unitar, dar a si 
fost dată uitării imediat, ca și cum 
problema ridicată nu ar fi avut nici 
un fel de valoare.

— De ce nu ați luat în considerare 
această propunere? Ați considerat-o 
inutilă? — am intrebat-o pe tovarășa 
Eugenia Albu. președintele consiliu
lui oamenilor muncii din între
prindere.

— Nu, nu am considerat-o Inutilă. 
Atît timp cit a existat inițiativa, a 
dat roade. O vreme ne-am gîndit să 
o reactualizăm, să facem din ea ceva 
viabil. însă luați cu alte probleme 
am omis-o. în orice caz, în cel mai 
scurt timp o vom revedea și o vom 
repune în drepturi. Dealtfel, pe linia 
pregătirii profesionale mai avem o 
inițiativă propusă într-o adunare ge
nerală anterioară, care se referă la 
însușirea de către fiecare lucrător a 
cel puțin 10 operații din procesul 
tehnologic. De asemenea, în anul cu
rent. 1 600 lucrători participă la per
fecționarea pregătirii profesionale la 
locul de muncă. Oricum, acțiunile ini
țiate pe această linie au avut efecte 
demne de evidențiat, dacă amintim 
că în cele 8 luni expirate din anul 
curent practic putem spune că au 
dispărut produsele refuzate de bene
ficiari. Bineînțeles, acesta nu este un 
motiv de automulțumire. Dimpotrivă, 
un fapt care ne îndeamnă să folosim 
și mai bine potențialul creator al 
oamenilor, să ascultăm cu și mal 
multă atenție propunerile lor. Aceas
ta este dorința atît a comitetului de 
partid, cit și a organului de condu
cere colectivă din întreprindere.

...Există deci temeiuri suficiente 
că la întreprinderea craioveană de 
confecții hotărî rile adunărilor gene
rale ale oamenilor muncii vor putea 
fi înfăptuite întocmai, întotdeauna.

Nicolae PETOLESCU
corespondentul „Scînteii"

încălzitoarele electrice de apă 
răspund necesităților cotidiene din 
orice gospodărie. Ele sînt utile in 
bucătărie la spălatul vaselor și la 
gățit, ca și în camerele de baie, 
atit în gospodăriile particulare, cit 
și în grădinițele și fermele din 
mediul rural. Funcționarea încălzi
toarelor electrice de apă în condiții 
optime nu duce la costuri ridicate, 
ci, dimpotrivă, aduce importante 
economii.

i
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JABERAL-AHMAD AL-JABER AL-SABAH, EMIRUL STATULUI KUWEIT
Sosirea 

în Capitala 
(Urmare din pag. I)
Al-Sabah. la coborîrea din avion. Cel 
doi șeii de stat și-au strins miinile cu 
cordialitate.

Alteța Sa șeicul Jaber Al-Ahmad 
Al-Jaber Al-Sabah a prezentat apoi 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
persoanele oficiale care îl însoțesc : 
Abdul Rahman Salim Al Ateeqi. con
silier la cabinetul emirului. Jassim 
Khalid Al Marzook, ministrul comer
țului și industriei, Abdullatif Yusuf 
Al Hamad, ministrul finanțelor și al 
planificării, general-maior Salim Al 
Humood Al Sabah, Rashed Abdul 
Aziz Al-Rashed, subsecretar de stat 
la Ministerul Afacerilor Externe, 
Abdul Aziz Kamel, consilier la cabi
netul emirului, Mohammed Darwish 
Al Arady, subsecretar de stat la diva
nul emirului, Ibrahim Mohamed Al 
Shatti, directorul cabinetului emiru
lui, Adel Najmundeen Al Jaraah, 
ambasadorul statului Kuweit în 
România.

în continuarea ceremoniei, coman
dantul gărzii militare aliniate pe 
aeroport a prezentat onorul. Au fost 
intonate imnurile de‘ stat ale celor 
două țări, in timp ce erau trase 21 
salve de salut.

Cei doi șefi de stat au trecut în re
vistă garda de onoare, după care a 
urmat prezentarea persoanelor ofi
ciale venite la aeroport în întîmpi- 
narea oaspeților.

Un grup de pionieri au oferit bu
chete de flori președintelui Nicolae 
Ceaușescu și emirului Jaber Al-Ah
mad Al-Jaber Al-Sabah.

Solemnitatea primirii oficiale a 
luat sfîrșit cu defilarea gărzii de 
onoare.

Numeroși oameni ai muncii aflați 
pe aeroport au făcut o caldă manifes
tare de simpatie celor doi șefi de 
stat Aclamind îndelung pentru prie
tenia româno-kuweitiană. ei au dat 
expresie deplinei satisfacții pentru 
noul dialog la nivel înalt dintre 
România și Kuweit, care deschide 
perspective și mai largi colaborării 
multilaterale dintre cele două țări și 
popoare.

în această atmosferă, cei doi șefi 
de stat au luat loc într-o mașină es
cortată de motocicliști. îndreptîn- 
du-se spre reședința rezervată înal
tului oaspete kuweitian.

La reședință, președintele Nicolae 
Ceaușescu și șeicul Jaber Al-Ahmad 
Al-Jaber Al-Sabah s-au întreținut 
intr-o atmosferă de caldă prietenie.

La sosire, Alteta Sa șeicul Jaber 
Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah. emi
rul statului Kuweit, a acordat presei 
române următoarea declarație :

Aș dori, în primul rind, să trans
mit poporului român prieten salutul 
poporului kuweitian. Noi acordăm o 
importantă deosebită prieteniei noas
tre cu România. Ne aflăm aici pen
tru a asigura dezvoltarea pe mai de
parte a acestei prietenii, pentru • 
explora noi zone de cooperare.

Vizita în tara dv. constituie un bun 
prilej pentru a schimba idei si opi
nii in diferite domenii in beneficiul 
reciproc, ca si in probleme interna
ționale de interes comun.

Aș dori să exprim gratitudinea 
noastră pentru sprijinul acordat cau
zei juste a poporului arab de către 
Excelenta Sa președintele României, 
de guvernul si poporul român.

Privim cu încredere dezvoltarea 
cooperării dintre țările noastre în 
toate domeniile.

Alteța Sa șeicul Jaber Al-Ahmad 
Al-Jaber Al-Sabah, emirul statului 
Kuweit, a făcut, simbătă după-amia- 
ză, o vizită protocolară președintelui 
Republicii Socialiste România, to

(Urmare din pag. I)
conlucrări cit mai largi între orga
nizațiile economice românești și com
panii din Kuweit, inclusiv pe terțe 
piețe.

Cei doi șefi de stat au însărcinat 
pe miniștrii de resort să examineze 
căile concrete de adîncire a cooperă
rii și colaborării între România șl 
Kuweit.

începînd schimbul de păreri în 
probleme internaționale, cei doi șefi 
de stat au subliniat necesitatea ca,

Imagini de pe aeroportul Otopeni

VIZITĂ PROTOCOLARĂ
varășul Nicolae Ceaușescu. la Palatul 
Consiliului de Stat.

în Piața Palatului, înaltul oaspete 
kuweitian a fost salutat cu cordiali
tate de numeroși bucureșteni.

începerea convorbirilor oficiale
în condițiile actuale, să se acționeze 
pentru oprirea agravării tensiunii in 
viața internațională, pentru reluarea 
și continuarea politicii de destinde
re și pace, pentru respectarea în re
lațiile dintre state a principiilor ega
lității în drepturi, respectului inde
pendenței și suveranității naționale, 
neamestecului in treburile interne, 
nerecurgerii la forță și la amenința
rea cu forța, pentru soluționarea pe 
cale politică, prin tratative, a stări
lor de încordare și conflict care exis
tă în diferite regiuni ale lumii. în

întrevederea dintre cei doi șefi de 
stat, desfășurată înaintea începerii 
convorbirilor oficiale, a avut loc intr-o 
ambianță de prietenie, sub sempul 
bunelor raporturi care se dezvoltă 

acest cadru, a fost reliefată poziția 
celor două țări cu privire la regle
mentarea globală, pe cale pașni
că, a situației din Orientul Mij
lociu, necesitatea intensificării efor
turilor pentru a se ajunge la o pace 
justă și durabilă, care să ducă la re
tragerea Israelului din teritoriile a- 
rabe ocupate în urma războiului dm 
1967 și la soluționarea problemei po
porului palestinian prin respectarea 
dreptului său la autodeterminare, in
clusiv la crearea unui stat palestini
an independent. 

continuu între România șî Kuweit, 
corespunzător intereselor și năzuin
țelor ambelor popoare, în interesul 
cauzei păcii, destinderii și colaboră
rii internaționale.

De ambele părți s-a exprimat pre
ocuparea în legătură cu conflictul 
dintre Irak și Iran și s-a subliniat 
urgența încetării confruntării dintre 
cele două țări și a soluționării di
ferendelor dintre ele pe cale pașnică, 
prin tratative, în interesul ambelor 
popoare, al cauzei păcii și destinderii 
internaționale.

Convorbirile oficiale româno-ku- 
weitiene la nivel înalt se desfășoară 
într-o atmosferă de caldă prietenie 
și înțelegere reciprocă.

Aspect de la convorbirile oficiale

Președintele Nicolae Ceaușescu a inminat Alteței Sale 
șeicul Jaber Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, emirul statului Kuweit,

inaltul ordin „Steaua Republicii Socialiste România" clasa I, cu eșarfă
în cadrul unei ceremonii, simbătă 

după-amiază, la Palatul Consiliului 
de Stat, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a înmînat Alteței Sale 
șeicul Jaber Al-Ahmad Al-Jaber Al- 
Sabah, emirul statului Kuweit, înal

La înmînarea înaltei distincții

tul Ordin „Steaua Republicii Socia
liste România" clasa I, cu eșarfă.

Conferirea acestui înalt ordin al 
Republicii Socialiste România, a 
subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
reprezintă o expresie a prieteniei, a 
bunelor relații dintre popoarele ro
mân și kuweitian.

Mulțumind cu deosebită căldură 
președintelui Nicolae Ceaușescu pen
tru înalta distincție. Alteta Sa șeicul 
Jaber Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah 
a arătat, la rîndul său, că apreciază 
aceasta ca un simbol al relațiilor 
prietenești care există și se dezvoltă 
între Kuweit și România.

f

Zona carboniferă a Cim- 
pulungului are un trecut 
care numără în acest an 
nouă decenii de exploatare 
organizată a lignitului in 
această parte de tară. Dar 
folosirea cărbunelui drept 
combustibil, aici, datează 
de milenii. Urmele găsite 
cu prilejul lucrărilor arheo
logice din incinta castrului 
Jidava — cit și in alte așe
zări străvechi — fiind grăi
toare.

Facem cunoștință cu a- 
cest teritoriu de muncă 
bărbătească. Pe frontispi
ciul de azi al minei Ani- 
noasa am citit cu litere 
proaspete vechiul îndemn 
mineresc : ..Noroc bun !“. 
Azi. în Muscelul anilor ’81, 
am găsit în îndemnul „No
roc bun !“ același ințeles de 
care fiecare dintre noi ne 
apropiem cu respect si pro
fundă emoție, ca în fata 
oricărui îndemn fundamen
tal. La locul amintit, vor- 
bindu-ne despre cea mai 
nouă mină din zonă, mais
trul mi.ier l..an M. Lina ne 
dă chiar data cînd s-a bă
tut aici primul țăruș : 30 
mai 1980.

Există în Muscel încă o 
mină nouă, situată intre 
Jugur și Poenari, in lo?ul 
numit cu totul neașteptat 
Valea îndărăt, a cărei lu

crare — prin săparea unui 
put vertical — a început 
tot în 1980. Acestea sint 
cele două tinere vlăstare 
ale milenarului meșteșug 
al mineritului, aici, sub 
culmea Iezerului, care vor 
adăuga în citiva ani pute
rea lor mai vechilor explo
atări cu o binecunoscută 
activitate. Cu numai citiva 
ani înainte însă, tot la A- 
ninoasa a început să pro
ducă cariera carboniferă, 
prima exploatare de supra
față in zâcâmintul argeșean. 
Pentru punerea în valoare 
a straturilor de cărbune 
s-au excavat. transportat 
și depozitat în halde inte
rioare si exterioare mii de 
metri cubi de pămînt. no 
asigură tovarășul Mihai 
Enache, inginer-sef de sec
tor. Și cifra crește perma
nent. pe măsura continuă
rii activității, a descopertă- 
rii straturilor de cărbune. 
Pămintul se depozitează în 
apropiere. în coasta apei 
Bratiei. zăgăzuindu-i ast
fel caoriciosu-i iureș de 
toamnă si primăvară, care 
de atitea ori a produs lo
calnicilor pagube. E un 
prim cîștig. Pe halda con
stituită acum patru ani se 
cosește astăzi iarba. Din 
pămintul descopertat se sor
tează stratul productiv care 

este redat apoi agriculturii. 
O cifră : cariera Aninoasa 
a raportat în 1980 o depăși
re la capitolul cărbune ex
tras cu 121 879 tone. De la 
începutul acestui an, depă
șirea este egală cu 125 700 
tone.

Inginerul comunist Mi- 

Generații muncitorești în Muscelul cărbunelui
hai Enache. care detaliază 
toate acestea, e un bărbat 
tînăr, muscelean, a Învățat 
arta mineritului și onoarea 
de a fi miner la Institutul 
din Petroșani, a lucrat apoi 
11 ani în Gorj, iar din 1977 
s-a întors aici, acasă. E că
sătorit, soția lui fiind învă
țătoare. au doi copii, vreme 
liberă nu prea găsește, ci
tește totuși destul, cărți 
tehnice în primul rind — 
„nu poți rămîne in urmă 
cu noutățile meseriei" — dar 
îl pasionează și literatura.

Sint multe noutăti în ac
tivitatea mineritului din 

zona musceleană. căreia 
tehnicieni reputati. ca ing. 
loan Tundrea, autor al unui 
studiu privind istoria ce
lor nouă decenii de exploa
tare organizată a cărbune
lui — se feresc a-i spune ' 
..bazin", noțiunea clasică de 
„bazin" carbonifer ..neapli- 

cîndu-se întru totul condi
țiilor locale", termenul de 
„zăcămînt" revenind mai 
stăruitor in discuție, fiind 
mai propriu caracteristici
lor geologice de aici.

Nenumărate propuneri, 
initiative și soluții tehnice 
ale comuniștilor, ivite în 
adunările organizațiilor de 
bază, ale comitetelor de 
partid, ale C.O.M.. prind 
contur. Printre acestea, 
„brigada inaltei producti
vități și a educației socia
liste". din sectorul Godeni. 
„Contul colector de econo
mii" și altele, in curs de 

aplicare si perfecționare, 
vor spori randamentul bă
tăliei pentru cărbune prin 
citeva obiective concrete : 
reducerea consumului de 
lemn de mină cu 0.5 mc. a 
cherestelei cu 0,5 mc și a 
explozivilor cu 3 kg la 1 000 
tone cărbune produs, an

trenarea tuturor muncito
rilor și tehnicienilor in 
procesul reducerii cheltu
ielilor materiale și a ener
giei etc.

Am căutat să găsim cite
va puncte de susținere a 
ideii unei tradiții a mineri
tului in zonă, in chiar pe
rioada relativ scurtă, de 
nici un secol. Tradiția s-a 
creat. Există. Am intilnit 
numeroase familii în care 
mîndria de a fi miner a 
trecut de la tată la fiu si 
mai departe. De pildă, fra
ții Rada, din Poenari. 7 la 
număr — Nicolae. Alexan

dru. Florin, Constantin. 
Gheorghe, Ion. Dumitru — 
ar merita o istorie aparte. 
Si tatăl lor a foșt miner. 
Cei dinții patru numiți 
sint in activitate, ceilalți 
pensionari. Fiica lui Ale
xandru. Cornelia, lucrează 
în sector, la lămpărie. iar 

fiul său. Gheorghe. în sub
teran. Celălalt Gheorghe, 
care este pensionar, are la 
rîndul său doi fii. pe Iosif, 
tot mine.-, și pe Vasile, care 
din miner a ajuns primar 
la Poenari. Alți 4 frați. 
Nastasie din Berevoești, 
sint toti mineri. Si tatăl 
lor a fost. Din aceeași co
mună lucrează in mină 3 
frați Stana, inclusiv tatăl 
lor. și 4 frați Mirită. Exem
ple se mai pot da. Este îm
bucurătoare aflarea acestei 
continuități a activității de 
miner in cadrul familiilor 
din satele muscelene. com- 

paratia cu preluarea unei 
eroice ștafete impunîndu-se 
cu tărie. O pagină frumoa
să in cartea înaltă a mun
cii contemporanilor noștri, 
care dau sens si noblețe 
unei epoci.

— Ce socotiți dumnea
voastră că este caracteris

tic. în anul 1981. pentru ac
tivitatea întreprinderii ? 
Sub ce îndemn se munceș
te azi ? — l-am întrebat pe 
tovarășul Ion Ghizdavăț, 
secretar al comitetului de 
partid al întreprinderii mi
niere Cîmpulung. președin
te al C.O.M.

