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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

Marea răspundere a specialiștilor din agricultura
pentru calitatea însămînțărilor, pentru recoltă
Specialiștii din agricultură poartă răspunderea deplină
în fața statului, a partidului, a întregului popor pentru respec
tarea strictă a prevederilor de plan, pentru stabilirea și apli
carea diferențiată în fiecare unitate a întregului complex de
lucrări agrotehnice, pe baza cuceririlor științei și practicii îna
intate, care să ducă la creșterea continuă a producției și sporirea
eficienței economice.
NICOLAE CEAUȘESCU
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//» spiritul dorinței comune de dezvoltare a raporturilor de prietenie
și colaborare româno-libiene, ieri au continuat

CONVORBIRILE DINTRE fflflllASNL NICOLAE CEAUSESCU
$1 COLONELUL MOAMMER EL GEDDAFI
Dialog fructuos
pentru
colaborarea
româno-libiană,
primire
călduroasă
în județul
Harghita
Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
președintele Republicii Socialiste
România, și colonel Moammer El
Geddafi, conducătorul Marii Revo
luții de la 1 Septembrie al Jamahiriei Arabe Libiene Populare Socia
liste, au făcut sîmbătă o vizită în
județul Harghita.
Cei doi conducători au continuat
convorbirile în probleme bilaterale
și internaționale de interes re
ciproc.
în cadrul schimbului de vederi,
președintele Nicolae Ceaușescu și
colonel Moammer El Geddafi și-au
exprimat satisfacția față de carac
terul fructuos al dialogului pe care
l-au avut, desfășurat sub semnul
dorinței comune de a conferi noi
dimensiuni bunelor relații româno- .
libiene. A fost afirmată convin
gerea că prin transpunerea în viață
a importantelor înțelegeri stabilite
se va înregistra o colaborare tot ‘
mai amplă și mai rodnică între
România și Libia, pe plan politic,
economic, tehnico-științific, cultu
ral și în alte domenii, se vor întări
și mai mult, legăturile de prietenie
dintre popoarele noastre.
Totodată, a fost manifestată în
crederea că, în spiritul celor discu
tate, România și Libia vor întări
conlucrarea pe arena mondială,
aducîndu-și o contribuție sporită la
lupta pentru destindere, securitate
și dezarmare, pentru înțelegere și
cooperare internațională, la înfăp
tuirea aspirațiilor legitime de liber
tate, independență și progres ale
tuturor popoarelor, la asigurarea
unei păci trainice în lume.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și
colonel Moammer El Geddafi au
apreciat că hotărîrile convenite vor
asigura o asemenea dezvoltare a
raporturilor româno-libiepe încît
ele vor constitui un adevărat mo
del de relații între state libere și
Independente, angajate plenar pe
calea progresului economic și so
cial de sine stătător și ferm decise
să-și aducă o contribuție activă la
soluționarea marilor probleme ale
contemporaneității, în interesul tu
turor popoarelor, la edificarea unei
lumi mai bune și mai drepte.

★
în timpul vizitei în județul Har
ghita, cei doi conducători au fost

Experiența multor ani a demon
strat că nivelul recoltelor este hotărît nu atît de condițiile climatice,
ci mai ales de aplicarea corectă și
consecventă a tehnologiilor de lu
cru. a cuceririlor științei. în raport
cu condițiile din fiecare unitate, din
fiecare fermă și — am putea spune
— chiar de pe fiecare solă în par
te. Or, toate acestea depind de
munca oamenilor, în primul rînd a
specialiștilor, care prin natura pro
fesiei lor trebuie să conducă con
cret, la fața locului, desfășurarea
lucrărilor, să garanteze obținerea
de randamente maxime atît la
cultura plantelor de cîmp, ta legu
micultura, pomicultură, viticultură,
cit și în sectorul creșterii anima
lelor.
Pe baza rezultatelor obținute în
acest an la cultura cerealelor și avînd în vedere dezvoltarea puter
nică a bazei tehnico-materiale a agriculturii, existența unui puternic
detașament de specialiști în aceas
tă ramură importantă a economiei,
conducerea' partidului a stabilit ca
în 1982. in județele din sudul, sudvestul țării și o parte din cele din
vest să se obțină 4 000—5 000 kg
grîu la hectar ; în județele cu so
luri de categoria a Il-a — cel puțin
3 500 kg, iar în celelalte — 12—15
județe — să se realizeze minimum
3 000 kg la hectar. îndeplinirea acestor sarcini mobilizatoare presu
pune insă ridicarea nivelului mun
cii si al răspunderii specialiștilor agricoli pentru calitatea lucrărilor executate, pentru recoltă. Iar cind
ne referim la specialiștii agricoli
avem în vedere — așa cum s-a arătat la recentele consfătuiri de lu
cru pe problemele agriculturii —
inginerii agronomi din unitățile a-

gricole, pe cei din cadrul organelor
de specialitate, cercetătorii din sta
țiuni și institutele de specialitate,,
cadrele didactice din învătămîntul
agricol. Așa cum arăta secretarul
general al partidului, toate aceste
cadre au datoria de a contribui ac
tiv, cu competență, la buna organi
zare și desfășurare a activității
menite să asigure creșterea produc
țiilor agricole la nivelurile prevă
zute. Iar aceste prețioase indicații
se cer aplicate cu maximă respon
sabilitate în practică acum, cînd se
pun bazele viitoarei recolte de
grîu și orz.
In această toamnă, oampania de
însămînțări a început mai bine :
pînă jod. 24 septembrie, au fost însămînțate 365 620 hectare cu orz și
peste 117 000 hectare cu grîu. Unită
țile agricole din județele Satu Mare,
Vîlcea și Alba au încheiat semăna
tul orzului, iar în județele Sălaj,
Bistrița-Năsăud. Vîlcea sînt însămînțate cu grîu mari suprafețe.
Este evidentă totodată preocuparea
pentru calitatea mai bună a lucră
rilor sub toate aspectele : răspun
dere mai mare față de condiționarea
și tratarea semințelor, aplicarea di
ferențiată a îngrășămintelor, pregă
tirea superioară a patului germina
tiv, încadrarea semănatului în ter
menele stabilite. Toate acestea sint
o urmare directă a măsurilor
luate de conducerea partidului
privind creșterea răspunderii Mi
nisterului Agriculturii și Indus
triei Alimentare, a organelor agri-

