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In ultimul trimestru al anului trebuie asigurată realizarea exem
plară a sarcinilor care revin fiecărei întreprinderi, fiecărei ramuri

a economiei, in primul rînd la producția fizică și export

PETROCHIMIC BORZEȘTI

O nouă capacitate 
în funcțiune

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe secretarul general al Societății culturale indo-române 

din Bengalul de Vest

trimestru

din acest 
de între- 

ramuri 
rezultate

Ne mai despart puține zile de în
ceperea ultimului trimestru din anul 
1981, primul an al cincinalului ca
lității și eficienței. Este o perioa
dă în care eforturile tuturor colecti
velor de oameni al muncii trebuie să 
■e concentreze asupra înfăptuirii ne
abătute a sarcinilor șl indicațiilor 
conducerii partidului, ale secretarului 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
privind realizarea exemplară, inte
grală a planului pe acest 
»i pe întregul an.

In perioada care a trecut 
V- într-un mare număr
v nderi și într-o serie de 

ustriale s-au obținut
pozitive in îndeplinirea planului de 
producție, în ridicarea eficienței ac
tivității economice, in înfăptuirea 
angajamentelor asumate în întrece
rea socialistă. Așa cum‘se desprinde 
din panoul fruntașilor pe primele 
opt luni ale anului, publicat în pre
să, succesele în activitatea economi
că s-au materializat in importante 
depășiri ale planului la producția fi
zică și netă, livrări suplimentare la 
export. îmbunătățirea indicatorilor 
calitativi ai producției.

Cu fiecare nouă filă de calendar 
întoarsă zilele se dovedesc mai den
se. marcate de confruntarea tot . mal 
intensă cu timpul. Esențial este acum 
ca în fiecare din zilele ce ne mai 
despart de sfirșitul anului în fieca
re întreprindere să se muncească la 
nivelul maxim al posibilităților in 
vederea realizării planului la pro
ducția fizică în cantitățile si sorti
mentele prevăzute. Este pozitiv fap
tul că în perioada care a trecut din 
acest an s-au obținut depășiri ale 
planului la o serie de produse 
importante pentru economia națio
nală. Dar, cum bine se știe, 
oricit de substanțiale ar fi de
pășirile de plan la un produs 
sau altul, ele nu vor putea compensa 
nerealizările la alte produse de pri
mă importantă pentru economie : 
cărbune, anumite sortimente de la
minate, utilaje tehnologice, motoare 
electrice, produse chimice și altele, 
în mod corespunzător. în fiecare în
treprindere in care există încă res
tante trebuie să se acționeze cu toa
tă fermitatea, prin aplicarea de mă- 
■suri tehnice și organizatorice eficien
te. pentru lichidarea neintirziată a 
oricăror rămîneri în urmă, pentru 
intrarea în ritmul normal de pro
ducție.

In ansamblul preocupărilor pentru 
îndeplinirea riguroasă a planului la 
producția fizică trebuie să se acorde 
prioritate realizării integrale, potri
vit contractelor încheiate, a produc
ției destinate exportului. Dezvoltarea 
exportului constituie o cerință fun
damentală a progresului general al

țării și de aceea îndeplinirea fermă 
a planului în acest domeniu trebuie 
să constituie un obiectiv de prim or
din al activității tuturor colectivelor 
muncitorești ; obiectiv care trebuie 
urmărit zilnic, cu toată exigenta si 
răspunderea, de organele si organi
zațiile de partid. de consiliile oame- 
pilor muncii din întreprinderi.

în acest scop, se impun întîi de 
toate buna organizare a fabricației, 
disciplina și ordinea desăvirșită, 
aprovizionarea ritmică. asistenta 
tehnică competentă și perma
nentă. folosirea judicioasă a po
tențialului tehnic și uman. încit. fie
care minut, fiecare zi să fie folosite 
cu rezultate maxime pentru produc
ție: în perioada scurtă rămasă pînă 
la începutul ultimului trimestru, pa
ralel cu eforturile pentru finaliza
rea producției planificate pe primele 
nouă luni ale anului, pentru recu
perarea oricăror restante, trebuie să 
se acorde cea mai mare atentie a- 
doptării șl aplicării tuturor măsuri
lor necesare menite să asigure buna 
pregătire a activității productive ce 
se va desfășura în ultimele trei luni 
ale anului. Producția trebuie astfel 
programată incit toate mărfurile 
pentru export prevăzute a fi fabri
cate în acest ultim trimestru să fie 
realizate în cursul lunilor octombrie 
și noiembrie, iar în luna decembrie 
ele să fie livrate efectiv parteneri
lor externi. în acest context, ono
rarea contractelor pentru export pre
supune înainte de toate respectarea 
cu strictețe a termenelor de livrare 
și a condițiilor calitative stabilite.

Munca intensă desfășurată in cursul 
acestui an sub imperativul trecerii la 
o calitate nouă in întreaga economie, 
preocuparea susținută pentru depă
șirea greutăților ivite în unele uni
tăți in realizarea sarcinilor de plan 
au permis acumularea unei bogate 
experiențe de către fiecare colectiv, 
de către fiecare organizație ‘de 
partid. Ea trebuie acum fructificată 
cu avantaje maxime pentru produc
ție, generalizîndu-se rapid inițiati
vele valoroase, impunindu-se pretu
tindeni exemplul pozitiv al colective
lor secțiilor, atelierelor și formații
lor de lucru fruntașe. Producția 
acestui ultim trimestru trebuie judi
cios gîndită pînă la detaliu, perfect 
programată și sincronizată, astfel 
incit să se asigure valorificarea pro
ductivă a fiecărui minut, folosirea 
rațională, fără întreruperi neprevă
zute a mașinilor și instalațiilor, res
pectarea strictă a disciplinei tehno
logice, repartizarea în punctele- 
cheie ale proceselor de producție a 
celor mai competenți oameni. Iar 
acest efort pentru îndeplinirea can
titativă zi de zi a planului este ne
cesar să fie depus perseverent, fără

a se pierde nici o clipă din vedere 
încadrarea ireproșabilă in exigențele 
de calitate ale fiecărui produs. In 
același timp, toate produsele trebuie 
să fie realizate în condițiile redu
cerii mai accentuate a consumurilor 
materiale și energetice, a cheltuieli
lor de producție, cu eficiență econo
mică maximă. .

Nici o problemă a producției nu tre
buie neglijată, iar soluționarea ei amî- 
natâ; in acest context este necesar ca, 
neintirziat, prin conlucrarea cadrelor 
de conducere, a specialiștilor, să se 
stabilească măsuri operative pentru 
desfășurarea ritmică a aprovizionării 
tehnico-materiale a fabricației și a 
cooperării interuzinale, pentru asi
gurarea mijloacelor de transport și 
ambalarea cu grijă a mărfurilor. 
Prezenți in aceste zile în întreprin
deri și județe, factori de răspundere, 
specialiști din ministere și centrale, 
activiști de partid au datoria de a 
sprijini efectiv, operativ, consiliile 
oamenilor muncii, organizațiile de 
partid, în rezolvarea pînă la capăt a 
tuturor problemelor- de care depind 
lichidarea restanțelor și realizarea 
planului. Zi de zi să se urmărească 
modul în care se îndeplinește pla
nul la producția fizică și export, ac- 
tionindu-se perseverent pentru pre
întâmpinarea oricăror neajunsuri în 
desfășurarea fabricației.

Pornind de la sarcinile importante 
care revin întreprinderilor și ramu
rilor economiei naționale in acest 
ultim trimestru al anului, colectivele 
de oameni ai muncii sînt chemate 
sâ-și facă un titlu de mîndrie și 
onoare din a raporta conducerii 
partidului îndeplinirea exemplară a 
prevederilor planului pe întregul an 
și a angajamentelor asumate in în
trecere.

\

Pe platforma petrochimică 
Borzești, in cadrul uzinei de 
cauciuc sintetic, a intrat in pro
ducție o nouă și năodernă insta
lație pentru fabricarea latexu- 
rilor. Realizată după o concepție 
tehnică românească, instalația 
asigură materii prime importan
te pentru fabricarea i 
plastice și a diferitelor 
necesare 
toare 
tehnică.
zile, instalația funcționează la 
întreaga capacitate, reușind să 
satisfacă cerințele beneficiarilor 
interni. Prin intrarea ei în 
funcțiune se elimină importu
rile de latexuri. (Gh. Baltă).

maselor 
' piese 

industriilor construc- 
de mașini și electro- 

Chiar din primele

VRANCEA: Produse

industriale cu

pentru continua

caracteristici superioare
Preocuparea colectivelor din 

unitățile industriale ale județu
lui Vrancea pentru valorificarea 
superioară a materiilor prime și 
materialelor,
îmbunătățire a calității se con
cretizează în înnoirea și moder
nizarea a numeroase produse. 
Pînă în prezent, in acest an, pon
derea produselor noi și reproiec- 
tate în totalul producției-marfă a 
ajuns la aproape 40 la sută, cu 
peste 10 la sută mai mult față 
de prevederi. Se evidențiază 
in mod deosebit colectivele de 
muncă de la întreprinderea de 
scule și elemente hidraulice, 
întreprinderea de confecții, 
Combinatul de prelucrare a 
lemnului, Fabrica de tricotaje. 
Noile produse, cu caracteristici 
tehnico-funcțlonale superioare, 
au satisfăcut în bune condiții 
cerințele exportului si Pieței in
terne. (Dan Drăgulescu).

DEVA : Un nou cartier de locuințe

La Deva se ridică un nou cartier 
de locuințe — „Liliacului" — unde 
în aceste zile a fost predat aparta
mentul cu numărul 300. în jude
țul Hunedoara au fost date în fo-

losintă în acest an 1 600 de aparta
mente. Dintre acestea, un mare nu
măr s-au construit în Valea Jiului, 
la Deva, Hunedoara, Brad și Orăș- 
tie. (Sabin Cerbu).

BRAȘOV : Rulmenți de înaltă precizie

Colectivul Întreprinderii „Rul
mentul" din Brașov a asimilat in 
fabricație primele tipodimensiuni 
de rulmenți cu precizie si turatie 
înalte. Noile tipuri fac parte din- 
tr-o familie mai largă de rulmenți 
destinați mecanismelor și utilajelor

care funcționează cu viteze de 
zeci de mii de rotații pe minut, 
cum sint brosele pentru masinile- 
unelte. turbosuflantele rapide etc. 
Pînă la finele anului vor fi lansa
te în fabricație opt tipuri de ase
menea rulmenți. (Nicolae Mocanu).

Președintele Republicii Socialis- 
România, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, a primit, sîmbătă, pe prof. 
S. K. Kar, secretar general al So
cietății culturale indo-române din 
Bengalul de Vest — India, care face 
o vizită în țara noastră.

Exprimînd întreaga gratitudine 
pentru întrevederea acordată, oaspe
tele a subliniat că îi revine plăcuta 
misiune de a înmina șefului statului 
român un exemplar din volumul in
titulat „Nicolae Ceaușescu — o viață - 
dedicată păcii". El a arătat că a scris 
această lucrare, editată în India. în 
semn de inaltă stimă și'admirație, de 
cald și respectuos omagiu adus pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, perso
nalitate proeminentă a lumii con
temporane, activității sale neobosite 
consacrate prosperității României

socialiste, soluționării constructive a 
problemelor complexe ce confruntă 
omenirea contemporană, triumfului 
cauzei păcii, destinderii, securității și 
cooperării între națiuni.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a avut cuvinte de apre
ciere la adresa preocupărilor profe
sorului Kar, subliniind că prin ceea 
ce face contribuie la mai buna cu
noaștere a României în India, a rea
lizărilor ei, a politicii externe româ
nești, la întărirea prieteniei tradițio
nale dintre poporul român și poporul 
indian.

în timpul convorbirii au fost evo
cate cu satisfacție relațiile de strinsă 
prietenie și colaborare care s-au sta
tornicit șl s-au îmbogățit continuu 
intre România și India, in cele mai

diferite domenii. A fost afirmată con
vingerea că aceste raporturi se vor 
amplifica și aprofunda în viitor, în 
interesul ambelor țări și popoare, al 
înțelegerii internaționale.

S-au abordat, de asemenea, uneia 
aspecte ale actualității politice inter
naționale, reliefîndu-se necesitatea 
intensificării luptei tuturor popoare
lor pentru eliminarea încordării din 
viața internațională, pentru rezolva
rea, pe cale politică, prin tratative, 
a problemelor litigioase, pentru opri
rea cursei înarmărilor, pentru lichi
darea subdezvoltării, pentru edifi
carea unei lumi care să asigura 
pacea, securitatea, independența și 
dezvoltarea liberă a fiecărei na
țiuni.

întrevederea a decurs lntr-o at
mosferă cordială.

ZIUA METALURGISTULUI"V
în această duminică de septem

brie, întregul nostru popor cinsteș
te munca bărbătească, rodnică și 
plină de răspundere a zecilor de 
mii de oameni care plămădesc me
talul — „plinea" industriei. Un 
prilej de analiză a realizărilor 
și faptelor de muncă dedicate dez
voltării puternice a economiei na
ționale, de dăruire și pasiune profe
sională, care dau contur portretului 
colectiv al acestui harnic detașa
ment al clasei muncitoare.

Astăzi, de ziua lor, metalurgjștli 
țării raportează cu mîndrie condu
cerii partidului însemnate succese 
în ridicarea nivelului cantitativ și 
calitativ al producției de metal, în 
satisfacerea necesităților economiei 
naționale și a cerințelor pentru ex
port. în acest prim an al cincina
lului calității și eficienței, metalur- 
giștilor le revine sarcina de a pro
duce, 
cut.
cocs,

comparativ cu anul tre
cu 20,2 la sută mai mult 

11,4 la sută oțel. 16, 
laminate finite pline

oțel și cu 16,5 la sută mai multe 
țevi din oțel. Semnificative sint, 
totodată, mutațiile calitative inter
venite in structura producției de 
metal, care asigură creșterea mai 
accentuată a ponderii sortimentelor 
cu prelucrare metalurgică superi
oară, intens soliditate de economia 
națională : 59 la sută la benzi elec
trotehnice, 27.9 la sută la oțel cali
brat, 28 la sută la sirmă trefilată, 
75,5 la sută la bare și blocuri for
jate, 45,2 la sută la cord metalic. 
Sînt obiective ale planului pe acest 
ani care prind viață zi de zi, prin 
activitatea susținută, creatoare a 
tuturor colectivelor combinatelor și 
întreprinderilor siderurgice și me
talurgice.

în lumina sarcinilor care Ie re
vin în lunile ce au mai rămas din 
acest an, a prevederilor sporite ale 
planului pe anul următor, muncito
rii, maiștrii și inginerii, toți oa
menii muncii din această impor
tantă ramură industrială sînt che
mați să așeze și mai ferm întreaga

lor activitate sub semnul înaltei 
eficiente economice, să acționeze 
stăruitor pentru continua ridicare a 
calității produselor siderurgice, îm
bunătățirea indicelui de scoatere a 
metalului și creșterea valorii aces
tuia. pentru reducerea consumului 
de combustibil și energie pe tona 
de produs, folosirea agregatelor șl 
utilajelor la întreaga capacitate, 
promovarea în producție a tehnolo
giilor moderne.

Adresăm, de ziua lor, harnicilor 
metalurgiști ai tării, urarea de a 
obține succese tot mai mari în ac
tivitatea ce o desfășoară pentru a 
asigura economiei naționale metal 
mai mult, de bună calitate și în 
condiții de eficientă superioară, 
aducindu-și astfel in continuare, 
din plin, o prețioasă contribuție la 
progresul patriei.
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Roadele cîmpului-cît mai repede culese!

Orarul de muncă.
zi u a -1 u m i n â

In unitățile agricole din județul 
Giurgiu, numeroase combine și mii 
de oameni dau zi de zi bătălia 
pentru culegerea porumbului în cel 
mai scurt timp de pe cele 82 000 
hectare. Porumbul a fost strins de 
pe 2 550 hectare în întreprinderile 
agricole de stat și de pe 4 000 hec
tare în cooperativele agricole. în 
unitățile din consiliul agroindus
trial Frățești, porumbul de pe 1 200 
din cele aproape 5 000 hectare cul
tivate a și ajuns în magazii. Aici, 
40 de combine recoltează zilnic 
producția de be 120 de hectare, iar 
aportul culegătorilor este substan
țial. La C.A.P. Gostinu, în fiecare 
zi participă la cules 150 de oameni, 
iar la C.A.P. Braniștea au lucrat 
ieri, 19 septembrie, aproape 400 de 
cooperatori. Recolta este transpor
tată imediat la baza de recepție cu 
mașinile și atelajele. De pildă, de 
la C.A.P. Frățești, cu 106 atelaje 
s-au trimis la baza de recepție a- 
proape 300 tone de porumb. Ca și 
In zilele anterioare, aproape 1000 
de elevi au participat la depănușat.

l
la încărcarea porumbului, la recol
tarea tomatelor din grădini. O for
ță tinără care se afirmă prin hăr
nicie și în această mare bătălie a 
recoltei.

Oamenii muncii din Remuș, Oi- 
nacu, Braniștea, Frățești și din alte 
localități string porumbul cu graba 
și seriozitatea gospodarului care 
prețuiește fiecare minut de lucru, 
punind la adăpost tot ce oferă 
toamna bogată. Sînt impresionante 
mobilizarea de forțe pe cîmpurile 
întinse, disciplina cu care muncesc 
oamenii.

Sîmbătă se lăsase bine întuneri
cul și mecanizatorii de pe combine 
care lucrează pe tarlaua de la Daia 
se aliniau pentru înnoptare. Frații 
Vasile, Radu și Ilie Măsură, Cornel 
Vioreanu și alții s-au urcat pe trac
toare pentru a mai ara încă 2—3 
ore. Oameni de toată isprava, care 
au Înțeles imperativul acestor zile 
de amplă desfășurare 
griculturii.

a forțelor a-

Petre CRISTEA

Alte relatări din județele Dîmbovița, 
Bistrița-Năsăud in pagina a lll-a

Teleorman,

Toamna aceasta anunță 
un reviriment. Avem 
toate motivele să credem 
că 
za 
za 
ar 
se-ntreba si întreba in 
vară invățătorul din satul 
meu, preocupat, ca toți în
vățătorii satelor, de lumi
narea tinerelor generații 
prin' carte, dar și prin 
muncă. „Aici, la sat, sint 
părinții noștri, e si bogă
ția noastră, să nu uităm 
asta niciodată". Am uitat 
vreo clipă ?

Discuții mai ample pur
tate de-a lungul anilor cu 
oameni de prin sate au fă
cut să mă întreb dacă nu 
cumva, intr-o anumită pe
rioadă a dezvoltării, bine
facerile civilizației si pro
gresului au si un revers 
mai ciudat, mai neplăcut, 
adesea păgubitor, revers, 
poate, inevitabil. De trei
zeci de ani si ceva, satul 
românesc nu mai este o 
zonă inchisă — au fost tă
iate drumuri de acces in 
toate direcțiile : nu numai 
fascinați de oraș, dar și 
dornici să invețe meserii, 
intr-o etapă cind industria 
avea imensă nevoie

el se va produce : cau- 
recoltei a devenit cau- 
întregului popor. Cum 

putea fi altfel ? —

meseriași, de oameni care 
să invețe la școli — 
oamenii satelor au în
ceput să circule, să-și 
facă nume și renume, ii 
găsim azi muncitori spe
cialiști pe toate platfor
mele industriale, științi-

belșug și bunăstare — iar 
noi nu eram întotdeauna 
pregătiți, in unii ani adu
nam cu intirziere, cu risi
pă. în împrejurări mai di
ficile a trebuit — si va 
mai trebui — să vină ora
șul la sat, muncitorii,

Toamnele
noastre

ale tutur
însemnări de Nicolae ȚIC

fice și culturale și ne mân
drim cu ei. Dar. cum se 
Știe, și semnalul a fost 
tras la vreme, circulația 
intre sat si otaș s-a in
tensificat uneori si fără 
rost si. folos, in dauna și 
a satului si a orașului. Am 
resimțit mai dureros acest 
fenomen in anotimpul bi- 
necuvintat al roadelor, in 
toamnele noastre bogate, 
care ni se ofereau spre

vii, studenta 
cut-o si o fac, desigur, 
dintr-un simt al datoriei 
Si amintindu-și că au fost 
oameni ai satelor.

Declanșarea noii revolu
ții in agricultură a îngă
duit mai intii o cunoaștere 
a cauzelor ce au permis si 
unele situații ce trebuiau 
corectate — ele fiind de 
organizare si cointeresare,

de mecanizare, introdu
cerea unor tehnologii 
avansate în lucrarea pă- 
mintului și — dar nu in 
ultimul rind — de stabili
zarea forței de muncă la 
sat, așa cum s-a făcut și 
in industrie. Dacă mereu 
am avut in vedere disci
plina de uzină, fără de 
care producția de calita
te, îndeplinirea planului 
sint de neconceput — am 
trecut mai ușor peste dis
ciplina agrară, ce s-ar fi 
cuvenit să fie la fel de 
severă, spre binele si bu
năstarea tuturor. Am fi 
fost mai bogați. (Da, une
ori, munca și rezultatele ei 
au fost înlocuite cu ra
poarte cel puțin discuta
bile. Pe cine am păgubit 7 
Nu tot pe noi ?).

Comandamentele agrico
le din întreaga țară anun
ță un reviriment, nu 
numai de dorit, dar-și ab
solut necesar. Pentru ță
rani, învățători, elevi, a- 
gronomi și 
lumină la 
noaptea in 
mină mult

medici, zilele- 
sat încep cu 
cap si se ter- 
după asfinții.

(Continuare 
în pag. a V-a)

Puternice forțe mecanice șl numeroși oameni lucrează din plin In lanurile cooperativei agricole de producție Câlugărenl, județul Giurgiu Foto : Sandu Cristian

DRAGOSTEA DE PATRIE, 
tezaur de neprețuit al omului

care ne 
atunci 
acasă, 

fiecare

Ce misterioasă pu
tere este aceea 
inundă ființa 
cind sintem 
cind odată cu
răsărit de soare ni se 
oferă o lume de gîn- 
duri, și sentimente 
mereu inedită, dar, 
în același timp, de o 
veche noblețe. din 
care, pentru fiecare 
dintre noi. se degajă 
certitudinile si tăria 
de a visa si de a îm
plini visurile. încăpă- 
tinarea sublimă de a 
rezista răului si de 
a-1 putea stăvili, liniș
tea necesară contem
plărilor. întru regă
sirea de noi înșine, e- 
nergia de care avem 
nevoie pentru a ne 
trăi din plin bucuriile, 
dar si pentru a ne îm
potrivi trecătoarelor 
tristeți 7

De unde vine și ce 
este acea putere care 
te face să nu te simți 
6ingur în lume, ca p 
trestie bătută de vint 
în pustietățile apelor 7

Avem, desigur, o 
știe oricine, fiecare 
dintre noi. viata noas
tră individuală, con
cepțiile noastre despre 
lume, drumul nostru, 
cu urcușurile si cobo- 
rîsurile la care este 
supusă ființa 
ne împlinim 
destinul după 
noastră de a 
de a înfăptui. în ra
port de energiile crea
toare de care dispu
nem. Dar vine de din
colo de noi, de din
colo de energiile noas
tre individuale, o pu
tere mai mare decit 
noi,, care ne înzecește, 
ne însutește puterile, 
care ne redă ființa 
noastră cea adevărată, 
identitatea, tăria de a 
fi noi înșine în 
împrejurări : este 
terea neamului 
care facem parte 
pămîntului pe 
ne-am născut.

O putere de 
dispunem zilnic, 
un imens tezaur, în 
care zac toate forțele 
adunate de zeci și 
sute de generații ale 
unui neam încercat de 
istorie si care a știut 
de fiecare dată să iasă 
victorios din încercă
rile acesteia. Un bun 
firesc, simplu si vi
tal. ca apa sl aerul, 
bun de a cărui în
semnătate adevărată 
ne-am da seama nu
mai în nefericitul caz 
cînd o soartă vitregă 
ne-ar nune în situa
ția de a nu-1 mai a- 
vea. Fiindcă oriunde 
am fi în altă parte 
pe pămînt am fi sin
guri intre atît de 

^multl. Cîțiva între a-

umană ; 
fiecare 

puterea 
gîndi și

orice 
pu- 
din 

si a 
care

care 
ca de

tîtea milioane ori zeci 
de milioane. Numai 
aici, unde ne-am năs
cut. fiind fiecare in 
parte, sintem. în a- 
celasi timp, douăzeci 
Si două 'de milioane. 
Oriunde în lume fiin
ța noastră s-ar opri la 
marginile casei noas
tre. la marginile fami
liei. ale grupului de 
citiva prieteni, mai 
mult sau mai nutin în
țelegători. mai mult 
sau mai puțin capabili 
să intre în rezonantă 
adincă si permanentă 
cu ceea ce sintem. Nu
mai aici sîntem tari 
si cînd credem că sîn
tem slabi ; sîntem 
multi și puternici și 
cind ne retragem 
singurătatea noastră ; 
putem rezista greută
ților vieții Si cînd cre-

în

de Petre GHELMEZ

dem că aceste greutăți 
ne copleșesc. Numai 
aici putem simți cu 
adevărat cum o singu- 

a inimii 
amplifică 
în alte 

două de 
bătăi de 

ale fraților noș-

ră bătaie 
noastre se 
instantaneu 
douăzeci și 
milioane de 
inimă 
tri.

Dar
care 
aici < 
larg, care se 
Pe Dunăre si 
suri, pe Olt și . _ 
rea Neagră, pe plaiu
rile Moldovei și ale 
Transilvaniei, pe ume
rii puternici si neîn- 
duplecati ai Carpati- 
lor. dar si pe 
le tesute cu 
grînelor din 
gea. Muntenia 
tenia, ea vine ____ ,
tă din adîncurile pă
mîntului în care Si-au 
zidit oasele zeci, sute 
de generații. Tăria „o- 
semintelor vărsate-n 
mine", de care vorbea 
Arghezi, ne propul
sează cu putere spre 
regăsirea deplină de 
noi înșine, si nu-i îm
plinire mai mare a 
ființei umane decit a- 
ceea de a fi ea insăsi 
cu adevărat. Adică de 
a-si găsi adîncurile 
din care să creas
că temeinic spre vii
tor printr-un pre
zent demn, substantial, 
productiv.

Cind simți sub pi
cior pragul casei tale, 
ros de talpa incandes
centă a timpului prin 
care au urcat înainta
șii. ființa ta crește 
înzecit. certitudinile 
sporesc, speranțele se 
împlinesc. Mormîntul

• dacă tăria 
vorbeam 

dintr-un
de 

vine 
orizont 

sprijină 
pe Cri
pe Ma-

cîmpii- 
soarele 
Dobro- 
Si Ol- 
totoda-

părintilor ne dă me
lancolia vieților sacri
ficate întru înălțarea 
noastră, dar sl senti
mentul fermității, con
știința că aici, unde 
sintem noi. umblăm 
cu «adinei rădăcini în
fipte în pămînt și nici 
un vînt al istoriei nu 

• ne poate smulge să ne 
poarte aiurea. Un co
pac fără rădăcini care 
să coboare în pămînt. 
pînă la izvoarele vii 
ale anelor cu fata as
cunsă în cutele tim
purilor trecute, este 
un copac mort.