— Oricit de imperfectă, 
sintetizarea ar putea fi ur
mătoarea : calitate, eficien
ță, responsabilitate. Obiec
tive la îndeplinirea că
rora in primele rinduri 
se află comuniștii : Ni
colae Pană, secretar al 
comitetului de partid al ca

rierei Aninoasa, conducăto
rii auto Gh. Mindruță, 
D-tru Florian, Gh. Moldo- 
veanu, care au depășit nor
ma RK (190 mii km), par- 
curgind fără reparații capi
tale peste 300 mii km, exca- 
vatoristele Maria . Toader, 
Maria Anania, soțul aces
teia, Zafiu Anania, din ca
drul aceleiași cariere, mais
trul miner Titu Berevoescu, 
secretar al uneia din orga
nizațiile de bază ale minei 
Berevoești. Nicolae Stana, 
șef de brigadă în abatajul 
frontal la Berevoești, și ne
numărat! alții. O pleiadă 
întreagă de oameni harnici, 
tenaci, modești, sufletul 
întrecerii dintre sectoare, 
echipe si brigăzi, priipii în 
orice acțiune. Progresul 
tehnic în minele muscelene 
este o realitate, idei novar 
toare apar permanent și a- 
plicarea lor nu întîrzie. Mi
nerii se bucură de condiții 
de muncă în oe-manentă 
îmbunătățire (12 520 mii lei 
cheltuiți pentru protecția 
muncii in ’81. fată de 385 
mii in ’55). cantine, asis
tentă medicală etc. Folosi
rea combinelo- minie-e 
CMA 2. de fabricație ro
mânească. alături de com
binele din import. în mi
nele Poenari. Jugur. Ce
tești. face ca producția să 

crească zilnic de 3—3,5 ori 
pe post.

Nenumărate fapte s-au 
strins. multe si mari dovezi 
de eroism au înscris mi
nerii acestei zone. „Noroc 
bun !“ e îndemnul lor îna
inte si după fiecare schimb, 
cuvîntul care îi definește 
cel mai profund. Mina e 
locul activității lor obișnui
te. vatra celor mai ome
nești năzuințe care îi ani
mă. și totul ne îndeamnă 
a asocia unui adevărat loc 
de creație, intr-atit de im
presionantă este munca a- 
cestor scormonitori ai a- 
dincurilor. Maistrul miner 
Ilie Gh. Ion, drămuindu-și 
timpul liber între atitea 
care trebuie făcute, se de
dică adesea versului, pen
tru care dovedește o înzes
trare neîndoielnică. El 
scrie: „Mină / Livadă săpată 
în noapte / Ce-mbie minerii 
cu roadele-i coapte. / Fîn- 
t.nă cu ciutura plină. / Mi
nă. / Casă cu pereții da 
pline. / Cu doruri, cu vise, 
cu setea de miine. / Tem
plu cu bolti de lumină. / 
Mină. / - Aduni în adîncuri 
și dealuri și șesuri / Și-i 
chemi pe ortaci mereu la 
culesuri. / Vestind anotim
puri cu ploi de lumină".

Mircea ENESCU
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Sună, din nou, 
clopoțelul!

Fotoreporterul E. Robitsek ne 
trimite această imagine surprin
să la Școala generală din comu
na Variaș, județul Timiș. Cei 
mai tineri fii ai țăranilor coope
ratori de aici, ca și ceilalți pri
chindei, „colegi' de generației' 
din întreaga țară, vor păși pen
tru prima dată pragul școlii. 
Primele emoții, primele impre
sii despre clasa lor, despre băn
cile care-i așteaptă cu abeceda
rele frumos rinduite. despre 
„bilele" cu care vor învăța să

numere pină la 10, pină la 20, 
pină la 100 și mai departe, 
mereu mai departe, fascinați de 
lumea de noi cunoștințe și de
prinderi care-i așteaptă.

„Bine ați venit !“. O urare 
scrisă și rostită în sute și mii de 
școli, amplificată de clinchetițl 
de argint al clopoțeilor și al pri
chindeilor.

„Tot înainte!"
Prestigiosul concurs muzical 

de interpretare instrumentală 
„Ciprian Porumbescu", care are 
loc la Suceava, reunește pe cei 
mai talentați școlari din toată 
țara. In această vară a avut loc
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ediția a 10-a a concursului, care 
i-a adus nota 10 cu felicitări și 
pionierei Viorela Ciucur, de la 
Liceul de muzică „George Enes
cu" din București. Ea a obținut 
premiul I la pian. Un premiu cu 
at.it mâi valoros, cu cit a fost 
obținut intr-o întrecere foarte 
strinsă cu mulți colegi și colege 
din tară. intrebînd-o despre 
proiectele de viitor, pioniera 
Viorela Ciucur ne-a răspuns, 
bucuroasă și emoționată :

— Proiecte de viitor 1 Multe, 
frumoase și îndrăznețe, ca toți 
pionierii de virsta mea, și. tot ca 
ei, pentru îndeplinirea lor avem 
îndemnul nostru însuflețitor: 
„Tot înainte !“.
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Micii meșteri mari
Cum se țese un covor ? Sim

plu : se stabilesc, în ordine, 
urzeala, bătătura, culorile, mo
delul. Cu ce se țese ? Firește, cu 
un război de țesut. Dar războiul 
de țesut cum se face ? Să-i în
trebăm pe acești prichindei din 
Horezu străveche vatră a
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meșteșugurilor populare, intre 
care ceramica Și covoarele olte
nești sint la loc de aleasă cinsti
re. Sub îndrumarea atentă a 
educatoarelor, băieții de la gră
diniță se inițiază in tainele con
fecționării războaielor de țesut, 
iar fetițele în cele ale covoare- 
lor.

Priviți-i cit sint de atenti la ce 
fac și ce importanță își dau ! Cu 
siguranță că vom mai auzi de ei 
și de creațiile lor !
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Tablă... muzicală
Trei școlari de la Casa pionie

rilor și șoimilor patriei din Baia 
Mare, pe numele lor Caria Bu- 
ghesiu, Emeric Rușcu și Claudiu 
Birsan, sub atenta îndrumare a 
profesorului Vasile Libotean, au 
conceput și realizat o originală
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tablă electronică... muzicală. 
Acordată pe intervalul unei oc
tave șl jumătate de la „și“ la 
„fa“, tabla electronică face ca 
lecțiile de muzică din școala ge
nerală să fie pe cit de atractive, 
pe atît de instructive.

Și încă o noutate : respectiva 
tablă electronică este realizată 
și într-o variantă miniaturală, 
de dimensiunile unui penar, care 
se distribuie fiecărui elev în 
parte.

Nu poți să nu acorzi notă mare 
pentru astfel de idei... incîntă- 
toare !

Rubrică realizată de
Petre POPA
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CENTENAR GE ORGE ENESCU
Un mare artist definește, 

prin opera sa, sufletul po
porului în mijlocul căruia 
viețuiește. Mihai, Eminescu, 
Constantin Brâncuși și 
George Enescu au tălmăcit, 
la un înalt grad de măies
trie, spiritualitatea româ
nească, incit ori de cîte ori 
aprofundam minunatele lor 
creații ne vine să spunem, 
parafrazindu-1 pe „orfeul 
moldav* 1, că „menirea sfin- 
tă a artelor și a literelor 
este să stingă urile, sd po
tolească patimile și s-apro- 
pie inimile, într-o caldă în
frățire, așa precum a-nțe- 
les-o măreața antichitate, 
creînd mitul lui Orfeu“.

Sărbătorirea recentă a 
100 de ani de la nașterea 
lui George Enescu ne-a 
prilejuit constatarea că un 
fericit destin a făcut ca. în 
acea binecuvîntată regiune 
a Livenilor sau a Ipotești- 
loc, a nordului moldovean, 
în general vorbind, să se fi 
născut multe dintre geni
ile noastre, cei care au 
identificat simplitatea în 
viață cu adevărata liberta
te, generînd lucrări de o 
zguduitoare forță emoțio
nală, devenind frați ai tu
turor oamenilor buni, 
„cărora ei trebuie si le co
munice ceva nobil, ceva pe 
care natura l-a încredințat 
numai lor“...

De cîte ori rostim numele 
lui George Enescu ne gin-

în cadrul Festivalului 
internațional al muzicii de 
la Lucerna, Elveția, de un 
frumos succes s-a bucurat 
prezentarea de către un 
colectiv artistic românesc 
a capodoperei enesciene 
„Oedip**.  Redăm spicuiri din 
aprecierile presei elvețiene 
pe marginea spectacolului 
„Oedip**  de George Enescu. 
„Atît orchestra, cit si corul 
— scrie Rita Walfensber- 
ger în „Vaterland**  — 
au fost formate în mod 
special din elita a trei 
orașe — afară de capita
la tării, din Cluj-Napoca 
și Satu Mare. Florentin 
Mihăescu a sudat vocile 
impunătoare intr-un an
samblu vocal foarte com
pact, care a fost purtătorul 
principal al acțiunii și 
care, după modelul gre
cesc, constituia reprezen
tantul poporului, avind de 
adus o expresie general 
valabilă, ■ umanistă și, tot
odată, de prototip.

Muzica este nemaipome
nit de expresivă, pătrunsă 
de un patos romantic, pli
nă de o forță autentică 
personală, conținînd o 
profesiune de credință. La 
găsirea unui colorit instru
mental, Enescu este înzes
trat cu o fantezie deose
bită. încercarea sa de a 
contopi o concepție antică 
cu una contemporană a dat

Genial exponent 
al umanismului românesc

dim la cel care a dat artei 
noastre sonore „un trecut, 
un prezent, un viitor". Pe 
de o parte, el semnifică 
preluarea înțeleaptă a tra
diției noastre muzicale mi
lenare, pe de altă parte, el 
simbolizează pe compozito
rul profund novator. Și, 
cînd afirmăm acest lucru, 
nu putem să nu includem 
adevărul, în virtutea că
ruia George Enescu a re
voluționat melosul modal 
și ritmul limbajului sonor, 
nemaivorbind de noua sem
nificație dată polifoniei, 
prin promovarea eterofo- 
niei, evocîndu-ne „acel 
ceva“ atît de tulburător al 
isoanelor corurilor țără
nești, care a exercitat o 
fascinantă atracție asupra 
lui Martin Opitz. determi- 
nîndu-1 să exclame din 
adîncul inimii sale, pe la 
1620 : „cînd aud un cintec 
românesc, îmi vine să cred 
că muzica anume e creată 
pentru' români și românul 
pentru muzică".

Am susținut întotdeauna 
că folclorul este clasicismul

nostru. El rămîne un co
respondent admirabil, din
colo de spațiu și timp, al 
muzicii antice, medievale, 
renascentiste și baroce. 
Doina, balada, cîntecul de

însemnări de
Doru POPOVICI

nuntă, bocetul, colindul — 
și cîte alte minunate aspec
te ale sale — au ținut locul 
imnurilor antice, madriga
lului, fugii, sonatei, simfo
niei.

Cîntecul și dansul româ
nesc s-au născut în timp 
ce oamenii blajini au păs
torit pe plaiuri și-n văi, 
între freamătul apelor cris
taline și al „codrului bătut 
de gînduri", într-o natură 
proaspătă, nesfîrșit schim
bătoare, în vremuri de 
bucurii sau de jale, în care 
se aștepta cu dor „curcubeu 
de pace**...

George Enescu are mare
le merit de a fi valorificat 
— genial — folclorul nostru. 
Departe de coloritul exotic, 
de edulcorarea semănăto- 
ristă, de etnografismul pri
mitiv. îmbinat adesea cu 
lipsa de măiestrie, deoarece 
„orfeul moldav**  a știut să-1 
„alchimizeze**,  obținînd o 
artă originală, profundă, 
redusă la esență, totul în
văluit în mantia de aur a 
unui inconfundabil clasicism 
structural. Dar, dincolo de 
aceste considerente. George 
Enescu rămîne un exponent 
de frunte al noului uma
nism al veacului. A fost un 
pacifist convins și nu în- 
tîmplător spunea : „acei 
care cred în artă îmi sint 
frați, indiferent de rasă, 
naționalitate, confesiune". 
A protestat cu vehemență 
împotriva dictaturii fascis
te, el, blîndul și înțeleptul 
rapsod al veacului nostru 
•apărînd în concertele din 
anii întunecați ai celui de 
al doilea război mondial 
cu tricolorul și cu legiunea

de onoare a Franței în 
piept, simboiizînd, în acest 
fel, rezistența împotriva > 
lumii urîciunii. o lume de 
foarte tristă amintire. A 
crezut în forțele binelui. în 
calitățile morale ale omu
lui superior și, astfel, nu 
intîmplător, punctul cul
minant al operei sale Oedip 
se identifică cu sensul su
perior — am spune olim
pian — al frazei : omul 
este mai puternic decit 
destinul. El se separă 
categoric de tot ceea ce 
este vremelnic, semnificînd 
însăși muzica noastră pro
iectată în veșnicie. Doini
rea sa — am enunțat ca
racteristica sa esențială 
— relevă ceva tainic și 
etern. Ea se identifică cu 
luminozitatea unei naturi 
în plină transformare, in
cit. ca și natura, arta enes- 
ciană este mereu alta și 
totuși asociată aceluiași 
ton...

George Enescu este inima 
noastră curată, a tuturor 
acelora care am trăit, trăim 
și vom trăi pe aceste pla
iuri. Iar în acest sens vom 
înțelege mai bine cuvin
tele sale : „Ajungînd la li
man, privesc în urmă ocea
nul vieții. Valurile se pierd 
în depărtare și nu mai ră- 
mine decit o oglindă lucie 
care răsfrânge cerul — ce
rul meu — muzica".,.

Ilustrată din Herculane

Eficiența stațiunilor 
balneoclimatice în prevenirea 
și tratamentul reumatismului

Răsunetul capodoperei
Presa elvețiano despre prezentarea operei „Oedip” 

de către un colectiv artistic românesc
rezultate pe deplin gran
dioase.

întregul aparat a stat 
sub conducerea autoritară 
și energică a lui Mihai 
Brediceanu, care s-a stră
duit de a obține intensi
tăți plastice, obținînd un 
succes integral.

Impunătorul rol princi
pal al lui‘Oedip a fost in
terpretat excepțional de 
Attila Kovacs.

De asemenea, și cele 
trei roluri feminine au 
primit voci superbe : Ma
riana Cioromila — o fru
moasă regină egipteană — 
a cintat in rolul Iocastei ; 
.Elena Grigorescu — cu un 
sopran minunat — a inter
pretat pe Antigona, iar 
Adina Iurașcu a întruchi
pat captivant în rolul ei 
sîngeros pe Sfinxul aducă
tor de moarte — a fost o 
realizare vocală uluitoare, 
cu totul deosebit de emo- 
ționantă**.

■„Reprezentația operei 
„Oedip» de George Enescu 
într-un «concert-specta- 
coi» s-a constituit într-un

eveniment remarcabil**  — 
este titlul unui articol 
semnat de Fritz Schaub în 
„Luzerner Tagblatt**.

„în săptămînile festive 
muzicale de pină în pre
zent — scrie autorul — 
au putut fi auzite în 
marea și mica sală a Ca
sei artelor, în mod cert, 
aplauzele ’cele mai dura
bile și mai călduroase. Ele 
au constituit, astfel, ecoul 
fidel al unei reprezentații 
care a fost pătrunsă de 
efortul’maxim al fiecăruia 
dintre colaboratorii acestui 
spectacol (...). Mihai Bredi
ceanu (el este si dirijorul 
înregistrării de acum circa 
17 ani pe un disc) â știut să 
conducă cu autoritate or
chestra si corul (...). Deose
bit de captivante sint co
rurile cărora. în această o- 
peră, le revine o poziție- 
cheie. O expresivitate spo
rită si o forță de pătrunde
re dramatică a dezvoltat co
rul îiț fragmentele corale, 
scrise în- cea mai mare 
parte polilon, ale actelor

doi și trei, și anume „Hor- 
reur“ — unde scala expre
sivității ajunge pină la un 
murmur — după orbirea 
lui Oedip, declanșind niș
te efecte zguduitoare.

Că Enescu dezvoltă e- 
fectul muzical-dramatic 
întru totul din voci și din 
orchestră s-a putut con
stata convingător la a- 
ceastă reprezentație. O co- 
loristică în orchestră nu 
este folosită niciodată cu 
scopuri ilustrative, ci doar 
strict cu sensuri muzical- 
dramatice. Plin de efect 
și tipic pentru această 
partitură este îndeosebi 
modul cum Enescu creea
ză o distincție între culori 
orchestrale sumbre (de
terminate, mai ales, pe 
lingă instrumentele cu 
corzi de bas, de fagot și 
saxofon), care, de la bun 
început, instaurează o at
mosferă tragică, și culo
rile luminate ale flautu
lui, ale harpei și ale altor 

instrumente**.
în „Luzerner Neuste 

Nachrichten**,  Gabriele Kro-

nenberger scrie : „în mod 
cert, din punct de vedere 
al importanței artistice, 
manifestarea artiștilor ro
mâni a constituit un eve
niment de prim rang al 
săPtămînilor festive din 
acest an. O putem afirma 
și mai direct : cu o ase
menea reprezentare ca a- 
ceasta, în care artiști ro
mâni au interpretat capo
dopera concetățeanului lor 
George Enescu, intr-uri 
angajament care cu greu 
poate fi întrecut, festiva
lul muzical internațional 
își capătă sensul, care 
trece hotărît dincolo de o 
înșiruire de spectacole- 
turneu ale unor vedete.

(...) Enescu nu a fost ar
tistul care să accepte un 
destin orb. După scena 
spaimei (din actul trei), 
care operează direct și 
brutal cu sentimentele, ur
mează o parte 'finală de un 
optimism reținut. Aici pa
leta sonoră a lui Enescu
devine mai luminată, mai 
„impresionistă**.  Oedip re- 
prezentînd pe omul nevi- 
novat-vinovat, pe ființa 
suferindă pur și simplu : 
această transferare de la
tensiunea exterioară spre 
o pace lăuntrică (Oedip, 
care el singur s-a orbit, va 
vedea cu sufletul său), 
muzica o face sesizabilă
într-un mod copleșitor**.