cole județene pentru Îndrumarea și
conducerea eficientă a agriculturii,
soluționarea operativă a problemelor
complexe din acest sector. Aceste
măsuri sînt de natură a întări tot
odată răspunderea si autoritatea
profesională ale specialistului din
unitatea agricolă, indiferent de
funcția pe care o ocupă. Analiza
desfășurării actualei campanii agri
cole relevă că marea majoritate a
specialiștilor din agricultură acțio
nează cu hotărîre pentru strîngerea
la timp și fără pierderi a întregii
recolte, pentru crearea tuturor con
dițiilor care să asigure creșterea
mai accentuată a producțiilor în
anul viitor. Din aceeași analiză se
desprinde însă și faptur că unii
specialiști nu au înțeles pe deplin
spiritul acestor orientări din mo
ment ce admit executarea unor
lucrări de slabă calitate la pregăti
rea terenului, amînă declanșarea
semănatului. în unele județe, chiar
dintre cele cu terenuri în pantă
— Mureș. Brașov. Iași. Neamț. Bo
toșani — suprafețele însămînțate la
această dată nu depășesc 5 la sută
din prevederi. Odată cu creșterea
aportului la Intensificarea însămințărilor. specialiștii din agricul
tură sînt chemați să acționeze mai
ferm pentru respectarea discipli
nei tehnologice la însămînțări.
Obligațiile specialiștilor din uni
tățile agricole au fost formulate
cu claritate în Legea privind atri-

(Continuare în pag. a IlI-a)
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La sosirea in județul Harghita

întîmpinați cu deosebită căldură
de locuitorii acestor meleaguri.
La coborîrea din trenul prezi
dențial, în gara Feliceni, pre
ședintele consiliului popular jude
țean, Iosif Szasz, a urat tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și colonelu
lui Moammer El Geddafi un cor
dial bun venit.
în semn de aleasă ospitalitate
și înaltă stimă, un bătrîn localnic
a rugat pe cei doi conducători să
guste din pîinea plămădită din
grîul acestor bogate meleaguri. Ti
neri și tinere, în frumoase costu
me naționale, au oferit buchete de
flori. Numeroși locuitori veniți în
întîmpinare au aclamat îndelung
pe cei doi conducători, manifestîndu-și satisfacția față de vizita
înalților oaspeți.
Coloana de mașini a străbătut
apoi mai multe localități din jude
țele Harghita și Brașov, unde to
varășul Nicolae Ceaușescu și co
lonel Moammer El Geddafi au
fost salutați cu aceleași sentimen
te de prietenie și prețuire.
în drum spre București, trenul
prezidențial cu care au călătorit
în continuare cei doi conducători
a făcut un scurt popas în gara Si
naia.
Aici, tovarășul Nicolae Ceaușescu
și colonelul Moammer El Geddafi
s-au reîntîlnit cu tovarășa Elena
Ceaușescu și cu doamna Safia
Farkash, care au făcut o vizită în
această pitorească stațiune mon
tană.
Pe peronul gării, împodobit săr
bătorește cu drapelele de stat ale
i

României și Libiei, cei doi condu
cători au fost întîmpinați de Ion
Cîrcei, președintele Consiliului
popular județean Prahova, de alți
reprezentanți ai organelor locale,
precum și de un mare număr de
locuitori din Sinaia, care au făcut
înalților oaspeți o primire deosebit
de călduroasă.
Pe frontispiciul gării se afla în
scrisă, în limbile română și arabă,
urarea „Să se dezvolte prietenia și
colaborarea româno-libiană!". Cei
veniți în întîmpinare purtau por
tretele
președintelui
Nicolae
Ceaușescu și colonelului Moammer
El Geddafi, fluturau stegulețe ro
mânești și libiene, ovaționînd pu
ternic pentru întărirea prieteniei
dintre cele două țări și popoare.
Grupuri de tineri și tinere, pio
nieri și șoimi ai patriei au oferit
buchete de flori.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și
colonel Moammer El Geddafi au
răspuns cu căldură manifestărilor
prietenești adresate de cei prezenți
pe peronul gării.
în această atmosferă entuziastă,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, colo
nel Moammer El Geddafi, tovarășa
Elena Ceaușescu și doamna Safia
Farkash s-au urcat în trenul prezi
dențial, îndreptîndu-se spre Capi
tală.
La sosire în gara Băneasa au
fost prezenți tovarășii Ilie Verdeț,
Iosif Banc, Nicolae Constantin,
Gheorghe Pană, Ion Pățan, Gheorghe Rădulescu, Constantin Olteanu,
precum și membri ai guvernului.
(Agerpres)

Tovarășa
« Elena Ceausescu
•
si doamna Safia Farkash
au vizitat stațiunea
I
montană Sinaia
în cursul zilei de sîmbătă, tova
rășa Elena Ceaușescu și doamna
Safia Farkash au făcut o vizită în
cunoscuta stațiune montană Sinaia.
La sosire, tir întîmpinare au venit
tovarășul Ion Cîrcei, președintele
Consiliului popular județean Praho
va, alți reprezentanți ai organelor
locale. Un grup de tineri și tinere
îmbrăcați în costume naționale, pio
nieri și șoimi ai patriei au oferit
tovarășei Elena Ceaușescu și doam
nei Safia Farkash buchete de flori.
A fost vizitat Castelul Peleș. Pe
parcursul vizitei au fost date expli
cații în legătură cu lucrările de artă
expuse, arătîndu-se că prin recenta
restaurare a acestui edificiu, singura
executată în perioada celor 100 de
ani de existență, s-au pus in evi
dență importante valori ale civili
zației trecute.
în timpul vizitei, doamna Safia
Farkash a admirat lucrările de artă
expuse, diverse colecții, dînd o înal
tă apreciere modului cum sînt păs
trate și conservate de către statul
român aceste importante valori ale
civilizației umane.