Știm, poporul nostru 
n-a dus-o ușor în tre
cut. Vremurile si îm
prejurările au fost nu 
o dată 
Efortul 
îl face 
tele de 
și el. adeseori, și de 
vitregia timpului și. 
nu o dată, de vitregia 
naturii. Cine crede că 
ridicarea pe treptele 
civilizației este o plim
bare. într-o 
mineată de 
grădina de 
se înșeală 
Ridicarea întru civili
zație a Însemnat sl va 
însemna întotdeauna 
efort de brațe si de 
inteligentă, dus nină 
la ultimele resurse, 
răbdare si sacrificiu, 
credință în izbînda 
drumului ales si mîn- 
dria unică de a fi tu 
însuti constructorul a- 
celui drum. Cel care, 
la prima bătaie de 
vînt mai aspră, este 
gata să renunțe la 
mers, să nu porneas
că la cucerirea mun
ților. Priveliștile mari, 
si ale naturii, și ale 
istqriei. cer bărbăție și 
cutezanță. frumusețe 
de caracter si neindu- 
plecare. privire ageră, 
care să poată pătrun
de și prin ceată, din
colo de efemer si ne
semnificativ. Cer înțe
legerea exactă a lu
crurilor. Sînt catedre
le a căror construcție 
a durat sase sute de 
ani fără întrerupere. 
Reconstrucția orașelor 
românești durează de 
circa cincisprezece, 
douăzeci de ani. Une
ori a fost nevoie ca 
totul să fie reluat de 
la temelie. Acum fata 
orașelor noastre este 
alta. Cu totul alta. De
sigur, 
rează 
încă, 
reală, 
vede 
cum. 
astăzi s-au zidit în 
meliile acestei __
structii. Si zidirea în

vitrege cu el. 
uriaș pe care 
pentru biruln- 
azl se izbește

dulce di- 
vară prin 
trandafiri, 

amarnic.

construcția du
și va mai dura 
Dar făptura 

adevărată.
Încă de ne 
Generațiile

(Continuare 
în pag. a IV-*)

ei 
se 
a- 
de 
te- 

con-
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I „Noroc bun!"
I

I
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— N-aș spune că stau chiar atît de 
bine cu timpul liber. Dar atunci cînd 
ai un prestigiu profesional recunos
cut. cînd ești obișnuit să-ți măsori 
toate laptele cu barometrul calității, 
nu poți să ai o altă unitate de mă
sură nici atunci cînd e vorba de 
învestitura obștii. Cel puțin cu aces
te gînduri am pornit eu la drum ca 
secretar de partid. Și nu există adu
nare de partid dintr-o facultate sau 
alta la care să nu particip. Nu există 
solicitare a Consiliului U.A.S.C. că
reia să nu-i răspund. Fie că e vorba 
de munca patriotică, fie de activita
tea cercurilor științifice. Și am în
ceput să constat că și activitatea de 
partid, dacă ai răbdare să muncești 
cu oamenii, să descoperi noul, să-i

Ilustrata din Predeal
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A muncit ani și ani de zile ca 
lăcătuș in galeriile subterane 
ale Întreprinderii miniere Petri- 
la. Deși a ieșit la pensie. Ladis- 
lau Schmidt continuă să semneze 
„condica de prezență" in mijlo
cul minerilor. Munca și viața lor 
i-au inspirat numeroase lucrări 
de artă : picturi, sculpturi, piro
gravuri, metaloplastii. Aceasta 
pasiune este nu numai apreciată, 
ci și încurajată de minerii din 
Petrila, Petroșani, Lupeni, Vri- 
cani și de pe toată Valea Jiului, 
cărora le-a dăruit lucrările sale, 
ei înșiși fiind eroii. O lucrare 
de mari proporții, intitulată „O- 
mul și tehnica nouă in minerit", 
a oferit-o Combinatului-minier 
al Văii Jiului. Acum are „pe 
șantier" noi lucrări inspirate din 
viața minerilor, de unde și ura
rea acestora de reușită deplină 
și... „Noroc bun !“.

Ceasul... floral
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Cetățenii Bacăului s-au obiș
nuit de-acum : ești prin centru 
și dorești să afli ora exactă — 
te duci in fața noului hotel 
„Moldova". Aici un imens ceas 
floral (cu trei fețe îmbrăcate in 
flori, diametrul cadranului de a- 
proape patru metri, înscris in
tr-un triunghi cu latura de 10 
metri, ivind iți subteran o„ mini- 
uZină care-l face să meargă au
tomat) iți arată-fix și minutul 
și secunda. Credtofut ăcesteî fru
moase realizări tehnice și de 
artă este un talentat meșter: 
Victor Popovici. Care a avut Și 
grijă ca, în cazul unei defecțiuni 
a motorului, ceasul să funcțio
neze totuși autonom timp de 
nouă zile. t

Cei mai buni 
pădurari
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Liceul silvic din comuna Gur- 
ghiu (Mureș) a găzduit, timp ele 
două zile, etapa pe țară a con
cursului „Cel mai bun pădurar", 
la care au participat 41 de con- 
curenți din toate județele țării 
și municipiul București. Ei se 
dovediseră cei mai buni dintre 
cei aproape 10 000 de pădurari 
care se intrecuseră in etapele 
anterioare. Cei mai buni dintre 
cei buni s-au dovedit a fi, de data 
aceasta, Ion Danciu din județul 
Mureș (in centrul imaginii), 
Gheorghe Bănică din Argeș și 
Costică Vrînceanu din Neamț — 
distinși cu premiile I, II și, res
pectiv, III. Pe lingă ei, au primit 
mențiuni Petru Crăciun din ju
dețul Suceava și Ion Avram din 
Alba. Colaboratorul nostru Koncz 
Jănos i-a fotografiat imediat 
după premiere.

Din Alpi în
Munții Rodnei

• • •
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Fotografia a fost realizată de 
un mare iubitor al naturii — 
profesorul băimărean loan Nă- 
dișan, la o altitudine de peste 
2 200 metri in rezervația natura
lă Pietrosul Rodnei (Maramu
reș). In urmă cu opt ani. aici au 
fost aduse 12 exemplare de 
marmotă din Alpii francezi, iar 
acum acestea au ajuns la peste 
100. Mamifer cu blană prețioasă, 
considerat monument al naturii, 
marmota face, la noi, casă bună 
cu capra neagră. Este insă deo
sebit de sensibilă la orice zgo
mot și te simte de la sute de 
metri, fiind cel mai strașnic 
paznic al rezervației, cel care 
trage primul semnalul de alarmă 
la apropierea intrusului. Puiul 
de marmotă din imagine este cel 
dinții surprins pe peliculă — 
după zile întregi de pindă și cu 
cite șiretlicuri! — din familia 
sa aflată in rezervație.

Rubrică realizată de 
Gheorghe MITROI 
ți corespondenții „Scînteii"
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„Mă întrebați care au fost șansele 
mele in viață? Un prim răspuns ar 
fi : aceleași cu ale tuturor colegilor 
de generație ; aceleași cu ale tuturor 
fiilor acestei țări — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități. Cind 
încerci să dai un asemenea răspuns 
trebuie să cîntărești totul atent, să 
nuanțezi faptele, situațiile. Chiar și 
cînd șansele sînt egale, nu ajungem 
toți, în același timp și cu aceeași 
reușită, la împlinirea lor. Intervine 
factorul decisiv : MUNCA. Cu inten
sitatea ei mai mare sau mai mică. 
Sau, altfel spus, cu efortul propriu 
mai mare sau mai mic incorporat în 
muncă. Dar, ca să vă spun drept, 
nici nu mi-am pus pină acum o ase
menea întrebare. Așa că nu știu dacă 
v-am dat cel mai 
potrivit răspuns“.

Omul care s-a 
angajat cu atîta 
pasiune în acest 
monolog la o o-
bișnuită întrebare abia a trecut de 
prima tinerețe. Are 44 de ani și-l 
cheamă Radu Cristoloveanu. Desi
gur, nu auziți pentru prima dată de 
numele lui. în lumea medicală națio
nală și internațională — în Franța. 
Austria, S.U.A., U.R.S.S. — el face 
parte din ceea ce se cheamă „un 
nume cu greutate1*.  Iar aici, la Tg. 
Mureș, este rostit în două ipostaze 
diferite, cu o căldură la fel de fami
liară. „Tovarășe profesor, vă infor
măm că situația pacientului X (și 
aflăm că este vorba de un copil de 
10 ani) s-a ameliorat simțitor. Aștep
tăm vizita dumneavoastră". Sau : 
„Tovarășe secretar, sînteți chemat 
după-amiază la ședința biroului 
comitetului municipal de partid**.

— Profesor universitar și secretar 
al comitetului de partid de la I.M.F. 
Tg. Mureș. Care din aceste funcții vi 
se pare mai grea? — îl întrebăm pe 
nepregătite.

Și primim un răspuns oarecum 
neașteptat : „Acum — zice — cea de 
secretar de partid. Mă aflu pentru 
prima dată în această învestitură și 
învăț multe, descopăr mereu noutăți 
cu pasiunea oricărui luaru făcut pen
tru prima oară. Străbat parcă un 
drum la fel de dificil ca acela care 
m-'a dus de la asistent la profesor 
universitar. Credeți-mă! Calitatea ac
tivității de partid — este o axiomă 
— depinde de calitatea muncii depuse 
pentru reușita fiecărei acțiuni. Or, 
aceasta cere și timp și gîndire**.

— Și dumneavoastră aveți aseme
nea timp ?

faci loc să meargă înainte, să elimini 
la timp ceea ce apare sub formă de 
rutină, șablon, seamănă cu știința. 
Că numai astfel poate fi desfășurată 
cu eficiență.

Dacă se pot da exemple care să 
ateste afirmațiile? „Desigur. Mă gîn- 
desc, de pildă, la faptul că munca de 
partid în rindul studenților era privi
tă într-un timp cam din afară. Era 
stabilit în comitet un «responsabil 
cu activitatea în rîndul studenților» 
și cu asta se socotea problema rezol
vată. Dar atunci noi ceilalți nu eram 
responsabili? Am cerut să se schimbe 
această optică și acum toți membrii 
comitetului au răspunderi directe 
pentru modul în care îndrumă orga
nizațiile de partid din care fac parte, 
activitatea politico-educativă si pro
fesională a studenților. Ce-am reușit? 
Să schimbăm un stil de muncă «pe 
felii», fragmentat, cu unul colectiv, 
de implicare a tuturor membrilor co
mitetului de partid în problemele cu
rente ale vieții și activității studen
ților. Efectul acestei schimbări ? 
Două concluzii sînt evidente : munca 
de partid in rîndul studenților a de
venit o muncă a întregului comitet. 
Primirea în partid s-a îmbunătățit 
simțitor".

...Cînd l-au învestit cu calitatea de 
secretar de partid, comuniștii de la 
I.M.F. Tg. Mureș cunoșteau bine 
calitățile profesorului. Aici, la' Tg. 
Mureș, sub ochii lor, a dat practic 

j toate marile examene ale vieții sale. 
Aici a fost primit în partid încă pe 
vremea cînd era asistent universitar.

Cumpătarea înseamnă 
sănătate

De milenii, vinul și alte băuturi alcoolice sînt consumate cu plăcere, 
deși fiziologii și-au pronunțat verdictul pe baza studiilor întreprinse în 
multe țări : alcoolul nu poate fi considerat aliment — deci nu este ne
cesar și nici util organismului. Consumul acestor băuturi este stabilit din 
cele mai vechi timpuri de regulile de cumpătare (in acest sens poporul 
nostru are numeroase proverbe pline de înțelepciune) și recomandările 
medicului. Prof. dr. Marin Voiculescu ne vorbește despre rezultate re
cente ale studiilor în acest domeniu.

— Care sint cantitățile in limitele 
cărora alcoolul nu este dăunător ; ce 
înseamnă „consum" și cind devine 
exces ?

— Limitele toleranței la alcool sînt
diferite Ia femei faiță de bărbați, 
apoi în funcție de organismul fiecă
rei persoane, de starea ei de sănă
tate și chiar la nivelul fiecărui or
gan. După studii recente, ficatul, de 
exemplu, este mai puternic lezat. 
Există și o inegalitate (ereditară) în 
fața intoxicației cronice, la al
cool unii fiind mai sensibili decît 
alții. în aceste limite generale se 
apreciază ca gra
niță a toleranței 
20 g.pe zi alcool 
pentru femei (e- 
chivalentul a 0,250 
1 vin), iar pen
tru bărbați 60 g 
pe zi (0,700 1
vin).

— Cum reacționează diferite orga
ne la cantități moderate de alcool ?

— Pentru pancreas, limita toleran
ței se apreciază a fi 30 g pe zi, ris
cul pancreatitei alcoolice fiind dese
ori uitat nu numai de bolnavi, dar 
și de unii medici. în ce privește 
sistemul nervos, acesta este și mai 
sensibil : circa 20 g alcool prelungesc 
timpul de reacție a simțului vederii 
(foarte important pentru autpmobi- 
liști), iar 20—40 g alcool diminuează 
ascuțimea vederii cu 15 la sută, in
fluențează negativ vederea la dis
tanță și totodată scade adaptarea la 
întuneric. Aceste efecte nocive apar 
ca o consecință directă a acțiunii 
toxice a alcoolului, la care ăe adau
gă acțiunile toxice secundare prin 
lipsa de vitamine (alcoolul are acți
une inhibitorie asupra vitaminelor 
din grupa B, în special complexul 
B, important mai ales pentru sis
temul nervos) și subnutriția la alcoo
licii cronici,

— Cițiva cititori ne-au întrebat 
dacă există o predispoziție ereditară 
la alcoolism.

— încă de mult timp unii me
dici și chiar opinia publică și-au ex
primat părerea că alcoolismul, înțe
les ca o obișnuință, ca o dependență 
de alcool, ar fi o problemă de ere
ditate, un gen de „slăbiciune consti
tuțională**  transmisă ereditar. Di
verși autori și studii efectuate pe 
grupe mari demonstrează rolul im
portant. determinant al unor factori 
de mediu, sociali, culturali și econo
mici in combaterea alcoolismului.

Cercetări efectuate în diferite țări 
arată că există în mod cert legătură 
între anumite aspecte genetice și 
alcoolism. De pildă, anumite tipuri 
constituționale nu suportă la.. fel 
băuturile . alcoolice și, exișță persoa
ne care se nasc cu o predispoziție 
de a deveni dependente de alcool, 
dar aici mediul, familia și societatea 
pot și trebuie să intervină energic, 
însă cu tact. în special copiii, tine
rii trebuie supravegheați, educați în 
spiritul cumpătării și informați mai 
ales asupra efectelor nocive ale al
coolului, pentru a ști la ce se exnun.

— In ce măsură 
influențează al
coolul starea de 
sănătate a inimii?

— Cercetări e- 
fectuate de-a lun
gul multor ani 
și verificate în 
diferite țări arată

că alcoolul reduce substanțial func
ția (contractilitatea) mușchiului ini
mii (miocardului), probabil printr-un 
efect toxic direct (alterări ale en- 
zimelor intracelulare etc.), ceea ce 
duce cu timpul Ia îmbolnăvirea ini
mii (cardiopatii, insuficiență cardi
acă).

Recent, specialiști din S.UA. au 
descris boala denumită sugestiv „sin
drom cardiac de sărbătoare**,  care a- 
pare după o petrecere obositoare sau 
de la sfîrșitul săptămânii, ca rezul
tat al consumării unei cantități foar
te mari de alcool și al unei mese bo
gate, copioase. La aceste persoane 
care au consumat intens băuturi al
coolice, simptomele bolii respective 
apar sub forma unor aritmii cardia
ce sau (și) tulburări de conducere. 
Cardiologii respectivi au constatat 
că 180 ml de băutură alcoolică tare 
consumată de o persoană în răstimp 
de 2 ore diminuează forța contrac
ției mușchiului inimii (chiar in ca
zul unei cantități de 0,75 g la mie 
alcool în singe). Trebuie deci să se 
țină seama de proprietățile alcoolu
lui de . a declanșa aritmii chiar la 
persoane care nu au avut anterior 
nici o boală la nivelul inimii.

între consumul de alcool și exces 
există o gamă largă de posibilități, 
în cadrul căreia fiecare optează, 
prin propria înțelepciune și cumpă
tare, in interesul sănătății.

Convorbire consemnată de 
Elena MANTU

în 1961, cînd a venit ca proaspăt ab
solvent al facultății din Cluj-Napoca, 
aici nu exista clinica de stomatologie. 
Nici specialitatea, care abia se intro
ducea atunci în învățămînt. de orto- 
donsie (corectarea dinților care apar 
în poziții anormale). A fost înteme
iată clinica si s-a reprofilat pentru 
această nouă și dificilă specialitate. 
Dar nu oricum. Ci sub presiunea 
timpului, a avansului pe care-l aveau 
alte țări în acest domeniu. Profesorii- 
comuniști Csogor Lajos și Guzner 
Micloș i-au spus doar atît : „Această 
disciplină, ortodonsia, este și nouă 
Si grea. Trebuie s-o însușească și de 
la noi cineva. Noi credem că dumnea
ta ești un asemenea om“. Și au urmat 
ani de muncă fără preget. Ca in orice 

domeniu în care 
începi de la... ze
ro. O specializare 
la București pen
tru cunoașterea 
metodologiei șco

lii franceze de ortodonsie, care la vre
mea aceea avea rezultate dintre cele 
mai bune. O alta, la scurt timp, la 
Viena, pentru cunoașterea experienței 
școlii austriece. între ele — devorarea 
tomurilor din literatura de specia
litate găsite prin biblioteci. Și anii 
de muncă febrilă se scurg unul după 
altul. încet, dar sigur incep să apară 
și primele rezultate. Radu Cristolo
veanu nu se mulțumește nici cu 
„preluarea de-a gata**  a experienței 
franceze — bazată in proporție de 70 
la sută pe intervenție chirurgicală — 
nici pe cea austriacă, mai practică, 
mai eficientă, dar care nu ținea 
seama de structura biologică și 
psihică a populației din țara noastră. 
El, comunistul Radu Cristoloveanu, a 
pus bazele ortodonsiei funcționale — 
care, fără â o descrie în amănunt, 
constă în esență în deplasarea maxi
larelor în așa fel îneît funcția să de
vină modelatorul . feței. O metodă 
care se numără astăzi și printre cele 
mai eficiente ca terapeutică și prin
tre cele mai ieftine ca „preț de cost**.  
O metodă care a început să pătrundă 
și in alte țări, care dețineau la un 
moment dat primatul in rezolvarea 
acestei probleme sociale atît de 
sensibile.

...Acesta ar fi, schițat pe scurt, por
tretul profesorului-comunist. Un co
munist care desfășoară o muncă 
plină de pasiune. O muncă în care 
pentru desăvîrșirea sa profesională 
a investit o parte din cei mai frumoși 
ani ai tinereții. O muncă prin care 
a trăit o mare satisfacție — acordarea 
titlului de profesor universitar în do
meniul medicinii la vîrsta de numai 
40 de ani. O muncă pe care comu
nistul Radu Cristoloveanu o înnobi
lează acum cu aceeași pasiune și 
seriozitate și în domeniul învestiturii 
obștești — aceea de secretar al co
mitetului de partid.

Constantin PRIESCU

Televizoare 
cu circuite 
integrate

Cîteva din avantajele oferite 
în exploatare de televizoarele cu 
circuite integrate : durata de fo
losire îndelungată, datorită fapr 
tului că sînt complet tranzisto
rizate ; reducerea consumului 
de energie Jelectrică cu circa 33 
la sută prin îmbunătățiri con
structive și funcționale ; func
ționarea normală, chiar și Ia 
variații mai mari ale tensiunii 
pe rețea, datorită încorporării 
unui stabilizator în aparat ; 
simplificarea operațiunilor de 
depanare, prjn folosirea în con
strucția televizoarelor a modu
lelor funcționale, module care 
se pot schimba cu operativitate.

Garanția pentru buna funcțio
nare a televizoarelor cu circuite 
integrate este de 12 luni. Tele
vizoarele cu circuite integrate 
se pot cumpăra în toate magazi
nele specializate ale comerțului 
de stat. Printre televizoarele 
cu circuite integrate se află :

Denumirea Diag:onala Preț
televizorului ecranului lei
Olt 44 cm 2 920
Olt 44 cm 3 000
Snagov 47 cm 2 920
Snagov 47 cm 3 020
Sirius 50 cm 3 050
Sirius 50 cm 3 120
Diamant 61 cm 3 600
Diamant 61 cm 3 720

DIN RESURSE LOCALE - BUNURI NECESARE
ECONOMIEI, UTILE POPULAȚIEI

In urmă cu șapte luni, „Scînteia" a publicat o suită de anchete dm 
județele Vrancea și Vîlcea pe tema valorificării resurselor locale de ma
terii prime și materiale („Scînteia" nr. 11 973, 11 977, 11 988, 11 995). 
Au fost evidențiate cu acel prilej o serie de inițiative valoroase, ca și 
unele cazuri de rutină in aplicarea măsurilor stabilite in acest domeniu. 
Care este situația în momentul de față ? Ce ecou au avut intervențiile 
ziarului ? Am revenit exact in aceleași locuri, consemnind cele ce ur
mează.

VRANCEA: Produse suplimentare 
gospodăreștiprin inițiative

— Articolele „Scînteli**  au avut un 
efect revigorant asupra celor ce lu
crează în domeniul micii industrii 
vrîncene — ne-a spus tovarășul Ni- 
colae Chipăilă, secretar al Comitetu
lui județean Vrancea al P.C.R. Ne-am 
dat seama că programele noastre 
inițiale nu reflectau întru totul po
sibilitățile . existente pe plan local, 
fiind necesară o reevaluare a lor. Ca 
urmare, au fost constituite colective 
mixte de specialiști si activiști de 
partid care au analizat localitate cu 
localitate rezervele încă nepuse în 
valoare, stabilind măsurile de natură 
să asigure sporirea bazei de materii 
prime din resurse locale.

S-au identificat astfel condițiile în
ființării. încă din acest an. a 170 noi 
unități de mică industrie și prestări 
de servicii, care să realizeze o ofer
tă suplimentară de bunuri de con-' 
sum pentru aprovizionarea Copu
lației de peste 60 milioane lei. în 
plus, toate întreprinderile industria
le din județ au fost chemate să 
identifice noi soluții de valorificare 
a materialelor recuperabile si refolo- 
sibile, rămase de la procesele1 de 
producție. S-au organizat în aeest■ * 
soon ateliere-a nexă pe lingă mai 
multa unităti economice. unde..se 
realizează o gamă diversă de arti
cole de uz casnic și artizanat. Pen
tru facilitarea schimbului de expe
riență în acest domeniu a fost Orga
nizată o expoziție a rezultatelor din 
întregul județ, expoziție care ea în- 
șăsl a devenit un punct de pornire 
pentru numeroase alte inițiative. în 
concluzie pot spune că intervenția 
„Scînteii" a avut un ecou deosebit 
de eficient sub aspect economic.

Ce s-a întîmplat. practic. în fieca
re din unitățile economice amintite 
în urmă cu șapte luni prin artico
lele respective ? La această întrebare 
am primit următoarele răspunsuri : 

Constantin Dumitrescu, șeful șan
tierului de construcții forestiere și 
industriale Focșani : „Pornind de la 
critica formulată în ziar, am revăzut 
împreună cu proiectantul și benefi
ciarul proiectele de execuție ale lu
crărilor de amenajare a torenților 
din perimetrul Herăstrău, de pe va
lea Nărujei, extinzând fundațiile care 
utilizează bolovanii de rîu în locul 
betonului. A rezultat astfel o econo
mie de peste 20 vagoane de ciment. 
Cum In perioada care a trecut după 
apariția articolelor au început lucră
rile de amenajare a torentilor în 
alte două perimetre — Lepsu-Streiu 
si Hanzanu-Nereju — am aplicat și 
aici tehnologia adoptată pentru pro
iectele de la Herăstrău — Năruja, 
obtinînd o economie de ciment de 
circa 10 la sută fată de cantitatea 
prevăzută inițial in documentațiile 
tehnice".

Eugenia Burtea, vicepreședintă a 
Uniunii județene a cooperativelor 
meșteșugărești Vrancea : „Reanali- 
zînd în urma intervenției «Scînteii» 
posibilitățile cooperativelor noastre 
de a nune în valoare resursele lo
cale de materii prime, de materiale 
recuperabile și refolosibile ne-am 
dat seama că putem lărgi substan
țial gama activităților productive. 
Astfel, pe lingă materialele refolo
sibile clasice pe care le utilizam, am 
trecut la prelucrarea unor resurse 
noi. existente în județ : căzăturile de 
lînă de Ia secția de împletit covoa
re. capetele din blană sintetică, strai- 
furile din tablă si lemn rezultate în 
urma procesului de croire în acti

vitatea de serie, lemnul din dobori- 
turile naturale (lemn care zăcea în 
pădure, expus putrezirii), balastul, 
agregatele mineraliere etc.".

Nicolae Hodor, directorul între
prinderii de produse alimentare din 
cadrul Uniunii județene a coopera
tivelor dș consum Vrancea : „Am 
fost criticați pentru faptul că nu 
folosim fructele de pădure existent- 
te din abundentă în județ. Astăzi pu
tem arăta că 15 la sută din produc
ția de la secția de sucuri din Adjud 
se realizează din fructe de pădure, 
iar la Focșani am început amenaja
rea unui complex de producție ali
mentară în care vom realiza din 
fructe de pădure atît gemuri, com
poturi și dulcețuri, ■ cit si băuturi ră
coritoare".

Gheorghe Stan, directorul Combi
natului de prelucrare a lemnului

Focșani : „Pe bună dreptate. «Scîn
teia» a scos în evidentă caracterul 
negativ ăl practicii, ce se încetățe
nise la noi în îhtțeprindere. de a 
pune pe foc sau ă toca pentru fa
brica de plăci aglomerate capetele 
din lemn rezultate din procesul de 
croire a mobilei. în prezent, situa
ția este radical schimbată — aproa
pe tot ce se poate valorifica din 
lemnul rămas de Ia mobilă se va
lorifică superior, fie în cadrul sec
ției proprii de artizanat, fie în cs ‘ 
drul unităților colaboratoare — î’ 
treprinderea județeană de gospodă
rie comunală. C.A.P. Hingulesti, gru
pul școlar forestier — unde se obțin 
bunuri de consum sau elemente com
ponente ale garniturilor de mobilă, 
în valoare de peste o jumătate mi
lion de lei anual".

Alexandru Bălan, director adjunct 
al direcției comerciale județene : 
„Dacă în urmă cu șapte luni «Scîn
teia» sesiza, corect, că unitățile loca
le de producție nu asigură necesarul 
magazinelor vrîncene la unele artico
le mărunte din lemn, metal sau tex
tile, acum avem o ofertă mai mult 
decît îndestulătoare din aceste măr
furi. Am încheiat contracte cu furni
zorii locali atît pentru 1981, cît și 
pentnr 1982 la întreaga gamă de pro
duse care înainte ne lipseau — suci- 
tori, făcălețe, cîrlige, fărașe, jaluze
le, burlane etc. — produse realizate 
exclusiv din resurse locale de ma
teriale recuperabile și refolosibile".

VÎLCEA: Materii prime - înainte puse 
pe drumuri, în prezent puse în valoare

— Au fost reduse la jumătate con
sumurile de ciment in construcții șl 
reparații..— ne apune, tovarășul Ion 
Cercel, directorul I.J.G.C.L. Vîlcea — 
cimentul, acest material energointen- 
siv. fiind înlocuit cu tuful vulcanic 
obținut pe plan local din zăcămin
tele aflate în perimetrul Rîmnicu 
Vîlcea — Ocnele Mari. Acesta a fost 
primul pas făcut în urma interven
ției „Scînteii".

— A urmat șl al doilea ?
— Am început să exploatăm și altă 

resursă locală deosebit de prețioasă 
— zăcămintele de coloranți naturali 
din vecinătatea comunei Berbești. Am 
perfectat cu întreprinderea „Polteo- 
Ior“ din București un contract prin 
care ne-am angajat să-i livrăm pină 
la sfîrșitul anului 4 000 tone de co
loranți, care altfel trebuiau procurați 
din import, iar în comuna Bălcești 
am organizat o secție profilată pe 
fabricarea de vopsele și uleiuri mi
nerale din resurse locale.