PREGĂTIREA NOULUI AN ȘCOLAR
Pentru învățămîntul liceal, noul an 

școlar 1981—1982 reprezintă un pas 
înainte pe calea dezvoltării și diver
sificării, în concordanță cu direcțiile 
prioritare de dezvoltare a țării, fun
damentate în Programul partidului 
nostru, cu cerințele de pregătire a 
cadrelor necesare diferitelor domenii 
de activitate economică, socială, cul
turală. Citeva puncte de referință din 
acest sector ne sint furnizate de 
conf. univ. dr. ing. GHEORGHE RU- 
ȘITORU, director la Direcția învăță- 
mînt liceal și tehnic-profesional din 
Ministerul Educației și învătămîn- 
tului :

Rețeaua învățămîntului liceal cu
prinde, in noul an școlar. 10 tipuri de 
licee — industriale, de chimie indus
trială, agroindustriale și silvice, eco
nomice și de drept administrativ, sa
nitare, de matematică-fizică. științe 
ale naturii, filologie-istorie. pedago
gie. de artă — cu 82 profiluri și 98 
meserii. Cele 971 licee oferă, așadar, 
o largă paletă de opțiuni profesio
nale pențru aproape 850 000 elevi care 
vor frecventa cursurile de zi. De 
menționat că din cei circa 347 000 de 
elevi. din clasa a IX-a. 91 la sută sînt 
cuprinși în licee industriale, agroin
dustriale și silvice. Semnificativă 
pentru dezvoltarea actuală a învăță- 
mintului liceal este comparația' cu 
anul școlâr 1965—1966, cind au func
ționat 589 licee, cu 371 724 elevi, cam 
tot atîția cîți vor intra. în această 
toamnă, în clasa a IX-a.

O creștere impresionantă va marca, 
în noul an școlar, învățămîntul liceal, 
cursuri serale — cu 9 000 locuri în 
plus față de anul precedent — expre
sie a grijii deosebite a partidului și 
statului nostru pentru ridicarea ni
velului general de pregătire a între

gului popor, pentru perfecționarea 
profesională a unor categorii largi de 
oameni ai muncii.

Potrivit prevederilor Legii educa
ției și învățămîntului, care stipulează 
ca în cadrul învățămîntului general 
obligatoriu să funcționeze cel puțin o 
școală cu clasele 1—10 în fiecare co

vățămîntului cu producția, temeinica 
pregătire profesională a elevilor.

în cadrul preocupărilor generale de 
modernizare și perfectionare a cont?- 
nutului procesului instructiv-educa- 
tiv. Ministerul Educației și învăță- 
mîntului, ministerele economice care 
au în subordine unități liceale au

Dezvoltarea și diversificarea 
învățămîntului liceal

• O largă paletă de opțiuni profesionale pentru tineretul 
patriei • Se extind cursurile serale • Treapta I de liceu în 
mediul rural • Instrumente de studiu moderne, in pas cu ce
rințele realizării noii calități în școală • Acțiuni pentru inte
grarea activă a învățămîntului cu producția, cu creația tehnico- 
științifică.

mună, a continuat acțiunea de orga
nizare a treptei I de liceu în mediul 
rural. în 728 de comune își vor inau
gura activitatea, în această toamnă, 
clase a IX-a și a X-a, numărul loca
lităților rurale in care elevii au la 
dispoziție școli cu treapta I de liceu 
ajungind la 1800. Aceste unități li
ceale au profil industrial-agricol (iar 
acolo unde au existat condiții adec
vate de activitate practică au și pro
fil mecanic sau electrotehnic), fiind 
organizate pe lingă consilii unice 
agroindustriale, I.A.S. și S.M.A.. care 
vor asigura o strînsă integrare a în

acordat o atenție deosebită îmbunătă
țirii programelor și manualelor șco
lare, .asigurării unor condiții din ce în 
ce mai bune pentru integrarea activă 
a învățămîntului cu producția, cu 
creația tehnico-științifică. Cu con
cursul cadrelor didactice cu bogată 
experiență pedagogică, al specialiști
lor din producție au fost revăzute și 
îmbunătățite programele și manua
lele școlare, au fost elaborate altele 
noi. Astfel, din cele 484 programe 
școlare destinate învățămîntului li
ceal 157 sînt noi, elaborate în con
cordanță cu cerințele realizării noii

calități în școală. Din 420 titluri de 
manuale pentru învățămîntul liceal 
și tehnic-profesional, 92 sînt noi și 111 
revizuite. Dintre manualele noi, ori
ginale, editate pentru acest an școlar 
pot fi menționate : Fizica (clasa a 
Xl-a), Geometria (clasele a IX-a și 
a Xl-a), Limba și literatura română 
(Clasa a XH-a). Utilajul și tehnolo
gia preparării substanțelor minerale 
utile. Noțiuni de biochimie și tehnici 
de laborator în chimie. Fluide de fo
raj și cimenturi ș.a.

în privința organizării activității 
practice a elevilor din licee. Minis
terul Educației și învățămîntului îm
preună cu Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini și cu Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimentare 
au elaborat ordine privind stabilirea 
locurilor, de muncă pentru elevi în 
întreprinderi industriale. în unități 
agricole, condițiile desfășurării pre
gătirii și activității practice ale aces
tora. Asemenea măsuri vor fi preci
zate, pînă la deschiderea cursurilor 
școlare, cu toate ministerele. Ele se 
adaugă acțiunilor întreprinse, pe 
parcursul vacanței de vară, pentru 
amenajarea și dotarea atelierelor- 
școală. cabinetelor și laboratoarelor 
de specialitate, perfecționarea pregă
tirii și reciclarea profesională a ca
drelor didactice și inginerilor, a 
maiștrilor-instructori.

Noul an școlar în învățămîntul li
ceal debutează, așadar, sub auspicii 
din cele mai favorabile desfășurării 
unui proces instructiv-educativ de ca
litate, menit să asigure temeinica 
pregătire științifică și practică a noi
lor eșaloane de muncitori calificați.

Florica DINULESCU

. în ultimii ani, echipe complexe de 
specialiști din domeniul balneologiei 
au studiat rolul factorilor naturali 
specifici diferitelor stațiuni din tară, 
reputate în primul rînd prin acești 
factori : climat, ape minerale, nă
moluri etc. Și este suficient să 
amintim cit de căutate sînt stațiuni 
ca Herculane (pentru apa sulfuroasă 
termală), ca Felix (pentru apele ter
male), Eforie, Techirghiol (pentru 
nămolul lor) etc. în lumina acestor 
cercetări, l-am invitat pe prof. dr. 
NICOLAE TELEKI, șeful Clinicii de 
medicină fizică, balneologie și recu
perare medicală — București, să ne 
vorbească despre valoarea unor fac
tori naturali în prevenirea și trata
mentul unor afecțiuni, de tip reuma
tismal. ale sistemului locomotor.

— Una din concluziile acestor 
cercetări este că diferitele cure bal
neare pot juca un rol important atît 
în prevenirea, cît și în tratamentul 
bolilor reumatismale. în cadrul a 
numeroase studii 
efectuate în de
cursul anilor în 
stațiunile balnea
re. în toate sezoa- 
nele anului, s-a 
analizat situația 
bolnavilor- prin 
compararea date
lor clinice funcționale și biologi
ce de la începutul și de la
sfîrșitul curei. Metode moderne de 
investigație (radioizotopice. imunolo- 
gice. metabolice etc.) atestă eficienta 
terapeutică a curelor balneare. Studii 
de eficientă pe grupe mari de popu
lație indică de asemenea reducerea 
perioadelor de incapacitate de mun
că în anii următori curelor balnea
re și în comparație cu cei care nu au 
făcut cura.

— Care sînt factorii naturali incluși 
în cura balneoclimatică ?

— Cura are un conținut complex, 
în care intră — ca factori terapeutici 
— metodele ce utilizează factorii na
turali specifici ai stațiunii : apele 
minerale, proceduri de climatotera- 
pie, tratamente cu nămoluri etc. 
Concomitent cu acestea se pot apli
ca și metode terapeutice fizicale, cum 
sînt terapia prin mișcare, electro- 
terapia, termoterapia, masajul etc. 
Efectele lor se asociază desigur și cu 
terapia de cruțare-odihnă, repaosul, 
tratamente dietetice, iar in unele ca
zuri și tratamente medicamentoase.

Cercetările efectuate în ultimii ani 
în această direcție pun un accent 
deosebit pe terapia activă, prin care 
se urmărește antrenarea — adap
tarea unor funcții (de exemplu 
termoreglarea, locomoția, respirația, 
circulația singelui etc,), prin practi
carea unor mișcări (in apă, mersul 
pe jos, alergări, gimnastică, dans, 
jocuri sportive etc.). Folosirea unor 
factori naturali contrastanți (rece- 
cald, aer-apă etc.) adecvați și cu in
tensități progresive poate determina 
o creștere a capacității de adaptare 
sau ameliorarea unor parametri func
ționali ai sistemului locomotor (toni- 
fierea musculaturii, ameliorarea mo
bilității articulare, redresarea poziției 
coloanei vertebrale). Chiar și după 
o singură cură se constată amelio
rarea circulației periferice, a termo- 
reglării la rece, reechilibrarea siste
mului nervos, desensibilizarea față 
de factori meteorologici și climatici

(temperatură, um-ditate, presiune, 
curenți de aer etc.) recunoscut! ca 
factori patogeni ai bolilor reumatice.

— Vă rugăm o precizare ; ce se în
țelege prin patologia reumatismală a 
sistemului locomotor ?

— în această categorie sînt incluse 
astăzi numeroase boli ale diferitelor 
articulații de la nivelul coloanei și 
membrelor, inflamatorii sau degene
rative, ori ale țesuturilor moi din 
jurul articulațiilor, ale muscula
turii. cele mal multe cu carac
ter de meteorosensibilitate (apar la 
schimbările bruște ale vremii), pe 
fonclul unor tulburări de statică (mo
dificări ale coloanei) și insuficiențe 
musculare — tulburări atît de frecven
te astăzi în rîndul populației urbane, 
la sedentari, vîrstnici, obezi etc.

Și tot aici trebuie să includem si 
pe cei predispuși la afecțiuni banale 
musculo-articulare ca urmare a lipsei 
de adaptare a organismului la modi
ficările de temperatură (dezadaptarea 

funcției de ter- 
moreglare la rece).

Toți aceștia pot 
beneficia de cu
rele în stațiunile 
cu profil reuma
tologie.- inclusiv 
în stațiunile de 
pe litoral., unde 

cura se face în tot timpul anu
lui. Și desigur nu este lipsit de in
teres să adăugăm încă un avantaj : 
reducerea prețurilor în această pe
rioadă a anului. Oficiile județene de 
turism, prin agențiile și filialele lor, 
pun la dispoziția celor interesați bi
lete in toate stațiunile pentru cură 
balneară și odihnă.

— Ce rezultate concrete s-au obți
nut în tratarea unor bolnavi de reu
matism ?

— Ca să mă refer numai la un 
singur domeniu, voi arăta că pe aces
te baze s-au profilat, în decursul ani
lor, stațiuni balneare cu rezultate 
foarte bune în tratamentul și preve
nirea bolilor sistemului locomotor. 
Sînt indicate din acest punct de ve
dere stațiunile de pe litoral pentru 
condițiile climatice, apa mșrii. nămo
lul lacului Techirghiol, mai recent 
apele sulfuroase și nămolul sulfuros 
de turbă din zona Mangalia-Neptun ; 
de asemenea, Stațiunile balneare cu 
ape termale de tip Felix, Moneasa, 
Ținea, Geoagiu sau termale — sulfu
roase tip Herculane ; stațiunile cu 
ape sulfuroase de tip Căciulata, ca 
Rotbav. Pucioasa, și în sfîrșit nume
roasele stațiuni cu ape sărate de 
concentrații și compoziții variate, 
de la cele foarte concentrate din sta
țiuni ca Ocna Sibiului, Ocna Șugatag, 
Bazna. Slănic Prahova etc. la cele 
cu concentrații medii sau ne
duse ca lacurile Sovata. Amara, 
Lacul Sărat. Techirghiol etc. cu nă
moluri sapropelice formate în aceste 
ape sărate sau cu ape sărate de 
zăcămînt concentrate și în același 
timp sulfuroase și iodurate de tip 
Govora. în funcție de situația con
cretă a fiecărui pacient, medicul in
dică stațiunea cu mențiunea că în 
cele mai multe, din cele amintite, 
cura balneară se poate face în tot 
timpul anului cu rezultate la fel de 
bune.

Convorbire consemnată de
Elena MANTU

Cura balneară în orice anotimp
Condițiile de cazare, de trata

ment și posibilitățile multiple de 
agrement din stațiunile Ministe
rului Turismului asigură și în ano
timpul rece o cură balneară efica
ce, plăcută. în unele stațiuni acce
sul la bazele de tratament se face 
direct din hotel prin culoare aco
perite și încălzite.

Iată și citeva recomandări care 
vor înlesni alegerea stațiunii indi
cate pentru tratarea diferitelor 
maladii : în afecțiuni reumatisma
le : Amara, Bazna, Călimăneștî- 
Căciulata, Eforie Nord, Geoagiu 
Băi, Govora, Herculane, Mangalia, 
Moneasa, Ocna Sibiului, Slănic,

Pucioasa, Sovata, Săcelu ; în afec
țiuni ale aparatului cardiovascu
lar : Balvanyos, Borsec. Buziaș, 
Lipova, Vatra Dornei, Tușnad ; in 
afecțiuni ginecologice : Bazna. Efo
rie Nord. Mangalia. Ocna Sibiului, 
Sovata, Vața-băi ; in afecțiuni ale 
aparatului respirator : Slănic Pra
hova. Govora. Slănic Moldova ; în 
afecțiuni ale tubului digestiv, glan
delor anexe, boli de nutriție : Bor
sec. Călimănești-Căciulata. Olă- 
nești, Sîngeorz. Slănic Moldova.

Biletele în stațiunea dorită, pre
cum și informații suplimentare se 
pot obține la agențiile și filialele 
oficiilor județene de turism din în
treaga tară.

Unde nu-i control...
De cîte ori nu ne-a fost dat să-i auzim 

pe constructorii de case scuzîndu-se că 
nu-și fac planul din cauza șoferilor care 
asigură aprovizionarea I Și trebuie să 
recunoaștem că uneori au dreptate. Există 
șoferi indisciplinați care lipsesc, care nu 
respectă programul de lucru, care fac dru
muri in interesul lor, ignorindu-și obli
gațiile de serviciu ș.a.m.d. Ba, uneori, ajung 
să vîndă la colț de stradă materialele 
așteptate pe șantier. De astă-dată, probele 
de la dosarul nr. 975/81, soluționat recent 
la Judecătoria sectorului 2 din Capitală, ne 
dau posibilitatea să supunem atenției opi
niei dumneavoastră și un alt aspect. ■

...Vasilescu Gheorghe lucra ca șofer la 
I.U.T., secția de producție Gherase, de prin 
1974. Apreciat ? Și încă cum 1 Dar mai 
bine să cităm din caracterizarea făcută de 
președintele comitetului de sindicat, aflată 
la dosarul cauzei : „Este bine pregătit' pro
fesional, nu lipsește nemotivat, ajută colegii 
de muncă, nu are evenimente rutiere și nu 
au fost semnalate alte acte de indisciplină**.  
Fără să punem la îndoială buna credință 
a semnatarului caracterizării, aflată cum
spuneam la dosarul cauzei, se cuvine să 
precizăm că între timp cel în legătură cu 
care nu fuseseră semnalate „acte de indis-

și corespondenții „Scinteii" ij
ciplină**  suferise 3 condamnări : 
furt în dauna avutului obștesc.

pentru 
abuz in

serviciu și complicitate la delapidare. Doar 
atît 1 Iar pe șantier — respectiv, pe șantie
rul nr. 5 al Grupului 2 șantiere București — 
domnea exact acea dezordine de care avea 
nevoie Vasilescu ca să-și valorifice năra
vurile.

...Pe 25 septembrie, pe la ora 10, maistrul 
Mihai Nedelcu l-a trimis pe Vasilescu să 
aducă de la stația de betoane din Flo- 
reasca niște nisip. Vasilescu s-a dus. Și a 
încărcat... mortar. Știa el bine ce se cere 
pe piață. Este adevărat că „știința**  nu i-ar 
fi folosit la nimic dacă la stația de betoane 
s-ar fi verificat comenzile făcute de șantier. 
Dar nu le-a verificat nimeni. Ca de obicei. 
Bine, bine veți spune, dar avizul de expe
diție trebuie ștampilat, semnat și confirmat 
la sosirea pe șantier. Teoretic. La șantierul 
5, ștampila cu pricina — nr. 2 205 — 541 — 
era la dispoziția șoferilor. Lui Vasilescu i-a 
dat-o unul, Cazacu, care la rîndul său o 
luase... De la cine credeți? Chiar de la 
maistrul Nedelcu. Ce a făcut Vasilescu cu 
mortarul ? La început l-a plimbat pînă la 
șantier : să vadă ce și cum. La șantier s-a 
lămurit: Nedelcu era în pauză de masă și 
n-avea timp să se ocupe de el. Așa că 
Vasilescu a plecat la o... intilnire. Cu Lili. 
Nici el nu știa mai mult despre ea. Cînd 
și cui a vîndut mortarul n-a vrut să spună 
nici la miliție, nici Ia procuratură, nici în 
fața instanței. Dacă nu cumva o fi pățit și 
el precum Câzacu, celălalt șofer, de la care 
luase ștampila : nu i-a mai venit clientul la 
întîlnire și a aruncat mortarul la groapa de 
gunoi din Fțndeni. După ce îl așteptase 
două ore în , față la cinematograful „Me- 
lodia“ 1

O partida 
de „vînatoare"

Partida de „vînătoare**  se referă la un 
post. Un post în schemă la ARCOM. Un 
post oarecare, de șofer. Dar ce șofer 1 Și, 
mai ales, al cui I Și tocmai unde ! Ce să 
mai vorbim, un post de... toți banii pe 
care îi avea puși deoparte Contea Ion — 
că el a fost „vînătorul**.  27 000 lei.