Cît este azi de firesc totul ! Pare dintotdeauna... Și
totuși, doar cu cîțiva ani în
urmă, numai atiția ciți ii
trebuie unui copil să deslușească buchile, pe locurile acestea se mai pășteau încă giștele. Este aproape de neînchipuit că
într-un perimetru în care
păpurișul și mlaștina erau
stăpîne „cresc" panourile de
automatizare și electrofiltrele, textilele nețesute și
sticlăria de menaj, cabluri
le de semnalizare și mobila
stil, materialele plastice
pentru construcții, produ
sele mecanicii fine într-o
gamă atît de divețsă incit
întrece de sute de ori tot ce
au produs ținuturile Bistri
ței și Năsăudului în anul
constituirii lor ca județ.
Doar într-un deceniu si ju
mătate, prin implantarea
platformei industriale a
municipiului. 142 hectare,
anterior realmente sterpe.
produc in prezent doar în
tr-o singură zi mai bine de
13,4 milioane lei. cifra nefiind nici pe departe ultimul cuvînt. gratie unor
minți si mîini harnice. în
1974. la 18 octombrie, cînd
secretarul general al partidulul. tovarășul Nicolae
Ceaușescu, s-a adresat bistritenilor cu vizionarele
cuvinte : „Se poate spune că Bistrița va creș
te din punct de vedere
industrial asemeni lui FătFrumos, care creștea in
tr-o lună cît alții intr-un
an", entuziasmul a fost de
nedescris. Iată-1 fapt coti
dian. N-a fost ușor. Dim
potrivă. Și totuși cît de fi
resc e totul acum...
— Cum vedeți acest „fi-

In timpul vizitei la Castelul Peleș

schimbătorii de căldură fo
losiți în industria aeronau
tică, ce au pus destule
probleme colectivelor de
muncitori conduse de maiștrii Ionel Mircea și Mari
Regheni pînă au putut stăpîni la perfecție complica
tele procedee de brazare și
sudare in strat protector de
argon ; operații „nu asa.
floare la ureche, ci chesti-

.

Oamenii Bistriței
în competiție cu
tehnica modernă
'
j
manță,
care va determina
o( adevărată revoluție ta do
;meniul reducerii consumu
lui de energie electrică la
:mai vechile noastre electrofiltre, poduri racloare,
iseparatoare. îndrăznesc să
afirm că nu mulți în lume
pot prezenta așa ceva. Am
j
intrat
și noi, constructorii
(de mașini, într-o altă etapă.
Calitativ superioară. Nu e
normal ?
Ba da, este absolut nor
mal. Iar cînd spunem acest
lucru ne gindim și la cele
cinci tipuri de panouri so
lare proiectate de un colec
tiv condus de șeful atelie
rului de profil. Lucian Voi<ca, panouri solare care se
produc ta serie. Sau la

IN ZIARUL DE AZI : Rubri
cile noastre : Experiența
înaintată la tribuna „Scînteii" ; Omul și viața rațio
nală ; Din instanță în fața
opiniei publice ; Faptul di
vers ; Carnet cotidian ; Bu
letin rutier ; Sport ; De
pretutindeni ; Reportaj pe
glob ; Chenar de duminică
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Dialog fructuos, In spiritul relațiilor de prietenie

resc",
tovarășe maistru Gai
vril Spătăreanu ?
— Cum să vă explic eu
mai
exact ? De pildă, îl
i
văd
sub forma acestui re’
<ductor planetar cicloidal pe
care
l-am realizat împre
<
ună
cu inginerul Petre
i
Centea,
aici la noi, la Com
i
binatul
industrial pentru
1
construcții
de mașini. Este
<
un
i produs de Înaltă perfor

mia națională, cu 8 sorti
mente de textile nețesute
— ne preciza, la rîndul ei,
inginera-chimistă de la „Netex", Eftenia Căilean. In
prezent sîntem în stare
să fabricăm 114, în marea
lor majoritate creații pro
prii. După părerea mea, fi
resc este ca in aceste con
diții să fim mereu „la zi",
ba chiar cu un pas ta ziua
de mîine.
Idee confirmată și de lă
cătușul mecanic Ioan Mol
dovan, care s-a încadrat la
întreprinderea de textile
nețesute avînd calificarea
de buldozerist, Acum are
categoria a cincea și stăpînește ca nimeni altul nouă
linie automată pe care se
realizează pisla polimerizată și prepolimerizată „Oltcit“, adică noul la zi. Iar
acesta mai înseamnă inser
țiile pentru confecții care
vor exclude în totalitate
importul, la fel vatele vo
luminoase, matlaseurile și
toate celelalte pînă la im
presionanta dimensiune de
36 milioane mp textile ne
țesute ce vor fi obținute în
acest prim an al noului cin
cinal. Ceea ce înseamnă de
peste rtouă ori mai mult
decît la startul productiv
consemnat exact acum nouă
ani. Nu este și aceasta o
creștere demnă de FătFrumos ?
— Ceea ce facem noi în
prezent, spunea zidarul șamotor șef de echipă Vasile
Jauca, se poate numi leagă
nul cristalului de Bistrița.

uni de mare finețe", cum a
ținut să ne precizeze secre
tarul comitetului de partid
al combinatului, Nicolae
Țarcă. Dealtfel, dacă in
1973 această reprezentativă
unitate se mîndrea cu o
primă performanță, filtrul
de 84 mii mc/oră, acum
constructorii de mașini bistrițeni au în panoplie 150 de
produse distincte, în 12 pro
filuri și intr-o paletă atît de
diversă încît nici măcar
șeful biroului plan, Dorin
Abagiu, nu mai are timp să
le enumere cu suficientă
precizie „pentru că această
Gheorqhe CRIȘAN
treabă ia cel puțin o zi de
lucru".
corespondentul „Scintell”
— Am început producția,
una de pionierat în econo- (Continuare in pag, a II-a>^