Receptivă la sugestiile anchetei s-a 
dovedit și conducerea întreprinderii 
județene de construcții — I.J.C.M. 
Vîlcea. începutul a pornit cu schim
barea unor optici.

— Noi sîntem întreprindere de 
construcții, nu de materiale pentru 
construcții 1 — spuneați, cu 7 luni 
în urmă, tovarășe director Ion 
,Chelcea.

— Așa e, dar greșeam. Deși fermă, 
critica ne-a ajutat. Astăzi feldspatul 
și mica nu mai bat drumul de la 
Rîmnicu Vîlcea la întreprinderea 
„Granitul“-București Și de acolo îna
poi la Rîmnicu Vîlcea sub formă de 
terasit. întregul necesar de terasit 
ii asigurăm acum pe plan local, cu 
forțele noastre. Parametrii noului 
material sînt superiori calitativ ce
lor ai terasitului pe care ni-1 procu
ram „de la centru", iar cheltuielile de 
producție — cu peste 300 lei mai mici 
la fiecare tonă. Ceea ce înseamnă — 
calculat la consumul de aproape 900 
tone — o economie de peste un sfert 
de milion de lei anual. Pornind de 
Ia aceste rezultate, am extins aria 
preocupărilor și asupra altor mate
riale. Așa au apărut plăcile de fibro- 
beton (realizate prin folosirea ca in
gredient a rumegușului), calcanele,

stîlpii și diferite elemente de con
strucții din structura blocurilor de 
locuințe, realizate din amestec de bo
lovani de rîu.

Nevalorificate erau cu 7 luni în 
urmă și cupoanele de piele la între
prinderea de piele și încălțăminte 
„Vllceana". Soluția conturată atunci: 
preluarea cupoanelor de către coo
perația meșteșugărească și folosirea 
lor la fabricarea, în condiții de mică 
serie, a unor articole mărunte.

— Semnalul critic din anchetL»-z 
„Scînteii" nu a rămas fără ecou nici 
pentru noi — a ținut să sublinieze 
Ion Pleșanu, președintele cooperati
vei meșteșugărești „Sirguința" din 
Rîmnicu Vîlcea. Din cele aproape 
1 500 kg capete de piele preluate pină 
acum de la fabrica „Vîlceana" am 
realizat 18 sortimente noi de maro- 
chinărie, resturi care au o largă des
facere pe piață. Și totuși resturi de 
piele există în cantități mult mai 
mari.

Deșeurile din piele nu sînt, din pă
cate, singurele materiale care nu 
și-au găsit încă valorificarea depli
nă la Rîmnicu Vilcea. în aceeași si
tuație continuă să se afle, de pildă, 
și sutele de tone de fructe de pă
dure — măceșe, coarne, porumbe etc. 
— care cresc în pădurile județului, 
și care rămîn să putrezească aco
lo — deși in Rîmnicu Vîlcea există 
o fabrică de conserve care ar tre
bui să le transforme în paste, sucuri 
și alte produse căutate de cumpă
rători.

Iată doar cîteva noi argumente 
care demonstrează că evantaiul re
surselor locale este departe de a 
fi epuizat. Atît în județul Vrancea, 
cit și în județul Vilcea progresele 
pe linia extinderii micii industrii sînt 
vizibile și demne de apreciere. Dar 
inițiativele conturate se cer in con
tinuare amplificate, îneît întreaga 
gamă de resurse locale să fie valo
rificată pe deplin și la un nivel su
perior de eficiență.

Mihai IONESCU 
Dan DRAGULESCU 
ion STANC1U 
corespondenții „Scînteii*

I

Circumstanțe 
atenuante

Nu există proces penal în care apărarea 
să nu invoce acordarea unor circumstanțe 
atenuante. Acest tic e atît de frecvent, incit 
termenul e familiar unor categorii mult 
mai largi decît cercurile care uzează în mod 
curent de vocabularul juridic. Rareori însă 
cererea a părut atît de motivată ca în proce
sul lui Mihăilă Adrian. Iar instanțele, mai 
întîi judecătoria, apoi tribunalul care a ju
decat recursul, i le-au acordat cu larghețe, 
redueîndu-i sancțiunea spre minimul po
sibil.

M.A. este șofer la PECO. într-o zi. dis
tribuia butelii ne strada Aron Pumnul. A- 
vea de onorat o comandă la casa cu nu
mărul 35. Puțin mai încolo, la altă poar
tă — purcoi de lume. Din curtea respecti
vă o femeie tipa ca din gură de șarpe : 
„Ajutor ! Săriți că mă omoară !“

La gard — oamenii liberi în acea oră — 
pensionari, bărbați foarte în vîrstă si fe
mei tot din generația lor, îngrijorați, dar 
inactivi. Nici unul n-a intervenit.

Trîntind butelia goală între celelalte. 
M.A. dădu să pornească mașina, să se ducă

mal departe. Reprezentanții opiniei străzii 
l-au conjurat prin strigăte si semne să li 
se alăture. „Nu mă amestec" a fost primul 
gînd si. pare-se, si primul răspuns al șo
ferului. Bătrînii și bătrînele au insistat :

— Salveaz-o. omule, nu pleca !
M.A. s-a dus să vadă mai de aproape ce 

se întîmplă. N-a trecut poarta. In curte, un 
bărbat beat îsi bătea cu sălbăticie soția. De 
pe trotuar, șoferul de la PECO doar atît 
a zis :

— Las-o măi, omule ! Nu-i frumos ce 
faci...

Jignit în amorul său de familist, bătăușul 
a pus mina pe o bucată de „fier-beton" și 
s-a năpustit spre poartă. Asistența s-a risi- 

i pit ca păsările alungate de uliu, șoferul s-a 
retras si el spre mașină. Familistul însă, 
ambițios rău. a depășit hotarul curții. Ca să 
evite conflictul, M.A.. deși tinăr si puternic, 
a luat-o la fugă. A urmat o cursă în jurul 
mașinii. Văzind că celălalt nu se potolește, 
șoferul a apucat si el un levier. I-a tras 
una singură peste mină, l-a potolit și a 
plecat.

Un vecin binevoitor a notat numărul ma
șinii. Promotorul scandalului, bețivul, soțul 
bătăuș, avea să-l folosească. Din lovitură, 
din singura lovitură primită de el pentru 
că nu se potolea el să lovească. în apogeul 
unui conflict de el aprins, s-a ales cu o

fractură. Iar din cauza fracturii — Mihăilă 
Adrian cu o trimitere în judecată. Bătăușul 
nu s-a sfiit să ceară și 4 000 de lei despă
gubiri.

Vecinii, opinia mută a străzii, asistenții 
îngrijorați, dar pasivi de Ia gard, n-au ve
nit nici la anchetă, nici la proces. Poate se 
conturau încă de la cercetări largile circum
stanțe atenuante.

Cuvenite si acordate.

Parazitul 
pretențios

în ziua de 29 august, mergînd la „Ali- 
mentara'f din colț, Nicolița M. a rămas foar
te mirată văzînd în mina unui tînăr un 
anumit pulovăr și o anumită „geacă" din 
„fîș“. Obiectele erau identice cu obiecte pe 
care le știa la ea acasă, în garderobul fami
liei. A lăsat baltă cumpărăturile și s-a dus 
repede să mai verifice o dată culoarea și 
aspectul propriilor obiecte. N-a mai reușit. 
Cele două veșminte dispăruseră din garde
robul acum răvășit, iar urmele de forțare 
de pe tocul ușii nu mai ofereau nici un 
dubiu : casa îi fusese „vizitată" în timpul 
scurtei absențe.

A dat fuga înapoi la „Alimentara", dar, 
bineînțeles, tînărul nu mai era acolo. Des
crierea lui a fost însă de mare folos orga
nelor de miliție care. în minimum de timp, 
l-au identificat : Nicolae Dobre, de 24 de 
ani, domiciliat în str. Merișani nr. 59. Ac
tivitate de rutină pînă în acest moment. 
Destul de originală a fost însă motivația 
individului :

— De dimineață am trimis-o pe nepoțica 
mea la atelierul de cismărie din șoseaua 
Sălaj nr. 266 ca să dea la reparat o pe
reche de saboți. Peste câteva ore m-am 
dus să ridic încălțămintea, dar lucrarea nu 
era făcută. Am cerut cizmarului să-mi res
tituie cei 20 de lei, costul reparației, dar 
n-a vrut. Atunci am plecat și am intrat în 
curtea din spatele atelierului respectiv, 
crezînd că acolo locuiește cizmarul, am pă
truns în casă si i-am luat cele două obiecte 
ca să mă răzbun!

Bineînțeles că un asemenea mod stupid- 
abuziv de a stimula calitatea prestații
lor nu comportă nici un comentariu. Am 
notat cazul nu pentru procedeu, ci pentru 
profilul moral al ..răzbunătorului". Cihe era 
clientul cel exigent ? N.D. a executat încă 
din pragul tinereții o condamnare de 3 ani 
închisoare pentru tîlhărie. Nici înainte, nici 
după ispășire^ ei nu s-a ocupat de nimic 
folositor societății. Acest pretențios fată de 
sirguința altora n-a denus, în viata Iul,

nici cel mai mic efort pentru a fi. si el. 
măcar o dată sîrguincios.

Dincolo de absurditatea reacției sale (sau, 
poate, doar a explicației oferite), îndrăz
neala unui parazit notoriu de a justifica un 
furt în numele pretențiilor fată de munca 
altora ne pare a oferi întreaga măsură a 
pericolului acestor indivizi. încăpătinati să 
nu ofere nimic. în stare să pretindă orice.

Din caietul 
grefierului

„Apărătorul a arătat certificatul medico
legal prin care se constată că in ziua de 
25 oct. 1980 am fost bătut fără ca să lăsăm o 
copie la dosar".

(Din motivele de recurs depuse !n do
sarul 662/1981 al Tribunalului munici
piului București)

„Inculpații l-au amenințat grav cu moar
tea, după care i-au spus că ii vor crea mari , 
greutăți".

(Din adresa nr. 997/1980 a primăriei din 
• Prăjeni-Botoșani către postul de mili
ție local)

Sergiu ANDON

S.UA
unde..se
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ACUM, ÎN AGRICULTURĂ 
LUCRĂRI DE MAXIMĂ URGENTĂ 

tuf

MNA Este timpul declanșării
semănatului cu toate forțele!

DÎMBOVIȚA ; Organizare bună, așa cum 
cere revoluția agrară

f„ZIUA METALURGISTULUI"
Insuflefitoare angajamente 

muncitorești

La prima oră a dimineții ajungem 
ta cimpia din sudul județului Dîm
bovița pentru a urmărtcum este or
ganizat și cum începe semănatul 
griului în această nouă campanie 
agricolă. Numărul mare de tractoa
re ce lucrau pe cimp, dar mai ales 
nenumăratele fîșii de pămint 
proaspăt brăzdate sînt o primă do
vadă că pentru mecanizatorii din 
Tărtășești, Răcari, Colanu și Bîlda- 
na ziua de muncă este acum o zi 
care începe cu mult înaintea zori
lor și se sfîrșește tîrziu, în răcoa
rea nopții.

La Răcari, la Tărtășești merită 
evidențiat modul in care s-a con
ceput organizarea muncii : pe for
mații specializate, cu răspunderi 
precise de la primarul comunei sau 
reprezentantul organului județean. 
In acest scop, la nivelul consiliului 
popular comunal și al fiecărei uni
tăți și formații au fost intocmite 
fișe cu atribuțiile fiecărui om care 
are în răspundere o lucrare. Odată 
ajuns la un loc de muncă afli exact 
cine răspunde și coordonează acti
vitatea, care este norma de lucru 
a formației în ziua respectivă, soiul 
de griu ce se cultivă pe parcela 
respectivă, cantitatea de sămînță la 
hectar. Aceasta face parte dintr-un 
ansamblu de măsuri organizatorice 
de largă generalizare în unitățile 
agricole din județul Dîmbovița, ini
țiat și condus direct de comitetul 
județean de partid. In rindul aces
tor măsuri se înscrie și acțiunea de 
reselectare a celor 3 000 tone 'sămîn
ță de griu care nu întrunește ce
rințele de calitate. în scopul evită
rii unor eventuale neajunsuri legate 
de procentul de germinație mai scă
zut la această categorie de sămînță 
s-a dat indicația să se asigure un 
pat germinativ de cea mai bună 
calitate. La toate acestea tre
buie adăugate- măsurile între
prinse pentru intensificarea recol
tării celor 18 000 hectare cu porumb

teleorman : Experiența înaintată 
aparține doar unităților fruntașe ?

Acum, cînd se pun bazele viitoa
rei recolte de griu, este bine de cu
noscut cum au lucrat fruntașii. Iar 
în județul Teleorman printre pri
mii la producția de cereale păioase 
ee află cooperatorii din comuna 
Smirdioasa. Ei au obținut in acest 
an in medie la hectar 5 060 kg griu 
și peste 4 600 kg orz. Cum succesele 
determină ambiții, cooperatorii din 
Smîrdioasa s-au angajat ca în 1982 
să realizeze 6 000 kg griu și 5 000 kg 
Orz Ia hectar. Ce fac acum pentru 
a obține această producție ? Con
semnăm 'răspunsul inginerului-șef 
al cooperativei, Ion Capră: „Pregă
tim terenul în cele mai bune con
diții. Deși solul este uscat, nu facem 
nici un rabat la calitate. Sămință 
folosim numai din înmulțirile 1 și 
2, obținută din producție proprie. 
Noi asigurăm 580—600 boabe germi- 
nabile pe metru pătrat. întreaga 
cantitate de sămînță este selectată 
și bine organizată".

Toate forțele comunei sint la 
cimp, lucrează la arat și pregătirea 
terenului. După recoltarea florii- 
soarelui au rămas mai bine de 150 
hectare de pregătit. Pe această su
prafață, echipe de cooperatori culeg 
resturile vegetale, terenul rămînînd

în podgorii și livezi
-ritm mai intens de lucru

Perioada optimă este aceeași, 
rezultatele diferă

bistrița-năsăud; Transportul să meargă
intr-adevăr „ca pe roate"

Odată cu începerea culesului, din 
podgorii se anunță vești îmbucu
rătoare : producția de struguri este 
bună. Zilele frumoase ale începu
tului acestei toamne permit să se 
acumuleze în boabe mai mult zahăr, 
iar ciorchinii să fie sănătoși. Bună 
este recolta mai ales în podgoriile 
Odobești, Cotești. Panciu. Dealul 
Mare. Dealurile Bujorului, precum 
și in cele din județul Constanta — 
Ostrov. Medgidia. Mangalia, unde 
se realizează struguri de masă și de 
vin. Acum, pe piețele din majori
tatea orașelor sosesc cantități tot 
mai mari de struguri. Spre Capitală, 
de exemplu, se expediază 300 de 
tone pe zi. Pentru aprovizionarea 
populației cu struguri de masă pe 
o perioadă mai îndelungată, orga
nele de specialitate au luat măsuri 
de recoltare eșalonată a acestora, 
iar o cantitate de 10 000 tone să fie 
depozitată în spații frigorifice spra 
a fi consumată la iarnă.

Ministerul Agriculturii a luat mă
guri privind desfășurarea în bune 
condiții a campaniei de recoltare a 
strugurilor și a vinificației. prin 
care se urmărește ca din actuala 
producție să se obțină vinuri 
ușoare, cu conținut mai scăzut în 
alcool. Pornindu-se de la această 
necesitate, sint prevăzute — pe ju
dețe — perioadele de recoltare a 
strugurilor în funcție de gradul de 
maturare, cărora urmează să le fie 
aduse, pe parcurs, corectările ne
cesare in fiecare podgorie și uni
tate agricolă. Totodată, s-a luat mă
sura ca intreprinderile viei si vinu
lui să in tocmească. in colaborare cu 
unitățile cultivatoare de viță de vie, 
grafice de recoltare și livrare a 
strugurilor pentru vinificație.

Cu toate că au fost stabilite mă
suri judicioase, in cele mai multe 
podgorii culesul și vinificația nu se 
desfășoară corespunzător. Din date
le furnizate de Trustul viticulturii. 

stabilite ca premergătoare pentru 
griu. Dealtfel, pină la această dată 
au și fost recoltate peste 5 000 hec
tare.

Efectele pozitive ale acestor mă
suri se materializează in creșterea 
randamentului de lucru al mașini- 
loi' și tractoarelor, dar mai ales in 
întronarea unui spirit de ordine și 
disciplină, care imprimă campaniei 
agricole de toamnă din județul 
Dîmbovița o pronunțată trăsătură 
calitativă. Calitate subordonată atit 
rațiunilor de ordin tehnologic, cît 
și eficienței economice. Acestui du
blu scop îi slujesc și normele teh
nologice stabilite pentru fiecare 
cultură și zonă in parte. Aplicarea 
lor este obligatorie numai în pri
vința limitelor minime care garan
tează obținerea producției planifi
cate. în acest sens se desprind mă
surile referitoare la folosirea unor 
doze de sămință diferențiate nu nu
mai de la o zonă la alta, ci și de 
la solă la solă, în funcție de poten
țialul productiv al fiecăreia, cît și 
diferențierile in ce privește epoca 
optimă de semănat în zona colinară 
și de șes. Bunăoară, în zona de șes, 
pe circa 4 000 de hectare se va trece 
la aplicarea noii tehnologii de în- 
sămînțare in rinduri dese. Măsuri 
au fost luate și pentru încheierea 
semănatului celor 22 000 hectare si
tuate în zona colinară, cel tîrziu la 
1 octombrie. Dealtfel, pe 2 500 de 
hectare sămînță se afla deja incor
porată in sol, această lucrare ur- 
mind să se extindă in toate unită
țile agricole incepînd de luni. în 
acest scop sint pregătite pentru se
mănat peste 27 000 hectare. Deca
lajul între suprafețele eliberate și 
cele arate este de 2 500 hectare, dar 
acesta poate și trebuie să devină 
și mai mic în zilele următoare.

Florea CEAUȘESCU 
Iosil POP

curat. Vin apoi mecanizatorii Gur- 
bati Putină, Ștefan Rușanu, Viorel 
Istrate, Florian Ene ș.a., care brăz
dează ogoarele. Cu ajutorul discuri
lor, pămintu.1 este mărunțit ca un 
strat de grădină.

Este un exemplu care îndeamnă 
să se lucreze peste tot intens, cu 
maximă răspundere pentru calitate. 
Spunem aceasta întrucit în anul în 
curs unele imitați agricole au reali
zat recolte pe jumătate față de 
cele obținute la Smîrdioasa. Iar a- 
cum, cînd abia au început pregăti
rile pentru semănat, o parte dintre 
ele, cum sint C.A.P. Cervenia. 
Brinceni. Izvoarele și altele. în
cearcă din nou să tragă in jos 
realizările pe întregul județ. O do
vadă este faptul că din cele 164 000 
hectare prevăzute a fi însămînțate 
în această toamnă, pînă acum au 
fost arate 95 000 hectare, din care 
numai 68 000 hectare sînt pregătite 
pentru semănat. Iată de ce cerin
țele generalizării experienței bune 
dobîndite de fruntași impun o in
tervenție mai hotărîtă a organelor 
agricole, un control mai exigent.

Stan ȘTEFAN

pină la 18 septembrie au fost culese 
numai 55 000 tone de struguri. Cele 
mai mari cantități au fost vinificate 
în județele Galați — 10 500 tone, 
Vaslui — 8 400 tone și Buzău — 
6 500»tone. în 22 de județe, concen
trația de zaharuri la soiurile de 
bază depășește 130—135 grame la 
kilogram, iar pe alocuri este și mai 
mare, ceea ce asigură realizarea 
tipurilor de vin pentru consumul 
curent. De aceea trebuie să fie 
grăbit ritmul culesului. în județele 
Dolj. Mehedinți. Constanța. unde 
strugurii au acumulat multe zaha
ruri, culesul se desfășoară însă în 
ritm nesatisfăcător. Rezultate sub 
posibilități se înregistrează și în 
podgoriile din județele Vrancea, 
Prahova. Brăila. Timpul fiind îna
intat, este necesar ca, printr-o te
meinică organizare a muncii. în 
săptămîna care urmează, să fie 
culese și vinificate din podgoriile 
țării 170 000—180 000 tone de stru
guri, această lucrare incheindu-se 
în cel mult 12 zile, diferențiat în 
funcție de zone și soiuri.

Obținerea vinurilor ușoare, de 
bună calitate presupune respectarea 
întocmai a tehnologiei de prelu
crare. în această direcție sînt che
mați să acționeze mai perseverent 
toți cei care lucrează in sectorul 
vinificației. Subliniem aceasta de
oarece este bine cunoscut faptul că 
din aceeași partidă de struguri se 
poate obține, lucrîndu-se cu pri
cepere și răspundere, un vin gustos, 
iar unde își face loc neglijența re
zultă o băutură care are calitățile... 
oțetului.

Cei care au cultivat șl îngrijit 
viile și-au făcut datoria : au obți
nut o producție bună de struguri. 
Acum este rindul celor care îi pre
lucrează să facă proba competenței.

Ioan HERTEG

Asigurarea patului germinativ 
pentru semințe de griu și orz

Cifrele înscrise pe harta de mai sus — întocmită de laboratorul de 
agrometeorologie al Institutului de meteorologie și hidrologie — repre
zintă umiditatea solului în stratul arabil, exprimată în metri cubi de 
apă la hectar. Ce concluzii rezultă ? Este deosebit de pozitiv faptul că, 
în cea mai mare parte a tării, solul are o umiditate optimă, de 300—500 
metri cubi de apă la hectar ; doar în Dobrogea și pe o fișie din Cimpia 
de vest există un deficit de apă moderat. Așadar, sint create condiții 
optime pentru insâmintarea cerealelor și altor culturi de toamnă la un 
nivel calitativ ridicat. Este necesar insă ca pregătirea terenului să se 
execute diferențiat. în funcție de particularitățile solului în fiecare zonă. 
Cum trebuie pregătit un bun pat germinativ pentru semințe ? Ne răs
punde tovarășul tag. Ion Bondarev, cercetător principal la I.C.C.P.T. 
Fundulea.

în plină desfășurare a campaniei 
agricole si cu atît mai mult la în
ceperea uneia noi. cum este aceas
ta. a insămîntăriî cerealelor de 
toamnă, este bine să se readucă în 
atentia lucrătorilor de pe ogoare, 
inclusiv a specialiștilor, cîteva re
guli privind aplicarea tehnologiilor 
de lucru. Aceasta nu pentru -că 
normele tehnice nu ar fi îndeobște 
cunoscute, ci pentru că în unele 
unități agricole ele nu sînt res
pectate întocmai. La stabilirea me
todelor de lucrare a solului se va 
avea în vedere. în primul rind, 
planta premergătoare, , respectiv 
perioada de timp in care aceasta 
părăsește , terenul. Premergătoare 
buhe sînț cele ce se recoltează de
vreme, vara, si se asigură pentru 
griu și orz în proporție de cel pu
țin 40—45 la sută. în cazul griului 
și orzului amplasate după premer
gătoare timpurii. în aceste zile, 
cînd se trece la semănat, solul tre
buie lucrat cu combinatoriii sau cu 
grapa cu discuri în agregat cu gra
pa cu colți reglabili. Dacă griul si 
orzul urmează după culturi recol
tate mai tirziu (floarea-soarelui. 
fasole, hibrizi timpurii de porumb, 
soiuri precoce de soia), este nece
sară reducerea timpului disponibil 
pentru pregătirea solului. în vede
rea semănatului. Cînd solul are 
umiditate suficientă. îar pe teren 
există resturi vegetale, trebuie e-

In județul Bistrița-Năsăud recol
ta de mere este cu 50 la sută mai 
mare decît cea obținută anul tre
cut, Culesul fructelor se desfășoară 
intens în unitățile din consiliile 
agroindustriale Lechința. Teaca, 
Bistrița si la stațiunea de Cerce
tări pomicole Bistrița, unde s-a 
trecut la recoltarea merelor din 
soiul. ..Parmen auriu". Pină acum, 
in depozitele Întreprinderii județe
ne de legume si fructe au ajuns 
470 tone mere, din cele aproxima
tiv 30 000 tone, cit se apreciază că 
există in livezile din Bistrita-Nă- 
săud.

Ieri, la ferma pomicolă a I.A.S. 
Jelna peste 230 de oameni cule
geau si așezau In lădite renumitele 
prune bistritene. Șeful fermei, ing. 
Ion Ciotmonda. ne-a spus că au 
fost recoltate peste 155 tone de Gheorghe CRIȘAN

La recoltarea fructelor in livada I.A.S. Bragadiru, Sectorul agricol Ilfov 
Foto : N. Baică

xecuitată o arătură la adincimea 
de 16—20 cm. Dacă solul este uscat 
si calitatea arăturii necorespunză
toare. trebuie să se recurgă la pre
gătirea solului numai cu grapa cu 
discuri. înlocuirea arăturii prin 
discuire este recomandată si în 
condiții normale, mai ales dacă se 
lucrează cu tractorul A-l 800. un a- 
gregat cu grapele cu discuri care 
mobilizează solul la adincime mare.

După premergătoare recoltate 
înainte de insâmintarea cerealelor 
păioase. pregătirea terenului este 
îngreunată de resturile vegetale. în 
acest caz, arătura rămine lucrarea 
de bază cu ajutorul, căreia restu
rile vegetale si îngrășămintele or
ganice aplicate se încornorează cel 
mai bine. Adincimea arăturii nu 
trebuie să depășească 20—23 cm. 
Pentru realizarea unui bun pat 
germinativ, înainte de semănat tre
buie să fie folosită grapa cu discuri 
in agregat cu grapa cu colți re
glabili, asigurindu-se astfel nive
larea și mărunțirea corespunzătoare 
a terenului. Prin aplicarea celor 
mai adecvate metode de lucrare a 
solului si de pregătire a patului 
germinativ. în funcție de planta 
premergătoare, starea terenului si 
uneltele disponibile, se creează 
condițiile necesare răsăririi normale 
a plantelor, realizării unei densi
tăți optime si obținerii de recolte 
mari de griu în anul 1982.

prune, din care aproape 90 la sută 
sint de calitate ..extra". Recolte 
bune de fructe se realizează și la 
fermele întreprinderilor agricole de 
stat Teaca și Dumitra.

Cu unele excepții, în acest an, 
campania de recoltare a fructelor 
a fost bine organizată. Ambalajele 
au fost repartizate pe livezi, ținîn- 
du-se seama de nivelul producției ; 
de asemenea, au fost pregătite spa
tiile de depozitare. Mijloacele de 
transport însă nu sînt corelate cu 
ritmul culesului. în ultimele zile 
au apărut strangulări la transpor
tul fructelor in depozite. De ase
menea. unele ferme nu au luat 
măsuri pentru asigurarea cazării 
culegătorilor, ceea ce face ca tim
pul prielnic să nu poată fi folosit 
in sistemul zi-lumină.

TELEGRAMA ADRESATA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Simbătă. la clubul întreprinderii 
de țevi „Republica" din Capitală a 
avut loc o adunare festivă dedicată 
„Zilei metalurgistului". Au luat 
parte Neculai Agachi, ministrul in
dustriei metalurgice, membri ai 
conducerii ministerului. Uniunii 
sindicatelor din metalurgie si con
strucții de mașini, muncitori, 
maiștri, tehnicieni și ingineri din 
întreprinderile de profil, cercetă
tori și proiectanți. reprezentanți ai 
colectivelor de muncă din alte uni
tăți industriale bucureștene.