...Povestea a început într-o dimineață, 
cînd' Contea, pe atunci șofer de taxi, l-a 
revăzut — în piață la Kogălniceanu — 
după nu știu cîți ani pe vechiul său .consă
tean, coleg de școală și prieten Iorgulescu 
Daniel. Bucuria revederii a fost așa de 
mare că l-a invitat în mașină și l-a dus 
unde avea treabă, uitînd pur și simplu de 
gestul „meschin**  al răsucirii aparatului de 
taxat spre dreapta. N-au prea avut vreme 
să-și vorbească : Iorgulescu era grăbit. 
Contea atent la trafic. Așa că Și-au promis 
să se vadă. Ceea ce s-a întîmplat însă 
abia după un an, la o cafenea, pe Calea 
Victoriei. Tot întîmplător. Iorgulescu toc
mai „picase**  din străinătate pe unde își 
„făcea veacul**  în calitate de „jurisconsult**  
la ARCOM. (în realitate, subinginer, nicio
dată însă la ARCOM, și de cîteva luni bune 
fără serviciu, Iorgulescu căuta și el pe 
cineva de la care să stoarcă ceva bani. 
Dar de unde să bănuiască asta Contea. Mai 
ales că Iorgulescu — probabil încă sub

impresia filmului „Brațele Afroditei**  — 
povestea atît de frumos despre ultima lui 
escală în Maroc). Și uite așa. din vorbă in 
vorbă, Contea aruncă și el o întrebare :

— Cum aș face să pun și eu mina pe un 
post acolo ?

— Cum ! Nimic mai simplu. Nu trebuie 
decit să te hotărăști. Restul aranjează 
băiatul — i-a zis Iorgulescu.

Și l-a „aranjat**.  începînd chiar de a 
doua zi. Iorgulescu a venit la întîlnire cu 
vestea cea ma’e pe buze :

— A dat norocul peste tine. Mergi cu 
mine la Casablanca. O să fii șoferul meu.

...Pe urmă, de bani l-a tocat cu țirîita: 
450 lei pentru „taxe**,  300 pentru pașaport, 
1 200 pentru un contabil, 5 000 pentru „nu 
știu cine**.  Pînă i-a terminat economiile. 
Contea mai avea însă și o mașină. Iorgu
lescu îl convinge să o vîndă :

— Pleci. Categoric pleci și cînd te întorci 
o găsești rugină.

Și Contea a vîndut mașina, i-a dat încă 
o grămadă de bani lui Iorgulescu. Cu 
timpul, a început să-l bată gîndul că a fost 
înșelat îl caută pe Iorgulescu, care... se 
făcuse nevăzut, îl găsește, fac socotelile și 
se alege cu... o chitanță. După care Iorgu
lescu dispare din nou : la Mamaia. De 
unde îi trimite o telegramă : „Sînt la mare, 
vin la sfîrșitul săptămînii**.  Contea nu-1 
mai așteaptă, pleacă după el la mare. 
unde-1 găsește cu nevasta bine mersi, pe 
plajă. Și se alege cu... altă chitanță. Dar 
și cu o amenințare : „Dacă te plîngi cuiva, 
ești un om -terminat». Ascultă la mine**.  
Ceea ce. în fine, l-a convins : să se adre
seze miliției. După care „vînătoarea**  pos

tului de șofer s-a terminat. Și a început 
„vinătoarea**  după banii aruncați... ca un 
escroc să-și poată petrece concediul la 

Mamaia.

Din caietul 
grefierului

„...Covorul din casă este nespălat și ne
curățat de cinci ani. Deși au fost discuții 
și certuri în legătură cu curățirea acestui 
covor, oferindu-mă și eu să ne apucăm de 
el, să i-l țin, pentru a o ajuta, totuși, co
vorul a rămas și in prezent necurățat, cu 
toate promisiunile făcute de pirită in mod 
repetat".

(Din dosarul nr. 4 517/80, Judecătoria 
sectorului 4 din Capitală)

„Temperament irascibil și extrem de vio
lent, deseori m-a lovit, neținind seama că 
sint tovarășa lui de viață, că sint femeie 
și nu am aceeași forță fizică ca și el spre 
a-i răspunde la violențele sale".

(Din dosarul nr. 5 123/81, Judecătoria 
sectorului 4 din Capitală)

„Deși este o căsătorie veche, totdeauna a 
mers prost".

(Din dosarul nr. 2 512/81, Judecătoria 
sectorului 4 din Capitală)

Florin CIOBANESCU
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Cronica
Sîmbătă a fost semnat la Bucu

rești Programul de aplicare a Acor
dului de cooperare tehnico-științifică 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Arabă Egipt pe anii 
1981—1983.

Documentul, al cărui conținut re
levă dezvoltarea relațiilor româno- 
egiptene în sfera cercetării științifice 
in ansamblul legăturilor de prietenie 
și colaborare pe multiple planuri 
dintre cele două țări. în spiritul con
vorbirilor și înțelegerilor convenite 
la nivel înalt, prevede căi și mijloace 
concrete de extindere a conlucrării in 
domenii de interes comun.

Programul a fost semnat de Gheor- 
ghe Cioară, ministru secretar de stat 
la Consiliul Național pentru Știință 
și Tehnologie, și prof. Ibrahim Ba
dran, președintele Academiei egiptene 
pentru cercetări științifice și tehno
logie.

La ceremonia semnării au luat parte 
membri ai conducerii Consiliului Na
țional pentru Știință și Tehnologie, 
precum și Mohammed Wafik Hosny, 
ambasadorul Republicii Arabe Egipt 
la București.

★
Cu prilejul împlinirii a 133 de ani 

de la luptele din Dealul Spirii și al 
Zilei pompierilor, sîmbătă dimineața 
a avut loc in Capitală solemnitatea 
depunerii de coroane de flori la Mo
numentul eroilpr pompieri ridicat în 
memoria luptătorilor care s-au jertfit 
penj.ru apărarea Bucureștiului. Au 
fost’ depuse coroane din partea Co
mandamentului pompierilor, Consi
liului popular al municipiului Bucu-

BULETIN RUTIER
Informații de Ia Inspectoratul General al Miliției 

Direcția circulație

Atenție sporită 
pe șosele necunoscute

Deplasarea unor autoturisme din- 
țr -un județ pe drumurile din alte 
județe constituie un fapt frecvent, 
îndeosebi în zonele turistice. Mașini 
din părțile Banatului și Maramu
reșului pot fi întîlnite pe șoselele 
dobrogene, cele din București în zona 
Har^MU-i și invers. Sînt prezențe 
care animă și diversifică circulația, 
în această ambianță dinamică, în 
condițiile căreia automobilistul întil- 
nește cele mai diferite situații — va
rietatea configurației drumului, sta
rea carosabilului, intensitatea traficu
lui, modificarea timpului sub efectul 
fenomenelor meteorologice, alternanța 
circulației din interiorul localităților 
cu circulația din afara acestora — se 
impune din partea omului de la volan 
o atenție sporită, cu atît mai' mult 
cu cit deplasarea se efectuează pe 
șosele mai puțin cunoscute.

Cei mai mulți automobiliști țin sea
ma de aceste împrejurări, dar unii 
le ignoră și devin autori ai unor eve
nimente nedorite. în nodul rutier 
unde se bifurcă șoselele ce duc de 
la Buzău către Urziceni și Ploiești, 
conducătorul autoturismului 17-B- 
1 366, Neculai Luca (începător în ale 
volanului) a pătruns pe artera prio
ritară fără să observe și — bine
înțeles — să respecte indicatorul ..Ce
dează trecerea", tamponînd frontal 
un autoturism care venea din sens 
opus, împrejurare în care și-a pierdut 
viața. în aceeași zi, pe șoseaua Si
ghișoara — Tg. Mureș, automobilistul 
Horea Novăceanu, plecat cu familia 
în concediu la Sovata. se angajează 
în depășirea unui camion, cu auto
turismul 3-B-l 532. în timp ce rula 
intr-o curbă la stingă pe un sector 
de drum în pantă. Necunoscînd con
figurația drumului, șoferul nu mai 
poate redresa mașina, aceasta se 
izbește de parapeții din beton de pe

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Episod în Delta Dunării...
TUI ZA 12 (Agerpres). — Pe Du

năre s-a desfășurat recent. în cadrul 
„Daciadei", o întrecere de caiac-ca- 
noe rezervată reprezentanților asocia
țiilor sportive ale lucrătorilor din a- 
gricultură si industria alimentară, la 
care au participat 104 concurenți din 
întreaga tară.

Cu cîteva sute de metri înaintea li
niei de sosire —r în dreptul locali
tății Crișan — echipajul format din 
sportivii Constantin Bucur si Simion 
Cudalb, reprezentînd județul Tulcea, 
se afla pe locul 2, cu șanse de a a- 
vansa spre cea mai înaltă treaptă a 
podiumului de premiere. în acel mo
ment însă, ei au observat cum. în 
apropierea bărcii lor. un concurent

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• La Skoplle, în turul doi al 

campionatelor mondiale de lupte libe
re. în limitele categoriei 57 kg, spor
tivul român Aurel Neagu l-a învins 
prin tuș oe australianul Dan Cum
ming. în cadrul categoriei semigrea, 
luptătorul român Aurel Panalt a ob
ținut. de asemenea, o victorie prin 
tuș în fața lui Ando Masajo. cam
pionul Japoniei.
• „Memorialul Jean Calcianu", 

cursă tradițională de viteză pe circuit, 
a revenit și în acest an automobilistu
lui Nicu Grigoraș (I.A. Pitești), 
realizator al celui mai bun timp în 
întrecerile disputate ieri în Capitală. 
Cu această victorie, el și-a asigurat 
și locul intii in clasamentul final de 
viteză pe circuit la grupa 5. în cele
lalte grupe, primii clasați au fost: 
grupa 1 — W. Hirschvogel (CJS.M. 
Reșița); grupa 1,5 — B. Ursu (I.N.M.T. 
București); grupa 2 — Șt. Iancovici 
(I.A. Pitești); grupa 6 — V. Nicoară 
(I.A. Pitești).

• începînd de azi. în Italia se va 
desfășura campionatul european fe
minin de baschet, la care participă 
12 echipe. Selecționata României va

zilei
rești, a unor întreprinderi și instituții 
din Capitală.

★
Ministrul geologiei, Ioan Folea, a 

primit, simbătă, pe șefii delegațiilor 
prezente la cel de-al 12-lea Congres 
al Asociației geologice carpato-bal- 
canice. Cu acest prilej, au fost abor
date probleme ale colaborării și coo
perării tehnico-ștlințifice in domeniul 
geologiei și geofizicii. La întîlnire 
au luat parte prof. dr. P. Beck Ma- 
guagetta (Austria), acad. Ivan Kostov 
(Bulgaria), prof. dr. Otto Fusan (Ce
hoslovacia), acad. Petar Ștefanovici 
(Iugoslavia), acad. Stanislav Wdo- 
wiarsz (Polonia), prof. dr. Marvai 
Gustav (Ungaria) și acad. N. P. Se
menenko (U.R.S.S.).

★
Sîmbătă dimineața au sosit într-o 

vizită în portul Constanța două nave 
militare siriene. în aceeași zi. condu
cătorul marșului, amiralul Abdulah 
Mohamed. însoțit de un grup de o- 
fițeri sirieni au făcut vizite proto
colare primarului municipiului Con
stanța și comandantului Marinei mi
litare. La Monumentul Victoriei din 
Constanta a fost depusă o coroană 
de flori din partea oaspeților.

★
Srmbătă s-au încheiat la Brașov 

lucrările celui de-al IV-lea Congres 
național de endocrinologie.

La lucrările congresului au parti
cipat oameni de știință din Bulgaria. 
Cehoslovacia; Iugoslavia. R.D. Germa
nă, R.F. Germania, Ungaria. U.R.S.S. 
și din alte țări.

(Agerpres)

partea stingă a șoselei, de unde este 
proiectată într-un pom și apoi pe 
cîmp. Conducătorul auto își pierde 
viața după trei zile, din cauza grave
lor vătămări suferite.

Circulația bicicletelor
Ca urmare a nerespectării norme

lor de deplasare pe drumurile publi
ce, aproape în fiecare zi 2—3 con
ducători de biciclete sînt angajați în 
evenimente de circulație. Abaterile 
frecvent generatoare de accidente 
sînt, în ordine: executarea defectuoa
să, fără asigurare și semnalizare, a 
virajului la stingă, circulația pe 
timpul nopții fără o semnalizare co
respunzătoare a vehiculului (bicicle
te neechipate cu surse de lumină și 
catadioptrii), deplasarea pe mijlocul 
părții carosabile a drumurilor, folo
sirea altor culoare decît a celui de 
lingă bordura trotuarului.

Uneori, circulind foarte aproape în 
spatele unor autovehicule, in special 
autobuze și troleibuze, bicicliștii sînt 
surprinși de frînările bruște ale a- 
cestora, neputînd astfel să împiedice 
tamponarea sau, cu vizibilitatea ob
turată de acestea, se angajează 
brusc în schimbarea direcției de 
mers. Această manevră, care implică 
intersectarea sensului opus, îi aduce, 
la mică distanță. în fața autovehicu
lelor care circulă din direcție con
trară. în asemenea situații, accidentul 
este inevitabil.

Circulația cu bicicleta oferă sigu
ranță dacă sînt respectate cîteva con
diții: evitarea folosirii vehiculului in 
condiții meteorutiere nefavorabile și, 
pe cît posibil, pe timpul nopții; echi
parea corespunzătoare a bicicletei; 
rularea numai pe partea dreaptă a 
drumului, în apropierea bordurii tro
tuarului sau a acostamentului, iar 
fiecare manevră ce implică schimba
rea direcției de mers să se facă după 
o temeinică asigurare și semnalizare 
cu mina.

înscris în proba de caiac simplu (ul
terior. s-a dovedit că era vorba de 
un tînăr de la Asociația sportivă 
Dăbuleni. județul Dolj), crispat de 
durere, ca urmare a efortului înde
lungat (un cîrcel îi imobilizase com
plet picioarele) se răstoarnă și este 
înghițit de apele învălurite ale Du
nării.

Fără să ezite nici o fracțiune de 
secundă, tulcenii și-au întors barca, 
au sărit in apă și l-au salvat pe 
concurentul epuizat. Au pierdut unul 
din primele trei locuri ale cursei de 
mare fond, dar au cîștigat stima și 
respectul tuturor pentru fapta lor de 
onrfenie si de adevărată sportivitate.

juca în grupa preliminară B. în lo
calitatea Senigallia. în ordine cu re
prezentativele Bulgariei (azi). U.R.S.S. 
(luni). Suediei (marți). Ungariei 
(miercuri) și Cehoslovaciei (joi). în 
grupa A. la Ancona, vor evolua for
mațiile Italiei, Finlandei. Iugoslaviei, 
Poloniei. R.F. Germania și Olandei.

• La Split. în cadrul campiona
telor europene de natație. sovieticul 
Aleksandr Sidorenko a stabilit un 
nou record european în proba de 200 
m mixt cu timpul de 2’03”41/100.

Rezultate din turneul de polo pe 
apă : Iugoslavia — Italia 8—7 ; Un
garia — România 9—5 ; U.R.S.S, — 
Olanda 10—7 ; R.F. Germania — Spa
nia 12—8.

• în semifinalele probei de sim
plu femei din cadrul campionatelor 
internaționale de țenis ale S.U.A. : 
Martina Navratilova — Chris Evert- 
Lloyd 7—5. 4—6, 6—4 ; Tracy Aus
tin — Barbara Potter 6—1, 6—3. In 
sferturile de finală ale probei de du
blu mixt. cuplul Ann Smith, 
K. Curren a întrecut cu 5—7. 6—2, 
7—6 perechea Virginia Ruzici, Hie 
Năstase.

Consfătuirile cadrelor 
didactice din învătămintul 
preșcolar, primar, liceal, 
profesional și de maiștri 
în intervalul 7—12 septembrie, în 

întreaga țață s-au desfășurat consfă
tuirile cadrelor didactice din învăță- 
mîntul preșcolar, primar, gimnazial, 
liceal, profesional și de maiștri. Par- 
ticipanții — profesori, învățători și 
educatoare — au dezbătut în plenară 
și pe secții referatul cu tema „Re
zultatele obținute în îndeplinirea sar
cinilor stabilite de Congresul educa
ției și învățămîntului, în anul școlar 
1980—1981. Măsurile ce se impun în 
lumina orientărilor date de Congre
sul consiliilor oamenilor muncii pen
tru ridicarea calității procesului in- 
structiv-educativ, a activității de in
tegrare a învățămîntului cu cer
cetarea și producția, a muncii de 
educație comunistă, revoluționară a 
tineretului și de perfecționare a per
sonalului muncitor".