A IX-a ediție a Festivalului
internațional „George Enescu"

Un prestigios act de cultură
Opinii ale participanților la festival
Fftră îndoială, cuvintele lui Enes
cu „Muzica... un grai izvorit din
inimă și menit să aducă dragoste și
înfrățire... Muzica este un grai in
care se oglindesc, fără posibilitate
de prefăcătorie, însușirile psihi
ce ale omului, ale popoarelor,
rostite mereu de-a lungul zilelor fes
tivalului, au devenit simbolul acestei
manifestări de larg ecou internațio
nal, o manifestare de prestigiu. Sim
bolul unei mari sărbători, în țâre au
strălucit opusurile enesciene și
creația românească de valoare, in
care s-au ascultat pagini de refe
rință din literatura muzicală a
lumii, în care s-au aplaudat inter
pret! de prestigiu din țară, de
peste hotare. Peste patruzeci de
concerte, recitaluri, spectacole de
operă, de balet — în cadrul pro
gramelor muzicale. Peste patruzeci
de comunicări cuprinse în Simpo
zionul de muzicologie, majoritatea
susținute de compozitori, muzico
logi, critici muzicali de renume in
ternațional — un real bilanț al
exegezei enesciene, contribuții ori
ginale la elucidarea multiplelor
aspecte legate de stilistica și estețica enesciană, de aprofundarea
creației unuia dintre cei mai mari
compozitori ai veacului nostru.
Aseară, la Opera Română se ur
mărea spectacolul cu „Oedip". La
Ateneu se stingeau ultimele sune
te ale poemului „Vox Maris"...
Este timpul deci să dăm cuvîntul oaspeților, participanților la
această sărbătoare a muzicii româ^nești. Glndurile, impresiile, oplnil-

le lor alcătuiesc, astfel, o contri
buție de prestigiu la cronica celei
de-a IX-a ediții a Festivalului in
ternațional „George Enescu".

Enescu — figură
proeminentă
a muzicii veacului XX
ALAIN PARIS, redactor-șef la
Radio France : „Imensa carieră
concertistică i-a adus lui George
Enescu, la vremea respectivă, o
popularitate imediată. Creația lui
George Enescu însă, prezentată in
lume așa cum se cuvine de către
cele mai bune formații de lnterpreți, cunoscătoare ale stilului
enescian, va demonstra, an de
an, din ce în ce mai concludent,
milioanelor de melomani că Geor
ge Enescu este unul dintre marii
muzicieni ai tuturor timpurilor".
ROMAN VLAD, compozitor, mu
zicolog, directorul Operei „Costanzi" din Roma : „Nimeni nu se
mai îndoiește că „Oedip" este o
capodoperă și că trebuie să existe
în repertoriul marilor scene liri
ce. Mă voi întoarce în Italia și mă
voi strădui ca „Oedip" să strălu
cească sub luminile rampei pe sce
na lirică din Roma. Este impre
sionant faptul că din ce în ce mai
mulți cercetători se apleacă asu
pra creației acestui mare muzician
român. La simpozion am ascultat
analize pline de adîncimg, reali-

(Continuare in pag. a IV-a)
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DIVERS

Pe acoperișul Liceului meta
lurgic din municipiul Tulcea a
apărut această morișcă stîrnind
curiozitatea elevilor — și nu nu
mai a lor. Spre deosebire de
alte surate ale ei de pină acum,
morișca din imagine este dotată
cu un simplu, dar ingenios

I

I

I

RAID-ANCHETĂ 1N UNITĂȚI COMERCIALE DIN JUDEȚELE DÎMBOVIȚA, GORJ, OLT ȘI TIMIȘ
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Fond de marfă suficient pentru cerințele
unui consum firesc
Raidul-anchetă efectuat in unități comerciale din di
ferite județe ale tării a scos în evidentă faptul că apro
vizionarea decurge în general satisfăcător, asigurind
cetățenilor necesarul unui consum rațional. Cu toate
că toamna este un sezon ..de vîrf“ pentru aprovizio
narea cu produse aaroalimentare. piețele si magazi
nele fac față solicitărilor. De remarcat, ca o constatare
comună în toate județele, faptul că s-au soldat cu bune
rezultate, aducind o contribuție notabilă, măsurile sta
bilite prin Legea autoaprovizionării aprobată în urmă
cu un an. Deși aplicarea noilor principii privind con
stituirea si folosirea fondului de marfă este deci de
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OLT. Fondul de marfă —
superior anilor trecuți. ”Ima'

tem de „autoorientare". Adică se
rotește... dincotro bate vintul,
pe care-l pune la treabă Și cu
ajutorul căruia asigură energia
electrică necesară atelieruluișcoală.
Proiectanți și executanți : ele
vii Gheorghe Cristea, Romică
Dineu, Marius Filip și Alexe Bo
cea.
Profesorul și îndrumătorul lor,
Ion Pescaru, le-a notat lucrarea
cu 10.
Pe merit 1
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In obiectiv
Pasiunea de-o viață a lui Vajda Gyorgy, din Tg. Mureș, stra
da Republicii nr. 34, este aceea
de a colecționa vechi aparate de
fotografiat. Cit de vechi 1 De
cînd au apărut ele. Unul dintre
cele mai valoroase aparate de
fotografiat din colecția lui este