Tovarășul Petre Zimbran, direc
tor general al Centralei indus
triale de prelucrări metalurgice, a 
adresat, in numele consiliului de 
conducere al Ministerului Indus
triei Metalurgice, calde felicitări 
metalurgiștilor din întreaga țară. 
Vorbitorul a scos apoi în evidență, 
pe larg, importantele înfăptuiri din 
ultimii ani ale oamenilor muncii 
din industria metalurgică, realiză
rile obținute în întrecerea socia
listă de colectivele marilor com
binate și întreprinderi specializate, 
precum și perspectivele ce se des
chid in continuare acestei ramuri 
de bază a economiei noastre na
ționale in cincinalul 1981—1985.

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm, participanții la adunarea 
festivă au adoptat o telegramă 
adresată- tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului 'Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, în care se spune :

însuflețiți de cele mai înalte sen
timente de stimă, de nețărmurită 
dragoste față de dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu. 
reprezentanții oamenilor muncii din 
industria metalurgică. întruniți în 
adunarea festivă cu prilejul „Zilei

Aspect din secția laminoare a Întreprinderii metalurgice-lași Foto : S. Cristian
r 

hunedoara: Mereu în prima linie
a bătăliei pentru eficientă

Hunedoara a fost si este 
înainte de toate unul din
tre făuritorii de metal de 
înaltă calitate. Este locul 
mereu fierbinte al siderur
giei românești unde inge
nioase si eficiente perfec
ționări aduse tehnologiilor 
de fabricație, căutări asi
due pentru introducerea 
în practică a celor mai noi 
realizări ale stiintei si teh
nicii au drept tel elabora
rea unor sortimente de 
metal cu caracteristici su
perioare, care să satisfacă 
cerințele sporite ale econo
miei naționale. Mărturie a 
prețuirii de care se bucură 
din partea partidului, a so
cietății activitatea fruc
tuoasă a siderurgiștilor 
Combinatului siderurgic 
Hunedoara este înaltul ti
tlu ce li s-a conferit, de 
colectiv Erou al Muncii 
Socialiste.

— Pentru noi. anul 1981 
este anul în care avem de 
îndeplinit sarcini de mare 
complexitate, care ne soli
cită să punem jn valoare 
întreaga noastră experiență, 
capacitatea creatoare a 
muncitorilor și specialiști
lor — ne spune directorul 
general al Centralei side
rurgice Hunedoara. ing. 
Sabin Faur. întrucit resur
sele de materii prime ale 
tării sint limitate, condu
cerea partidului ne-a cerut 
să fim — și vom fi -r în 
primele rinduri ale luptei 
pentru valorificarea supe
rioară a tuturor posibilită
ților interne, să perfecțio
năm tehnologiile, să re
ducem consumurile de ma
teriale, energie si combus
tibil. începutul l-am făcut. 
Rezultatele din acest an 
confirmă că dispunem de 
resurse pentru a ne asuma 
răspunderi si mai mari în 
vederea satisfacerii cerin
țelor economiei naționale, 
ridicării nivelului competi
tiv al produselor pentru 
export.

Exprimat în cifre, bilan
țul muncii siderurgiștilor 
hunedoreni în cele opt 
luni care au trecut din 
acest an s-a concretizat in 
realizarea peste prevederi 
a 5 860 tone cocs metalur
gic. 72 000 tone aglomerat 
feros, 107 000 tone fontă, 
12 000 tone otel, 6 800 tone 
laminate finite pline. 750 
tone mașini, utilaje si altor 
produse siderurgice.

Din multitudinea de pro
bleme pe care le ridică 
mersul ascendent al pro

metalurgistului — 1981", vă adre
sează din adîncul inimilor calele 
mulțumiri pentru grija permanentă, 
sprijinul și îndrumarea pe care 
partidul nostru. dumneavoastră 
personal o acordați dezvoltării și 
modernizării permanente a meta
lurgiei ca ramură hotărîtoare de 
bază a economiei noastre socialiste.

Ca rezultat al politicii înțelepte, 
științifice a partidului nostru, me-

Adunarea festiva 
de la întreprinderea 

„Republica" 
din Capitală

talurgia a beneficiat de importante 
fonduri, astfel că numai in cinci
nalul trecut volumul investițiilor 
acordate a fost practic egal cu cel 
din întreaga perioadă a celor 15 
ani anteriori. Aceasta a permis rea
lizarea unei creșteri a producției 
de oțel cu aproape 4 milioane tone, 
astfel că, în prezent. România se 
numără printre primele țări ale 
lumii cu o siderurgie dezvoltată, 
ceea ce constituie un motiv de 
mindrie pentru întregul nostru 
popor.

Urmînd indicațiile dumneavoas
tră concrete și eficiente. am 
asigurat creșterea și diversificarea 
producției metalurgice. sporirea 
continuă a' eficienței economice 
in ramură, am asimilat noi sorti
mente și mărci de oțeluri cu ca
racteristici superioare pentru ra
murile de bază ale economiei.

ducției. de initiative mun
citorești si de soluții prac
tice consemnăm citeva..

— Sîntem la începutul 
aplicării uneia dintre mă
surile tehnologice care a 
șolicitat intens puterea de 
creație a multor cadre teh- 
nico-ingineresti : folosirea 
peletelor de pirită, produs 
secundar de la Combinatul 
chimic din Tumu Măgu

Siemens-Martin II îl în- 
tîlnim pe maistrul Leontin 
Curteanu care, împreună 
cu formația sa de zidari, 
aplica o metodă nouă de 
stampare a unor oale de 
turnare mari .de 200 torte.

— Metoda noastră constă 
în înlocuirea parțială a că
rămizilor refractare cu ni
sip adus de prin părțile 
Clujului — ne spune mais

------ -------------------------------------------------------------------------

• Pentru îmbunătățirea condițiilor de mun
că și a protecției muncii, metalurgiștilor țării le 
sînt alocate în acest an fonduri de aproape 
200 milioane lei.
• Circa 8 000 de apartamente vor fi puse 

în acest an la dispoziția familiilor metalurgiști
lor, îndeosebi în noile centre Călărași, Zim- 
nicea, Beclean, Zalău.
• In acest an, peste 15 000 de oameni vor 

absolvi diferite forme de pregătire profesio
nală cu specific metalurgic, iar 46 200 vor 
urma cursuri de perfecționare profesională.
• In ultimii cinci ani, numărul unităților 

școlare cu profil metalurgic a crescut de 1,42 
ori, al sălilor de clasă de 1,63 ori, al labora
toarelor școlare de 1,3 ori, al atelierelor- 
școală de 1,2 ori.
• In aceeași perioadă, comparativ cu cea 

anterioară, numărul elevilor pregătiți în uni
tățile școlare cu profil metalurgic a fost de 
1,5 ori mai mare, numărul locurilor în internate 
a crescut de 1,4 ori, în creșe de‘1,9 ori, iar în 
grădinițe de 1,6 ori.

rele si de la alte între
prinderi chimice — ne 
spune inginerul Petre O- 
priș. șeful uneia din sec
țiile de furnale. Nu este 
ușor să introduci ceva in
tr-adevăr nou. dar merită 
să muncim din răsputeri 
pentru a rezolva Dină la 
capăt această problemă, 
pentru că punerea in va
loare a unor materii prime 
— devenite secundare in 
alte întreprinderi — pot 
economisi, la noi. mult mi
nereu de fier.

Cu ce rezultate ? Notăm 
că în acest an s-au si fo
losit 11000 tone de Delete; 
ceea ce înseamnă că au 
fost înlocuite aproape 
12 000 tone de minereu de 
fier din import, a cărui va
loare reprezintă aproxima
tiv 3,6 milioane lei.

Pe platforma otelăriei

trul. Deși unii otelari nu 
credeau, la început, că vom 
izbuti, am dovedit că me
toda se poate aplica. Iată, 
acum am înzidit oale folo
sind această masă refrac
tară de nisip și am redus 
consumul de * cărămizi re
fractare. Mai deunăzi m-a 
întrebat un maistru, azi 
pensionar, de prin părțile 
Gorjului : „Ce vă veni, 
măi fraților, de înlocuiți 
un material cu altul ?“ 
Simplu, i-am răspuns, pen
tru că această cărămidă 
vine din import, pe valută, 
iar nisipul e aici, la noi, 
și e.mai ieftin. Dacă vom 
primi nisip de calitate, 
metoda poate fi extinsă in 
toate otelăriile tării. Si 
merită ! Numai noi. aici, 
la Hunedoara, am putea 
economisi în anul viitor 
cărămizi refractare valo-

I
în același timp, am acționat per

manent pentru creșterea gradului 
de valorificare a metalului, pentru 
reducerea continuă a consumurilor 
specifice de materii prime, mate
riale, de combustibili și enqrgie, 
prin bromovarea procedeelor • teh
nologice moderne și cu eficiență 
economică ridicată.

Oamenii muncii din inctastria 
metalurgică sînt puternic moibâlizati 
pentru realizarea exemplară *a  sar
cinilor ce le revin în actualUil cin
cinal al calității și eficientei. „Acțio
năm cu fermitate pentru •elimi
narea lipsurilor manifestate în acti
vitatea unor unități privind netrti- 
lizarea integrală a capacităților de 
producție si nerealizarea umor' sor
timente la producția ffcică. pen
tru lichidarea depășirilor la unele 
consumuri specifice de materii 
prime si materiale, de com
bustibil și energie, pentru .reali
zarea programelor prioritare apro
bate privind latura calitativă a 
producției metalurgice, prin, pro
movarea tehnologiilor care «asigură 
sortimente cu prelucrare 'Superi
oară necesare beneficiarilor interni 
și externi, în condiții de înaltă efi
ciență economică.

Dispunem astăzi de o industrie 
metalurgică modernă, bine dotată 
tehnic, avem un detașament de 
oameni ai muncii cu înaltă expe
riență și sîntem ferm hotărîți să 
facem totul pentru reaEzarea mă
rețelor sarcini trasate metalurgiei 
de Congresul al Xll-lea al parti
dului.

*
Adunări festive ’ prilejuite de 

„Ziua metalurgistului" au avut Ioc 
și în celelalte centre metalurgice 
din țară, urmate de programe cul- 
tural-artistice.

(Agerpres)

rind peste o jumătate de 
milion de lei.

în cea mai mare otelărie 
a combinatului. maistrul 
Cornel Ratiu era nespus de 
bucuros că. împreună cu 
alți specialiști, a „dat de 
capăt" unei probleme care 
îi frămînta de mult pe 
otelari : recuperarea unora 
dintre lingotierele care, 
după un număr de utili
zări. se fisurau. O idee 
simplă, dar practică, a rfe- 
zolvat problema : prin a- 
plicarea unor plăci de ta
blă în exterior, toate lin
gotierele sint redate circui
tului productiv, iar consu
mul de utilai de turnare 
s-a redus cu 0,5 kg pe 
fiecare tonă de otel. Iar 
0.5 kg înseamnă, la pro
ducția de metal a Hune
doarei. mult. La otelăria 
electrică I maistrul Flo
rian Giurcă ne vorbește 
despre eficienta altei me
tode noi : elaborarea ote
lului inoxidabil prin de- 
carburaire în vid. „Acest 
procedeu tehnologic dă re
zultate foarte bune — ne 
spune el. Pe lîngă faptul 
că am redus consumul de 
energie electrică cu 5 la 
sută, in anul in curs vom 
produce 14 000 tone de oțel 
inoxidabil de înaltă puri
tate. iar în 1982 vom dubla 
această cantitate. Cu fie
care tonă de otel inoxida
bil produsă în plus ușurăm 
efortul valutar al tării, re- 
nunțîndu-se la import".

— Acum ne concentrăm 
eforturile asupra înfăptui
rii indicațiilor date de to
varășul Nicolae Ceaușescu 
privind măsurile care tre
buie luate pentru încheie
rea acestui an cu rezultate 
cit mai bune în realizarea 
olanului — ne spune di
rectorul tehnic al combina
tului. tag. Mircea Penes- 
cu. Iată de ce acordăm 
toată atentia pregătirii te
meinice a producției ulti
mului trimestru al anului, 
fiind deciși să ne onorăm 
ireproșabil sarcinile la pro
ducția fizică, la export.

...Fapte de muncă, pro
iecte de viitor ale siderur
giștilor hunedoreni care 
fac tot mai fructuos bilan
țul realizărilor în produc
ție, parte inseparabilă a 
efortului general pentru 
progresul si prosperitatea 
tării.

Sabin CERBU
corespondentul „Scînteii"
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George MUNTEANUL O nouă calitate
în lucrările fundamentale

Si in critică, 
ori in teoria

în istoria 
literaturii.

asemeni, oricărui domeniu 
al interacțiunii dintre om 
Si Iunie, cantitatea e de 
așteptat să treacă într-o 
nouă calitate de la un anu
mit stadiu al acumulărilor 
Înainte. Cu esențiala deo
sebire cft aici (ca în tot ce 
tine de inițiativa umană) 
lucrurile se petrec mult 
mai puțin „statistic". Cer
cetările de azi (considerate 
In ansamblul lor) se apro
pie de vreun deceniu si 
ceva, fără șovăieli si hia
turi. de Ceea ce — la vre
mea si în condițiile lor — 
au reprezentat infăptuirtle 
din epoca marilor clasici si 
din perioada interbelică. 
Considerați individual, ac
tualii reprezentanți ai cri
ticii. istoriei literare, teo
riei literare românești de 
astăzi (fie si gîndindu-ne 
la cei mai prestigioși din
tre ei) pot să nu aibă, să 
nu fi dobîndit încă, să nu 
atingă niciodată dimensiu
nile. rezonanta în actuali
tate si în posteritate ale 
unor Maiorescu. Gherea, 
Ibrăileanu, Eugen Lovi- 
nescu. G. Călinescu. (Din 
lipsa perspectivei, specula
țiile pe asemenea temă să 
le lăsăm in seama celor de 
peste cîteva decenii !). To
tuși distanta ce s-a parcurs 
în chip rodnic pînă azi. în 
comparație cu epoca înte
meierii criticii noastre mo
deme. o putem estima re- 
amintindu-ne un semnifi
cativ episod conctuziv din 
cunoscutul studiu maiore- 
scian. „Poeți si critici" : 
„Sinteza generală in atac, 
izbirea unui întreg curent 
periculos o credem acum 
ștearsă de la ordinea zilei 
pentru părțile esențiale in 
literatura, proprie și în ști
ința teoretică [...] Misiunea 
critigei — misiune de alt
minteri totdeauna modes
tă, dar nu fără importanță 
în modestia ei — ne pare a 
fi in momentul de față 
mai mult de a lărgi cercul 
activităților individuale, de 
a deștepta tinerimea încă 
prea amorțită de picla tre
cutului și de a îmbărbăta 
spiritele spre lucrarea ro
ditoare. Este cu mult prea
îngustă albia curentului 
celui npu: în dreapta și

în stingă trebuiesc desfun
date alte șivoaie, care să 
întărească mișcarea princi
pală, mișcarea însăși tre
buie să pătrundă mult mai 
afund''.

Un bilanț de exemplară 
luciditate, dar si un tot 
atît de lucid program de 
lungă perspectivă e cu
prins in studiul maiores- 
cian din 1886, adică de 
acum aproape un secol.

Or. cu o continuitate în 
genere nedezmințită după 
aceea — si cu momente 
dobîndind profil si stil de 
„epocă". în anii interbelici 
și în vremea noastră — 
dezideratele formulate de 
întemeietorul criticii româ
nești au fost si sînt înfăp
tuite trainic. Iată, spre a 
ne referi numai la vremea 
noastră (ce si cum s-a rea
lizat în epoca interbelică e 
de-acum bine cunoscut, a- 
similat îndeobște cu dis- 
cemămînt. asumat spre a 
fi dus mai departe de către 
cercetătorii actuali) : după 
nesigurantele (inclusiv e- 
rorile cu complexe motiva
ții) ale începutului de nou 
drum dintre 1948 si 1956, 
ceea ce Maiorescu observa 
ca fiind „șters de la ordi
nea zilei" pentru momen
tul 1886 redevenea actual 
de pe o nouă treaptă a spi
ralei. revoluționară. iar 
reprezentanții actualei ge
nerații mature de critici Si 
istorici literari — cei mai 
lucizi dintre ei — au între
prins cu succes o nouă, a- 
decvată împrejurărilor, 
„sinteză generală în atac", 
„izbirea unui întreg. curent 
periculos" — între 1956 și 
1965 ; concomitent, aceeași 
generație (circumspect, do
vedind anume inhibiții), 
urmată cu un avînt nu lip
sit de candori neofite de 
către generația— pe atunci 
— tinără. s-au supus exi
gentelor a ceea ce Eugen 
Lovinescu numise .sincro
nismul" cu progresele de 
pretutindeni în ordinea cer
cetării. începînd a lua către 
anii ’70 și cuvenita distan
tă fată de ceea ce era dis
cutabil în „înnoirile" cu 
care se familiarizau.

Practic, la ora actuală 
toate tendințele avansate 
în domeniul criticii, istoriei 
si teoriei literare, toate spe
ciile si subspeciile cele mai

noi (cu metodologiile sub
secvente) îsi au reprezen
tanți de. cert merit — sau 
care dezvăluie suficiente 
promisiuni de a se împlini 
— pînă la cea mai tinără 
generație de critici. Un 
proces devenit distinct cu 
deosebire în perioada in
terbelică, dar continuat în 
vremea noastră cu mult 
mai mare eficientă decît a- 
tunci e acela al făuririi in
strumentelor fundamentale 
de lucru : identificări și e- 
ditări masive de documen
te. ediții critice, dicționare 
specializate în varii privin
țe etc. în exercițiul curent 
al foiletonului. eseului, 
cronicii literare, studiului 
specializat. în alcătuirea 
numeroaselor si — cele mai 
adesea — foarte temeini
celor monografii de scrii
tori, în fine — în crearea 
sintezelor de anvergură vi- 
zînd evoluția unor întregi 
genuri ori specii literare, 
curente, stiluri. întemeie
rea unor noi direcții de 
cercetare (poetica matema
tică. sociologia literaturii 
S.a.), în elaborarea din 
perspectiva de azi a unor 
noi tratate de istorie lite
rară. „cercul activităților 
individuale" de care vor
bea Maiorescu (dar si co
lective. în spirit de echipă) 
se lărgește necontenit, con- 
figurind o construcție im
punătoare. menită a în
frunta vremea.

Lucrarea de ansamblu 
din ultimele aproape două 
decenii a cercetătorilor noș
tri literari prezintă cîteva 
atribute generice demne de 
tot interesul care-i confe
ră o organică unitate în 
varietate, si caracterul de 
sinteză dinamică, deschisă, 
ferită de primejdia obtu
rărilor. a fundăturilor. Iz
bitor e. întîi. caracterul ei 
concertat, voința si stiinta 
de a se porni fără risipă de 
energii de la detalii spre 
întreg si invers. încă mai 
interesant (îndeosebi în ul
tima vreme) e altceva, a- 
mintind de situația din pre
cedentul secol, cînd marile 
curente si stiluri literare 
europene — atît de „spe
cializate" si războindu-se 
din rațiuni --îndoielnice în 
alte culturi — la noi au 
găsit calea integrării în

sinteze fecunde, neinform- 
sincretice. neeteroclite. in 
stare de a duce la crearea 
unor capodopere de profil 
unic. Exemplele tipice de 
invocat, in această privin
ță. ar putea fi incompara
bila nuvelă „Alexandru 
Lăpușneanul". a lui Costa- 
che Negruzzi (in cazul că
reia nu prea poți afla unde 
și cită doză de „romantism" 
ori de „clasicism" e de i- 
dentificat) sau cele patru 
mari piese comice caragia- 
liene, unde nu de un „a- 
mestec" impur de „clasi
cism". „realism", „natura
lism" poate fi vorba, ci de 
o sinteză inextricabilă a a- 
cestora. avînd toate atribu
tele universalității. în a- 
ceastă privință si in atîtea 
altele, urmărite cu ochi hi- 
perspecializati în • alte lite
raturi. Caragiale avea obi
ceiul să zică : „Se potriveș
te ori nu se potrivește ?“ 

Acesta e înțelesul mai a- 
dînc al sintezelor necesare 
asupra căruia ni s-a părut 
indicat să stăruim aici. Ca
zuri menite să contrazică 
asemenea înțeles de supre
mă rodnicie există în cri
tica. istoria, teoria noastră 
literară de azi — sporadic. 
— 'a începătorii încă ne- 
deprinși de a cuprinde din- 
tr-o ochiire anticipativă în
tregul si. totodată, părțile 
constitutive (sau care îi pot 
deveni constitutive), la ar
tizanii fără vocație (care 
cultură îi poate evita inte
gral ?). la obsedatii de ori
ginalitatea cu orice preț. 
„Acumulări cantitative"Jde 
fapte fără noimă, de ooihii 
funambulești) oferă si a- 
cestia. cu îmbelsugare : 
însă din ele este greu să se 
„lămurească" elementele 
noii calități, constituentii 
sintezelor necesare. Impor
tant e că tonul. în cerce
tarea literară actuală, nu-1 
dau ei. Veritabilii con
structori de cultură sînt cei 
ce-si asumă destinul istoric 
al acesteia, sensul ei adine, 
piren. în integralitatea lui. 
trăindu-1 din perspectiva 
marilor imperative ale pre
zentului. menite a-i ajuta 
să discearnă între esențial 
si aleatoriu ori prisoselnlc. 
Numai astfel pot spune ce 
trebuie, in chip adecvat, cu 
trăinicia.

A IX-A EDIȚIE A FESTIVALULUI
INTERNAȚIONAL ^GEORGEENESCUȚ
Reprezentarea memorabilă a unei 

capodopere în interpretarea Teatrului 
Mare Academic de Stat al U.R.S.S.

Baletul „Sopianae“ 
din Pecs 

(R. P. Ungară)

Pompiliu MARCEA s Edificiile critice
ale literaturii

Concertul 
Măriei Farandouri 

(Grecia)
Maria Farandouri nu povestește, 

celor ce vor să o cunoască mai bine, 
despre arta ei, înainte de a vorbi 
despre Mikis Theodorakis, cel care 
a invățat-o să iubească muzica, a 
compus special pentru vocea, pen
tru temperamentul ei, cel care a fă- 
cut-o să înțeleagă că un mic poem 
poate aduce multă lumină în sufle
tele celor ce-1 ascultă, dacă vorbele 
sînt clare, sînt sincere, sînt spuse 
din inimă. Cit privește ordinea cîn- 
tecelor — în nici un caz nu o poate 
anunța de la bun început pentru că 
ține seama de la un moment Ia al
tul de atmosfera sălii, cum sînt în
țelese ritmurile vorbele, ce dorește 
publicul să asculte... Și Maria Fa
randouri, alături de formația sa in
strumentală — din care nu lipsesc 
un buzuki, un flaut, chitare, percu
ție — cîntă. Are o voce de violă, cu 
tonuri grave, adînci, rostește limpe
de versurile lui Iannis Ritsos, Odi- 
seus Ellitis, Seferis Iorgos, Pablo 
Neruda, Brecht, povestește despre 
zbuciumul unui suflet îndrăgostit, 
despre ce înseamnă pentru om liniș
tea casei și dragostea și pacea, des
pre frumusețea insolită a pămîntu- 
lui țării sale.

Smaranda OȚEANU

Agenda muzicală
• La ora 17, la Ateneul Român 

se poate asculta primul concert de 
muzică veche din cadrul actualei 
ediții a Festivalului internațional 
„George Enescu". datorat formației 
poloneze „Fistulatores et tubicina- 
tores Varsovienses".

• La ora 20, pe scena Sălii Pa
latului, orchestra simfonică și corul 
„Gavriil Musicescu" ale Filarmoni
cii „Moldova" din Iași, corul Operei 
din Iași, dirijate de Ion Baciu, ală
turi de ansamblul „Eurythmeum" 
din R.F. Germania propun o nouă 
formulă spectaculară a operei 
„Oedip" de George Enescu. Și. tot 
la ora 20, la Studioul de concerte al 
Radioteleviziunii, sub bagheta di
rijorului bulgar Emil Ceakarov, 
cu concursul pianistului Valentin 
Gheorghiu. Orchestra simfonică a 
Radioteleviziunii ne oferă un pro
gram alcătuit din pagini de Wagner, 
Enescu, Schumann. R. Strauss.

® Cea de-a doua întîlnire cu An
samblul Teatrului ‘Mare Academic 
de Stat al U.R.S.S. va avea loc la 
Opera Română, la ora 19. Se va pu
tea urmări „Dama de pică" de 
Ceaikovski, din distribuție făcind 
parte : Elena Obrazțova, Tamara 
Milașkiva, Iurl Mazurok.

Prezenta în tara noastră a Tea
trului Mare Academic de Stat al 
U.R.S.S. se înscrie ca un eveniment 
cultural memorabil. Renumitul 
„Balsoi Teatr" este una dintre ma
rile instituții de muzică si balet 
ale lumii. Istoria sa bicentenară nu 
poate fi despărțită de istoria muzi
cii ruse, si această lungă si glorioa
să existentă se exprimă cu o co
pleșitoare putere de convingere și 
afirmare de personalitate colectivă 
în viata sa de astăzi. Trei par să 
fie trăsăturile definitorii ale acestui 
ansamblu : o înaltă perfecțiune a 
interpretării muzicale. primatul 
omogenizării artistice, al ideii de 
echipă asupra afirmărilor indivi
duale si perpetuarea în strălucită 
înfățișare a conceptului academic 
de spectacol liric. Toate trei, evi
dent. înseamnă un întreg si defi
nesc un stil.

Pentru prima șa întîlnire cu pu
blicul românesc, ansamblul de ope
ră moscovit a ales unul dintre mo
numentele clasicismului muzical 
rus, „Dama de pică" de Ceaikov
ski ; operă intr-adevăr clasică, dar 
expresie maximă, aproape explozi
vă a romantismului, această operă 
penultimă a lui Ceaikovski. în care 
muzicianul s-a identificat cu duhul 
inspirator al lui Pușkin. subjugă 
spectatorul prin genialul amestec 
de lirism, realism și fantastic, prin 
fast, culoare locală si de epocă, 
prin exaltarea eternului uman și 
reprezentarea unui destin înfrico
șător. Toate acestea sînt cuprinse 
în partitură — pe care Ceaikovski 
o socotea drept cea mai bună din
tre creațiile sale — dar „Dama de 
pică" nu este numai o muzică ne
muritoare, ci și o meditație psi
hologică. o dramă de idei. Nimic 
mai firesc ca ea să fie unul dintre

„titlurile" cele mai prezente în 
repertoriile teatrelor lirice de pre
tutindeni, dar este probabil că ni
velul de autenticitate globală al 
spectacolului oferit de „Balșoi 
Teatr" poate fi greu egalat. Ceea 
ce impune cu evidentă este omo
genizarea concepției de interpreta
re muzicală si dramatică : Ale- 
xandr Lomonosov. în rolul aproape 
covîrșitor prin scriitura vocală al 
eroului damnat Gherman. Makava
ta Kasrașvili, in Liza, parcurgînd 
amplul registru expresiv de la li
rismul avîntat al primelor tablouri 
pînă la dramatismul sumbru din 
tabloul Nevei. Larisa Avdeeva. în 
rolul de compoziție muzicală cu 
atît de particulare nuanțe al bă
trânei contese. Seleznev și Voroșilo 
în Tomskî și Eletki și excelenta 
Terentieva în rolul secundar, dar 
atît de fin conturat ai Polinei — 
sînt cîteva nume desprinse dintr-o 
distribuție în care fiecare om — 
inclusiv coristul, balerina de an
samblu si figurantul — este pre
zent cu o admirabilă conștiință ar
tistică. _ Si. în fruntea ansamblului, 
conducînd o orchestră de prim rang, 
dirijorul Itirii Simonov însuflețește 
totul cu o flacără extraordinară, cu 
ardoare tinerească și o împlinită 
știință a spectacolului muzical, a 
amănuntului totdeauna semnifica
tiv și a liniei generale, condusă ire
zistibil spre piinctele de culminație 
emoțională. Aceasta este „Dama de 
pică", sub bagheta lui Simonov. în 
scenografia somptuoasă a lui V.V. 
Dimitriev și regia riguroasă, de ți
nută academică semnată de L.V. 
Baratov si B.A. Pakronski. O re
prezentare exemplară a unei capo
dopere.