în cadrul consfătuirilor a fost exa
minată, în spirit critic și autocritic, 
activitatea școlilor și a corpului di
dactic, în scopul generalizării expe
rienței pozitive acumulate, și s-au 
stabilit măsuri concrete pentru înlă
turarea neajunsurilor la diferitele 
discipline de învătămint, pentru în
făptuirea neabătută a hotărîrilor Con
gresului al XII-lea al partidului și 
Legii educației și învățămîntului, 
pentru creșterea rolului școlii în pre
gătirea cadrelor.

Au fost dezbătute căile și metodele 
de ridicare a nivelului științific și 
practic aplicativ al predării, de pro
movare a tehnologiilor moderne de 
instruire. De asemenea, au fost apro
bate planul de muncă al cercului pe
dagogic și orientările pentru activi-, 
tatea desfășurată de catedrele și co
misiile metodice din unitățile școlare.

în zilele de 11 și 12 septembrie au 
avut loc consfătuirile județene ale 
profesorilor ce predau științele socia
le în învățămîntul gimnazial și liceal, 
care au analizat modul cum se reali
zează sarcinile stabilite de Congresul 
al XII-lea al partidului cu privire la 
ridicarea calității procesului instruc- 
tiv-educativ la aceste obiecte de stu
diu. A fost relevată necesitatea dez
baterii și însușirii aprofundate a 
tezelor și ideilor noi cuprinse in do
cumentele de partid și de stat, 
în expunerile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

La lucrările consfătuirii au partici
pat, de asemenea, membri ai Consi
liului superior al educației și învăță
mîntului, precum și ai consiliilor 
județene ale educației și învățămîn- 
tului.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru 11. 15 și 1S 

septembrie. In țară ; Vreme răcoroasă 
îndeosebi la începutul intervalului. 
Cerul va fl schimbător. Vor cădea aver
se locale de ploaie, însoțite de descăr
cări electrice, mal frecvente in zonele 
de deal și de munte. In a doua parte 
a intervalului, ploile se vor restrînge 
devenind izolate. Vînt moderat. Tem
peraturile minime vor £1 cuprinse între 
6 și 16 grade, izolat mal coborîte în 
depresiuni, iar cele maxime între 16 și 
24 grade, local mai ridicate la sfîrșitul 
intervalului. Local se va produce ceață. 
In București : vreme răcoroasă la 
începutul intervalului. Cerul va a 
schimbător. Vor cădea averse de\ ploaie, 
mai ales în primele zile. Vînt moderat. 
Temperaturile minime vor £i cuprinse 
între 8 și 12 grade, iar valorile maxime 
vor oscila între 20 și 23 grade. (Margare
ta Struțu, meteorolog de serviciu).

cinema
• Piedone in Egipt : SALA MARE A 
PALATULUI — 15 ; 17,30 ; 20.15.
• Zăpada albă a Rusiei : CENTRAL
— 9 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ; 17,45 ; 30.
• Io-ho-ho : TIMPURI NOI — 9 ; 11 j
13,15 ; 15,30 ; 47,45 ; 20.
• Orașul tăcerii s SCALA — 9 ; 11,15 i
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, FESTIVAL — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Escadronul husarilor zburători : 
PATRIA — 9 ; 12,15 ; 15,45 ; 19.
• Moscova nu crede in lacrimi : 
EFORIE — 9 ; 12 ; 16 ; 19.
• Viața e frumoasă I BUZEȘTI — 15 ; 
17 ; 19.
• Casă pentru Carolina : DRUMUL 
SĂRII - 16 ; 18 ; 20.
• Ostaticii de la Bella Vista > 
CIULEȘTI — 9 ; 12 ; 16 ; 19.
• Scene din viața de familie : CO- 
TROCENI — 15 ; 17,30 ; 20.
• Cartouche și Omul din Rio : 
PALATUL SPORTURILOR Șl CUL
TURII — 13 ; 18.
• Orele fiicelor : COSMOS — 15,30 ;
17.30 ; 19,30.
• Domnișoara Noorie t LUCEAFĂ
RUL — 8,45 ; 11 ; 13,15 ; 15,45 : 18,15 ; 
20,45, la grădină — 20,15, FAVORIT — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, MO
DERN — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19. la 
grădină — 19,45.
• Alergătorul : CAPITOL — 9 ; 11 ] 
13 : 15 ; 17 ; 19, la grădină — 20.
• Războiul stelelor : BUCUREȘTI —
8.30 ; 11 ; 13,45 ; 16,30 ; 19,15, FERO
VIAR — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19,15, 
AURORA — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19. 
la grădină — 19,30, GRADINA BU
ZEȘTI — 20.
• Căpitanul răzbunării t VICTORIA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
• Aii Baba si cei 40 de hotl : 
FLACARA — 15,30 ; 19.
• Imprumută-mi vocea astă-seară : 
EXCELSIOR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
13 ; 20,15, CULTURAL — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Polițist sau delincvent 1 GRIVIȚA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, 
MIORIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 
20, GRADINA GLORIA — 20,15.

De „Ziua pompierilor"
Ziua de 13 septem

brie. pornind de la 
evocarea și omagierea 
luptei eroice purtate, 
acum 133 de ani. de 
detașamentul pompie
rilor bucureșteni, în 
bătălia de pe Dealul 
Spirii. pentru apărarea 
pămîntului strămoșesc 
și a cauzei revoluției 
de Ia 1848, prilejuiește, 
totodată. exprimarea 
prețuirii pe care parti
dul si statul nostru o 
acordă activității celor 
ce se află permanent 
la datorie, în slujba 
apărării avuției națio
nale. a vieții si bunu
rilor materiale ale oa
menilor muncii împo
triva incendiilor.

Anul acesta, sărbă
torirea „Zilei, pompie
rilor din Republica So
cialistă România" are 
loc în climatul de pu
ternică și entuziastă 
angajare în muncă 
prin care întreaga na
țiune socialistă, strîns 
unită în jurul parti
dului. al secretarului 
său general, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, 
depune eforturi sus
ținute pentru înde
plinirea și depășirea 
prevederilor primului 
an al cincinalului ca
lității și eficientei, a 
hotărîrilor de excep
țională însemnătate 
pentru viitorul tării 
adoptate de Congresul 
al XII-lea al partidu
lui. Creșterea de la an 
la an a avuției națio
nale. a bunurilor ob
ștești și personale, 
înmulțirea obiectivelor 
economice si a edifi
ciilor social-culturale, 
dotarea economiei cu 
mașini, utilaje si in
stalații de mare com
plexitate. la nivelul 
tehnicii, mondiale, ca 
si diversificarea teh
nologiilor de fabricație 
impun luarea celor 
mai potrivite măsuri 
de prevenire a incen
diilor și de asigurare 
a unei intervenții o- 
perative în caz de pe
ricol.

Actionînd umăr la 
umăr cu oamenii mun
cii. pompierii militari 
si civili raportează. în 
această zi de bilanț, 
că și-au făcut cu cin
ste datoria de apără
tori neobosiți si vigi
lent! ai avuției națio
nale. ai vieții si bu
nurilor cetățenilor. în 
lumina indicațiilor 
date de secretarul ge
neral al partidului, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care a sub
liniat că „problema 
prevenirii incendiilor, 
a măsurilor ce trebuie 
luate în acest scop are 
o importantă deosebi
tă", cadrele grupurilor 
județene de pompieri, 
specialiștii din minis
tere. comisiile tehnice 
de prevenire si stinge
re a incendiilor si for
mațiile civile de pom
pieri constituite in 
centralele industriale, 
în întreprinderile, ca 
Si în localitățile patriei 
au acordat o mai mare 
atenție pregătirii și 
desfășurării controa
lelor tehnice de pre
venire. Totodată, s-au

organizat acțiuni in- 
structiv-educative cu 
oamenii muncii, care 
au adus o reală con
tribuție la înlăturarea 
operativă a unor cau
ze generatoare de in
cendii. în centrul 
atenției celor ce au 
desfășurat activități de 
prevenire s-au situat 
obiectivele de impor
tantă deosebită din e- 
conomia națională. în
treprinderile cu proce
se tehnologice comple
xe. platformele chimi
ce și petrochimice, 
unitățile cu mari gos-

General-maior
Gheorghe 
BRICEAG 

comandantul 
pompierilor

podării de cabluri, 
construcțiile în ' care 
sînt depozitate mari 
valori materiale, edifi
ciile social-culturale cu 
mare frecvență la pu
blic. Au fost obținute 
rezultate bune — fapt 
demonstrat de reduce
rea numărului de in
cendii. ca și a pagu
belor materiale — in 
majoritatea județelor 
patriei, între care 
Arad, Argeș. Bihor, 
Constanta. Galati. 
Giurgiu, Prahova, mu
nicipiul București.

Trebuie să arătăm 
totuși că în unele o- 
biective industriale si 
unități agricole se mai 
întîlnesc aspecte de 
nerespectare a norme
lor de prevenire a in
cendiilor. manifestate 
prin neglijențe în ex
ploatarea si întreține
rea mașinilor, instala
țiilor și utilajelor, cu 
toate riscurile ce de
curg din acestea.

încrezători că pot 
face mai mult pentru 
perfectionarea muncii 
lor se prezintă în 
această zi de bilanț

• Un șerif extraterestru t LIRA —
15.30 ; 17,30 ; 19,30, la grădină — 20, 
ARTA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20, 
la grădină — 20,30.
• Trecătoarea : MELODIA — 9 î
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, GLORIA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Cariera mea strălucită : FLOREAS-
CA — 9 ; 11 ) 13 ; 15.30 ; 17,45 ; 20,
GRADINA TOMIS — 20,15.
• Julek : VIITORUL — 15,30 ; 17,30 1 
19,30.
• Clinele : MUNCA — 15,30 : 17,45 ; 20.
• Sînt timid, dar mă tratez : GRA
DINA FESTIVAL — 20.
• Aventură In Arabia : GRADINA 
MIORIȚA — 20,15.
• Cactus Jack : PARC- HOTEL — 20.
• Pentru un teanc de bancnote î 
GRADINA CULTURAL — 20.
• Croaziera: FERENTARI — 15,30 ;
17.30 ; 19,30.
• Alo, aterizează străbunica 1 : DA
CIA — 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 15,45 ; 18 ;
20,15.
• Vara speranțelor ■ STUDIO — 10 1
12 ; 14 16 ; 18 ; 20.
• Duelul : PACEA — 15 ; 17.15 1 19,30.
• Convoiul s VOLGA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, TOMIS — 9 î
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Bietul ioanide : POPULAR —
15.30 ; 19.
• Pruncul, petrolul și ardelenii : 
PROGRESUL — 16 ; 18 ; 20.
• Primăvară pentru o oră — 9 ; 10,45 ;
12.30 ; 14,15 ; „Tridentul" nu răspunde
— 16 ; 18 ; 20 : DOINA.

teatre
• Teatrul Național (sala mică) :
Cavoul de familie — 19,30 ; (sala
Atelier) : Gimnastica sentimentală 
— 19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul român) : Spectacol-evocare 
„In lumea muzicii și in muzica lumii 
cu George Enescu și contemporanii 
săi", urmat de un recital vocal-instru- 
mental — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu) : Menajeria 

pompierii militari și 
civili, care, .pe tim
pul executării misiu
nilor lor, fie împo
triva flăcărilor. fie 
pentru înlăturarea e- 
fectelor unor inunda
ții. au dat dovadă de 
curai și dîrzenie. au 
înscris noi fante de 
eroism, salvînd de la 
distrugere importante 
valori materiale. Ase
menea calități au do
vedit militarii compa
niilor de pompieri din 
Ploiești. Pitești, Bra
șov. Bistrița. Cluj-Na- 
poca, Turceni. Tulcea, 
precum și membrii 
unor formații civile 
de pompieri din Bor- 
zești, județul Bacău, 
Petrila, județul Hune
doara. Vălenii de 
Munte, județul Pra
hova. Săveni. jude
țul Botoșani. Paș
cani, județul Iași, 
Măureni, județul Ca- 
raș-Severin. Cu acest 
prilej sărbătoresc, se 
cuvine de asemenea 
menționat sprijinul 
neprecupețit primit din 
partea organelor loca
le de partid și de stat, 
a factorilor de condu
cere, colectivelor de 
oameni ai muncii, ce
tățenilor din obiecti
vele industriale, agri
cole și din localități.

Animați de dorința 
fierbinte de a-si face 
datoria pompierii mi-' 
litari și civili, pro
fund devotați patriei, 
partidului și poporu
lui, comandantului su
prem. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, iși reafir
mă astăzi, de ziua lor. 
hotărîrea fermă de a 
acționa cu' spirit revo
luționar și vigilență 
sporită pentru a cinsti 
prin fapte nobila da
torie încredințată, con
tribuind astfel la a- 
părarea temeinică a 
avuției naționale, la 
continua înflorire si 
înălțare a scumpei 
noastre patrii — Re
publica Socialistă 
România.

de sticlă — 10,30 ; Mobilă și durere —
19.30 ; (sala Grădina Icoanei) : Infide
litate conjugală — 10,30 ; Cum se 
numeau cei patru Beatles 1 — 19,30.
• Teatrul Mic (la Teatrul de vară 
Herăstrău) : Pluralul englezesc — 20.
• Teatrul Glulești (sala Majestic) : 
Haina cu două fețe — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Păunul 
de aur — 18,30.
• Teatrul satiric-muzical „Constantin 
Tănase" (grădina Boema) : Idolul 
femeilor — 20.
• Teatrul „Ion Vasllescu" : Varietăți 
— 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (în Clșmigiu) : 
Tindală... cloșcă — 19.

expoziții
• Sala Dalles : Expoziția republicană 
de artă plastică „Cintarea României" 
(pictură, sculptură, artă decorativă) ; 
sala Arghezl : Expoziție de pictură și 
grafică din R.P. Bulgaria ; holul sălii 
mici a Teatrului Național : Expoziție 
de pictură și grafică din Republica 
Cipru ; sala A.A.F. : Expoziție foto- 
documentară din R.S. Vietnam ț sălile 
de la parter ale Muzeului de artă al 
Republicii Socialiste România și holul 
sălii mici a Palatului : Expoziția 
laureaților festivalului „Cintarea 
României".
• Galeriile Orizont : Alexandru Țipo- 
ia, pictură ; (atelier 35) : Llviu Căli- 
nescu, pictură.
• Galeriile „Căminul artei" (parter) : 
Virgil Mancaș, pictură ; (etaj) : G. 
Arămescu Anderson (S.U.A.) pictură 
și grafică.
• Galeria Slmeza : Tereza Panelli, 
ceramică, Ovidlu Bubă, sticlă.
• Galeria Hanul cu Tei (sala Cena
clu) : Maria Mancaș, tapiserie.
• Galeria Galateea : Nicolae Lazăr, 
pictură.
• Galeria Eforie : Tache Vasile, 
pictură.
• Galeria municipiului București : 
Vasile Craioveanu, ceramică.
• Galeria mică : Liuba Mihăilescu, 
pictură.

PE CALEA DEZVOLTĂRII RELAȚIILOR 
ROMÂNO-MAROCANE

încheierea vizitei oficiale a ministrului de stat 
însărcinat cu afacerile externe și cooperarea 

al Regatului Maroc, M’Hamed Boucetta, 
și a lucrărilor Comisiei interguvernamentale de 

cooperare economică și tehnică româno-marocană
La invitația ministrului afacerilor 

externe al Republicii Socialiste 
România. Ștefan Andrei, ministrul de 
stat însărcinat cu afacerile externe 
și cooperarea al Regatului Maroc. 
M’Hamed Boucetta. a efectuat. în zi
lele de 9—13 septembrie 1981. o vi
zită oficială în România.

Cei doi miniștri au condus în a- 
ceastă perioadă lucrările celei de-a 
III-a sesiuni a Comisiei interguver
namentale de cooperare economică si 
tehnică româno-marocane.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. a primit pe ministrul de stat 
marocan, care i-a transmis un me
saj de prietenie din partea regelui 
Marocului. Hassan al II-lea.

în timpul vizitei, ministrul de stat 
însărcinat cu afacerile externe și coo
perarea al Regatului Maroc a avut, 
de asemenea, convorbiri cu alti mem
bri ai Guvernului Republicii Socia
liste România.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România si mi
nistrul de stat însărcinat cu aface
rile externe al Regatului Maroc au 
purtat convorbiri, desfășurate într-o 
atmosferă de prietenie și înțelegere 
reciprocă, referitoare la dezvoltarea 
raporturilor de colaborare româno- 
marocane si la principalele probleme 
internaționale.

Ei au relevat rezultatele pozitive 
obținute în realizarea înțelegerilor 
convenite cu prilejul celei de-a Iî-a 
sesiuni a Comisiei interguvernamen
tale de cooperare economică și teh
nică. Exprimînd satisfacția pentru 
aceste rezultate, ei au evidențiat 
posibilitățile sporite pe care le oferă 
economiile în continuă dezvoltare 
ale celor două țări pentru extinderea 
și diversificarea comerțului și coo
perării româno-marocane, pe baze 
reciproc avantajoase.