I

și cel din imagine, fabricat in
1850, deci acum 131 de ani. De
aceeași virstă este și obiectivul/
care are lentile șlefuite manual
și o greutate de... 6 kilograme !
Este de remarcat faptul — și
în aceasta rezidă încă unul din
punctele forte ale colecției sale
— că absolut toate amaratele, cu
toată vechimea lor, sînt și astăzi
în perfectă stare de funcționare,
cu care realizează imagini fru
moase și de invidiat la simplul
și clasicul îndemn : „Zimbiți, vă
rog !“.
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„Frumoasa
muntelui"
Așa îi spun locuitorii Sălaju
lui acestei flori — pe cit de rară,
pe atît de frumoasă — care
crește în citeva porțiuni de pe
culmile munților Mezeș.
Socotită un veritabil monu
ment al naturii, „Frumoasa

ginea cotidiană a piețelor și maga
zinelor din localitățile județului
nostru — aprovizionate cu un sor
timent divers de produse agroalimentare de sezon — constituie o
oglindă fidelă a roadelor acestei
toamne — remarca tovarășul Radu
Pavel, director adjunct al Direcției
comerciale din Județul Olt.
Oferim zilnic populației — arată
interlocutorul — cantități însemna
te de legume și fructe proaspete
(numai în Slatina se vînd zilnic,
prin magazinele I.L.F.. peste 100
tone), orez, paste făinoase, pui, pre
parate din carne, pește, zahăr, ulei,
făină etc. Practic, dispunem de un
fond de marfă superior anului tre
cut la toate produsele alimentare de
bază și de sezon. Avem in stoc 12$
tone ulei, 145 tone zahăr. 320 hl
oțet, 150 tone făină. 55 tone conser
ve carne, 17 tone conserve din peș
te și alte produse, ceea ce permite
o aprovizionare ritmică a rețelei de.
desfacere. în funcție de cantitățile
repartizate fiecărei localități și fie
cărei unități comerciale. Urmărind
aprovizionarea curentă, nu sînt ne
glijate nici pregătirile pentru sezo
nul rece. Potrivit prevederilor pro
gramului adoptat de consiliul popu
lar județean, am însilozat deja pes
te 1 500 tone cartofi, 1 000 tone cea
pă, 900 tone mere etc., acțiunea
fiind în plină desfășurare".
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TIMIȘ. Desfacerea pro
duselor de bază — judicios
asigurată. In mai muIte Judete
•
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muntelui", cunoscută sub denumirea de „Papucul doamnei",
este îngrijită și ocrotită de toți
locuitorii din împrejurimi. Din
păcate, in această vară, unii
excursioniști și-au permis să
calce în picioare... „Papucul
doamnei", iar alții s-o smulgă și
să-și facă din ea buchețele efe
mere... Fie ca această imagine,
ca un clopoțel, să le amintească
nu numai de gingășia ei, ci și de
datoria lor de a o ocroti, în vara
viitoare și întotdeauna.

Cu migala
și iscusință
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Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scinteii"

voi găsi întotdeauna cantitățile fi
rești, n-are rost să mai cumpăr
luna viitoare din nou 6 kg. în
aceeași situație sînt. desigur, cei
mai mulți dintre concetățenii mei.
Și nu văd de ce ar proceda altfel.

GORI. Aprovizionare nor
mală, economie de timp.
Și în județul Gorj repartizarea
fondului de marfă pe localități,
cartiere, unități comerciale se face
în funcție de numărul locuitorilor
și de cerințele unui consum firesc.
La raionul de produse alimen
tare al magazinului „Parîngul" din
Tîrgu Jiu, printre cumpărători
l-am întîlnit pe tovarășul Chirilă
Milcu, maistru la Combinatul de
prelucrare a lemnului din locali. tate.
*
— Cum apreciați aprovizionarea
magazinului ?
— Normală. Faptul că ni se asi
gură marfă suficientă pentru cel
care locuim în preajmă și că se
refuză satisfacerea cerințelor exa
gerate ale unor elements care dau
altă destinație produselor mi se
pare foarte firesc. Am citit în ziare
că în orașele mari sînt unii cetățeni
care și-au transformat cămările pro
prii în depozite „en gros". Au sau
nu au nevoie, cumpără de diminea
ța pină seara tot ce găsesc prin ma
gazine — îndeosebi zahăr și ulei.
Or, priviți în schimb cum se vinde
în magazinul acesta zahărul și
uleiul ; fiecare cumpărător solicită
mărfuri în mod cumpătat, în func
ție de numărul membrilor săi de
familie, de cantitatea de marfă
repartizată magazinului. Oamenii
găsesc astfel întotdeauna cantită
țile de produse necesare, fără pier
dere de timp. Civilizat, echitabil.

ne și depozite — programe
prelungite de funcționare.
Pentru vehicularea și desfacerea
in condiții corespunzătoare a fon
dului sporit de marfă pus la dis
poziția populației în perioadele
„de vîrf", este firesc ca orarul
magazineloi’ și depozitelor alimen
tare să fie prelungit. Propuneri de
acest gen s-au făcut și în numere
le anterioare ale ..Scinteii". Se
evită, astfel, deprecierea mărfuri
lor perisabile, staționarea prelun
gită a produselor în depozitele
intermediare, aglomerarea unită
ților de desfacere.
— La Tirgoviște și in celelalte
orașe ale județului, orarul unită
ților I.L.F. se prelungește automat
cînd există în stocul lor cantități
mari dc produse perisabile. Odată
cu modificarea orarului de funcțio
nare. am stabilit sporirea numărului
de tonele și puncte mobile de des
facere — ne spune tovarășul
Gheorghe Trandafirescu, directorul
Direcției comerciale din județul
Dîmbovița. în această toamnă am
deschis circa 25 asemenea unități
sezoniere. Apariția lor a permis
să desfacem un volum de marfă
sporit, bunăoară, la legume cu pes
te 150 tone zilnic.
La Ministerul Comerțului Inte
rior am aflat că in toate județele
țării unitățile comerciale cu ridi
cata de produse alimentare, unită
țile I.L.F., punctele sezoniere de
vinzare funcționează cu orar pre
lungit, în funcție de stocurile de
marfă pe care le au de desfăcut.
★

Secvențele relatate mai sus sînt
caracteristice desfășurării comer
țului cu produse alimentare, cu
legume și fructe. în această peri
oadă de vîrf a aprovizionării. Fon
dul de marfă existent și condițiile
create pentru desfacerea lui consti
tuie un serios îndemn, atît pentru
lucrătorii din comerț, cit si pentru
cetățeni, de a conlucra pentru a
se asigura continuu o activitate
comercială
normală,
civilizată,
echitabilă, în spiritul legii.