Radu GHECIU

La Timișoara:
Zilele muzicale „George Enescu"

Sub acest generic, la 
Timișoara se desfă
șoară, în’ organizarea 
Filarmonicii de stat 
„Banatul", un festival 
muzical dedicat ani
versării centenarului 
marelui muzician ro
mân. Concertul simfo
nic inaugural, susținut 
în sala „Capitol" de an
samblurile reunite ale 
filarmonicilor din Ti
mișoara si Arad, sub 
bagheta dirijorului Re
mus Georgescu, a cu
prins „Poema româ
nă" de George Enescu 
și Simfonia a IX-a, 
pentru soliști, cor si 
orchestră, de Ludwig 
van Beethoven.

Pe parcursul a 10 
zile, iubitorii muzicii 
din orașul de pe Bega 
pot audia cele mai 
reprezentative creații 
enesciene. piese de 
compozitori români, 
unele dedicate lui 
Enescu. precum si lu
crări celebre din mu
jica universală. Ală
turi de. orchestra, so
liștii și corul Filar
monicii „Banatul", mai 
evoluează colectivul 
artistic al Filarmonicii 
din Arad, precum și 
personalități interpre
tative din U.R.S.S.. 
R. P. Chineză. Franța,

R. P. Polonă. Cuba, 
Suedia si din tara 
noastră, 'care participă 
la Festivalul „George 
Enescu" din Capitală. 
In programul mani
festărilor de la Timi
șoara mai figurează 
vernisarea unei expo
ziții omagiale ..Geor
ge Enescu" — organi
zată în colaborare cu 
Muzeul Banatului si 
biblioteca județeană 
— Si o „masă rotun
dă" dedicată creației 
compozitorului. cu 
participarea unor mu
zicologi din București 
si alte centre ale tării. 
(Cezar Ioana).

Fondat în 1960, baletul „Sopianae" 
s-a impus în lumea dansului ca una 
dintre trupele reprezentative în 
abordarea și afirmarea unei con
cepții coregrafice moderne, expre
sie a coeziunii dintre mișcare și 
sentiment, dintre trup și suflet, din
tre act și sugestie, iar pe plan es
tetic1 dintre valorile coregrafice și 
cele practice.

Cele trei momente ale spectacolu
lui : Concertele brandenburgice nr. 
2 și 3 de Bach, Adagio din Simfonia 
a IX-a de Mahler și „Sărbătoarea 
primăverii" de Stravinski au con
stituit tot atîtea ipostaze creatoare 
distincte ale ansamblului. Vocabu- 

* larul coregrafic din „Brandenburgi
ce" lansează, pur șl simplu, efortul 
de vizualizare a muzicii bachiene, 
de transformare a unei realități 
sonore, abstracte. într-o realitate 
vizibilă, materială. Aspectul este al 
unor studii coregrafice cp caracter 
cameral.

O cu totul altă lume de ieri, stări 
și sentimente ne-a fost înfățișată în 
Adagio din Simfonia a IX-a de 
Mahler, moment pe care coregraful 
Sandor Toth l-a intitulat „Strigăte". 
Demonstrația de virtuozitate și 
spectaculosul se îmbină aici cu tra
gismul expresiei, cu precizia și 
plasticitatea gestului coregrafic, in 
care întregul ansamblu, dar mai 
ales solista Uhric Dora au lăsat im
presii deosebite.

Momentul de vîrf al serii l-a con
stituit desigur „Sărbătoarea primă
verii" de Igor Stravinski, regia și 
coregrafia Imre Eck, solistă Maria 
Bretus. Urmînd sugestiile lui Stra
vinski, după care realizarea scenei 
și a muzicii sale era imaginată 
drept „o serie de mișcări ritmice de 
o extremă simplitate executate de 
blocuri compacte de oameni, cu un 
efect imediat asupra ascultătorului", 
coregraful Imre Eck a izbutit să 
contureze un spectacol foarte di
namic. Evoluțiile Coregrafice din 
„Sărbătoarea primăverii" au arătat 
capacitatea ansamblului de a în
corpora în arta dansului o variată 
gamă de mijloace și tehnici core
grafice, de la cele clasice la cele 
moderne. Tocmai această capacitate 
de a exprima idei pe. mai multe 
planuri — simbol și formă, meta
foră și narațiune, intr-o manieră 
lipsită de ostentație —■ a conferit 
întregului spectacol însemnele unui 
memorabil eveniment artistic.

Vasile DONOSE

Cariera unui critic, a unui 
cercetător literar este de
cisă, în ultimă 'instanță, de 
exegezele durabile. Evi
dent, ca în orice Îndeletni
cire, spirituală sau de alt 
gen, începuturile sînt mă
runte și dacă un romancier 
poate debuta cu o capodo
peră, cum se și întimplă 
(intiiul roman al lui Re- 
breanu a l’ost Ion, cel al lui 
Camil Petrescu Ultima 
noapte de dragoste, intîia 
noapte de război, al lui Eu
gen Barbu Groapa, al lui 
Preda Morometii), dacă și 
în poezie adeseori intiia 
culegere poate fi definitorie 
(Plumb de Bacovia, Roman
țe pentru mai tirziu de I. 
Minulescu. Poezii de Octa
vian Goga, Cuvinte po
trivite de T. Arghezi. Cîn- 
tece de pierzanie de M. Be- 
niuc etc.). în cercetarea li
terară e greu să debutezi 
cu un „coup de maitre". 
Este adevărat că G. Căli
nescu apare in istoria noas
tră literară cu Viata lui 
Eminescu, capodoperă a ge
nului. Să nu uităm însă că 
autorul acestei capodopere 
își începuse ucenicia de 
exeget ocupindu-se de pro
bleme de amănunt privind, 
raporturile româno-italiene. 
că scrisese, la „Gîndirea", 
„Sinteza", „Adevărul lite
rar și artistic" etc. recenzii, 
studii restrînse, chestiuni 
bibliografice. La fel au pro
cedat E. Lovinescu, Nicolae 
Iorga. G. Ibrăileanu ș.a. 
Firește însă că n-au rămas, 
nu puteau rămîne în acest 
stadiu al cercetării, năzuin
ța și ambiția lor i-au de
terminat ca. din cărămizile 
și pietrele fazei de inițiere, 
să dureze marile edificii, 
care să rămină mărturie'în
tru gloria spirituală a nea
mului lor. Iar cultura noas
tră numără, spre demnita
tea ei. lucrări durabile, ca
pitale. . ce înfruntă și vor 
înfrunta vremurile, instru- 
ind. educind și edificînd 
generațiile ce se succed 
asupra valorilor produse în 
acest spațiu carpato-dună-

rean. Istoriile literare ale 
lui Nicolae Iorga, de circa 
3 000 de pagini, acoperind 
toate epocile de creație ro
mânească, marea Istorie a 
literaturii române de Ia ori
gini pină in prezent a lui 
Călinescu, exegeza emines
ciană a aceluiași, Estetica 
ori Arta prozatorilor ro
mâni de Tudor Vianu, De 
la Zalmoxis la Genghis- 
Han de Mircea Eliade. Sen
timentul românesc al ființei 
și Eminescu sau gînduri 
despre omul deplin al cul
turii românești de C. Noica, 
La literature roumaine â 
l’epoque des lumieres ori 
Ideologia literară a lui Elia
de Radulescu de D. Po- 
povici, Carageliana de Șer- 
ban Cioculescu. Istoria ci- 
vilizațiunii române moder
ne ori Titu Maiorescu de 
Eugen Lovinescu, Essai sur 
la creation artistique, Este
tica poeziei lirice. Studii 
despre Titu Maiorescu de 
Liviu Rusu, Știința literară 
de Mihail Dragomirescu, 
Dicționarul de idei literare 
ori Viața și opera lui Ale
xandru Macedonski (2 vo
lume) de Adrian Marino, 
cărțile despre baroc și ro
mantism ale lui Edgar 
Papu, apoi monografiile, 
sintezele și panoramele da
torate unor critici și cerce
tători precum Constantin 
Ciopraga. Al. Piru. Zoe Du- 
mitrescu-Bușulenga. Paul 
Cornea, Ov. S. Crohmălni- 
ceanu, Mihai Drăgan, Ion 
Dodu Bălan. Dan Grigo- 
rescu, D. Micu. George 
Munteanu, Romul Muntea- 
nu, N. Manolescu, M. Un- 
gheanu. Z. Ornea, D. Păcu- 
rariu. Ioan Pop, Marian 
Popa, Valeriu Râpeanu. Ion 
Rotaru, Eugen Simion. Dan 
Zamfirescu. Eugen Todo- 
ran. M. Tomuș. Lucian 
Raicu, T. Vîrgolici, M. Za- 
ciu. H. Zalis etc. demon
strează că dispunem de un 
portofoliu bogat si divers, 
care, mai ales în ultimele 
două decenii, s-a îmbogățit 
considerabil. Firește însă 
nu intr-atît îneît să ne de

clarăm pe deplin mulțu
miți. Căci există încă epoci 
și personalități eminente, cu 
un rol covîrșitor în afirma
rea demnității noastre spi
rituale, in consolidarea lo
cului ce-1 ocupă in con
textul universal, care n-au 
fost suficient comentate 
(Dimitrie Cantemir, B. P. 
Hasdeu. Vasile Pârvan, 
Nicolae Iorga), sau epoci 
cum a fost școala ardelea? 
nă. Dai- se simte, fără în
doială, nevoia de sinteze 
privind literatura ultimelor 
decenii, sinteze care să se 
adauge celor alcătuite mai 
degrabă pe genuri și specii. 
Mă gîndesc cit. de intere
santă ar fi o sinteză a în
tregii spiritualități a epocii 
noastre, din care să nu lip
sească, în afara, bineînțeles 
a literaturii, artele plastice, 
muzica etc. Evident, în
trebarea este : cine s-o 
facă? Pentru că prea ne-am 
„specializat" pe porțiuni în
guste, mergîndu-se pină a- 
colo îneît la unele reviste 
s-au distribuit genurile : un 
critic scrie despre poezie, 
altul despre roman, altul 
despre teatru, un cronicar 
are în sarcină radiotelevi- 
ziunea. lăudînd. de regulă, 
pe amicii de taclale sau ca
fenea etc. Sînt și semne 
foarte bune : editura Uni
vers a tipărit, în limba ger
mană, o excelentă Istorie 
a literaturii române de la 
început pină astăzi (autor 
Marian Popa) și. la aceeași 
editură, se află în curs de 
apariție o altă 1 asemenea 
sinteză datorată lui Al. 
Piru. Pe de altă parte, un 
grup de excelenți tineri cri
tici lucrează la o panoramă 
a literaturii noastre din ul
timele două decenii. Sînt 
lucrări extrem de necesare, 
nu numai pentru cititorul 
român, dar și pentru străi
nii ce vor să se informeze 
despre noi.

Pe de altă parte, cred că 
este limpede pentru orice 
critic dotat cu conștiința 
rolului, responsabilității și

demnității sale profesionale 
că numai asemenea lucrări 
cuprinzătoare ii pot încu
nuna eforturile, ii pot ri
dica treapta considerației. 
Nu vor putea trece drept 
autori importanți critici ca- 
re-și vor construi cărți din 
biete articole și articolașe, 
cărți care ar putea lipsi fără 
nici o pagubă din librării. 
Desigur, (în cazul unor cri
tici care au probat capaci
tatea de eforturi corespun
zătoare, asemenea cărți de 
culegeri critice pot fi ele 
însele o garanție a interesu
lui și folosului pe care-1 
aduc. Aspecte literare con
temporane ale lui Șerban 
Cioculescu, spre a lua un 
singur exemplu, girate de 
excepționalele Introducere 
în poezia lui Tudor Arghezi 
ori Viața lui Caragiale își 
justifică cu necesitate- apa
riția. Sau Mențiunile cri
tice ale lui Perpessicius, 
fondate pe imensul trava
liu benedictin depus de a- 
cest devotat „slujbaș al Iui 
Eminescu". Dealtminteri, 
cultura noastră, spre onoa
rea ei, numără, în afara lui 
Perpessicius, care și-a dă
ruit talentul, energia, viața 
în slujba celui mai strălucit 
între spiritele românești, si 
alți asemenea devotați.

Credem că dezbaterea de 
idei in totală sinceritate, o- 
biectlvitate și bunăcredință 
se impune oricînd în cultu
ră unde faptele sint impon
derabile și incomensurabile. 
Asemenea confruntări des
chise de opinii nu pot avea 
decît un singur scop : acela 
de a oferi publicului de 
astăzi și de mîine, cer
cetătorilor și oricui vrea 
să se intereseze de litera
tura română cărți durabile, 
riguros elaborate, cuprin
zătoare. Este nu numai o în
datorire a momentului de 
față, ci și rezultatul nive
lului la care a ajuns cerce
tarea literară, a exigențelor 
pe care le adresează epoca 
noastră oricărui slujitor al 
literaturii românești.

„ROMÂNIA-FILM" prezintă:
în perioada 22-28 septembrie la cinematograful „Studio" din Capitală

„SĂPTĂMÎNA 
FILMULUI 

BRITANIC"
cu următorul program : 

Marți 22 IX : Carele de foc (spec
tacol de gală)

Miercuri 23 IX : .Carele de foc 
Joi 24 IX : Omul elefant 
Vineri 25 IX : Micul lord 
Sîmbătă 26 IX : Povestea celor 

două orașe
Duminică 27 IX : Șoimul 
Luni 28 IX : Visul de argint al 

alergătorului
„Săptămîna filmului britanic" se 

va desfășura și în municipiul lași 
(1-7 octombrie).

Dragostea 
de patrie

(Urmare din pag. I)
temelii n-a fost, nu este si nu va 
fi nicicînd un act pentru cei slabi. 
E zidire de suflet. E zidire de via
ță. încununată cu acea supremă re
compensă a mîndriei de a fi fost tu în
suti. De a fi realizat ceva. De a fi 
înălțat ceva pe locul unde atîția au 
distrus. De a fi dus mai departe o- 
pera de construcție a înaintașilor, 
începută în condiții infinit mai gre
le, cu sacrificii infinit mai mari. Pe 
oasele strămoșilor, zidirile noastre 
îndrăznețe sînt ușoare, cum ușoară 
este pasăreaVîn zbor, și tenace, si 
biruitoare, oricît ar fi de aprigă 
furtuna.

Știu oameni care, trăind departe 
In lume si simțind că ajung Ia ca
pătul firului vieții, trimit să se ia 
un pumn de pămînt de acasă cu 
care să fie îngropati în pămîntul 
străin. De ce acest pumn de pămînt 
de acasă ? De ce această liniștire 
prin întoarcerea la origini ? De ce 
această reîntoarcere definitivă, după 
peregrinări pe care viata, cu voia 
sau fără voia lor, le-a impus ? Pen
tru că, vrînd să fie cu adevărat și 
după ce nu mai este, ființa omului 
dorește să se continue prin ființa cea 
mare și nepieritoare a poporului și 
a pămîntului din care s-a născut.

Noi sîntem clipa. Neamul este veș
nicia !

Citind istoria românilor în vederea 
unei ediții franceze a acesteia și re- 
mareînd lungul sir de fapte istori
ce. întinzîndu-se peste aproape două 
mii de ani. revăzînd marile încercări 
prin care poporul nostru, a trecut. 
Nicolae Iorga avea dreptate să ex
clame. cu vocea unui cronicar mo
dern. plină de înfiorarea teribilelor 
fante de eroism si de sacrificiu vă
zute. dar si de mîndria unei exis
tente exemplare, afirmată peste o- 
preliștile timpului și ale conjunctu
rilor istorice : „Oricare alții s-ar fi 
risipit în lume ! Pentru mai puțin 
se părăsesc si cele mai dulci patrii. 
Noi am rămas. Cu sabia în mină de 

' strajă la toate zările, iar cind s-a 
frînt o clipă, ca să se lege din nou. 
tainic, otelul, am întins brutalității 
arma subțire a inteligentei noastre. 
Și. iată, sintem tot acasă".

Ne putem schimba hainele. Putem 
schimba scaunele și dulapurile casei 
noastre. Putem schimba chiar casa, 
deși durerea de a nu mai călca pe 
pragul știut începe îndată să se 
resimtă : putem schimba felul de 
a minca și de a vorbi, deși lim
ba se îndoaie mai greu pe gîn- 
dul netrăit și pe simțirea mima
tă : nu ne putem schimba felul 
de a fi. Structura intimă a ființei 
noastre, care respiră dincolo de noi. 
care trăiește dincolo de marginile 
noastre imediate. Operațiile moder
ne cele mai sofisticate, făcute în 
condițiile tehnicilor ultraperfectiona- 
te. ne dovedesc un lucru simplu, știut 
si simtit de totdeauna : chiar si un 
organism afectat de boală respinge 
transplanturile. Simte ceea ce nu 
este al lui. Nu acceptă ! Nu primeș
te ! Și deseori mult dorita însănăto
șire grăbește, prin tehnica modernă 
a implantării sau a transplantării — 
sfirsitul.

Pentru că. putînd înlocui totul, nu 
ne putem înlocui pe noi înșine. A- 
tunci cind existăm, cind vrem să 
existăm cu adevărat. La urma ur
mei. ceea ce nu există — nici nu 
contează 1

LECTURĂ

Folclorul românesc într-o 
valoroasă Incrare de sinteză

Ca o carte de seamă ela
borată în noua fază de in
vestigare a culturii noastre 
populare se înscrie sinteza 
Folclârul românesc, de Ovi
diu Bîrlea. carte proiectată 
în două
Monumente și 
editurii

Ideea 
tat sau 
clor l-a 
vreme pe autor. Dar aceas
tă lucrare asupra folcloru
lui românesc a fost pregă
tită pe de o parte de sin
tezele, de monografiile a- 
supra unor categorii folclo
rice, de cataloagele tipolo
gice ale unor specii, de bi
bliografiile realizate de 
cercetătorii contemporani, 
iar pe de altă parte de stu
diile consacrate de autor 
categoriilor folclorice de 
bază : proza populară (în 
Antologia de proză popu
lară epică, voi. 1966, și în 
Mica enciclopedie a poveș
tilor românești, 1976), colin
dele (în Colindatul în Tran
silvania, 1965—1967) și, în
deosebi, tipologiile folclo
rice concepute de D. Cara- 
costea și Ion Mușlea și 
continuate de Ovidiu Bîrlea 
(Problemele tipologiei fol
clorice, 1969, și Tipologia 
folclorului, din răspunsurile 
Ia chestionarele Iui B.P. 
Hasdeu. 1970). Lucrările de 
folclor și de istorie a fol
cloristicii semnate de Ovi
diu Bîrlea demonstrează 
capacitatea sa de analiză 
și sinteză, o activitate com
parabilă, mai ales prin as
pirații, cu cea a lui Ovid 
Densușianu sau D. Cara- 
costea. Pînă a ajunge la a- 
ceastă nouă construcție, au
torul a pornit de la cu
noașterea foarte exactă și 
profundă a terenului ; a 
făcut anchete de teren în 
aproape toate zonele etno- 
folclorice importante, con- 
fruntînd tot ceea ce i-a re
velat ancheta folclorică cu 
colecțiile reprezentative de 
literatură populară, cu pie
sele existente în cele trei 
arhive care constituie te
zaurul folclorului nostru li
terar și muzical : Arhiva de 
folclor înființată de C. Bră
iloiu. Arhiva fonogramică a 
lui G. Breazu și Arhiva de 
folclor din Cluj-Napoca în
temeiată de Ion Mușlea și, 
de asemenea, a consultat 
aproape întregul material 
înregistrat de cercetătorii 
Institutului de cercetări et
nologice și dialectologice, 
unde Ovidiu Bîrlea a func
ționat peste două decenii. 
Din această confruntare,. 
autorul a urmărit mutațiile 
produse în repertoriul cla
sic. în configurația catego- 

y^riilor folclorice, încerclnd

volume, în seria 
sinteze a 

„Minerva".
de a scrie un tra- 
un manual de fol- 

preocupat multă

să surprindă mai pregnant 
relația dialectică dintre 
tradiție și inovație definită 
prin termenii de continui
tate și variabiiitate în pro
cesul dinamic al evoluției 
creației folclorice.

Este o tradiție ca fiecare 
sinteză de folclor să de
buteze cu un capitol asu
pra conceptului de folclor, 
în care sînt expuse opinii
le exprimate de folcloriștii 
și etnologii români și stră
ini. S-ar putea spune că 
nici Ovidiu Bîrlea, care 
ne-a avertizat că nu a 
scris un tratat de folclor, 
nu face excepție în aceas
tă privință. Dar ceea ce îl 
separă de precursori e spi
ritul său independent înar
mat cu prudente îndoieli 
carteziene. Autorul tinde 
să rămină, permanent. în
tr-o zonă a obiectivitătii, 
încercînd să evite afirma
țiile pripite, opunînd un 
scepticism lucid rezolvări
lor facile și gerieralizărilor 
fără acoperire : „Folcloris
tica este încă o disciplină 
tinără, cu multe domenii 
nedesțelenite sau insufi
cient sondate. Cu toate 
strădaniile meritorii de a- 
proape un veac și jumăta
te, cunoașterea repertoriu
lui românesc se împiedică 
încă de lacune. Basmele și 
colindele, speciile cele mai 
valoroase ale folclorului 
arhaic, au fost cercetate 
insuficient : dacă la bala
dele mai răspîndite, varian
tele se numără cu sutele, 
la cele dinții de-abia cu 
zecile, ceea ce vădește, din- 
tr-o dată, inegalitatea in
teresului. Greutățile cele 
mai mari se ivesc însă în
dată ce se încearcă delimi
tarea specificului românesc 
al speciilor cu răspîndire 
mai largi. Aici, evaluarea 
comparativă se izbește de 
lipsa instrumentelor de lu
cru".

Preocuparea esențială a 
autorului e exegeza. Me
toda principală folosită de 
Ovidiu Birlea e cuprinde
rea categoriilor folclorice 
fundamentale în cercetări 
monografice cum sînt le
genda, basmul, snoava, po
vestirea, colindele, ceremo
nialul nunții, cintecele fu
nebre, iar celelalte sînt 
prezentate în datele lor 
esențiale, cum ar fi urale. 
obiceiuri de peste an. care 
intră, după părerea autoru
lui, în Competența cercetă
rii etnografice, „întrucît 
suportul folcloric apare 
doar la cîteva."

Ih demersul critic al fie
cărei 
Ovidiu 
cîteva 
atinge,

lui, pe cea mai 
loarea estetică. 
terminologia 
lă, 
precum 
istoria folcloristicii noastre 
de culegători și de cercetă
tori, relevîndu-se fenome
nologia speciei respective.

Autorul subliniază că in
vestigarea istorică, folclo
ristică și, mai ales, com
paratistă trebuie să resti
tuie trăsăturile poporului 
așa cum apar ele mai preg
nant in stilul folcloric, evi- 
tîndu-se etnocentrismul 
profesat în folcloristica eu
ropeană în special la sfir- 
șitul secolului al XlX-îea 
și începutul secolului XX. 
De aceea, avîndu-1 ca mo
del pe G. Călinescu, dar 
fără a-1 numi, autorul a- 
nunță că va încerca, în ul
timul capitol al volumului 
al II-lea, „o nouă privire 
sintetică asupra specificu
lui folclorului românesc, 
așa cum l-au atestat cule-

Înaltă : va- 
Se discută 

internaționa- 
denumirile populare, 

și cele folosite în

■>
gerile de folclor încă din 
veacul trecut".

Credem că Ovidiu Bîrlea 
trebuia să insiste în exa
menul critic al unor cate
gorii folclorice pe latura 
moral-filozofică, punînd în 
lumină o seamă de contri
buții românești pe care le 
considerăm fundamentale 
in privința cercetării inter 
și multidisciplinare'a crea
ției folclorice dacă ne gîn- 
dim la Ovid Densușianu, 
Dimitrie Guști și școala 
sociologică de la București, 
Constantin Brăiloiu, Lu
cian Blaga, Mircea Eliade, 
cu urmări dintre cele mai 
fecunde în investigarea 
creației folclorice din per
spectivă axiologică.

Volumul de față 
în ansamblu stadiul 
atins de 
rului în 
ultimele

Reconstituirea

cercetarea
țara 

trei decenii.

relevă 
înalt 

folclo- 
noastră în

Octav PĂUN

documentară
a unor momente eroice

categorii folclorice, 
Bîrlea urmărește 
trepte

in finalul capitolu-
pentru a

Literatura-document, pen
tru care a optat și militea
ză insistent de mai mulți 
ani, i-a adus lui Mihai Sto- 
ian o audientă remarcabilă 
din partea publicului. Ac
tuala carte, apărută la edi
tura „Eminescu", se înscrie 
aceleiași formule de succes. 
Planul este însă deosebit 
de ambițios de astă-dată, 
autorul „recitind, remode- 
lînd și rescriind Istoria, ast
fel îneît să pună in eviden
tă sensul adine al efortului 
românesc, tradițional, de 
pace, înțelegere între po
poare și dezarmare". Pentru 
aceasta, se imaginează „co
respondent pe fronturile 
trecutului", vrînd să scrie 
nici mai mult, nici mai pu
țin decît „un reportaj al 
istoriei celor 400 ani de 
lupte purtate în mai bine 
de 2 000 de ani de existen
ță a românilor și strămo
șilor — «NICI CUCERI
TORI, NICI CUCERIȚI-", 

în acest ' scop, p“une la 
contribuție o cantitate apre
ciabilă de informații (nu 
totdeauna ierarhizate cri
tic), extrage și alătură ci
tate sau parafrazează pa
gini din cei mai diverși au
tori antici, moderni și con
temporani, iar unde probele 
lipsesc, reporterul le supli
nește cu intuiția și imagi
nația, îneît necesara cursi
vitate a scrierii se realizea
ză. Simțul punerii în scenă, 
abilitatea comentariilor și 
darul portretizării (ca în ca
zul lui Burebista, spre 
exemplu, „dedus" din scrie
rile lui Caesar), proiectarea 
sugestivă a unor posibile 
aspecte de viață socială 
sînt de natură să sporească

densitatea cărții (prima din
tr-o serie), ca și indiscuta- 
bila-i latură instructiv-edu- 
cativă. Căci Mihai Stoian 
știe să reliefeze cu inteli
gență diferitele semnificații 
ale evenimentelor evocate, 
lucru care i-ar izbuti și mai 
din plin dacă ar veghea mai 
intens la acuratețea frazei 
ori aț- evita limbajul fami
liar în legătură .cu o seamă 
de oameni și evenimente.