Cei doi miniștri de externe au 
semnat protocolul celei de-a III-a 
sesiuni a Comisiei interguvernamen
tale româno-marocane de cooperare 
economică și tehnică, care consem
nează înțelegerile convenite privind 
valorificarea unor zăcăminte mine
rale, cercetarea petrolieră, lucrări 
portuare și rutiere, siderurgie, lu
crări hidroenergetice, construirea 
unui aeroport, realizarea unei linii 
de montaj de autoturisme de teren, 
a unei oțelării, precum și alte obiec
tive industriale, in vederea finali
zării lor cît mai repede cu putință.

Referindu-se la schimburile co
merciale, miniștrii au căzut de acord 
să se acționeze în continuare pen
tru lărgirea, diversificarea și dinami
zarea acestora, pe baza potențialu
lui real al economiilor celor două 
țări, și au convenit luarea de măsuri 
pentru asigurarea unei dezvoltări 
echilibrate și continue a schimburi
lor de mărfuri și servicii intre 
România și Maroc.

Pentru a lărgi cadrul juridic de 
stimulare a comerțului și cooperării 
româno-marocane, miniștrii au pro
cedat la semnarea acordului privind 
protejarea, încurajarea și garantarea 
reciprocă a investițiilor și a conven
ției privind evitarea dublei impu
neri.

Cei doi miniștri au evidențiat im
portanța dezvoltării pe mal departe 
a cooperării culturale, științifice și 
tehnice. în acest scop, ei au semnat 
programul de aplicare a Acordului 
de cooperare culturală dintre Repu
blica Socialistă România și Regatul 
Marocului pe anii 1981—1983. A fost 
semnată, de asemenea, o convenție 
pentru trimiterea de cadre didactice 
române în Maroc.

In cadrul schimbului de păreri cu 
privire la principalele probleme in
ternaționale, miniștrii au apreciat că 
actuala situație internațională este 
deosebit de complexă, că se acumu
lează fenomene care pun in pericol 
cauza păcii, independenței naționale 
și progresului omenirii. Ei consideră 
că, în aceste condiții, sînt mai nece
sare ca oricînd unirea și conlucrarea 
strînsă a tuturor popoarelor pentru 
oprirea deteriorării vieții internațio
nale, pentru eliminarea cu desăvîr- * • 

PROGRAMUL 1
9,60 Tot înainte !
9,35 Film serial pentru copil. „Jachetele 

galbene". Episodul 2
10,00 Viața satului
11,50 Premieră muzicală TV. Oedip 

Partea a III-a
12.30 De strajă patriei
13,00 Telex
13,05 Album duminical
15.30 Șah
15,45 Telesport • Intîlnlrea de natație 

U.R.S.S. — S.U.A. • „Cupa Mon
dială" la atletism de Ia Roma
• Fotbal : Polonia — R.F. Germa
nia • Handbal masculin : Minaur 
Bala Mare — Dinamo București 
(repriza a Il-a) în campionatul 
național

17.15 Ecranizări din literatura universală
18,10 Călătorii spre viitor. Concura 

pionieresc
19,00 Telejurnal
19,20 Cintarea României
20,40 Film artistic. ,,Quentin Durward". 

Premieră pe țară. Producție a stu
diourilor americane. Cu : Robert 
Taylor, Kay Kendall. Robert 
Morley. Regia Richard Thorpe

22.15 Telejurnal

PROGRAMUL 2
11,00 Teleșcoală
12,00 Matineu de vacanță
12,25 Spre soare zburăm — muzică 

ușoară

t V

șlre a politicii de forță și amenin
țare cu forța și respectarea strictă 
a independenței, suveranității națio
nale și integrității teritoriale a sta
telor, pentru reluarea și continuarea 
politicii de destindere, înțelegere și 
colaborare internațională.

Cei doi miniștri s-au pronunțat 
pentru soluționarea pe cale pașnică 
a tuturor diferendelor dintre state, 
precum și pentru trecerea neîntâr
ziată la măsuri concrete privind 
dezarmarea generală, și în primul 
rînd dezarmarea nucleară, pentru 
intensificarea eforturilor în vederea 
făuririi unei noi ordini economice 
internaționale.

Exprimînd profunda lor preocu
pare față de perpetuarea conflictu
lui din Orientul Mijlociu, care con
stituie un pericol permanent pentru 
pacea și securitatea mondială, ei au 
subliniat necesitatea intensificării 
eforturilor pentru a se ajunge la o 
soluționare globală, justă și durabilă 
a acestui conflict. Ei au reafirmat 
convingerea lor că realizarea drep
turilor naționale ale poporului pa
lestinian, inclusiv dreptul la consti
tuirea unui stat propriu indepen
dent, constituie o condiție esențială 
pentru instaurarea păcii în Orientul 
Mijlociu.

Miniștrii de externe ai României 
și Marocului au subliniat importanța 
deosebită a întăririi cooperării și 
securității europene pentru viitorul 
Europei și pacea întregii lumi. In 
această privință, ei au apreciat în
semnătatea ajungerii, la Madrid, la 
adoptarea de măsuri concrete care 
să ducă la aplicarea Actului final, 
asigurarea continuității procesului 
deschis Ia Helsinki.

Reliefînd strînsa legătură dintre 
securitatea europeană și securitatea 
din regiunea Mediteranei, cei doi 
miniștri au fost de acord să fie sno- 
rite eforturile pentru a face din Me- 
diterana o mare a păcii și cola
borării.

Referindu-se la situația din Africa, 
miniștrii de externe ai României și 
Marocului au exprimat preocuparea 
deosebită a celor două guverne fată 
de situația Încordată creată în Africa 
australă, ca urmare a perpetuării 
ocupației ilegale a Namibiei de către 
regimul rasist sud-african, fată de 
încercările acestuia de a împiedica 
accesul poporului namibian la inde
pendență, au reafirmat solidaritatea 
celor două țări și popoare cu cauza 
dreaptă a poporului namibian. hotă- 
rirea lor de a-1 sprijini și în viitor în 
lupta ce o desfășoară sub conducerea 
S.W.A.P.O. pentru realizarea dreptu
lui său inalienabil la existentă liberă 
și suverană.

Miniștrii s-au pronunțat, de ase
menea, pentru soluționarea diferen
delor existente între unele state afri
cane pe calea "tratativelor, fără nici 
un amestec din afară, asigurîndu-se 
întărirea colaborării, prieteniei și so
lidarității pe continentul african.

Cei doi miniștri aii evidențiat în
semnătatea, pentru realizarea dezide
ratelor de pace, libertate, indepen
dență, dezarmare și edificare a noii 
ordini internaționale, a unității și ac
țiunii concertate a țărilor in curs de 
dezvoltare, a țărilor mici și mijlocii, 
a mișcării țărilor nealiniate, precum 
și a creșterii rolului O.N.U. -<ca in
strument al păcii și cooperării inter
naționale.

Relevind buna colaborare existentă 
între România șl Maroc pe plan in
ternațional, cei doi miniștri au ho- 
tărit să acționeze și în continuare 
pentru adîncirea și extinderea aces
tei conlucrări, inclusiv prin organi
zarea periodică de consultări între 
ministerele de externe.

Exprimînd deplina lor satisfacție 
față de rezultatele rodnice ale con
vorbirilor purtate și lucrărilor comi
siei mixte, miniștrii de externe 
român și marocan au apreciat că 
adîncirea raporturilor de prietenie și 
cooperare dintre Republica Socialistă 
România și Regatul M^roc corespun
de intereselor celor două țări și po
poare, cauzei păcii, libertății și inde
pendenței popoarelor, înțelegerii în
tre toate națiunile lumii.

12.45 Memoria documentelor
13.15 Festivalul muzicii de cameră — 

Brașov 1981
14.15 Din cartea naturii
14.45 întîlnire cu soprana Vall Nlculescu
15.20 Desene animate : Lolek și Bolek
15.45 Moment folcloric
16,00 Teatru TV. „Interludiu" de Andi 

Andrleș
17,00 Serata muzicală TV
19.00 Telejurnal
19.20 Telerama
19.50 Serata muzicală TV. (Continuare)
21.10 Jurnalul științelor și al călătoriilor
21.40 Muzică de jaz
22.15 Telejurnal

Luni 14 septembrie
PROGRAMUL 1

16,00 Emisiune în limba maghiară
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,25 Actualitatea economică
10.40 Pe băncile școlii — șase milioane 

de tineri
20.10 Roman foileton : „Vîntul speranței**  
21,05 Cadran mondial
21.30 Poema română de George Enescu 
22,05 Telejurnal

PROGRAMUL 2
16,00 Pagini din istoria teatrului româ

nesc
17.10 Film artistic • „Quentin Durward" 

Reluare
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,25 Mozaic — selecțiunl
20.50 Amintiri de vacanță
21.20 Ora tineretului (reluare)
22,05 Telejurnal

• PARTICULA „MIS
TERIOASA" .
ficat de cercetări nucleare de la 
Dubna și Institutul de energii 
înalte de la Serpuhovo au pus la 
punct o instalație experimentală 
pentru fizica particulei neutrino. 
Această „misterioasă" particulă 
elementară provine din dezinte
grarea alteia mai mari, dar in
stabile — muonul. Atomistul 
Bruno Pontecorvo a formulat o 
ipoteză conform căreia neutrino 
— considerat pină acum a nu 
avea masă — este dotat totuși 
cu o masă — infimă, dar nu ne
glijabilă. Fizicienii sovietici se 
străduiesc să măsoare această 
masă. „Dacă aceste experiențe 
vor fi pozitive, a subliniat Ponte
corvo, aceasta va modifica no

țiunile noastre despre Univers și 
în particular despre densitatea 
medie a materiei din spațiul 
cosmic. Savantul consideră că 
există neutrini de tipuri dife
rite, dotați cu mase diferite.

• PRIMA VARIANTĂ 
A „GIOCONDEI" ? s 
Reit, autorul cărții „Ziua cînd a 
fost furată Mona Lisa", apărută 
recent în Marea Britanie. afir
mă că printre numeroasele copii 
ale faimosului tablou „Gioconda" 
de Leonardo da Vinci — unele 
realizate încă de ucenicii mare
lui maestru al Renașterii — ar 
exista una, aflată în prezent la 
Slew Jersey, care ar fi prima 
variantă a portretului realizată 
de da Vinci însuși. El își ba

zează afirmația pe o remarcă a 
lui Giorgio Vasari, biograful lui 
Leonardo, care spune că ar
tistul a lucrat la portretul soției 
lui Francesco del Giocondo, timp 
de patru ani, fără a-1 fi termi
nat. Or, portretul de la Luvru 
nu arată a fi neterminat. Reit 
scrie că a studiat atent por
tretul din New Jersey și că este 
„mai frumos decît cel de la 
Luvru, deși culorile lui sînt, 
poate, puțin mai atenuate. Spe
cialiștii de la Luvru nu sînt, fi
rește, de acord cu această afir
mație, argumentînd. în primul 
rînd, cu faptul că portretul din 
New Jersey este pictat pe pînză 
în timp ce cel de la Luvru — 
pe lemn, ca și toate celelalte 
opere cunoscute în lume ale 
maestrului. La aceasta, Reit o- 
biectează: „Pe atunci artiștii

abia începuseră să picteze pe 
pînză și nu există motive să se 
considere că da Vinci n-ar fi 
fost ispitit să încerce noul ma
terial".

• STOMAC DUBLU. 
Examinînd la un aparat Ront- 
gen un tinăr de 25 de ani din 
Virginia de Vest (S.U.A.), medi
cii au constatat cu uimire că 
pacientul nu are, ca toți oa
menii, un singur stomac, ci 
două. După opinia publicației 
„American College of Radio
logy", acesta este primul caz de 
stomac dublu complet, descope

rit la un om. Tînărul s-a adre
sat medicilor din cauza unei 
senzații permanente de balona- 
re. întrucît cele două stomacuri 
nu-1 incomodau în mod deose
bit pe tînăr, medicii au renun
țat la o intervenție chirurgi
cală.
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• MONUMENTELE 
ROMEI ANTICE ERAU 
VOPSITE. La această con
cluzie au ajuns specialiștii In
stitutului național de restaurări 
din Roma. Analizele chimice și 

spectrografice au relevat că au 
fost vopsite nu numai statuile, 
ci și basoreliefurile arcurilor lui 
Septimiu Sever și Constantin și 
cele de pe Columna lui Traian. 
Vopsind monumentele, romanii 
nu urmăreau numai scopuri 
Strict estețice, ci și păstrarea 
respectivelor opere de artă pen
tru generațiile viitoare: stratul 
de vopsea conferea sculpturilor, 
pe de o parte, un câlorlt viu, iar, 
pe de altă parte, astupa porii 
marmurii și împiedica pătrunde
rea umidității, principala cauză 
a măcinării lente a pietrei.

• GHEATĂ ÎN LOC 
DE APARATE DE CON
DIȚIONAT AERUL, 
orășelul studențesc al Universi

tății din Princeton (S.U.A.) și-a 
făcut apariția o imensă cupolă 
acoperită cu un strat protector 
de masă plastică. înăuntru se 
află o uriașă bucată de gheată 
care se topește treptat. Savanții 
afirmă — și construcția este me
nită să demonstreze — că au 
găsit o modalitate mai convena
bilă de menținere a unei tem
peraturi dorite în locuințe și în
căperi de lucru în timpul verii 
decît utilizarea aparatelor de 
condiționat aerul. Pină la sfîrși
tul verii, cea mai mare parte a 
blocului de gheață se va topi, 
dar temperatura apei care cir
culă în permanență se va men
ține constantă în jur de zero 
grade, iar temperatura aerului 
din încăperi nu va depăși 21 de 
grade, cît se poate de potrivită 

atît pentru lucru cît șl pentru 
odihnă.

• MIEREA Șl POPU
LAȚIA MAYA. Mexicul o- 
cupă unul din primele locuri 
din lume la producția de 
miere. Astfel, peninsula Yuca
tan, mai precis, partea ei de 
sud, asigură, singură, jumătate 
din producția țării. Mierea a fost 
o delicatesă și un articol de ex
port și pentru populațiile care 
au trăit pe aceste meleaguri cu 
multe veacuri în urmă. Nu e 
întîmplător faptul că în panteo
nul mayașilor se afla, la loc de 
cinste, și zeul mierii, denumit 
„Ttzec". Același nume îl avea și 
cea de-a cincea lună a calenda
rului lunar.

penj.ru


ÎNCHEIEREA REUNIUNII LA NIVEL ÎNALT

A UNOR ȚĂRI AFRICANE

Fermă condamnare a actelor agresive 
ale R.S.A. împotriva Angolei 

si altor state vecine»
LAGOS 12 (Agerpres). — In ca

pitala Nigeriei s-au încheiat lucră
rile reuniunii la nivel înalt a unor 
țări africane consacrată examinării 
ultimelor evoluții ale situației din 
Africa australă, ca urmare a agre
siunii regimului rasist de la Preto
ria împotriva teritoriului angolez si 
a refuzului Republicii Sud-Africane 
de a accepta solutionarea justă, a 
problemei Namibiei. La reuniune au 
participat președinții Angolei. Bot- 
swanei. Zamblei, Mozambicului și Ni
geriei. primul ministru al Republi
cii Zimbabwe, precum și președin
tele Organizației Poporului din 
Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.).

în comunicatul comun dat publi
cității se condamnă cu tărie actele 
agresive ale regimului minoritar sud- 
african împotriva statelor africane 
vecine si se cere retragerea urgen
tă si necondiționată a trupelor Afri
cii de Sud din Angola.

Participantil au adresat tuturor ță
rilor membre ale Organizației Uni
tății Africane chemarea de a acor
da un ajutor urgent Angolei. dacă 
aceasta îl va solicita.

Documentul subliniază că rezoluția 
435 a Consiliului de Securitate al 
O.N.U. asupra Namibiei constituie 
baza soluționării acestei probleme.

Sesiunea specială a Adunării Generale 
a O. N. U. în problema Namibiei

• Amendamente la textul elaborat anterior Amlnarea 
votului asupra proiectului de rezoluție

NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres). 
— Adunarea Generală a O.N.U., 
reunită în sesiune extraordinară con- • 
sacrată problemei Namibiei, a hotărît 
să-și prelungească lucrările pînă luni, 
cind urmează să aibă loc votul asu
pra proiectului de rezoluție prezen
tat de un grup de țări africane și 
nealiniate privind aplicarea de sanc
țiuni împotriva Republicii Sud- 
Africane, ca urmare a refuzului re
gimului rasist de la Pretoria de a 
pune capăt ocupației ilegale asupra 
teritoriului namibian. Hotărîrea de 
amînare a votului a fost adoptată 
după ce Algeria a introdus, în numele 
celor 62 de state coautoare ale pro
iectului, o serie de amendamente la 
textul elaborat anterior.

în forma sa amendată, documentul 
cere Consiliului de Securitate ca. „in 
lumina serioasei amenințări la adresa 
păcii și securității internaționale 
create de politica Republicii Sud- 
Africane, să răspundă pozitiv cereri
lor majorității covirșitoare a statelor 
lumii, impunind imediat împotriva 
R.S.A. sancțiuni obligatorii atotcu
prinzătoare, așa cum sint ele prevă
zute in capitolul VII al Cartei 
O.N.U.“. Un nou paragraf lansează un 
apel tuturor statelor cerîndu-le ca, 
odată cu adoptarea rezoluției, „să în
ceteze, individual și colectiv, orice 
legături cu R.S.A.“ pină cind această 
țară se va conforma repetatelor re
zoluții ale O.N.U. cu privire la inde
pendența Namibiei.