Noul centru civic al orașului Bistrița

(Urmare din pag. I)

I
I
I
I

Multe case mari și frumoase
întîlnești la tot pasul în comuna
Ghelari, din județul Hunedoara.
Dar una dintre ele, cu numărul 3,
de pe strada Nucului, constituie
punctul de mare atracție pentru
toți oaspeții acestei așezări de
oameni gospodari. Toate

căperile casei
constituie
intr-o veritabilă expoziție de
artă populară de o nease
muită frumusețe. Dintre nume
roasele sale creații cu acul, cu
firul de lină sau borangic, cu
fantezie și iscusință, gospodina
Safta Toma a ținut să „pozeze"
alături de o vitrină cu păpuși
in „portul pădurăresc", specific
locului. Asemenea unuia dintre
costumele pe care și le-a făcut
ea însăși și pe care le poartă
cu drag și mîndrie.

cios. tinîndu-se seama de cantită
țile fondului de marfă disponibil,
de numărul locuitorilor, de cerin
țele asigurării unui consum rațio
nal. Directorul adjunct al I.C.S. Alimentara din Timișoara, tovarășul
Gh. Robescu. ne-a spus în acest
sens :
— Toate cele 150 de unități ali
mentare din municipiul nostru
funcționează ca ..microcase de co
menzi". la care se pot adresa cetă
țenii ce locuiesc în zona de servire
a unui magazin sau altul. Practic,
fiecare șef de unitate are la dispo
ziție note de comandă, pe care, de
comun acord cu solicitanții — tele
fonic sau în mod direct — le com
pletează cu cantitățile de produse
solicitate. Pină acum sistemul s-a
aplicat la aprovizionarea eu zahăr
și ulei, dar, cu unele îmbunătățiri,
ar putea fi extins. Personalul înca
drat în muncă în Timișoara, care
face navetă și studenții căsătoriți
se aprovizionează cil ulei și zahăr
după același sistem. S-au rezervat
cantități corespunzătoare de mărfuri
și pentru alte categorii de cetățeni,
de exemplu pentru turiști.
— Care sînt practic avantajele acestui sistem de desfacere ?
— Să vi le spun pe rind. Unu : a
dispărut aglomerația nejustificatâ
din magazine. Doi : au dispărut ca
zurile de cumpărare în scop de spe
culă. ca și de supraaprovizipnare,
care dereglau ritmul firesc al acti
vității comerciale. Trei : consumul
a revenit la cote normale.
— Cum se explică această nor
malizare ?
— în loc de orice altă explica
ție vă voi relata situația din fa
milia mea. Sîntem patru : doi co
pii, soția și eu. în ultimele două
luni am cumpărat cite 6 kg de
zahăr. Deci în total 12 kg. N-am
consumat însă decît 4. Știind că

DÎMBOVIȚA. In magazi

Reporterii și corespondenții
„Scinteii"
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ale tării, printre care și Timiș, des
facerea celor mai solicitate produ
se s-a organizat într-un mod judi

dată relativ recentă, efectele ei pozitive se manifestă
de pe acum. Crearea în județe a unor posibilități lo
cale de aprovizionare cu cele mai multe dintre pro
duse. dezvoltarea gospodăriilor-anexă ale unităților
mari consumatoare, precum și înmulțirea loturilor le
gumicole. ca si a micilor crescătorii de animale ne lîngă
gospodăriile populației s-au resimțit în mod pozitiv pe
piață. în domeniul aprovizionării.
Rezerve mai sînt. desigur, și încă importante. De re
marcat este efortul organizatoric depus pretutindeni
pentru ca in condițiile fondului de marfă existent re
partizarea lui să se efectueze cit mai echitabil.
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De fapt cuptorul de topire
nr. 3. Datorită acestui lu
cru . ne vom situa fără în
doială pe locul doi în țară,
după colegii de la Mediaș,
la producția de cristal.
Fără a exagera cu nimic
se poate afirma că Fabrica
de sticlărie pentru menaj
Bistrița este cea mai bună
unitate economică a jude
țului. De ce le-o fi trebuind
acestor oameni să se „lege
la cap dacă nu-1 doare" ?
Execută produse multe,
frumoase, deosebit de cău
tate si pe piața exter
nă. si totuși nu și-au gă
sit liniște pină nu s-au apu
cat și de fabricarea cris
talului. Au mai creat
lentilele „Fresnel" pentru
panouri solare cu un ran
dament de 55—56 lâ sută.
S-au apucat, de asemenea,

să învelească partea supe
rioară a cuptoarelor de to
pit intr-un păienjeniș de
țevi, pentru a-și produce
singuri apa caldă și căldura
necesară încălzirii halelor.
Economie de circa 100 mii

fruntașilor, argumentează
secretarul comitetului de
partid, maistrul loan Mărgineanu. Dar dacă vrei să
prinzi rădăcini acolo atunci
trebuie să te zbați și să
răzbați. „Cristalul de Bis-

Foto : E. Dichiseanu

la fabrica mecanică, alcă
tuit din ing. loan Mărgi
nean, sudorul Octavia Adacia. strungarul Achim Mol
dovan și ceilalți, cînd ne-a
fost arătat motorul pneu
matic de 25 CP. Aproxima-

OAMENII BISTRIȚEI
lei lunar. Aceeași căldură
recuperată vor s-o pună la
treabă pentru a acționa o
turbină care să le asigure
consumul propriu de ener
gie electrică. Alte sute de
mii de lei economii la pre
țul de cost. Ce resort ali
mentează o asemenea cău
tare continuă ?
— Nu este tocmai ușor să
te menții pe podiumul