Acest prim volum al 
seriei are o tensiune in
terioară, un dinamism al 
desfășurării și o simetrie 
demne de atenție. In plus, 
cartea indică o modalitate 
aparte de a trăi istoria sub 
raport artistic, de a-i relie
fa o nouă și importantă di
mensiune, „reorchestrînd+o“ 
în nădejdea de a obține o 
„imagine autentică a reali
tății", cum scria el intr-un 
articol recent. Apoi, alter
narea tonului, de la poves
tire, reportaj și poem in 
proză la relatarea seacă, 
cronicăresc-artistică. varie
tatea punctelor -de sprijin, 
funcționalitatea fantazăril 
și ingeniozitatea punerii în. 
pagină a oamenilor și eve- 

. nimentelor, a fragmentelor 
exegetice, conferă cărții 
nota specifică. Cum se știe, 
în literatură rețeta în sine 
e necreatoare. „Literatura- 
document" e în aceeași si
tuație. Dar Mihai Stoian 
știe, în genere, cum o de
monstrează și prezenta car
te, să folosească bine vir
tuțile metodei alese,, pe care 
le vedem întregindu-se în 
viitoarele volume ale aces
tei incitante serii.

George MUNTEAN
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ROMÂN PENTRU ANUL INTERNAȚIONAL
Simbătă, 19 septembrie, s-au 

desfășurat la București lucrările re
uniunii de constituire a Comitetului 
Național Român pentru Anul Inter
național al Tineretului — organism 
larg reprezeptativ. care urmează a se 
preocupa nemijlocit de planificarea, 
organizarea și stimularea activităților 
inițiate pe plan național din perspec
tiva pregătirii și marcării, în 1985, a 
Anului Internațional al Tineretului.

Organizarea Anului Internațional al 
Tineretului sub deviza „Participare, 
Dezvoltare, Pace1* are la bază o ini
țiativă românească, ce se înscrie in- 
tr-o serie largă de propuneri și ac
țiuni promovate la O.N.U. și în alte 
foruri internaționale cu privire la 
tînăra generație, la locul și rolul ei 
în lumea contemporană.

*) Indicatorii privind producția 
netă, productivitatea muncii, costu
rile de producție și beneficiile sint
calculați pe șapte luni.

Comitetul Național Român cuprin
de tineri din diferite domenii de ac
tivitate — industrie, agricultură, in- 
vățămint, cultură —. care provin din 
toate județele țării, reprezentanți ai 
unor instituții și organisme avînd 
preocupări și competențe în domeniul 
tineretului, în procesul de pregătire 
multilaterală și afirmare activă a 
acestuia în viața economico-socială a 
tării.

In funcția de președinte al comita
tului a fost aleasă tovarășa Cornelia 
Filipaș, viceprim-ministru al guver
nului. Ca vicepreședinți au fost aleși 
tovarășii : Nicu Ceaușescu, secretar 
al C.C. al U.T.C., președintele Aso
ciației Tineretului și Studenților din 
România pentru Națiunile Unite, 
Pantelimon Găvănescu. prim-secretar 
al C.C. al U.T.C., Gheorghe Dolgu, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. .

Cu prilejul reuniunii a fost aprobat

Sarcinile și angajamentele asumate 
în întrecere — exemplar îndeplinite
PANOUL FRUNTAȘILOR PE PRIMELE OPT LUNI ALE ANULUI

Prezentăm in continuare rezultatele obținute in între
cerea socialistă pe opt luni ale anului in curs de alte 
colective de oameni ai muncii din industrie, transporturi, 
construcții, agricultură, circulația mărfurilor și unități 
prestatoare de servicii pentru populație.

Potrivit rezultatelor obținute și punctajului general sta
bilit pe baza îndeplinirii planului la indicatorii prevăzuți 
in criteriile de organizare a întrecerii, in cele opt luni din 
acest an *)  pe primele locuri se situează :

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI HIDROELECTRICE
Locul I : întreprinderea elecirocen- 

trale Porțile de Fier, «1 496,6 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 9,5 la sută la pro
ducția de energie electrică la bor
nele generatoarelor și la graficul de 
putere la dispoziția sistemului ener
getic național ; sarcinile de plan pri
vind productivitatea muncii au fost 
îndeplinite ; consumul de energie e- 
lectrică pentru consumul propriu 
tehnologic a fost redus cu 6,1 la sută, 
iar cheltuielile prevăzute în buget cu 
2,3 la sută.

Locul II : întreprinderea electro- 
centrale Curtea de Argeș.

Locul III : întreprinderea electro- 
centrale Rimnicu Vilcea.

ÎN DOMENIUL EXTRACȚIEI 
ȚIȚEIULUI ȘI GAZULUI METAN

Locul I : Schela de extracție Comă- 
nești-Bacău, cu 896,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu 37,4 la sută la pro
ducția netă, 2,6 la sută la producția 
fizică, 0,4 la sută la producția marfă 

ndută și încasată, 36,2 la sută la 
idiictivitatea muncii și 38,8 la sută 

. jeâeficii ; consumurile normate de 
materii prime și materiale au fost re
duse cu 9,4 la sută.

Locul II : Schela de extracție Mo- 
dirzău, județul Bacău.

Locul III : Schela de foraj-extrac- 
ții Brăila.

ÎN INDUSTRIA 
PRELUCRĂRILOR METALURGICE

Locul I : Combinatul metalurgic 
Cîmpia Turzii, județul Cluj, cu 532,1 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 1,1 la sută la pro
ducția netă, 7 la sută la export, 1,9 
la sută la producția marfă vîndută 
și încasată, 1,1 la sută la productivi
tatea muncii, 10,2 la sută la benefi
cii și 4,5 la sută la livrări de mărfuri 
la fondul pieței.

Locul II : întreprinderea de țevi 
Roman, județul Neamț.

Locul III : întreprinderea metalur
gică Aiud, județul Alba.

ÎN CONSTRUCȚIA 
MAȘINILOR DE RIDICAT, 

MATERIAL RULANT 
ȘI CONSTRUCȚII NAVALE

Locul I : întreprinderea mecanică 
Drobeta-Turnu Severin, județul Me
hedinți, cu 1131,7 puncte.

Principalii indicatori de bază au 
fost depășiți cu: 3,9 la sută la pro
ducția netă, 21,6 la sută la export, 
2,8 la sută la producția fizică. 6.1 la 
sută la productivitatea munbii și 
10,9 la sută la beneficii ; consumurile 
normate de energie electrică si com
bustibili au fost reduse cu 8,1 la 
sută.

Locul II : întreprinderea ..Armă
tura" Cluj-Napoca.

Locul III : întreprinderea „Elec- 
trotimiș**  — Timișoara.

ÎN INDUSTRIA CHIMICA — 
SUBRAMURA CAUCIUC 

ȘI MASE PLASTICE
Locul I : întreprinderea de anvelo

pe „Victoria" Florești, județul Pra
hova, cu 890 puncte. 

planul de organizare a muncii Comi
tetului Național Român pentru Anul 
Internațional al Tineretului.

într-o atmosferă de puterpic entu
ziasm, participanții au adoptat o te
legramă adresată tovarășului Nicolae 
Ceausescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

Reafirmîndu-se deplina adeziune a 
tinerei generații la politica internă și 
externă a partidului și statului nos
tru, in telegramă se exprimă profun
da gratitudine pentru grija perma
nentă și atenția deosebită acordată 
de întreaga societate, personal de to
varășul Nicolae Ceaușescu, pregătirii 
și formării multilaterale a tineretului, 
participării sale plenare la întreaga 
viață politică, economică și socială. 
Totodată se exprimă angajamentul 
solemn al tineretului de a acționa cu 
hotărire si entuziasm pentru înfăp
tuirea istoricelor hotărîri ale Congre
sului al XII-lea al P.C.R. în conti
nuare, în telegramă se arată :

■ „Preocuparea consecventă a tării 
noastre, a dumneavoastră, mult iubite 

i și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru statutul actual și destinele ti
nerei generații se regăsește, în plan 
internațional, în promovarea la Or
ganizația Națiunilor Unite și în ca
drul altor foruri a unei serii întregi 
de inițiative de rezonanță istorică 
privind tineretul, în rindui cărora un 
loc de seamă îl dețin desemnarea și 
marcarea Anului Internațional al Ti
neretului. Poziția activă a țării noas
tre privind problematica tineretului 
poartă adine pecetea viziunii și con
cepției dumneavoastră, realiste și 
clarvăzătoare privind rolul tinerei 
generații în epoca contemporană, ne- •A»

Principalii indicatori de bază au 
fost depășiți cu : 7,8 la sută la pro
ducția netă. 4 la șută la producția, 
fizică. 5 la sută la export. 9,1 la sută 
la producția marfă vîndută si înca
sată, 6.4 la sută la productivitatea 
muncii și 56,6 la sută la beneficii : 
cheltuielile totale planificate la 1 000 
lei producție marfă au fost reduse 
cu 2,4 la sută, iar consumurile nor
mate de energie electrică si combus
tibili cu 4.7 la sută.

Locul II : întreprinderea „Ener
gia**  Constanta.

Locul III : întreprinderea de an
velope „Danubiana" București.

ÎN INDUSTRIA EXPLOATĂRII 
LEMNULUI

Locul I : întreprinderea forestieră 
de exploatare si transport Rimnicu 
Vilcea, cu 900,7 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2,7 la sută la pro
ducția netă. 3.2 la sută la producția 
fizică. 12,7 la sută la productia-marfă 
vîndută și încasată. 11 la sută la li
vrări de mărfuri la fondul pieței. 
5,5 la sută la beneficii ; au fost reali
zate sarcinile de plan la export.
x ÎN INDUSTRIA CONFECȚIILOR

Locul I întreprinderea de confec
ții Birlad, județul Vaslui, cu 742 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2,7 la sută la pro
ducția fizică, 2,5 la sută la producția 
marfă vindută și încasată. 0.5 la 
sută la producția netă. 28 la sută la 
export. 1,2 la sută la productivitatea 
muncii si 7,7 la sută lâ beneficii : 
consumurile normate de materii pri
me si materiale de bază au fost re
duse cu 7,3 la sută, iar cele de ener
gie electrică si combustibili cu 9,1 la 
sută.

Locul II : întreprinderea de con
fecții Suceava.

Locul III : întreprinderea de con
fecții București.

ÎN DOMENIUL PRODUCȚIEI
ȘI INDUSTRIALIZĂRII PEȘTELUI

Locul I : întreprinderea piscicolă 
Zau de Cîmpie, județul Mureș, cu 
2 412,7 puncte.

Principalii indicatori de plart au 
fost depășiți cu : 140,9 la sută la
producția netă, 93.7 la sută la pro
ducția fizică, 43,8 la sută la produc- 
ția-marfă vindută si încasată. 62.9 
la sută la livrări la fondul pieței, 
98,2 la sută la productivitatea muncii 
și 86.6 la sută Ia beneficii : cheltuie- 
Iile totale planificate la 1 000 lei pro- 
ductie-marfă s-au redus cu 7,8 la 
șută.Locul II : întreprinderea piscico
lă Cluj.

Locul III : întreprinderea piscicolă 
Macin, județul Tulcea.
ÎN TRANSPORTURI FEROVIARE — 

DEPOURI DE CALE FERATA
Locul I : Depoul Brașov, cu 250,3 

puncte.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 21, 

22 și 23 septembrie. In tară : Vremea 
relativ caldă. Cerul va fi temporar no- 
ros. Pe alocuri se vor semnala ploi, 
care vor avea și caracter de aversă, mai 
frecvente In vestul șl nordul țării. Vln- 
tul va sufla slab pină la moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între

AL TINERETULUI
cesitatea creării și extinderii condi
țiilor concrete pentru o participare 
tot mai eficientă a tinerilor la viața 
socială, la înfăptuirea aspirațiilor le
gitime, de dreptate, libertate și pro
gres ale întregii omeniri.

Vă încredințăm, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că. în spiritul principiilor politicii 
externe a partidului și statului nos
tru, vom depune toate eforturile 
pentru ca Anul Internațional al Ti
neretului — această strălucită iniția
tivă românească sub generoasa deviză 
„Participare, Dezvoltare. Pace**  — să 
se constituie într-o manifestare de 
amploare avînd ca obiect si subiect 
tinăra generație, în măsură să con
ducă la creșterea aportului acesteia 
la soluționarea. în interesul popoare
lor, a problemelor majore ale lumii 
de azi — dezvoltarea națională, pa
cea, securitatea, dezarmarea, și in 
primul rînd dezarmarea nucleară, li
chidarea subdezvoltării, instaurarea 
unei noi ordini economice mondiale, 
democratizarea vieții internaționale, 
lichidarea tuturor anacronismelor ra
siale și sociale.

Vă asigurăm. încă o dată, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că nu vom precupeți nici 
un efort pentru ca, urmind însufleți- 
torul dumneavoastră exemplu de gin- 
dire și acțiune revoluționară, să ne 
aducem o contribuție tot mai mare la 
transpunerea in viață a politicii in
terne și externe a partidului, și sta
tului nostru, la edificarea socialismu
lui multilateral dezvoltat pe pămintul 
României, la făurirea unei lumi a 
păcii, libertății și dreptății**.

(Agerpres)

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu 3,8 la sută la volu
mul de transport, 5,6 la sută la vo
lumul planificat de reparații locomo
tive și 3,8 la sută Ig productivitatea 
muncii; costul planificat la 1 000 tbr 
km echivalente s-a redus cu 1,9 la 
sută, cheltuielile totale au fost mai 
mici cu 1,5 la sută, iar consumul de 
combustibili și energie electrică a 
fost redus cu 1,3 la sută.

Locul II : Depoul Iași.
Locul III : Depoul Tirgu Mureș.

ÎN SECTORUL 
DE CONSTRUCȚII-MONTAJ 

AL CONSILIILOR POPULARE 
JUDEȚENE

Locul I : Trustul de construcții- 
montaj Bacău, cu 1096,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 10,5 la sută la pro
ducția netă, 39 la sută la puneri în 
funcțiune a obiectivelor de investi
ții, 58,7 la sută la darea in folosință 
a construcțiilor de locuințe și 9 la 
sută la productivitatea muncii; chel
tuielile totale la 1 000 lei producție 
de construcții-montaj au fost reduse 
cu 2,1 la sută, iar cheltuielile mate
riale cu 9.9 la sută.

Locul II : Trustul de construcții- 
montaj Vrancea.

ÎN DOMENIUL TURISMULUI
Locul I : întreprinderea economi

că de odihnă Snagov, cu 483,2 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 17,7 la sută la În
casări valutare în devize libere, 24,3 
la sută la desfaceri de alimentație 
publică, 13,2 la sută la încasări me
dii pe un lucrător, 6,1 la sută la be
neficii; cheltuielile de circulație pla
nificate la 1 000 lei desfacere au fost 
reduse cu 6,7 la sută.

Locul II : întreprinderea balneo- 
climatică Buziaș.

Locul III : Oficiul național de tu
rism „Carpați**  Brașov.

ÎN DOMENIUL 
GOSPODĂRIEI LOCATIVE 

ȘI PRESTĂRI ÎN CONSTRUCȚII 
Locul I : Exploatarea pentru admi

nistrarea, întreținerea fondului de 
stat, producerea și distribuirea ener
giei termice Bacău, cu 947,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 50,1 la sută la pro
ducția de construcții-montaj, 25.3 la 
sută lâ încasări din activitatea de 
producție și prestări de servicii, 12,5 
la sută la volumul lucrărilor de în
treținere, reparații curente și pres
tări în construcții, 25 la sută la bene
ficii și 2,4 la sută la prestări ser
vicii pentru populație ; cheltuielile 
totale planificate la 1 000 lei produc- 
ție-prestații s-au redus cu 4,7 la sută.

Locul II : întreprinderea de con
strucții, reparații și administrare lo
cuințe Brașov.

Locul III : întreprinderea de con
strucții, reparații și administrare lo
cuințe „Foișor**  București.

(Agerpres)

6 și 14 grade, izolat mai coborîte tn es
tul Transilvaniei, iar maximele intre 16 
și 24 de grade local mai ridicate la 
începutul intervalului. Dimineața pe 
alocuri ceață, tn București : Vreme re
lativ caldă. Cerul va fi variabil, favora
bil ploii in a doua parte a intervalului. 
Vîntul va sufla slab pină la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 8 și 18 grade, iar maximele între 
22 și 24 de grade. Dimineața ceață sla
bă. (Ileana Mihăilă, meteorolog de ser
viciu).

Delegația Adunării Populare a 
R. P. Bulgaria, condusă de tovarășul 
Stanko Todorov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P. C. Bulgar, pre
ședintele Adunării Populare, și-a con
tinuat, simbătă, vizita in județul Ba
cău. Oaspeții au avut prilejul să cu
noască unele din realizările și pre
ocupările colectivelor de muncă dc 
la întreprinderea de mașini-unelte 
din' Bacău, întreprinderea de postav 
Buhuși și ferma Brad a întreprinde

Cronica zilei
La Iași s-au desfășurat lucrările 

celui de-al IV-lea Congres național 
de patologie infecțioasă, manifestare 
organizată de Uniunea societăților de 
științe medicale. Au participat 
numeroși oameni de știință, clini- 
cieni, medici de laborator, virusologi, 
bacteriologi, epidemiologi, cadre di
dactice din învățămîntul superior 
medico-farmaceutic si cercetători 
din întreaga tară, specialiști în dome
niul bolilor infecțioase din Uniunea

tv
PROGRAMUL 1

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

galbene. Episodul 3
10,00 Viața satului
11.40 Premieră muzloalfi TV. „Oedlp".
12.30 De strajă patriei
13,00 Telex
13,05 Album duminical. „Sus cortina, 

jos cortina"! — o dilemă muzical- 
dlstractivă

15,00 Din sălile de concert șl de specta
col ale Festivalului internațional 
„George Enescu"

15.25 șah
15.40 Ecranizări din literatura universa

lă. „Unchiul Vanla"
16.30 Agenda Festivalului George Enes

cu
16,55 Telesport
18.40 Micul ecran pentru cel mici
19,00 Telejurnal
19.25 Cîntarea României
20.45 Film artistic : „Aventură tn An

tarctica". Premieră pe țară. Pro
ducție a studiourilor engleze

22.15 Telejurnal • Sport

PROGRAMUL 1
11.45 Teleșcoală
13,00 Din muzica șl dansurile popoarelor
13.45 Teatru TV : „în așteptarea lui 

Lefty" de Clifford Oddets
15.15 Concert-spectacol la Mamaia

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

SPORTIVI ROMÂNI IN COMPETIȚII 
INTERNAȚIONALE

RUGBIȘTII — 
DEBUT VICTORIOS 

ÎN SCOȚIA
Echipa de rugbi a României și-a 

început turneul pe care îl întreprin
de în Scotia, jucînd la Edinburgh cu 
o selecționată a orașului, din care au 
făcut parte 8 internaționali. în frun
te cu celebrul Andy Irvinț. Evoluînd 
cu multă vigoare in atac si bine gru
pați pe liniile de înaintare, rugbiștii 
români au obținut victoria cu scorul 
de 18—13 (9—3). Punctele formației 
noastre au fost înscrise de Pompiliu 
Borș. Mircea Munteanu — eite un 
„eseu", Ion Constantin — două trans
formări si două lovituri de Dedeaosă. 
Gazdele au marcat prin Watson, Hay 
(eseuri) și Irvine (o lovitură de pe
deapsă și o transformare).

Următorul meci al rugbiștilor ro
mâni va avea loc mairti la Melrose, 
în compania unei selecționate din 
sudul Scoției.

SUCCES LA ȘAH
Turneul internațional de șah de 

la Kikinda a fost cîștigat de tinărul 
maestru român Ovidiu Foișor, care a 
realizat 9 puncte din 13 posibile. în
deplinind astfel o normă de maestru 
internațional. Pe locul secund s-a si
tuat iugoslavul Voja Petrovici — 8 
puncte, urmat de șahiștii români Vo- 
lodea Vaisman —v7,5 puncte și Emil 
Ungureanu — 7 pțjncte.

DOI PAȘI... CU DREPTUL 
LA EUROPENELE DE VOLEI
în mai multe orașe din Bulgaria au 

început campionatele europene de 
volei. In competiția feminină echipa 
României a debutat cu o victorie, in- 
trecind, la Pernik, cu scorul, de 3—0, 
selecționata Iugoslaviei.

Tot cu o victorie a început aceste 
campionate și reprezentativa mascu
lină a țării noastre, care, în grupa 
de la Varna, a dispus cu 3—0 de for
mația Finlandei.

Alte rezultate: feminin: Ungaria — 
Turcia 3—0; Polonia — Olanda 3—1 ; 
masculin: Polonia — Spania 3—0 ; 
R.D. Germană — Franța 3—0.

ÎNCĂ TREI VICTORII 
LA BALCANIADA 

DE ATLETISM.
La Sarajevo, în cea de-a doua zi a 

Campionatelor balcanice de atletism, 
proba feminină de săritură în lungi
me a fost dominată de atletele român

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Congresul federațiilor de atletism 

din Balcani, întrunit 'la Sarajevo, a 
hotărît ca ediția a 41-a a Campiona
telor balcanice de atletism să se des
fășoare in zilele de 13, 14 și 15 august 
1982 la București. De asemenea, s-a 
decis ca Atena să fie gazda Crosului 
balcanic din 1982, data competiției 
fiind 14 martie.

• Campionatele mondiale si euro
pene de haltere au continuat la Lille 

rii „Avicola**.  A fost vizitată, de ase
menea, casa memorială „George E- 
nescu**  de la Tescani.

în onoarea oaspeților, consiliul 
popular județean a oferit un dejun.

Delegația bulgară a fost însoțită 
in această vizită de tovarășa Emilia 
Sonea, vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale.

A fost prezent Petăr Dartailov, am
basadorul R. P. Bulgaria la Bucu
rești. (Agerpres)

Sovietică, Franța, Anglia. Cehoslovac 
cia, Ungaria. Polonia, R.D. Germană, 
Suedia, din alte țări europene și 
asiatice.

Cele peste 150 de comunicări și re
ferate. precum și dezbaterile au fost 
axate pe evidențierea ultimelor re
zultate ale cercetării și practicii me
dicale in terapia bolilor infecțioase. 
noilor soluții și tehnologii de preve
nire și eradicare a acestor maladii.

(Agerpres)

16.15 Desene animate
16.40 Fapte de eroi al muncii șl vieții 

socialiste. Căutătorii de comori
17,00 Serată muzicală TV
19,00 Telejurnal
19,25 Telerama
20,00 Festivalul internațional George 

' Enescu
22.15 Telejurnal • Sport

LUNI 21 SEPTEMBRIE
PROGRAMUL 1

16,00. Emisiune în limba maghiară
18.30 Agenda Festivalului George Enes

cu
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,25 Actualitatea economică
19.45 Documentar științific
20.30 Din sălile de concert și de spec

tacol ale Festivalului internațional 
George Enescu

20.50 Roman foileton : „Vîntul speran
ței. Episodul 4

21.45 Cadran mondial
22,05 Telejurnal • Sport

PROGRAMUL 2
16,00 Țară de cintec, țară de dor
16.30 Film artistic : „Aventură in An

tarctica" (reluare)
18,00 Festivalul internațional George 

Enescu
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,25 Călătorie prin țara mea
20,00 Festivalul internațional George 

Enescu
22,05 Telejurnal ■ Sport

ce Anișoara Cușmir — 6,64 m si Vali 
Ionescu — 6,56 m, clasate in această, 
ordine ne primele două locuri, in timp 
ce pe locul trei s-a situat sportiva 
bulgară Guseva — 6,42 m. O altă vic
torie românească a fost înregistrată 
în cursa de 3 000 m plat feminin, în 
care Maricica Puică, făcînd aproape 
o cursă solitară, contracronometru, s 
reușit timpul de 8’59”05/100, a doua 
clasată, Jaciska (Bulgaria) sosind la 
o diferență de 33”13/100. Pe locul 
trei s-a situat tot o atletă din Bul
garia, Jakarova — 9’33’’58/100. Cursa 
de 3 000 m obstacole s-a încheiat cu 
succesul atletului român Vasile Bi- 
chea, cronometrat cu timpul da 
8’36”76/100.

Mihaela Loghin s-a clasat pe locul 
al doilea la aruncarea greutății, cu 
13,43 m, tot cu medalie de argint 
fiind recompensată și Cristina Cojo- 
caru în proba de 400 m garduri. în 
care a fost cronometrată cu 58”24/100.

CINCI MEDALII DE AUR 
LA CAMPIONATELE 

BALCANICE DE CANOTAJ 
ACADEMIC

Campionatele balcanice de canotaj 
academic s-au încheiat la Split, cu 
un succes deosebit pentru reprezen
tanții României, care în ziua a doua 
au obținut 5 medalii de aur prin 
Marioara Ciobanu, la schif simplu 
fete, echipajul de dublu visle Olga 
Bularda-Aneta Mihaly, echipajul fe
minin de 2 fără cîrmaci, precum și 
în probele masculine, la schiful 2 fără 
cirmaci (Vaier Tom», Constantin 
Postoiu) și 4 fără cîrmaci, schif alcă
tuit din Bularda. Voiculescu. Ilieș și 
Lehter.

De menționat că în prima zi cano
torii români cuceriseră alte 3 titluri 
balcanice.

MEDALII ȘI PENTRU 
LUPTĂTORII JUNIORI

Tinerii luptători români partici
pă cu succes la Campionatele balca
nice de lupte pentru cădeți și speran
țe olimpice de la Pola (Iugoslavia). 
La categoria cădeți (sportivi pină la 
16 ani), in competiția de lupte libere 
trei concurenți români, Nanu Popa 
(55 kg), Nicolae Nedcru (59 kg) și 
Ion Fildan (78 kg), au cucerit meda
liile de aur. Medalie de aur a obți
nut, de asemenea, la lupte greco-ro- 
mane reprezentantul nostru Monică 
Popa (48 kg).

cu concursul categoriei 90 kg. în care 
victoria a revenit sportivului bulgar 
Bjagoi Blagoev, cu un total de 405 kg 
(record mondial egalat). La „smuls". 
Blagoev a doborît recordul mondial 
cu 185 kg, în timp ce la stilul „arun
cat" campionul lumii a obtinpt un 
rezultat de 220 kg. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Iuri Zaharevici 
(U.R.S.S.) — 397,5 kg și Liubomir
Ușerov (Bulgaria) — 380 kg.

„Săptămîna Crucii Roșii“
Începînd de astăzi ee desfășoară 

în întreaga țară manifestarea, 
devenită tradițională, „Săptămîna 
"Crucii Roșii»**.  Bucurîndu-se de spri
jinul larg, concret, al partidului și 
statului, „Crucea Roșie**  din Româ
nia și-a extins și diversificat con
tinuu inițiativele și acțiunile. Bazîn- 
du-se pe un larg activ obștesc — 
aproape șapte milioane de membri 
— într-o strinsă conlucrare cu per
sonalul medico-sanitar, această or
ganizație de masă desfășoară o acti
vitate rodnică pentru creșterea gra
dului de cultură sanitară a popu
lației, 'educarea și instruirea tuturor 
cetățenilor in probleme de prim aju
tor, contribuie la cunoașterea și res
pectarea normelor de viață raționa
lă, la igienizarea localităților, îmbu
nătățirea indicilor demografici, pre
cum și la alte acțiuni cu caracter 
social-umanitar. Pină la sfirșitul 
cincinalului 1981—1985 se prevede 
ca numărul celor ce participă la 
cursurile de instruire și educare in 
probleme de prim ajutor să ajungă 
la 13 milioane de cetățeni.

La consfătuirea organizată de 
„Crucea Roșie" în acest an au fost 
dezbătute căile pentru imbunătățirea 
calității și eficienței membrilor or
ganizației. în sprijinul activităților 
educativ-sanitare, organele „Crucii 
Roșii" au editat și difuzat un număr 
însemnat de tipărituri și au patro
nat realizarea de către amatori ,a 60 
de filme de scurt metraj cu subiecte 
inspirate din activitatea sanitară.