Luâri de poziție față de politica regimului rasist sud-african
NAIROBI 12 (Agerpres). — într-o 

declarație făcută la Nairobi, ministrul 
afacerilor-externe al Kenyei, Robert 
Ouku„ președintele în exercițiu al 
Consiliului ministerial al Organizației 
Unității Africane (O.U.A.), a con
damnat guvernul sud-african pen
tru refuzul de a pune în aplicare 
prevederile rezoluției Consiliului de 
Securitate privind acordarea in
dependenței Namibiei. Robert Ouku 
a denunțat, de asemenea, agre
siunile săvîrșite în permanentă 
de Republica Sud-Africană îm
potriva statelor din „prima linie“ — 
Zambia, Mozambic, Botswana. Le
sotho și Angola.

GENEVA 12 (Agerpres). — Comisia 
O.N.U. pentru corporațiile transna
ționale a adoptat, la încheierea unei 
reuniuni desfășurate la Geneva, o re
zoluție prin care condamnă colabo

rarea dintre companiile transnaționale 
dintr-o serie de țări occidentale și re
gimul rasist minoritar din Republica 
Sud-Africană. Prezentată de „Grupul 
celor 77", rezoluția denunță acțiu
nile unor state occidentale și corpo
rații transnaționale în Namibia, care 
încalcă rezoluțiile O.N.U. Ea cere să 
se pună capăt acestei colaborări cu 
regimul rasist sud-african.

LISABONA 12 (Agerpres). — Parti
dul Comunist Sud-African condam
nă cu fermitate agresiunea regimului 
rasist de la Pretoria împotriva Ango
lei, a declarat președintele partidului, 
Yusuf Mohamed Dadoo. aflat într-o 
vizită la Lisabona. El a arătat că 
R.S.A. caută să creeze în sudul 
R. P. Angola o așa-numită zonă-tam- 
pon, pentru a izola S.W.A.P.O. și a 
menține la conducerea Namibiei un 
regim-marionetă.

Situația din Liban
Redeschiderea unei principale căi de acces între sectoarele 

de est și de vest ale Beirutului
BEIRUT 12 (Agerpres). — Pasajul 

Muzeului — una din cele trei căi 
principale de acces între sectoarele de 
est și de vest ale Beirutului — a fost 
deschis simbătă circulației, după o în
trerupere de șapte luni, determinată 
de luptele care au avut loc în capi
tala libaneză între părțile aflate în 
conflict.

Prin hotărîrea autorităților de la 
Beirut de a redeschide pasajul Mu
zeului, se prevede retragerea elemen
telor înarmate de pe pozițiile pe care 
le ocupau și înlocuirea lor cu Forțele 
de securitate internă (F.S.I.). Această

măsură va fi urmată de redes
chiderea altor puncte de trecere 
ale capitalei, îndeosebi șoseaua So- 
deco și podul Fouad Chehab, cunos
cut sub numele de „Ring", care este 
închis de peste un an.

Redeschiderea pasajului Muzeului 
are loc la o săptămînă de la reuniu
nea la nivelul miniștrilor afacerilor 
externe ai Comitetului arab de coor
donare (Siria, Arabia Saudită. Ku
weit și Liga Arabă) însărcinat cu 
facilitarea găsirii unor soluții crizei 
libaneze.

CV PRILEJUL ANIVERSĂRII 
REVOLUȚIEI POPULARE ETIOPIENE 

MITING LA ADDIS ABEBA
ADDIS ABEBA 12 (Agerpres), — 

Cu prilejul celei de-a VII-a ani
versări a revoluției populare etiopie
ne. la Addis Abeba a avut loc un 
miting. Ia care au participat Men- 
gistu Haile Mariam, președintele 
Consiliului ' Militar Administrativ 
Provizoriu, președinta al Comisiei 
pentru organizarea Partidului Celor 
ce Muncesc din Etiopia, alți condu
cători etiopieni..

Evocînd realizările obținute de po
porul etiopian în domeniile politic, 
economic și social, în perioada care

a trecut de la înfăptuirea revoluției 
populare. Mengistu Haile Mariam a 
arătat că există premise reale pen
tru înfăptuirea principalei sarcini a 
revoluției — construirea bazelor 
societății socialiste în Etiopia. Vor
bitorul a subliniat, totodată, că în 
fata Etiopiei stau incă multe pro
bleme complexe, a căror soluționa
re reclamă eforturile tuturor oame
nilor muncii etiopieni, o planificare 
centralizată si trecerea agriculturii si 
producției industriale pe baze socia
liste.

GENTIILE DE PRESA
pe scurt

.......... • ■■■'.

Edificarea unor raporturi de bună vecinătate 
- condiție a destinderii
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Declarația premierului Greciei
ATENA 12 (Agerpres). — Grecia 

va continua să dezvolte bunele rela
ții cu țările vecine din Balcani, in
diferent de sistemul lor politic. în- 
trucît condițiile destinderii în regiune 
depind în mare măsură de edifica
rea și extinderea unor raporturi de 
bună vecinătate, a declarat premierul 
grec, Gheorghios Rallis, în cadrul 
unei conferințe de presă organizate 
la Atena. în ultimii 5 ani. a subli
niat el, aceste relații s-au dezvoltat 
de o manieră satisfăcătoare.

Premierul Rallis a precizat că țara 
sa va dezvolta, de asemenea, bunele 
relații cu lumea arabă și își va relua 
eforturile pentru reglementarea pro
blemelor controversate cu Turcia prin 
mijloace pașnice, pe calea dialogului. 
In același timp, a spus el. Grecia

este gata să coopereze mal strîns în 
găsirea unei soluții juste problemei 
cipriote.

Parlamentul Greciei va fi dizolvat 
la 19 septembrie, în vederea alege
rilor generale programate pentru 18 
octombrie, a anunțat, pe de altă 
parte, primul ministru. Gheorghios 
Rallis. El a adăugat că la începutul 
săptăminii viitoare va prezenta șefu
lui statului demisia sa și a cabine
tului pe care îl conduce. Mandatul 
de patru ani al celor 300 deputați 
în forul legislativ unicameral urma 
să expire la jumătatea lunii noiem
brie. președintele tării. Constantin 
Karamanlis, hotărînd, în urma con
sultărilor cu reprezentanții principa
lelor formațiuni politice, organizarea 
scrutinului cu o lună mai devreme.

Convorbiri italiano - vest-germane
ROMA 12 (Agerpres). — In cadrul 

convorbirilor oficiale desfășurate la 
Roma între primul ministru al Ita
liei, Giovanni Spadolini, și cancelarul 
R.F.G., Helmut Schmidt, au fost a- 
bordate probleme referitoare la pro
gramele de luptă împotriva inflației 
adoptate în cele două țări —a anun
țat la Roma un purtător de cuvînt 
oficial, citat de agențiile U.P.I. și 
D.P.A. In domeniul relațiilor inter

naționale a fost subliniată necesita
tea relansării negocierilor de .dezar
mare și a dialogului dintre statele 
industrializate și cele în curs de dez
voltare.

Ei au reafirmat că ratele înalte ale 
dobînzilor practicate în Statele Unite 
au efecte negative asupra economiilor 
țărilor vest-europene. apreciind că 
soluționarea acestei probleme devine 
tot mai imperioasă.

UN COMENTARIU AL ZIARULUI „LE MONDE*  RELEVĂ;

Deteriorarea constantă 
a țărilor cel mai

PARIS 12 (Agerpres). — Situația 
țărilor cel măi slab dezvoltate, scrie 
cotidianul „Le Monde", a continuat 
să se înrăutățească in ultimii ani, nu 
numai în comparație cu statele dez
voltate, ci și cu media țărilor în curs 
de dezvoltare. Astfel, potrivit studii
lor Conferinței O.N.U. pentru Comerț 
și Dezvoltare (UNCTAD), produ
sul intern brut (P.I.B.) pe locuitor — 
inferior nivelului de 200 de dolari, în 
1979, în ce privește 31 de țări — nu 
a crescut decît cu 0,3 la sută pe an, 
între I960 și 1970, și cu 0,7 la sută 
între 1970 și 1979 și s-a redus chiar 
în unele țări (Burundi, Ciad, Mali, 
Sudan, Uganda). în 1931, fenomenul 
înrăutățirii situației economice va 
persista în țările cel mai slab dez
voltate. menționează documentele 
UNCTAD.

Producția agricolă și alimentară pe 
locuitor a țărilor cel mai puțin dez
voltate, relevă „Le Monde", a conti
nuat să scadă începind din 1968. După 
unele previziuni, producția agricolă 
se va reduce pină la sfîrșitul actua
lului deceniu în ciuda faptului că 
obiectivul acestei categorii de state 
este „eliminarea foametei înainte de 
șfîrșitul anului 1990“.

a situației economice 
puțin dezvoltate
Consumul de energie oferă, de ase

menea, o idee asupra situației țărilor 
cel mai puțin dezvoltate, menționează 
,.Le Monde“. Majoritatea acestor țări 
sint nevoite să-și asigure 75 la sută 
din consumul lor de energie din im
port. Comisia Economică a O.N.U. 
pentru Africă consideră că țările 
africane cel mai puțin dezvoltate au 
suferit cel mai mult de pe urma creș
terii prețului petrolului și a inflației.

Țările cel mai puțin dezvoltate, 
arată în continuare „Le Monde", se 
lovesc de grave dificultăți în ce pri
vește disponibilitățile de plată : ele 
nu-și pot finanța decît jumătate din 
importuri din sumele obținute din 
exporturi. în cursul anilor ’70 a avut 
Ioc o stagnare sau chiar o scădere a 
puterii de cumpărare a exporturilor, 
reduse în general la citeva pro
duse de bază, chiar la unul singur 
(cafea — Burundi, Ruanda ; bum
bac — Ciad ; iută — Bangladesh ; 
uraniu — Niger...). în schimb, costul 
produselor importate de aceste țări, 
printre care petrol, produse alimen
tare, produse industrializate, au cu
noscut creșteri importante.

ÎNCETAREA CURSEI ÎNARMĂRILOR -
obiectivul amplelor mișcări populare din țările vest-europene

„Niciodată in Republica Federală 
Germania problema menținerii pă
cii nu a preocupat in asemenea mă
sură pe cetățenii țării noastre ca 
in săptăminile și lunile din urmă ; 
și nu este, desigur, nevoie să fii 
profet pentru a anticipa că anga
jarea activă a oamenilor in apăra
rea păcii se va intensifica în conti
nuare" — apreciază cunoscutul li
der al P.S.D., Herbert Wehner. în
tr-o scrisoare-apel adresată depu- 
taților social-democrați.

Un fenomen cu carac
ter de masă. într-adevăr, în 
Republica Federală Germania, dar 
și in alte țări occidentale mem
bre ale N.A.T.O., mișcarea pen
tru pace a devenit un fenomen 
de masă, care îmbracă multi
ple forme de manifestare. Mo
mentul calițativ nou în evoluția a- 
cestel mișcări populare este mar
cat de apariția unor inițiative me
nite să dea profunzime acțiunilor 
de protest împotriva cursei înarmă
rilor. prin deschiderea unei dezba
teri la scară națională asupra pro
blemelor păcii și războiului. Scri
soarea lui H. Wehner a apărut la 
12 august. Trei zile mai tîrziu, pre
sa consemna „Apelul pentru pace", 
lansat de Federația sindicatelor 
vest-germane (D.G.B.), însoțit de 
îndemnul adresat celor opt milioa
ne de membri ai săi de a-1 semna, 
ca un angajament în sprijinul ne
gocierilor de dezarmare și împotri
va continuării cursei înarmărilor. 
Concomitent, o altă organizație din 
R.F.G. — „Comitetul pentru dreptu
rile fundamentale și democrație" — 
a dat publicității un studiu ele a- 
proape 250 pagini, care, analizînd 
în mod critic diferite aspecte ale 
politicii N.A.T.O., supune dezbaterii 
citeva propuneri menite a defini 
„o politică de pace pentru Repu
blica Federală". Ideea de bază a 
autorilor acestui studiu este că 
„ceea ce primează este securitatea 
cetățenilor", cu alte cuvinte dreptul 
la viață, dreptul popoarelor de a 
trăi liber, la adăpost de orice agre
siune.

tn acest secol — notează apelul

sindicatelor vest-germane — cele 
două războaie mondiale "au abătut 
asupra omenirii suferințe fără mar
gini și au provocat milioane de vic
time. Urmările devastatoare ale a- 
cestor războaie au trebuit să le su
porte oamenii muncii și familiile 
lor. Ei știu acum : Pacea constituie 
condiția fundamentală pentru înlă
turarea foametei, a mizeriei, pentru 
realizarea securității sociale în toate 
părțile lumii. Pacea este o premisă 
elementară pentru progresul eco
nomic, social și cultural, pentru 
crearea unei societăți a demnității 
umane. Numai in pace poate fi re
alizat dreptul tuturor națiunilor la 
viață și autodeterminare șl promo
vată înțelegerea între popoare. 
D.G.B. și sindicatele sale resping 
folosirea forței militare în rezol
varea problemelor politice și eco
nomice. Ele cer ca politica de pace 
să aibă prioritate față de toate 
celelalte sarcini politice. Singura 
șansă pentru asigurarea durabilă a 
păcii constă în continuarea politicii 
de destindere. Conflictele interna
ționale pot fi lichidate și soluționa
te numai prin tratative".

In interesul general al popoarelor 
continentului, apelul preconizează 
inițierea de negocieri „pentru a 
împiedica implantarea de noi arme 
nucleare pe continent și lichidarea 
arsenalelor existente".

Reacție vehementă împo
triva armei cu neutroni. 
Ample acțiuni și demonstrații de 
protest au fost înregistrate în nu- < 
meroase orașe vest-europene după 
anunțarea hotărîrii S.U.A. de a pro
duce arma cu neutroni. Aceste ma
nifestații au reunit, zilele trecute, 
numai în două orașe din R.F.G a- 
proape 15 000 de oameni, în majori
tate tineri, de orientări politice și 
religioase diferite, dar uniți în con
vingerea că „pacea este unică și 
indivizibilă". Concomitent, persona
lități politice și culturale din Por
tugalia au semnat un document de 
condamnare a bombei cu neutroni, 
iar guvernul norvegian, apreciind 
negativ decizia S.U.A., a ținut să 
evidențieze efectele ei nefavorabile

asupra tratativelor de limitare a ar
senalului nuclear în Europa.

Studiul elaborat de „Comitetul 
pentru drepturile fundamentale și 
democrație" se ocupă mai amănun
țit de diferitele teorii ale strategi
lor N.A.T.O., confruntîndu-le cu in
teresele reale de securitate ale 
populației vest-germane. în acest 
context, se consideră că pozițiile 
neconvergente, adoptate față de ho- 
tărirea din 1979 de modernizare a 
armamentului nuclear al N.A.T.O. 
din Europa occidentală sint o ur
mare firească a situației geostrate- 
gice diferite în care se află fiecare 
partener al alianței atlantice în 
parte, „tn timp ce existența cetă
țenilor Republicii Federale — sub
liniază studiul amintit — este ame
nințată in ansamblu într-un război 
-convențional» sau -nuclear», 
S.U.A. pot să desfășoare un război 
■«convențional» nu la ele acasă, ci 
in Europa, după cum sint, de ase
menea, in situația de a lua în con
siderație jocul periculos al unui 
război regional cu așa-zisele arme 
atomice tactice sau bombe cu neu
troni, ca mijloc politic".

în final, autorii studiului propun 
un complex de măsuri menite să 
preîntîmpine pericolele actuale : 
împiedicarea amplasării de noi ra
chete nucleare în Europa ca un mij
loc de a opri spirala cursei înarmă
rilor ; realizarea unor zone denu- 
clearizate pe continent ; inițierea 
de către R.F.G. a unei politici de 
dezarmare și pace.

Un proces similar de clarificare, 
pe fundalul mișcării populare îm
potriva cursei înarmărilor nucleare, 
se desfășoară și în Olanda. După 
cum se știe, majoritatea populației 
și a membrilor parlamentului și-au 
făcut cunoscută public hotărîrea de 
a respinge staționarea pe teritoriul 
olandez a noilor tipuri de rachete 
cu rază medie de acțiune . ale 
N.A.T.O. Recent, fostul ministru al 
apărării, Piet de Geus, releva „în
grijorarea populației provocată de 
proporțiile actuale ale cursei înar
mărilor, preocupare dublată de ce
rerea de a se realiza acorduri asu
pra reducerii reciproce a armamen
telor".

„Recomandări" — cu 
efect contrar. Tocmai de aceea 
au avut un ecou cu totul nefa
vorabil „recomandările" generalu
lui Bernard Rogers, comandant- 
șef al N.A.T.O. pentru Euro
pa, făcute partenerilor alianței 
de a aloca, în țările lor, mult mai 
puține fonduri pentru sectoarele so
ciale, în scopul suplimentării chel
tuielilor de înarmare. Reacția este 
cit se poate de firească într-o țară 
unde „majoritatea populației consi
deră atitudinea ei de respingere a 
noilor planuri ale N.A.T.O. de în
armare nucleară drept un mijloc 
eficace împotriva lipsei de rațiune 
a cursei înarmărilor" („Frankfurter 
Rundschau").

După cum se știe, cele 48 de ra
chete nucleare proiectate a fi im
plantate în Olanda au constituit, 
timp de trei luni, piedica principală 
în calea realizării unui guvern de 
coaliție între creștin-democrați, so
cialiști și liberali de stingă. In timp 
ce Partidul creștin-democrat, pro
fund scindat rin această problemă, 
dorește să nu excludă definitiv 
eventualitatea staționării noilor ra
chete, Partidul Muncii respinge ca
tegoric amplasarea unor asemenea 
arme pe teritoriul țării.