Un taxi gonea
pe bulevarde...
____
____i
Toamna trecută avea mare trecere la șo
ferii de taxi din București un cetățean
„străin", în virstă de vreo 30 de ani, cu o
cicatrice pronunțată pe obraz. Cicatricea
contrasta derutant cu hainele albe in care se
purta insul și cu manierele lui degajate de
locatar al marilor hoteluri. Aureola exotică
era atît de tulburătoare, incit șoferul de pe
mașina 2—B—7674, pe lîngă tariful neonorat
al unei curse făcute in zig-zag prin mai tot
Bucureștiul, l-a mai și creditat pe clientul
său o dată cu 300 de lei, după aceea cu
încă 120 de lei, pentru cheltuieli personale.
Mărturisim că de multe amabilități ii cre
deam in stare pe șoferii getax-ului, dar ca
să nu încaseze costul cursei, dînd în schimb
ei înșiși bani cu împrumut pasagerilor, nu-i
bănuiam.
Faima „străinului" a fost spulberată de o
fetiță de 13 ani, tare la istorie și engleză,
care știa să descifreze sensul cuvintelor
„one" și „hundred" și să deosebească por
tretul lui George Washington de acela al
lui Friedrich al II-lea. Tatăl ei, tot taximetrist, pe mașina 2—B—6992, a sosit într-o
după-amiază cu elegantul pasager la scara
blocului, pentru a-i pune copilei la încer
care cultura generală. „Străinul" se oferea
să vindă o bancnota de 100 de dolari contra
sumei de 2 000 de lei. ceea ce omului de
la volan i se părea chilipir curat. Voia doar
să fie sigur dacă bancnota era „bună".
„Expertiza" efectuată de școlăriță a dat
verdict afirmativ și schimbul a fost efec
tuat. Numai că seara, aceeași „specialistă"
a semnalat că bancnota de o sută nu mai e
bancnota de o sută, ci de numai... un dolar.
Extaziat de afacere. întreprinzătorul con
ducător auto n-a mai fost atent la iuțeala
de mină a furnizorului și n-a sesizat mo

trița" nu-i o simplă ambi
ție... De ce să obținem
dintr-un kilogram de topitură doar 140 de lei cînd se
poate de zece ori mai
mult ? E mai multă muncă,
mai multă migală, dar me
rită.
Cam în aceiași termeni
de conștiință și-a' definit
creația, premieră pe țară,
și colectivul de muncă de

tiv la fel s-a exprimat și
cuplul de inventatori Vasile
Vermeșan și Ilie Andrei, de
la Combinatul de prelu
crare a lemnului, despre
banda cu papile pentru în
fășurarea tamburilor de
acționare a transportorului
covorului de așchii de la
instalația de PAL. „Dacă
luăm în calcul doar creș
terea cu 5 la sută a calității

mentul în care respectivul a înlocuit banc
nota cu una de o sută de ori mai puțin
valoroasă.
E ușor de bănuit că păgubașul unei ase
menea escrocherii nu se grăbește să recla
me, divulglndu-și propriile intenții. Se pare
că pe asta și miza traficantul, pe numele
său M. Rafet, zis Ridivan, zis Țuțu, constănțean get-beget, dispărut de acasă și de
la ultimul său loc de muncă — gresor in
tr-un garaj al întreprinderii județene de
transport local — pentru a face pe „străinul"
prin București. Ce a ignorat el a fost reac
ția unui conducător auto la o eventuală re
vedere. Credea că scapă cu expresia : „Mă
confundați, domnule", servită într-o româ
nească stricată, cu accent străin. N-a ținut
cont cu ce viteză poate să se strecoare un
taximetrist bucureștean prin traficul rutier
al metropolei și cum poate să-I ducă în
trombă pină la platoul din curtea Miliției
Capitalei. Recunoscîndu-și greșeala unei
tentații nelegale, în schimbul sancționării
meritate a unui escroc patentat.

Primii la plata,
ultimii la verificări
în ziua’ de 24 aprilie J981, completul Ju
decătoriei sectorului 4 învestit cu găsirea
adevărului în dosarul 2208/1981 a admis ce
rerea inculpaților de a se efectua o exper
tiză tehnică și contabilă. Cu toată preocu
parea, firească și legală, pentru o judecată
fără tergiversări — mai ales într-un ase
menea proces, în care se acuză fraudarea
avutului obștesc cu suma de 120 703 lei —
judecătorii au acordat apărării șansa de
a-și administra probele invocate. Iată insă
că se apropie luna octombrie și experții
numiți nu își pot onora mandatul. întîrzierea nu pare fără legătură cu obiectul cauzei.
Inculpații, în cap cu inginerul Maior Ni-

plăcilor, ne-au spus ei, ob
ținem anual o eficiență
economică de 3 milioane
doar la nivelul combinatu
lui nostru".
învățind să stăpînească
tot mai iscusit tehnica mo
dernă. avintîndu-se cu în
drăzneală pe teritoriul nou
lui, oamenii acestei tinere
platforme industriale, in
frunte cu comuniștii, răs
pund prin fapte însufletitoarei chemări pe care le-a
adresat-o. în octombrie
1974. secretarul general al
partidului : „Mai cu seamă
dumneavoastră, cei din Bis
trița... trebuie să vă dezvol
tați in ritm inalt si din
punct de vedere al pregă
tirii profesionale, al acu
mulării de cunoștințe, să
creșteți de cinci ori pentru
a putea îndeplini sarcinile
pe care le aveți".