De asemenea, sint de menționat 
concursurile republicane „Sanitarii 
pricepuți**,  în care participă peste 
3 milioane de elevi și preșcolari,

teatre
• A.R.I.A. (la Ateneul Român) : Con
certul formației instrumentale de mu
zică veche .jFISTULATORES ET 
tubicijvatores VARSOVIENSES- 
(R. p . Polonă) — 17; (la Sala Mare a 
Palatului) : „OEDIP44, spectacol-con- 
cert — 20, (la Studioul de concerte al 
Radioteleviziunii) : Concert simfonic. 
Dirijor : EMIL CEAKAROV (R. P. 
Bulgaria). Solist: VALENTIN GHEOR
GHIU — 20, (la Opera Română) ; 
„DAMA DE PICA", spectacolul Tea
trului Mare Academic de Stat al 
U.R.S.S. — 19.
• Teatrul Național (sala mică) ; 
Gaițele — 10, Tinerețea lui Moromete
— 19, (sala Atelier) : Fata din Andros
— 10,30, Idolul și Ion Anapoda — 15, 
Așteptindu-1 pe Godot — 19,30.
• Teatrul ,,Lucia Sturdza Bulandra*  
(sala Schitu Măgureanu) : Voluptatea 
onoare! — 10,30, Anchetă asupra unui 
tînăr care nu a făcut nimic — 19,30 
(sala Grădina Icoanei) : Asta seară 
poezia muzicii tinere — 10,30, Anec
dote provinciale — 19.30.
• Teatrul Mic : Efectul razelor 
gamma asupra anemonelor — 11; Să 
îmbrăcăm pe cei goi — 19,30.
• Teatrul Foarte Mic : Un pahar cu 
sifon — 11, Mîrîiala — 20.
• Teatrul de operetă : Lecția de dra
goste (premieră) — 19,30.
• Teatrul de comedie : Concurs de 
frumusețe —v 19.30.
• Teatrul CHulești (sala Majestic) : 
Jean, fiul lui Ion — 10, Anunț la mica 
publicitate (premieră) — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Cîntecul 
păunului de aur — 11, Spectacol de 
folclor evreiesc — 18,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tânase" 
(sala Savoy) ; Veselie la Tănase —
19,30.
• Teatrul „Ion Vasil eseu" : Nu vă as- 
cundeți după uși — 19,30.
• Teatrul ,, Țăndărică" (la clubul 
Finanțe-bănei) : Boroboață — 11.

cinema
• Ștefan Luchian : SCALA •— 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, CAPITOL — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. GLORIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Pruncul, petrolul și ardelenii t 
DRUMUL SĂRII — 15,30; 17,45; 20.
• „Tridentul14 nu răspunde ; PACEA
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Duelul : VIITORUL — 15,30; 17,30;
19,30.
• Convoiul : MIORIȚA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.
• Alo, aterizează străbunica : FLA- 
CARA — 15,30; 17,30; 19,30.
• Echipajul : PATRIA — 9; 12,15;
15,45; 19, FESTIVAL — 9; 12; 16; 19, 
CULTURAL — 9; 12; 16; 10.
• învățătorul: CENTRAL — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Procurorul acuză : TIMPURI NOI
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Piedone in Egipt : LUCEAFĂRUL
— 8,45; 11; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45, la 
grădină — 20, BUCUREȘTI — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30, FAVORIT — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, GRA
DINA CAPITOL — 19,30.
• Polițist sau delincvent : STUDIO — 
10; 12; 14; 16; 18; 20, GRADINA MIO
RIȚA — 20. ,

Toamnele noastre, ale tuturor
(Urmare din pag. I)

Este, totuși, o toamnă 
îmbelșugată, in ciuda 
condițiilor climatice nu 
întru totul favorabile — 
și efortul pe care milioa
nele de oameni de pe în
treg cuprinsul țării îl 
fac acum este justificat, 
în primul rînd, logic: 
am arat și am semănat, 
timpul cu roadele lui ni 
se oferi — este de ne
conceput să stai la o par
te, să intirzii, să te lași in 
seama altora — în seama 
cui? cine să adune pen
tru noi ? și ce altceva 
poate fi mai firesc decit 
să aduni roadele muncii 
și să te bucuri de 

ele ? Cointeresarea își 
are și ea legile , ei, 
nu admite să lași tre
burile la jumătate, nici 
să le faci de mintuială. 
Am înțeles multe nece
sități ale unor momente, 
ale etapelor prin care 
am trecut, să înțelegem 
și acest adevăr la înde
mâna oricui, că de noi 
depinde să fim mai bo- 
gați — și cine își do
rește să fie sărac?! Chiar 
dacă or fi existînd și 
astfel de oameni, stă în 
puterea noastră să-i con
vingem că în. societatea 
socialistă munca este și 
onoare și datorie. Disci
plina agrară presupune 
un control sever, capabil 
să asigure efectuarea la

cel de creație plastică si literatură 
„Pentru sănătate și umanitate", 
precum și concursul intitulat „Mun
că și sănătate", rezervat elevilor din 
școlile speciale.

Pornindu-se de la aceste rezulta
te, acțiunile din „Săptămîna «Crucii 
Roșii»" vor constitui un bun prilej 
pentru a cristaliza mai bine aportul 
organizației la transpunerea in viață 
a politicii sanitare a partidului și 
statului nostru, pentru a se efectua 
un larg schimb de experiență intre 
organizațiile respective în vederea 
generalizării celor mai bune inițiati
ve, atragerii de noi membri în rin- 
durile organizației.

„Crucea Roșie" din România în
treține relații de colaborare ne mul
tiple planuri cu peste 120 societăți 
naționale similare, din țări de pe 
toate continentele, acordă sau orga
nizează ajutoare pentru populația 
țărilor care suferă calamități natu
rale sau de , pe urma conflictelor 
armate.

Activitatea de pină acum, tradi
țiile de care se bucură — Societatea 
de „Cruce Roșie" din țara noastră 
împlinește 105 ani do existență — 
constituie bune premise pentru des
fășurarea cu succes a manifestărilor 
programate în „Săptămîna «Crucii 
Roșii»**.  Neîndoielnic, organele locale 
de partid și de stat, consiliile jude
țene ale Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, alte instituții și 
organizații obștești, cetățenii înșiși 
își vor da concursul pentru reușita 
acestor acțiuni, in interesul dteșterii 
gradului de pregătire sanitară al 
oamenilor muncii.

• Desene animate — 9; 10,15, Aventu
rile lui Mark Twain — 14; Viața e fru
moasă — 16,45; 19 : DOINA.
• Scene din viața de familie t BU- 
ZEȘTI — 15; 17; 19.
• Pirații secolului XX : DACIA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Io, ho, ho : LIRA — 15,30; 17,30 ;
19.30.
• Zăpada albă a Rusiei: COTRO- 
CENI — 15: 17,30; 20.
• Orele fiicelor: MUNCA — 15,30 ; 
17,45; 20.
• Vara speranțelor: ARTA — 9; 11,15; 
13130; 15,45; 18; 20.
• Julek: PROGRESUL — 16; 18: 20.
• Aventuri in Marea Nordului : VIC
TORIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, 
GRADINA LIRA — 20.
• Domnișoara Noorie : FEROVIAR — 
9: 11,13; 13,30: 15,45; 18; 20,15, MELO
DIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
GRADINA BUZEȘTI — 19,30.
• Războiul stelelor: EXCELSIOR - 
9: 11,45; 14,30; 17,15; 19.45, TOMIS — 
8.45; 11,15; 13,45; 16,30; 19,15, la grădi
nă — 20.15, EFORIE — 9; 11,45; 14,30; 
17,15; 19,45.
• Cariera mea strălucită: GRIVIȚA
— 15,45; 18; 20,15, GRĂDINA GLORIA

• — 20.
• Par și Impar: GRIVIȚA — 9; 11,15;
13.30.
• Un șerif extraterestru: FEREN
TARI — 10.30; 15,30; 17.30; 19.30, VOL
GA — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20,15.
• Trecătoarea: GIULEȘTI — 9; 11 î 
13,15; 15,30; 17.45; 20, AURORA — 9 ; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, la grădină
— 19,45.
• Orașul tăcerii: MODERN — 9; 11,15; 
13.30; 15,30; 17,45; 19,45, la grădină —
20.30. GRADINA PARC-HOTEL — 20.
• Sint timid, dar mă tratez î POPU
LAR — 15,30;
• Articolul 420: COSMOS — 10; 13 ; 
16; 19.
• Mica romanță: GRADINA FESTI
VAL — 19,45.
• Căpitanul răzbunării: GRADINA 
ARTA — 20.
• Corleone: GRADINA CULTURAL
— 19,45.

expoziții
• Sala Dalles : Expoziția republicană 
de artă plastică „Cîntarea României" 
(pictură, sculpturâ, artă decorativă) ; 
sala Arghezi: Elena Silaghi-Șirag (Ca
nada), pictură; holul sălii mici a Tea
trului Național: Expoziție de pictură 
și grafică din Republica Cipru; sala 
A.A.F. : Expoziție fotodocumentară 
din R.S. Vietnam; sălile de la parter 
ale Muzeului de artă al Republicii 
Socialiste România șl holul sălii mici a 
Palatului; Expoziția laureaților Fes
tivalului „Cîntarea României".
• Galeriile Orizont: Damlap Petrescu, 
grafică: (atelier 35): Constantin Pe- 
traschievici, tapiserie-obiecte.
• Galeriile „Căminul artei" (parter): 
Virgil Mancaș, pictură ; (etaj) : G. A- 
rămescu-Anderson (S.U.A.), plcturâ 
și grafică.
• Galeria Simeza: Tereza Panelli, ce
ramică, Ovidiu Bubă, sticlă.
• Galeria Hanul cu Tei (sala Cena
clu) : Silvia Pop, pictură.
• Galeria Galateea: Anca Fiorescu, 
panouri decorative.
• Galeria Eforie: Tache Vasile, pic
tură.
• Galeria municipiului București :
Virgil Chlvu, pictură.
• Galeria mică: Liuba Mihăllescu,
pictură.

timp a lucrărilor, dar și 
calitatea — și este im
presionantă în acest 
moment bătălia pe care 
o desfășoară specialiștii 
in tehnologia griului 
(avem și astfel de spe
cialiști in numeroase 
centre agricole) pentru 
calitatea semințelor, a 
patului germinativ, ast
fel incit recoltele noas
tre viitoare să fie mai 
bogate. Trebuie să fie. 
Revirimentul agrar tre
buie să se producă. Dar 
nici o clipă să nu uităm 
că el depinde de fiecare 
dintre noi. Să nu uităm 
că in marile campanii 
toți sintem oameni ai 
satelor.

• O NOUĂ STARE A 
MATERIEI. Cercetători ai In
stitutului fizico-tehnic pentru 
temperaturi joase din Harkov 
sint de părere că rețeaua crista
lină formată de particule ele
mentare la temperaturi apropiate 
de zero absolut (—273,15°C) con
stituie o nouă stare a materiei. 
Folosind instalații extrem de 
perfecționate, oamenii de știin
ță din Harkov au observat că 
sub influența cimpului electric 
electronii se prind de su
prafața heliului lichid, iar pe 
măsura reducerii temperaturii 
stratul de electroni se trans
formă în lichid, pentru ca sub 
—273°C să treacă intr-o stare 
nouă, cristalină. Se apreciază că 
noua descoperire, care lărgește 
cunoștințele despre natura în

conjurătoare, va atrage după 
sine numeroase aplicații in dife
rite domenii ale științei și 
tehnicii. /

• ALCOOLUL - 
COMBUSTIBIL. Oameni 
de știință din Australia au reușit 
să obțină etanol din materii pri
me vegetale cu ajutorul bacte
riei Zymomonas mobilis. mai 
repede și mai ieftin decit prin 
fermentația alcoolică cu miceliu 
de drojdie. In felul acesta se 
asigură o producție mai mare de 
alcool decit prin utilizarea droj
diei. Cheltuielile pentru realiza
rea instalațiilor sint mult mai 
mici, iar bacteriile produc al
coolul de două pină la trei ori 
mai repede. în Australia există 
26 milioane hectare teren agri
col nefolosit, util pentru culti

varea unor specii de plante cum 
sint griul, secara, orzul, meiul, 
sfecla de zahăr, maniocul etc. 
Alcoolul produs din resturi ve
getale ar putea să acopere ju
mătate din necesarul de carbu
ranți al țării.

• MEDICAMENT HE
MOSTATIC. Printre realiză
rile Institutului pentru biochimie 
Max Planck (R.F.G.) se poate 
enumera și premiera sintezei in
dustriale a produsului somatosta
tin, un preparat hemostatic 
foarte eficace in hemoragiile 
aparatului digestiv, obținut pină 
acum doar în condiții de labora
tor. Procedeul, rezultat al cooper 
rării chimiștilor. biologilor, imu- 
nologilor și toxicologilor, se ba
zează pe o metodă complexă fo
losită în sinteza peptidelor, care

RETUTINDENI
este cunoscută sub numele de 
„strategia Schwyzer-Wunsche".

• PREȚUL... FILDE
ȘULUI. Dacă nu vor fi luate 
măsuri energice și eficiente de 
protejare a mediului său natu
ral, elefantul asiatic va dispărea 
pină la sfirșitul acestui secol. 
Chiar si existenta elefantului a- 
frican este din ce în ce mai a- 
menintată. La această concluzie 
au ajuns zoologi întruniți in ca
drul unui simpozion desfășurat 
la York, în Marea Brltanie. Se 
apreciază că în Asia trăiesc încă 
28 000—42 000 elefanți iar în A-

frica. peste 1,3 milioane, numă
rul acestora din urmă sqăzînd 
însă intr-un ritm îngrijorător. 
Cea mai mare amenințare pen
tru elefantul african o consti
tuie comerțul cu fildeș, mai e- 
xact braconajul. Specialiștii se 
pronunță pentru găsirea unei 
căi în vederea obținerii contro
late — mai ales de la exempla
re moarte — a valoroșilor colți.

• TEORIE CONFIR
MATĂ. Paleontologul ameri
can dr. Edwin H. Colbert și-a 
consacrat o bună parte din ac
tivitatea științifică strîngerii pro

belor ce asociază două teorii î 
deriva continentelor și evoluțio- 
nismul. Convins că Antarctica a 
făcut parte dintr-o imensă pla
că terestră, care mai cuprindea 
India și sudul Africii, el și-a 
propus să caute vestigii ale unor 
fosile comune celor trei zone. 
Primele indicii culese mai întîi 
în Africa apoi in India aii făcut 
dovada existentei lystrozaurului, 
o verigă în dezvoltarea lumii 
animale mai apropiată de rep
tile decit de mamifere: mai ră- 
mînea să se găsească asemenea 
urme și pe continentul înghețat. 
Recent, la Coalsack Biuff. în 
Antarctica, cercetătorul ameri
can a descoperit falca unei fo
sile identificată ulterior ca apar- 
ținind grupei lystrozaurilor. Cu 
alte cuvinte, teoria unei uriașe 
plăci terestre comune și-a găsit 
confirmarea.

• HOCHEIUL - O 
VECHE DISCIPLINĂ 
SPORTIVĂ. După cum afir
mă istoricii, hocheiul pe iarbă 
se numără printre cele mai 
vechi discipline sportive. In 
Egipt. în valea Nilului, a 
fost descoperit un basorelief 
înfățișînd doi bărbați cu niște 
bețe, care seamănă cu cro
sele de hochei, și cu un obiect 
rotund asemănător cu o minge. 
Arheologii au stabilit că respec
tiva lucrare are o vechime de 
circa patru milenii. După păre
rea lor, „inventatorii" acestui 
sport au fost păstorii. De remar
cat că intr-altă zonă, lîngă Ate
na, a fost descoperit, în cursul 
unor săpături arheologice, un

basorelief care reprezintă un 
grup de femei jucind hochei pe 
iarbă.

• SEIFUL DE PE „AN
DREA DORIA". O echipă 
de scafandri a reușit să scoa
tă la suprafață, după o lună de 
eforturi, un seif aparținînd Băn
cii din Roma și aflat la bordul 
pachebotului italian „Andrea 
Doria", scufundat la 26 iulie 
1956, la o adîncime de peste 80 
de metri. în largul coastelor sta
tului Massachusetts (S.U.A.) în 
urma ciocnirii lui cu cargoul 
suedez „Stockholm". Seiful, in 
care scafandrii speră să gă
sească o comoară, urmează să 
fie deschis în octombrie a.c., în 
cursul unei emisiuni de televi
ziune în direct.



Sesiunea Adunării Generale a O.N.U.
La încheierea primei săptămîni a lucrărilor

NAȚIUNILE UNITE 19 — Trimisul 
nostru, Romulus Căplescu, transmite:

S-a încheiat prima săptămină a lu
crărilor celei de-a 36-a sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U., interval con
sacrat soluționării unor probleme de 
ordin procedural și organizatoric. A 
fost, astfel,, ales președintele sesiunii, 
în persoana reprezentantului Iraku
lui, Ismat Kittani, pentru prima dată 
în istoria Națiunilor Unite recu,rgin- 
du-se la tragere la sorți pentru de
partajarea primilor doi candidați a- 
flați la egalitate de voturi. Au fost, 
de asemenea, aleși vicepreședinții se
siunii, precum și președinții celor șap
te comitete principale care, împreună 
cu președintele sesiunii, alcătuiesc 
Biroul Adunării Generale. S-a mai 
făcut un pas spre deplina universali
tate a organizației, prin admiterea 
celui de-al 155-lea stat membru — 
Republica Vanuatu — săptămină vii
toare urmînd să se discute admite
rea unui nou tînăr stat: Belize. A 
fost, de asemenea, definitivată ordi
nea de zi care cuprinde 134 de puncte.

Analizind problemele aflate in fata 
actualei sesiuni, președintele aces
teia. Ismat Kittani. împreună cu pre
ședintele precedentei sesiuni. Riidi- 
ger von Wechmar (R.F.G.). le-au a- 
preciat ca fiind deosebit de com
plexe. considerind, in același timp, 
ca si secretarul /general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, că viata internațio
nală traversează în prezent o perioa
dă dificilă. Caracterul critic al con
textului politic în care are loc se
siunea se datorează. în primul rînd, 
așa cum s-a reafirmat în această pri
mă săptămină de la tribuna O.N.U., 
cursei înarmărilor, multiplelor sale 
consecințe negative care pun In cum
pănă însăși soarta omepirii. Urgența 
măsurilor de dezarmare este pusă în

1 INTÎLNIRE LA SOFIA. Todor

i.Iivkov, secretar general al C.C. al 
P.O. Bulgar, a avut la Sofia o in-

■ trevedere cu Harilaos Florakis. se
cretar general al C.C. al P.C. din

I Grecia. Cu acest prilej, părțile s-au 
informat despre activitatea P.C.B. 
și P.C. din Grecia și a fost efectuat

Iun schimb de păreri cu privire la 
problemele actuale ale situației in-'

■ ternaționale.
■ EXPOZIȚIE DE GRAFICA RO- 
I MĂNEASCA. La Biblioteca română 

din Roma a avut loc vernisajul ex-

1 poziției de grafică a artistelor Doi
na Simionescu și Anamaria Smi- 
gelschi. Manifestarea s-a bucurat

Ide un deosebit succes din partea 
numeroasei asistențe. Au fost pre- 
zenți reprezentanți ai Ministerului 
Bunurilor Culturale, oameni de

I artă, ziariști.
ALEGERILE LEGISLATIVE DIN

I GRECIA vor avea loc la 18 octom
brie. a anunțat președintele Con
stantin Karamanlis, după ce a di-

Izolvat Adunarea Națională. El a 
precizat că noul parlament va fi 
convocat in prima sa ședință la 16 
noiembrie.

PREȘEDINTELE BRAZILIEI, ge- 
neralul Joao Baptista de Figueiredo, 

Ia avut vineri un infarct de mio
card și a fost spitalizat, a anunțat 
serviciul de presă al președinției, 
reluat de agenția France Presse. 

evidentă și de faptul că nu mai pu
țin de 18 puncte ale ordinii de zi sint 
consacrate acestei probleme.

Pe bună dreptate, aici, la O.N.U., 
se apreciază că in măsura iri care se 
vor face nași înainte în abordarea 
unei asemenea problematici vitale se 
vor putea mai ușor găsi soluții pozi
tive si celorlalte aspecte aflate in 
fata sesiunii, cum ar fi necesitatea 
reglementării pe căi exclusiv pașnice 
a conflictelor din diferite părți ale 
lumii, dezvoltarea si întărirea undr 
raporturi de bună vecinătate între 
state, lichidarea subdezvoltării si 
statornicirea unei noi ordini econo
mice internaționale, eradicarea ulti
melor vestigii' ale colonialismului, a 
politicii de apartheid si discriminare 
rasială. Sint probleme aflate, dealt
fel. de mal multă vreme pe ordinea 
de zi a forului mondial, ceea ce 
reflectă atlt complexitatea lor — ele 
neputînd fi rezolvate dintr-o dată — 
cit si faptul că. în avansarea spre 
soluționări constructive, organizația 
nu a vădit încă acea eficacitate do
rită de popoare. Deschiderea noii se
siuni a coincis cu publicarea unor 
date în legătură cu documentele a- 
doptate de O.N.U. in cursul anului 
trecut, care, puse cap la cap. ar aco
peri o distantă de aproape 300 de mii 
de km. Desigur, esențial este nu a- 
dăugarea unor noi documente a căror 
înfăptuire să rămînă în stadiul de de
ziderat, ci a unor rezoluții si hotă- 
riri cu adevărat eficiente, care să-și 
găsească cit mai rapid calea transpu
nerii în viată. Tocmai sub semnul a- 
cestui imperativ se deschid, cu înce
pere de luni, dezbaterile generale ale 
noii sesiuni, de la care opinia publi
că de pretutindeni este îndreptățită 
să aștepte măsuri concrete, eficiente, 
in consens cu interesele și năzuințele 
tuturor popoarelor.

ALIANȚA a forțelor de
mocratice DIN CHILE. în ca
pitala Mexicului s-a dat publicității 
un document în care se arată că 
ma.i multe partide politice de stin
gă din Chile, reprezentînd princi
palele forte democratice din tară — 
Partidul Comunist. Partidul Socia
list. Partidul Radical. Mișcarea de 
Stingă Revoluționară, M.A.P.U. și 
Stingă Creștină — au hotărit să-si 
unifice forțele în lupta pentru 
transformări structurale.

SPRE UN GUVERN MINORITAR 
ÎN NORVEGIA. Liderul Partidului 
Conservator din Norvegia, Kaare 
Willoch, a hotărit să formeze un 
guvern minoritar, monocolor — 
s-a anunțat oficial la Osia De
cizia in acest sens a fost adop
tată după eșecul negocierilor an
gajate intre conservatori, centriști 
și creștini-populari in • tentativa de 
a pune bazele unui guvern de largă 
coaliție.

VERNISAJ. în orașul Mannheim 
din Republica Federală Germania a 
avut loc vernisajul expoziției „Trei 
pictori români Viorel Mărginean, 
fon Gheorghiu, Petru Popovici". Cu 
acest prilej, primarul orașului, 
Manfred David, a rostit o cuvintare 
in care a subliniat / cursul ascendent 
al relațiilor culturale româno-vest- 
germane.

Convenție de colaborare in domeniul gospodăririi apelor
intre România si*

BERLIN 19 (Agerpres). — Cu oca
zia prezentei in R.D. Germană a unei 
delegații române care a participat la 
lucrările celei de-a 28-a ședințe a 
Consfătuirii conducătorilor organelor 
de gospodărire a apelor din țările 
membre ale C.A.E.R.. tovarășii Ion 
Iliescu, președintele Consiliului Na
țional al Apelor din Republica Socia
listă România, și dr. Hans Reichelt 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri și ministru pentru protecția

Practici de spoliere a popoarelor 
in sistemul financiar internațional

Creșterea datoriei externe 
constituie o cauză importantă 

a stagnării
BELGRAD 19 (Agerpres). — în- 

tr-un comentariu difuzat de agenția 
Taniug se arată : „Situația economică 
actuală este foarte defavorabilă țări
lor in curs de dezvoltare și în primul 
rind celor importatoare de petrol. 
Datoria lor externă totală este, po
trivit ultimelor date, de peste 450 mi
liarde de dolari. O astfel de situație 
face ca cea mai mare parte a state
lor în curs de dezvoltare să nu-și 
poată spori ritmul de creștere econo
mică, cu atit mai mult cu cit nu se 
întrevede o stopare a acestei tendin
țe. Țările în curs de dezvoltare sint 
constrinse din această cauză să-și li
miteze strict importurile și să-și re
ducă rezervele de devize, ceea ce

LA BUDAPESTA a avut loc o în- 
tilnire intre Jănos Kâdăr, prim-se- i 
cretar al C.C. al P.M.S.U.. și Eze- 
kias Papaioannou, secretar general 
al Partidului progresist al oameni- . 
lor muncii din Cipru (A.K.E.L.). în 
cadrul convorbirilor, s-a procedat I 
la un schimb de păreri cu privire 
la probleme actuale ale situației ’ 
internaționale și intr-o serie de 
probleme legate de colaborarea 
dintre cele două partide. >

SAPTAMÎNA FILMULUI ROMA- ' 
NESC LA LONDRA. în conformi
tate cu prevederile programului de 
schimburi culturale româno-britani- 
ce, la National Film Theatre din 
Londra are loc săptămină filmului i 
românesc. în perioada 14—20 sep- 1 
t.embrie, au fost prezentate fii- 
me artistice românești, precum și , 
scurtmetraje.

PRIMUL NUMĂR AL REVIS
TEI „DIALOGUL NORD-SUD", j 
consacrată analizării situației din 
statele în cura de dezvoltare si ra
porturilor lor cu tăriile industriali- t 
zale din Europa, a apărut la Roma. 
Prezentind săptămînalul la o con- 1 
ferintă de presă, directorul său. 
Michele Achili, a subliniat că 
..dacă nu se intervine de o manieră | 
structurală asupra cauzelor injustei 
repartiții a- veniturilor la scară i 
mondială, s-ar putea produce ten
siuni cu efecte incalculabile". 1

ACCIDENT. Cinci pușcași marini 
americani și-au pierdut viața ca ur- ! 
mare a prăbușirii unui elicopter în 
strimtoarea Bonifacio, dintre insu- ! 
lele Sardinia și Corsica. Elicopterul 
efectua un zbor de patrulare pe 
timp de noapte. Pentru elucidarea 1 
cauzelor accidentului a fost des- i 
chisă o anchetă.

R. D. Germana
mediului înconjurător șl economia 
apelor din R.D. Germană, au semnat 
convenția privind colaborarea în do
meniul gospodăririi apelor între or
ganele de specialitate din cele două 
țări. Convenția conține prevederi pri
vind organizarea schimbului de ex
periență în domeniul gospodăririi 
apelor și al studierii problemelor le
gate de asigurarea utilizării raționa
le și protecției împotriva poluării re
surselor de apă.

duce la o încetinire a producției și, 
deci, a ritmului general al dezvoltării 
lor.

Dobinzile — o povară 
tot mai apăsătoare

PARIS 19 (Agerpres). — Revista 
„Jeune Afrique", care apare la Paris, 
publică o analiză asupra datoriilor 
externe ale țărilor în curs de dezvol
tare, argumentînd concluzia că do
binzile ridicate constituie o povară 
tot mai apăsătoare asupra „lumii a 
treia".

Reluînd date publicate de Organi
zația pentru cooperare economică și 
dezvoltare (O.E.C.D.), revista arată că 
datoria externă globală a țărilor in 
cura de dezvoltare neproducătoare de 
petrol a fost de 456 miliarde do
lari în 1980, față de 74 miliarde în 
1970, iar „serviciul" ei, adică ratele 
de amortizare a împrumuturilor și 
dobinzile aferente, de 91,4 miliarde, 
în raport cu 9 miliarde în 1970.