îngrijorarea și preocupările opi
niei publice olandeze găsesc înțele
gere și sprijin în Belgia, în țările 
nordice, în Italia și, evident, în 
Germania occidentală. într-o cores
pondență din Haga, cotidianul 
„Frankfurter Rundschau" relatează 
că socialiștii olandezi se bucură de 
solidaritatea partidelor socia l-de
mocrate din Danemarca și Nor
vegia.

Extinzîndu-se în amploare, miș
carea mllitanților împotriva cursei 
înarmărilor dobindește pe zi ce tre
ce un program concret de acțiune, 
ca o expresie a dorinței tuturor po
poarelor lumi» de a-și uni eforturile 
pentru a determina trecerea cit mai 
grabnică la măsuri concrete de dez- , 
armare, și în primul rînd de dezar
mare nucleară.

Petre STĂNCESCU

PENTRU TRANSFORMAREA OCEANULUI INDIAN INTR-O ZONA A
PĂCII. India și Madagascarul s-au pronunțat pentru transpunerea în viață 
a Declarației O.N.U. cu privire la transformarea Oceanului Indian într-o 
zonă a păcii, pentru organizarea la Colombo a unei conferințe interna- 

. ționale, sub egida Organizației Națiunilor Unite, pentru demilitarizarea 
acestei regiuni a planetei - se spune în comunicatul comun dat publi
cității la încheierea convorbirilor dintre primul ministru Indira Gandhi și 
președintele Republicii Democratice Madagascar, Didier Ratsiraka, care a 
efectuat o vizită oficială la Delhi. Cele două țări au subliniat necesitatea 
reglementării tuturor problemelor litigioase din Asia de sud-est pe 
calea dialogului constructiv intre statele din regiune.

Mexico — a anunțat Ministerul- 
Afacerilor Externe al Mexicului. La 
reuniune iau parte reprezentanți 
clin Africa, Asia, din cele două 
Americî și din Europa. Președinte 
al comisiei, constituită in urmă cu 
un an. este Olof Palme, fost prim-
,ministru al Suediei,

CONVORBIRI COREEAN O-
EGIPTENE. La Phenian au avut 

I loc convorbiri între Hă Dam, vice- 
premier al Consiliului Administra
tiv. ministrul afacerilor externe al 

[ R.P.D. Coreene, și Kamal Hassan 
Aii, vicepremier, ministrul afaceri- 

• lor externe al Egiptului, aflat in' 
vizită oficială în R. P. D. Coreeană. 
După cum transmite agenția 

I A.C.T.C., cu acest prilej s-a proce
dat la un schimb de opinii cu pri- 

Ivire la dezvoltarea pe mai departe 
a relațiilor de cooperare dintre cele 
două țări și asupra unor probleme 

I internaționale de interes • reciproc.
CONFERINȚA ANUALĂ A CON

GRESULUI SINDICATELOR BRI- 
I TANICE (T.U.C.), desfășurată la 

Blackpool, și-a încheiat lucrările. 
• Au fost adoptate rezoluții ce expri

mă hotărîrea sindicatelor de a uti
liza mijloacele ce le stau la înde- 

I mină pentru a stăvili aplicarea unei 
politici economice care aruncă po- 

I vara cea mai grea a dificultăților 
economice ale țării pe umerii mase
lor salariate.

| CONVORBIRILE DINTRE OFI- 
j CIALITAȚI JAPONEZE ȘI SUD-

COREENE, privind acordarea unui 
I credit în valoare de șase miliarde

dolari Coreei de sud, s-au încheiat 
fără a se putea ajunge la un acord 
— transmite agenția Reuter. Par
tea japoneză, menționează agenția, 
a explicat că, potrivit prevederilor 
constituționale, Japonia nu poate 

I acorda ajutor economic și financiar
nici unui partener care ar putea fo
losi ajutorul în scopuri militare.

„UNIVERSITATEA PENTRU 
I PACE". Secretarul general al 

O.N.U., Kurt Waldheim, a anunțat 
I numirea Consiliului „Universității 
| pentru pace". Din consiliu fac parte 

personalități de prestigiu pe tărim 
. politic și științific din diverse țări, 

între care Leopold Sedar Senghor 
I (Senegal), Olof Palme (Suedia), 

Abdus Salam (Pakistan). Anul tre- 
I cut, Adunarea Generală a O.N.U. a

Problemele energeticii 
și dezvoltării 

în dezbaterea organizațiilor 
nequvemamentale ale O.N.U.

NEW York 12 (Agerpres) — La 
sediul Națiunilor Unite din New 
York a luat sfîrșit conferința organi
zațiilor neguvernamentale ale O.N.U. 
consacrată problemelor energeticii și 
dezvoltării. în intervențiile lor. majo
ritatea delegaților au subliniat că so
luționarea acestor probleme este in
disolubil legată de lupta pentru in
staurarea unei noi ordini economice 
internaționale.

Centru regional pentru 
reforma agrară in țările 

Americii Latine
CARACAS J.2 (Agerpres). — La Ca

racas au luat sfîrșit lucrările Confe
rinței consacrate dezvoltării agricultu
rii în America Latină și zona carai- 
biană și creării unui centru regional 
pentru reforma agrară. Reuniunea — 
desfășurată sub egida Organizației 
Națiunilor Unite pentru Alimentație 
și Agricultură (F.A.O.) și la care au 
luat parte reprezentanți cu rang mi
nisterial din 22 de țări din zonă — a 
adoptat recomandări privind dezvol
tarea sectorului agricol în statele res
pective și a hotărît crearea Centru
lui regional pentru reforma agrară. 
„Era și este necesar să facem un 
schimb de experiență, pentru ca re
formele agrare pe care le promovăm 
la scară națională să-și îmbunătă
țească structura și modalitățile de 
aplicare în viață" — a declarat Râul 
Alegrett, președintele conferinței și 
director al Institutului agrar național 
din Venezuela — relatează' agenția 
venezueleană de presă Venpres.

FINLANDA

Evoluții în viața politică
HELSINKI 12 (Agerpres). — Cele 

patru formațiuni politice componente 
ale actualului guvern finlandez — 
Partidul Social-Democrat. Partidul 
de Centru, Uniunea Democratică a 
Poporului Finlandez (care include și 
Partidul Comunist) și Partidul Popu
lar Suedez — au ajuns la un acord 
asupra proiectului de buget pentru 
anul viitor: — informează agenția 
Reuter. Dezacordul existent. în pri
mul rind între membrii guvernului 
din partea partidelor social-democrat 
și de centru In legătură cu prevede
rile viitorului buget, determinaseră 
pe observatorii politici să nu excludă 
eventualitatea dezmembrării coaliției 

, și, implicit, a demisiei guvernului.
La Helsinki se amintește că cen- 

triștii insistau anterior asupra nece
sității majorării impozitului asupra 
circulației mărfurilor, pentru a aco
peri astfel deficitul bugetar de 
1.2 miliarde mărci finlandeze (peste 
260 milioane dolari), soluție respinsă 
de social-democrați, care preconizau, 
între alte măsuri, sporirea Impozite
lor asunra veniturilor întreprinderilor 
particulare.

★
Un comunicat al Oficiului pre

ședintelui Finlandei, citat de agenția 
U.P.I., anunță că șeful, statului fin
landez, Ui-ho Kekkonen, care suferă 
de o infecție, își va întrerupe orice 
activitate timp de o lună. Comunica
tul menționat precizează că interima
tul președinției va fi asigurat, în 
această perioadă, de primul ministru, 
Mauno Koivtsto.

aprobat crearea acestei universități 
ca o instituție internațională specia
lizată pentru studii postuniversitare, 
care să aibă in vedere activități de 
cercetare și difuzare a acelor cu
noștințe umane vizind întărirea pă
cii în lume. La propunerea pre
ședintelui Republicii Costa Rica, 
seditfi. universității va fi stabilit la 
San Josă, capitala acestei țări.

GUVERNUL FRANCEZ și-a dat 
acordul pentru deschiderea la Paris 
a unor birouri de informații ale 
S.W.A.P.O. și ale Congresului Na
țional African — anunță agenția 
France Presse din cercuri oficiale 
pariziene. " j

NOUĂ RESORTISANȚI ITA
LIENI (7 bărbați și două femei) 
bănuiți de a fi participat Ia aten
tatul din gara orașului Bologna, in 
august 1980, au fost arestați la Lon
dra — a anunțat un purtător de 
cuvînt al poliției britanice. El a pre
cizat că suspecții, care sînt în pre
zent interogați de Scotland Yard, 
ar putea fi deferiți justiției săptă- 
mîna viitoare. A fost, totodată, ini
țiată o procedură de extrădare a lor 
către autoritățile de resort italiene, 
a adăugat purtătorul de cuvînt. 
Atentatul din gara Bologna, din 
vara trecută, s-a soldat cu moartea 
a 76 de persoane și rănirea altor 
186.

COMISIA INDEPENDENTA PEN
TRU DEZARMARE ȘI PROBLE
MELE SECURITĂȚII, se va întruni 
la 14 septembrie, la Ciudad de

ADUNAREA NAȚIONALA A I 
FRANȚEI a adoptat in prima lec- | 
tură, cu 329 de voturi pentru și 129 
împotrivă, un proiect de lege prl- I 
vind descentralizarea administrativ- j 
teritorială, informează agenția 
France Presse. ț

ÎN ACORDAREA DE CREDITE I 
ȚARILOR LUMII A TREIA. Banca 
Mondială, va pune in viitor accentul I 
pe dezvoltarea agriculturii, a anun- I 
țat președintele băncii, A. W. Clau
sen, la o conferință de presă desfă- [ 
șurată la Stockholm. Pe locul al doi
lea se vor situa ajutoarele pentru 1 
dezvoltarea aprovizionării cu ener- , 
gie, astfel incit țările respective să I 
depindă în'măsură mai mică de pe- I 
trol, a adăugat el.

CEL PUTIN 10 PERSOANE 
ȘI-AU PIERDUT VIAȚA și alte 70 ‘
au fost rănite in cursul unui acei- , 
dent de cale ferată care a avut loc 
vineri noaptea în centrul Portuga- I 
liei. După cum a anunțat postul de 
radio național din Lisabona, un I 
tren a deraiat, în apropierea orașu
lui Fatima, iar un altul, care venea 
din spate, a lovit ultimele două va- ■ 
goane. O a treia garnitură, venind 
din sens opus, a ciocnit, la scurt i 
timp, vagoanele deraiate provocînd 
noi pierderi. Accidentul a paralizht 
traficul pe principala linie cdre 
leagă nordul Portugaliei de restul 
țării.

VALOAREA PRODUSULUI IN- I 
TERN BRUT AL COLUMBIEI 
a fost în 1980 de 28,052 miliarde do- I 
lari. Principalele sectoare care și-au 
adus contribuția la formarea P.I.B. 
au fost agricultura — 23,9 la sută, i 
și industria — 22,1 la sută.

CONFERINȚA MARITIMA INTERNAȚIONALA, la care au participat 
reprezentanți a 120 de state, și-a încheiat lucrările în orașul venezuelean 
Caraballeda. Comunicatul comun dat publicității subliniază necesitatea re
glementării activităților comerciale prin intermediul unor instituții și orga
nisme ale O.N.U., cum este Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și 
Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.), și adoptării unei legislații comerciale care să 
favorizeze țările în curs de dezvoltare, transmit agențiile Prensa Latini 
și Reuter. Dezbaterile conferinței s-au axat asupra unor probleme aflate în 
atenția O.N.U., cum sînt legea de protecție și dezvoltare a marinei co
merciale, definirea unui cod de conduită maritimă, dependenta in materie 
de transport maritim a țărilor în curs de dezvoltare față de cele indus
trializate care contribuie la frinarea dezvoltării statelor lumii a treia.

Scrutin parlamentar în Norvegia
OSLO 12 (Agerpres). — Electoratul 

norvegian, totalizind 2,9 milioane de 
persoane, se prezintă la urne azi și 
miine pentru a desemna noua com
ponență a Stortingului (parlamentul 
unicameral al țării). „

Rezultatul scrutinului este greu de 
anticipat, avînd în vedere complexi
tatea scenei politice norvegiene în 
momentul de față. Observatorii no
tează că în sinul partidului de guver- 
nămînt (Partidul Muncitoresc) se 
manifestă divergențe într-o serie de 
probleme majore, ca depozitarea ar
melor strategice americane pe terito
riul norvegian. De asemenea, asupra 
partidului de guvemămînt grevează

în prezent efectele politicii sale eco
nomice, în primul rind inflația, care 
se ridică anul acesta la aproximativ 
14 la sută, față de 4.5 la sută in 1979.

Principalele formațiuni politice de 
opoziție' — Partidul Conservator, 
Partidul Creștin Popular și Partidul 
de Centru — sint și ele scindate de 
controverse în diferite probleme, in
clusiv în probleme economice, cum 
ar fi politica petrolieră și energetică. 
Totodată, fiecare din acesțe forma
țiuni a desemnat deja cite o perso
nalitate care ar urma să dețină func
ția de prim-ministru în cazul unui 
succes electoral.
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O impolitețe...
E îngrozitor, e teribil, e cumplit. Pe lingă criză, inflație sau șomaj, 

un nou flagel bintuie Occidentul: impolitețea. S-a sesizat presa res
pectivă, s-au alarmat psihologi, sociologi și filozofi, se caută un vaccin 
împotriva epidemiei de grobianism sau, măcar, un ser al curtoaziei.

Chiar in țări unde cortegiul generațiilor de conți și ducese, prinți 
și marchize a lăsat moștenire cele mai subtile și mai fine nuanțe ale 
politețe: au început să se veștejească dantelele spumoase ale com
plimentelor și rafinamentele Irizate/ale amabilității, răspindindu-se... 
mîrlănismul. Cercetări sociale subliniază relația dintre extinderea violen
ței fizice și a celei verbale : oamenii au început să-și vorbească repezit, 
își închid unul altuia ușa în nas sau își trîntesc telefonul brutal în furcă; 
formule tradiționale de politețe tind să devină fosile lingvistice, la ghi
șee se înmulțesc funcționarii cu oțet în gură, în magazine proliferează 
vînzători cu figura zîmbitoare ca a suferinzilor de hiperaciditate gas
trică, prin restaurante ospătari aruncă farfuriile pe masă decianșînd 
erupții vulcanice de sosuri sau fîntîni arteziene de supă.

Pentru a repune politețea pe soclul ei de porțelan diafan, diferite 
firme au organizat „cursuri obligatorii de politețe" (funcționează la 
companii aeriene, mari magazine, servicii de relații cu publicul etc.).

Ceea ce va avea profunde efecte sociale. Problema șomajului va 
deveni o îneîntățoare desfătare, dacă înștiințările de concediere vor 
exprima regretul (sfîșietor) al firmei pentru despărțirea (temporară) de 
salariatul (regretat), în cuvinte alese, pe hîrtie de scris bleu-pai sau 
roz-bombon, ușor pătată de lacrimile membrilor consiliului de admi
nistrație și cu o floare presată de „nu-mă-uita". La, fel, inflația ar de
veni o plăcere dacă magazinele ar afișa anunțuri — „am acceptat cu 
solicitudine dezinteresată dorința onoratei clientele care ne roagă să 
ne plătească azi produsele mult mai scump decît ieri, dar in schimb 
mult mai ieftin decît mîine".

Și, desigur, s-ar putea trece și la cursuri de politețe internațională.
Căci agresivitatea unor indivizi, noaptea, pe străzi ori în metrouri, 

apare benignă pe lingă comportarea cu distincție de junglă a unor 
state pe arena mondială ; nu-i frumos să nu se cedeze scaunul unei 
persoane mai vîrstnice - dar e și mai inelegant să se ocupe nu doar 
scaunul, ci caso, masa și țara altor popoare.,

Sau imaginile foametei, imaginile Sahelului : femei uscate, negrese 
numai piele și os, purtîndu-și in brațe copiii scheletici ; or, niciodată 
țările bogate nu li s-au adresat politicos — „sărut mina, stimată coniță, 
cerem mii de scuze că din jenă financiară (și lipsă de jenă morală) în 
loc de praf de lapte vă trimitem doar praf în ochi, dar folosiți-l cu 
bucurie pentru drăgălașul dv. îngeraș” (în curind).

Foarte nepoliticoase sînt și bombardamentele — deranjează lumea, 
provoacă zgomot și nu lasă oamenii să doarmă, împrăștie praf și mo
loz pe covoare. Or, pentru avioane ar fi o bagatelă ca bombelor să 
li se atașeze, cu o fundă de mătase, în semn de gingașă atenție pen
tru primitori, buchete de flori (nu ghivece sau glastre, să nu lovească 
pe cineva) : în plus, jerbele de flori ar aduce economii rudelor și în
lesniri întreprinderilor de pompd funebre. Și pe rachete, chiar și pe cele 
cu mai multe capete, s-ar putea monta coroane de flori — ar semăna 
cu colanele înflorite atțrnate de gitul turiștilor în Tahiti.

Doar bomba cu neutroni e politicoasă - seceră pe locatari fără să 
spargă geamurile sau farfuriile, lăsînd in casă curat și- ordine, să nu 
se supere gospodina (pe lumea cealaltă).

Așa-s unii; certați cu codul manierelor elegante, lua-i-ar naiba I 
(Scuzați impolitețea).

N. CORBU
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