Diiicultăți sporite pentru 
țările în curs de dezvoltare
WASHINGTON 19 (Agerpres). — 

Comentind raportul anual al Fondu
lui Monetar Internațional, dat publi
cității la Washington, agențiile inter
naționale de presă evidențiază difi
cultățile financiare sporite cu care 
sint confruntate țările in curs de 
dezvoltare neproducătoare de petrol. 
Situația grea în care se află — arată 
sursele citate — determină aceste 
state să recurgă tot mai des la îm
prumuturi oficiale și la credite pe 
termen scurt.

O problemă specială pentru această 
categorie de țări o constituie rata 
înaltă a dobinzilor, cp repercusiuni 
dintre cele mai grave asupra econo
miei lor.

Pentru eliberarea 
deținuților politici 

sud-coreeni !
PHENIAN 19 (Agerpres). — în- 

tr-un articol apărut în ziarul „No- 
don Sinmun" se ărată că unul din 
liderii opoziției fată de actualul re
gim antipopular din Coreea de Sud, 
Kim Dae Jung, care a fost condam
nat la închisoare pe viată, este acum 
grav bolnav intr-o închisoare sud- 
coreeană. De asemenea, se sublinia
ză că prizonierului i se interzice 
orice legătură. cu familia sa si i se 
refuză tratamentul medical. în arti
col se cere eliberarea acestui luptă
tor pentru drepturile democratice 
din Coreea de Sud, imediat si necon
diționat.

Ziarul arată că autoritățile de la 
Seu] trebuie să renunțe la legile 
antidemocratice, să elibereze pe toți 
prizonierii politici si să înceteze re
presiunile împotriva populației sud- 
coreene.

Intiliiirca la nivel înalt 
de la Benghazi

TRIPOLI 19 (Agerpres). — în ora
șul Benghazi din Jamahiria Arabă 
Libiană Populară Socialistă au avut 
loc lucrările reuniunii la nivel înalt' 
la care au participat șefii de stat ai 
Jamahiriei Libiene. Siriei. Algeriei si 
R.D.P. Yemen, precum și președin
tele Comitetului Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei, 
care fac parte din „Frontul Fermi
tății".

în comunicatul final dat publici
tății — reluat de agențiile France 
Presse si Reuter — se arată că par- 
ticipanții au examinat situația din 
lumea arabă și problemele interna
ționale actuale. în document este 
condamnat acordul de cooperare 
strategică dintre S.U.A. și Israel.

Participantii — se spune, de ase
menea. in comunicat — își reafirmă 
sprijinul fată de Liban în vederea 
apărării independentei și integrității 
sale teritoriale. Ei se declară hotăriți 
să facă totul pentru apărarea drep
turilor poporului palestinian.

Plenara C.C. 
al P. C. Francez

PARIS 19 (Agerpres). — La Paris 
au luat sfirșit lucrările plenarei C.C. 
al P.C. Francez, în cadrul căreia a 
fost prezentat un raport asupra si
tuației politice interne și în legătură 
cu pregătirea celui de-al 24-lea con
gres al partidului.

Comitetul Central al P.C.F. a adre
sat un apel tuturor organizațiilor 
să-și intensifice lupta pentru pace și 
dezarmare, tinînd seama de escalada
rea in ultima perioadă a cursei înar
mărilor. în special în domeniul nu
clear. De asemenea, plenară a adop
tat o declarație în care se exprimă 
îngrijorarea în legătură cu dificultă
țile din economia națională și se sub
liniază necesitatea înfăptuirii unor re
forme profunde în vederea îmbună
tățirii situației economice. Documen
tul apreciază că primele măsuri adop- 
tate de guvern in domeniul social au 
permis, într-o oarecare măsură, ame
liorarea condițiilor de viață ale pătu
rilor dezavantajate ale societății.

Mărturii acuzatoare
Raportul misiunii O.N.U. relevă marile daune cauzate 

populației angoleze de intervenția trupelor sud-airicane
NAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres). 

— O misiune a O.N.U.. formată din 
reprezentanții unor instituții specia
lizate din sistemul Națiunilor Unite, 
care a vizitat regiunile sudice ale 
Angolei la invitația guvernului aces
tei țări, a întocmit un raport în care 
sint relevate marile daune aduse lo
cuitorilor angolezi de intervenția ar
mată a regimului minoritar rasist de 
la Pretoria. Misiunea O.N.U. arată 
că situația populației angoleze din 
regiunile sudice, care au fost puter
nic afectate de secetă, s-a agravat si 
mai mult ca urmare a invaziei sud- 
africane. Raportul menționează că 
cei 450 000 de locuitori din aceste re
giuni afectați de sezonul secetos au 
nevoie de o asistentă în valoare de 
60 milioane dolari pentru satisfa
cerea nevoilor lor minime de viată 
în următorul an. Invazia sud-africa
na in partea sudică a Angolei. men
ționează documentul, a creat o si
tuație de urgentă, care reclamă 
prioritate. Se subliniază că agresiu
nea sud-africană a afectat oe plan 
economic aproximativ 131 000 persoa
ne. care trăiesc în provinciile Cune- 
ne si Huila si care au nevoie de 
circa 12 milioane dolari sub formă 
de asistentă internațională, pe lingă

Apel Ia încetarea cursei înarmărilor
Și-a încheiat lucrările Comisia independentă 
pentru dezarmare și problemele securității

CIUDAD DE MEXICO 19 (Ager
pres). — La Ciudad de Mexico s-au 
încheiat lucrările „Comisiei indepen
dente pentru dezarmare și proble
mele securității", fondată • de fostul 
premier suedez Olof Palme, la care 
au participat reprezentanți de seamă 
ai vieții politice si sociale dintr-o 
serie de țări din Europa, Asia. Afri
ca Si America. Pe ordinea de zi a 
reuniunii au fost înscrise problemele 
actuale legate de lupta împotriva 
cursei înarmărilor, consolidarea secu
rității internaționale, crearea de zone 
denuclearizate în diverse regiuni ale 
lumii, controlul asupra comerțului cu 
armament și reluarea grabnică a con

ANGLIA

Moțiune împotriva planurilor de amplasare 
a rachetelor nucleare pe teritoriul țării

LONDRA 19 (Agerpres). — în lo
calitatea Llandudno, din Țara Gali
lor, au luat sfirșit simbătă lucrările 
Congresului Partidului Liberal din 
Marea Britanie. Participanții, infor
mează agențiile Associated Press și 
France Presse, au hotărit să formeze 
o alianță cu Partidul Social Demo
crat, modalitățile exacte de finaliza
re a acesteia urmînd să fie stabilite 
prin negocieri între conducerile ce
lor două, formațiuni politice. ,

Luptele din Salvador
SAN SALVADOR 19 (Agerpres). — 

în Salvador au continuat, in ultimele 
48 de ore, luptele între detașamente 
de insurgenți și trupe ale Juntei. 
După cum relatează Agenția inde
pendentă de presă — care exprimă 
poziția Frontului Farabundo Marți 
pentru Eliberare Națională (FMLN) 
— pierderile guvernamentale se ri
dică la 70 de militari. Insurgenții au 
atacat, între altele, garnizoana poli
tiei din USUlutan, capturînd impor

celelalte programe deja elaborate in 
valoare de 8 milioane dolari.

Raportul arată că secretarul gene
ral al O.N.U. a luat deja măsuri 
pentru punerea în aplicare a unui 
program de asistentă imediată in 
favoarea Angolei.

9 milioane de șomeri 
In țările Pieței comune
PARIS 19 (Agerpres). — Reunit la 

Strasbourg. Parlamentul european, 
organul consultativ al C.E.E., a 
dezbătut o serie de probleme intere- 
sind Piața comună, între care și cele 
privind șomajul. Parlamentarii „celor 
zece" au adoptat în această proble
mă trei documente recunoscind, in
tre altele, că trebuie să se acorde 
prioritate luptei împotriva, șomajului 
și a inflației.

Potrivit ultimelor date publicate de 
Biroul de statistică al C.E.E., șoma
jul a atins în țările Pieței comune 
cifra record de 9 milioane, ca o con
secință a crizei cu care se confruntă 
economia țărilor membre, îndeosebi 
industria prelucrătoare. 

vorbirilor cu privire la limitarea 
inarm ări lor.

In declarația adoptată la încheie
rea reuniunii se arată că participan
tii constată cu satisfacție că in ulti
mii ani se manifestă un interes cres
când în diferite zone ale lumii fată 
de crearea de zone denuclearizate — 
mijloc eficient de împiedicare a di
seminării armei nucleare, factor im
portant care contribuie la lichidarea 
pericolului unei catastrofe nucleara 
în lume. Comisia — se arată in do
cument — s-a pronunțat, de aseme
nea. pentru frinarea cursei înarmă
rilor si pentru înfăptuirea unui con
trol asupra acumulării de armament 
clasic.

Totodată, cei peste 1 500 de dele
gați au adoptat o moțiune în care se 
exprimă ferma opoziție față de pla
nurile de amplasare pe teritoriul Ma
rii Britanii a rachetelor americane 
„Cruise" și de dotare a flotei brita
nice cu rachete „Trident". Totodată, 
acest document relevă pericolul uriaș 
pe care îl reprezintă pentru întreaga 
omenire cursa înarmărilor, accentu
ată de decizia S.U.A. privind produ
cerea și stocarea bombei cu neu
troni.

tante cantități de armament si mtt 
niție.

Acțiuni similare au avut loc și ‘ 
zona localităților Tres Calles, Seu 
suntepeque, Pueblo Nuevo, Such; 
toto, Bermuda, San Jose las F. ore .

Radio „Venceremos" al FMJ.N ' a 
anuntat că importante efective ale 
Juntei de guvernămînt din Salvador 
s-au concentrat in partea de nord a 
departamentului Morazan, pregătind 
o operațiune de anvergură împotriva 
forțelor de rezistență.

Acțiuni sociale 
în Portugalia

LISABONA 19 (Agerpres). — Adu
narea Republicii ,a Portugaliei a 
acrobat programul celui de-al doilea 
guvern condus de Francisco Pinto 
Balsemao. în prealabil, parlamentul 
a votat o moțiune de încredere ceru
tă de primul ministru si a respins 
alte trei moțiuni de cenzură prezen
tate de către opoziție.

★

Confederația Generală a Muncito
rilor Portughezi (C.G.T.P.) a adresat 
tuturor organizațiilor sindicale din 
țară chemarea de a participa la o 
mișcare grevistă la scară națională 
împotriva politicii guvernului de 
centru-dreapta condus de Pinto Bal
semao. al cărui program a fost adop
tat de parlament. C.G.T.P. a arătat, 
între altele, că politica guvernamen
tală prezentată forului legislativ nU 
răspunde dezideratelor majore ale 
păturilor salariate.

în același timp, în Portugalia se 
desfășoară acțiuni greviste intr-o se
rie de sectoare economice. AstfqV 
personalul din transporturi s-a afla’ 
vineri în grevă, revendicind îmbunâ 
tătirea nivelului de trai. în sector 
industriei textile, unde în ultimele 
patru zile au avut loc greve perlate, 
s-a anuntat o nouă oprire a lucrului, 
pentru 23 și 24 septembrie.

—— DLV ÂciVALITAȚEA POLIȚICT)

ÎN ȚĂRILE NORDICE: Noî aCțlUIli 
și argumente în sprijinul realizării 

unei zone denuclearizate
Problema creării unei zone denu

clearizate in nordul. Europei își men
ține in dezbaterile politice din țările 
scandinave un loc central, ca expre
sie concludentă a unei profunde în
grijorări generate de amplificarea 
cursei înarmărilor. Dezbaterea aces
tei importante probleme focalizează 
interesul cercurilor politice, indife
rent dacă fac parte din guvern sau 
se află in opoziție, ca și a numeroase 
organizații de masă sau obștești.

„Cerința de a se instaura o zonă 
denuclearizată in nordul Europei 
trebuie luată in serios, ca fiind ex
presia dorinței crescinde pentru pace 
și dezarmare" — nota recent ziarul 
„SVENSKA DAGBLADET", reluînd 
declarațiile ministrului de ‘ externe 
suedez, Ola Ullsten. Concomitent, 
Olof Palme, președintele Partidului 
Muncitoresc Social-Democrat din 
Suedia, partid aflat în opoziție, apre
cia că realizarea unei atare zone ar 
corespunde pe deplin intereselor țării 
sale, ale tuturor țărilor din regiunea 
nordică a continentului nostru.

Lansată ca o inițiativă finlandeza 
In 1963 și reactualizată in 1978. ideea 
creării , unei zone denuclearizate în 
nordul Europei pornește de la consi-» 
derentul că într-o regiune cu țări care 
dezvoltă continuu relații de colabo
rare prietenească se poate ajunge Ia 
un acord care să includă angajamen
tul de a nu poseda, produce sau primi 
arme atomice, indiferent de statutul 
internațional al acestor state. După 
cum se știe. Norvegia și Danemarca 
fac parte din N.A.T.O., dar nu au ac
ceptat ca pe teritoriul lor să fie am
plasate arme nucleare. Finlanda și 
Suedia sint țări neutre. Aceste state, 
împreună cu Islanda, care aparține și 
ea alianței nordatlantice, dispun de 
un organism de consultare — Consi
liul Nordic — care programează pe
riodic intilntri ale reprezentanților 
parlamentelor și guvernelor țărilor 
membre pentru a dezbate și conveni 
acțiuni și programe de interes comun.

O asemenea reuniune a avut loc 
recent la Copenhaga, unde miniștrii 
de externe ai Danemarcei. Islandei 
Finlandei. Norvegiei și Suediei au 
analizat diferitele aspecte ale realiză
rii unei zone lipsite de arme nucleare 
in nordul Europei, căzind de acord să 
continue cu regularitate contactele in 
această problemă. Observatorii poli
tici subliniază că este pentru prima

dată cind în comunicatul comun al 
unei astfel de reuniuni este mențio
nată ideea creării unei zone denu
clearizate în nardul Europei. Evident 
pozițiile de plecare ale celor cinci sta
te nordice nu sint identice, totuși, 
predominantă este părerea comuna că 
negocierile de dezarmare trebuie ur
gentate și concretizate prin măsuri 
efective de reducere a arsenalelor 
nucleare și promovare a destinderii. 
„Securitatea statelor — au subliniat 
cei cinci miniștri de externe — nu 
poate deveni o chestiune de suprema
ție militară. Securitatea statelor tre
buie consolidată numai printr-un 
echilibru militar la cel mai redus ni
vel posibil".

în acest context de preocupări, a 
reținut atenția modificarea atitudinii 
Partidului Social-Democrat din Dane
marca în problema amplasării de 
arme nucleare pe teritoriul tării. La 
reuniunea anuală a acestui partid de 
guvernămînt s-a hotărit ca refuzul de 
a accepta arme nucleare în Dane
marca să lie generalizat și nu limi
tat ca pînă acum numai „pentru timp 
de pace". Totodată, ministrul de ex
terne, Kjeld Olesen, a arătat că „Da
nemarca nu va autoriza niciodată 
plasarea bombei cu neutroni pe teri
toriul său", opinie susținută și de mi-

nistrul apărării, Poul Soegaard. care a 
subliniat interesul țării pentru di
minuarea arsenalelor nucleare,

în pozițiile realiste exprimate de 
reprezentanți oficiali sau ai grupări
lor politice își găsesc ecou amplele 
acțiuni populare desfășurate în ulti
mele luni împotriva armelor atomice. 
„NU ! — armelor nucleare in nordul 
continentului și in întreaga Europă" ; 
„Femeile din țările nordice — pentru 
o Europă lipsită de arme nucleare" — 
sub aceste revendicări de o largă 
audiență au demonstrat timp de 45 
de zile, pe un traseu european de 
1 122 km, reprezentantele organiza
țiilor de femei din țările scandinave, 
„Marșul de la Copenhaga" înscriind 
una din cele mai impresionante ma
nifestări in cronica acțiunilor pentru 
pace din acest an.

Toate aceste ample acțiuni și 
dezbateri evidențiază cu putere jus
tețea aprecierilor președintelui Româ
niei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care la marea adunare populară de 
la Craiova a arătat încă o dată că po
poarele europene trebuie să fie con
știente că de acțiunea lor unită și 
fermă depinde oprirea amplasării în 
Europa de noi rachete cu rază me
die de acțiune, oprirea producerii 
bombei cu neutroni.

Mărturie a voinței «solidare de a 
forma un front comun împotriva 
cursei înarmărilor nucleare, a respon
sabilității pentrti soarta continentului, 
acțiunile popoarelor din țările nor
dice in sprijinul creării unei zone 
denuclearizate în regiunea lor consti
tuie o contribuție concretă la conso
lidarea păcii și 'înțelegerii pe conti
nent și in întreaga lume.

» Petre STĂNCESCU

franța: Prioritățile social-economice 
ale noului guvern — 

in dezbaterea parlamentului
Vacanta parlamentară a fost în 

acest an. în Franța, mai scurtă ca 
de obicei. La începutul lunii, atit gu
vernul, cit. și parlamentul și-au re
luat activitatea după o Întrerupere 
care a fost redusă la minimum. Se- 
siunea-maraton a Adunării Naționa
le. începută la 8 septembrie si care 
va dura, practic, pină în primăvara 
anului viitor, va fi chemată — după 
cum se exprima „France Presse" — 
să asigure „baza legislativă schim-

bărilor promise francezilor de pre
ședintele Frangois Mitterrand".

împlinirea, la sfirsitul lunii tre
cute. a 100 de zile de la instalarea 
la Palatul Elysee a președintelui so
cialist. urmată de crearea unei ma
jorități de' stingă in Adunarea Na
țională și de intrarea în guvern a 
miniștrilor comuniști — evenimente 
care, prin natura lor, au modificat 
structural fizionomia celei de-a V-a 
republici — a fost larg comentată de

presă „Francezii — remarca A.F.P.
— s-au obișnuit repede cu prezenta 
unui socialist la Palatul Elysee și cu 
existența a\.patru comuniști in gu
vern", in timp ce un ziar parizian 
nota că „instalarea la putere a stin- 
gli, care constituie prima alternativă 
politică in Franța in ultimii 23 de 
ani, nu a provocat -cataclismul,, pre
zis de fosta majoritate". Noua majo
ritate a beneficiat de „o perioadă de 
gratie" — cum au numit-o observa
torii — care i-a permis să facă față 
primelor dificultăți si să se adapteze 
la noua situație. „Rodajul" celor 100 
de zile s-a produs fără greutăți deo
sebite. evidențiind nu numai instau
rarea unui rapoi-t de tip nou intre 
președinte si guvern, ci și inaugura
rea unui dialog bazat pe încredere 
între autoritatea politică si sindica
te. Așa se explică modificarea înre
gistrată în climatul social, si. faptul 
că actuala toamnă promite să fie cea 
mai calmă din ultimii ani.

In același timp, răgazul de pină 
acum a permis noii majorități să 
pregătească programul de reforme ce 
se află. începînd chiar din aceste 
zile, pe încărcata agendă a sesiunii 
Adunării Naționale. Astfel, sesiunea 
parlamentară a debutat prin relua
rea dosarului descentralizării, care 
fusese abordat într-o primă fază in 
timpul verii. Chiar din primele zile, 
Adunarea Națională a aprobat in 
primă lectură proiectul de lege pri
vind „drepturile și libertățile comu
nelor. departamentelor si regiunilor". 
Această „veritabilă revoluție pașni
că". cum o numea ministrul de in
terne, Gaston Defferre, are drept 
scop să pună capăt mai multor seco
le de centralism excesiv. Nu-i vorba
— după cum se exprima un comen
tator — doar de înlocuirea prefec
ților cu „comisari ai republicii" și 
de modificarea atribuțiilor lor. ci de 
o ambițioasă reformă de structură, 
destinată să asigure colectivităților 
locale o pondere mai mare în admi
nistrarea treburilor publice.

Firește, drumul proiectului de lege 
nu va fi ușor. Urmează acum dez
baterea din Senat, unde stingă nu 
este majoritară. Există, de asemenea 
și alte căi de obstrucție din partea 
opoziției. Oricum, pentru ca aplica
rea legii să devină efectivă, guver
nul va trebui să elaboreze un „pa
chet de texte", cate să definească e- 
xact repartiția de competente, pro
blema utilizării resurselor financiare, 
fiscalitatea locală etc.

De o prioritate absolută se bucu
ră în rindul noii majorități „dosarul 
naționalizărilor". Rezolvarea acestuia 
și transpunerea în acest fel în fapt 
a promisiunilor electorale este di-ect 
legată de solutionarea a nu puține 
dificultăți economice și sociale cu 
care este confruntată în prezent tara. 
Una dintre acestea este șomajul, care

afectează 1 850 000 de persoane, adi
că 7,5 la sută din populația activă. 
O altă dificultate este determinată 
de inflație, al cărei ritm de creștere 
anual a ajuns la 14 la suită. Depăși
rea acestor situații, moștenite de la 
vechea administrație, impune, după 
opinia socialiștilor, un control sporit 
al statului asupra activității bancare 
si a definirii strategiilor industriale.

Liniile principale ale. proiectului 
naționalizărilor, care merg în aceas
tă direcție, sint deja cunoscute, tex
tul concret al proiectului de lege ur
mînd a fi definitivat la 23 septem
brie de către Consiliul de Miniștri. 
Parlamentul urmează să se pronunțe 
în octombrie, pînă la sfirsitul anului 
măsurile stabilite puțind deveni in 
acest fel efective.

Care sint obiectivele concrete vi
zate de autorități ? în domeniul cre
ditelor vor trece sub controlul sta
tului 36 de bănci care posedă depu
neri ce depășesc un miliard de do
lari. în alte 70. statul va avea parti
cipări majoritare sau minoritare. In 
sectorul industrial cinci mari grupuri 
industriale, concerne cu domenii va
riate de producție, vor fi controlate 
de stat în proporție de 100 la sută. 
Este vorba de „Compania Generală 
de Electricitate" (180 000 de salariat!, 
prezentă în domeniile electronicii, 
telematicii. telecomunicațiilor, elec
tromecanicii si construcțiilor navale), 
„ Rhone-Poulenc" (95 000 de angajați, 
producătorul numărul 1 francez in 
domeniul chimiei) ; „Pechiney-Ugi- 
ne-Kuhlmann“ (100 000 de salariați 
avînd o pondere considerabilă in 
chimie, neferoase, aluminiu si me
talurgie) ; ,.Saint Gobain-Pont ă
Mousson", (160 000 de angajați, cu ac
tivități ce se extind de la informa
tică pină la ambalaje) : „Thomson- 
Brandt" (128 000 locuri de muncă, cu 
poziții-cheie în transmisiuni, telefoa
ne, informatică si industria electro- 
casnică). Vor trece, de asemenea, 
gradual, sub controlul statului si alti 
doi giganți industriali : „Matra" (ar
mament. material pentru cercetarea 
spațiului cosmic, telecomunicații, e- 
lectronică. automobile, transporturi 
etc.) și „Dassault" (cunoscut în în
treaga lume pentru producția de a- 
vioane).

Nici problemele legate de naționa
lizări nu sint. firește, ușor de rezol
vat. inclusiv cea a raporturilor cu 
acționarii străini ai grupurilor indus
triale vizate prin proiectul guverna
mental. Președintele și noul_ guvern 
au arătat însă că sint hotărîti să le 
înfrunte cu toată angajarea,, de a- 
ceasta depinzind nu numai îndepli
nirea unui punct important al refor
melor preconizate, ci și soluționarea 
a nu puține din dificultățile prezente 
ale țării.

Radu BOGDAN
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Nostradamus și rachetele
Publicațiile respective sînt unanime în aprecierea că în ultimul timp 
lumea occidentală „omul zilei", „Nr. 1 in top-ul popularității", n-a 

— —------ „„ y„.f ori
logodnic de prințese, ci un bătrînel, cam trecut in etate - contempo
ran nu cu noi, ci cu contemporanii noștri de acum patru sute cincizeci 
de ani. Respectiv, Nostradamus.

în ____  ___ __ (___ !_
fost vreun actor de film sau dansator frenetic, campion de golf

ran nu cu noi, ci cu contemporanii noștri de acum patru sute cincizeci 
de ani. Respectiv, Nostradamus.

...A fost un personaj pitoresc și excentric ai Evului Mediu : a studiat 
medicina, a sens un tratat despre dulcețuri, s-a ocupat cu astrologia 
și, ca încununare, a publicat „Centuriile" — o culegere de catrene.

Care se doreau entitâți profetice. După rețeta domnișoarei Pythia, 
oracolița de la Delfi, care-și rostea prorocirile încețoșate amețindu-se 
cu aburi, Nostradamus se amețea cu vorbe de versuri și cuvinte fârâ 
noimă amestecîndu-le în profeții obscure, ermetice. Tocmai bune de 
interpretat 
ginației.

Cum a 
din uitare 
editorială, 
într-un șir

în orice fel de către orice amatqr de gimnastică a ima- 

făcut dl. J. C. de Fontbrune, care l-a smuls pe Nostradamus 
publicînd o carte unde ii „descifrează" proorocirile : febră 
tiraj de sute de niii <le exemplare, traduceri ultrarapide 

.... _ ... de limbi.
Normal, căci în carte se fac dezvăluiri senzaționale, autorul „des

coperind" cum, in catrenele de acum 450 de ani, Nostradamus a prezis 
apariția lui Napoleon, a lui Garibaldi, crimele lui Hitler, evoluțiile 
Republicii Sud-Africane, conflictul din Orientul Mijlociu, înlăturarea 
monarhiei în Iran, victoria socialistă în alegerile prezidențiale din 
Franța, recentul atentat împotriva papei, penuria materiilor prime, cu
tremurele de ieri din Mediterana etc.

Omițînd, din păcate, alte realități. De pildă, dacă Nostradamus ar 
scris : Stropi de apă plouați / pină tirziu înspre ziuă,
Mulți domni adunați / din greu bătut intr-o piuă.
...era limpede că anticipa discuțiile despre ajutorul țârilor bogate 

către cele sărace.
Sau : Pe mingea mare din lut / urmărește omul cu silă 
din geruri s-a început / bilă ciocnită cu bilă. 
...prevedea lupta pentru sfere de Influență.
Ori : Ascuțit, tăios, spulberat / fierul crește in groază 
casa ce n-a dărimat / seceră restul o rază.
...evident, bomba cu neutroni.
Numai că într-un catren Nostradamus a scris că î „roșii și 

conduce-vor marea trupă" — ceea ce, în interpretarea lui Fontbrune, 
înseamnă că Europa occidentală va fi cotropită de țările socialiste (ro
șii) în alianță cu musulmanii (albi, după culoarea... burnuzului). Și, 
de aci, ultimele revelații : în 1983 începe viitorul război mondial (Nos
tradamus n-a spus la ce oră), durează trei ani și șapte luni (eventual, 
ceva mai mult sau mai puțin), după care urmează (repede, repede, 
să nu se răcească) un alt război, după care omenirea (adică ce mai 
rămîne din ea) intră în „era beatitudinii eterne".

Cartea se vinde cu 120 de franci și, deocamdată, în era beatitudinii 
imediate a intrat autorul ei, cqre a făcut avere din transformarea lui

fi

albii

. Nostradamus în sperietoare publică. Mai ales că — incredibilă întîm- 
J plare I - înspăimîntătoarele preziceri cad exact în toiul manifestațiilor 
( împotriva creșterii bugetelor militare, a înarmărilor și eurorachetelor.

O coincidență extraordinară, cum nici Nostradamus nu putea 
ticipa. Altfel scria vreun catren :

Socotit in bancnota verde / pentru focul de glob care arde 
de la oameni acum cit se pierde / n-ajung cinci sute miliarde ? 

Descifrați dv. aceste versuri, chiar dacă nu l-ați studiat 
Nostradamus. i
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