colae. dețineau diferite funcții pe un șan
tier de imbunătățiri funciare. Șantierul se
numea „Ștefânești", preluind o toponimie
rustică ce sugera și destinația lui — de a
contribui la marele proces de modernizare
a agriculturii prin amenajări ale pămintului, ordonări ale apelor, aducerea deasupra
ogoarelor a „ploii" dirijate de om. Dar
lotul condus de inginerul Maior lucra nu
mai cu numele în folosul agriculturii, pen
tru că, faptic, înălța cu spor o clădire admi
nistrativă pe șoseaua Olteniței din Capitală.
Zorul constructorilor i-a inspirat șefului de
lot ideea de a-i ponta de două ori : o dată
ca încadrați pe schema „constructorului" și
o dată ca încadrați pe schema „beneficia
rului". Acest record de retribuție a coincis
cu obiceiuri despre care s-au rostit în sala
de judecată asemenea declarații : „Din
suma încasată i-âm dat lui Maior două
sute, iar în februarie trei sute de lei" (mar
torul M. M.) sau și mai picant : „Din suma
totală încasată i-am dat lui Maior 4 300 sau
4 400 lei. I-am dgt acești bani pentru că
mi-a spus că i se cuvin lui pentru că are
și el alte obligații" (martorul S.D.). De
altfel. desigur cu diminuări, fostul șef al
lotului de constructori, devenit șef al lotu
lui de inculpați, a declarat și el în fața
judecătorilor : „Recunosc că, din sumele
primite de muncitori, aceștia mi-au dat
și mie".
în prezenta însemnare nu e vorba insă de
vinovăția sau nevinovăția lui M. N„ ci de
tergiversarea expertizei dispuse de instanță.
Menirea specialiștilor era să verifice dacă,
printr-o presupusă activitate de 18—20 de
ore din 24 (1), retribuiții ar fi putut efectua
lucrări pe două șantiere in aceleași zile.
Proba simplă propusă de instanță : să arate
ce lucrări au efectuat. Iată insă că lunile
trec și nimeni, nici din partea constructo
rului, nici a beneficiarului, nu se grăbește
să indice rezultatul presupusei munci. Pro
babil că nu se vede. Nu se zărește de sub
maldărul de ștate. Sînt multe hîrtii, doar
s-a plătit de două ori! Chiar dacă nu s-a
verificat, ca lumea, nici măcar o dată.

Stațiunea Bușteni — mereu bucuroasă de oaspeți
Stațiunea Bușteni este prin
excelență un loc minunat de odih
nă : 880 m altitudine. înconjurată
de munți înalți și împăduriți, aer
pur, puternic ozonat, ferită de vînturi.
Bușteni este și principal loc de
pornire in ascensiuni montane pe
numeroase poteci marcate : Cas
cada Urlătoarea, cabanele Gura

Dihamului,
Poiana
Izvoarelor,
Omu, Piatra Arsă, Babele. Caraiman. Din stațiune se poate lesne
ajunge pe Platoul Bucegilor (ca
bana Babele) cu telecabina. Bilete
și informații suplimentare se pot
obține de la toate agențiile și fi
lialele oficiilor județene de turism,
precum și de la cele ale I.T.H.R.
București.

Plusul la greutate —
minus la sănătate
Greutatea corporală normală — si chiar ideală — a devenit în
ultimii ani o preocupare nu numai a persoanelor care vor să-si păs
treze suplețea și. tinerețea, dar, mai ales, a medicilor de diferite spe
cialități, care, mai înainte de a prescrie medicamente, recomandă : căutațl
să reduceți din greutate dacă vreți să fiți iarăși sănătoși I Despre această
legătură dintre supragreutatea corpului si starea de sănătate ne-a vor
bit dr. DUMITRU LACATÎȘ, șeful centrului de nutriție și boli metabo
lice din Iași, autor a numeroase lucrări de cercetare în acest domeniu.

sivă a metabolismului bazai și ca
urmare o scădere a necesarului de
calorii, de alimente. A exagera, a
consuma tot atît ca in anii tinereții
înseamnă a condamna propriul or
ganism la o supragreutate. ca si cum
l-ai obliga să care un sac din ce in
ce mai greu, dar cu forte fizice t ’4
mai reduse.
Iată de ce Comitetul de experțl
în nutriție al Organizației Mondiale
a Sănătății recomandă scăderea aportului caloric, deci a alimentelor
consumate, cu 7 la sută pentru fie
care 10 ani între 40—65 ani și cu
10 la sută după virsta de 65 ani.
Asemenea măsuri de reducere a con
sumului de alimente sînt absolut ne
cesare pentru prevenirea creșterii
greutății care se
înregistrează ade
seori după vîrsta
de 40 de ani.
— Aceste reco
mandări au în ve
dere unele limi
tări
cantitative,
dar din punctul
de vedere al calității, al consumului
unor anumite alimente, ce ne puteți
recomanda ?
— în primul rind. se înțelege că
este esențială scăderea cantității (aportului global de calorii) de ali
mente consumate pe zi. Din punc
tul de vedere al calității alimente
lor. virstnicul trebuie să știe să pre
vină si apariția unor- tulburări di
gestive si metabolice determinate de
particularitățile anatomice si func
ționale în special ale organelor di
gestive (dentitia. absorbția mai difi
cilă. scăderea activității intestinului,
scăderea secrețiilor digestive etc.),
ceea ce are ca efect o digestie mai
dificilă a unor alimente. Alimenta
ția vîrstnicului trebuie alcătuită ne
baza unor reguli fundamentate știin
țific : scăderea cu 15—20 la sută a
aportului caloric global, ceea ce în
seamnă pentru bărbați circa 2100
k/calorii. iar pentru femei circa 1 900
k/calorii. La obezi acest aport va fi
mai redus, corespunzător excesului
ponderal. Scăderea consumului de
zahăr si derivatele acestuia, care aduc multe calorii în organism dar
sînt lipsite de vitamine. Este indi
cat consumul de legume si fructe
proaspete, sursă importantă de vi
tamine. substanțe minerale si în spe
cial fibre alimentare, acestea din
urmă avînd un rol deosebit în asigurarea unui tranzit intestinal și
unei digestii normale.
O recomandare specială trebuie
făcută în final privind formarea unor deprinderi sănătoase la copii,
pentru a-i feri de un comportament
alimentar greșit. Un copil gras este
mai sensibil, mai puțin rezistent la
bolile copilăriei si datorită părinți
lor prea „grijulii" rămîne cu obice
iul nesănătos de a mînca peste mă
sură, de a se „îndopa". El va deveni
un obez suferind toată / viata con
secințele unei obișnuințe nesănă
toase.

— încă de la începutul secolului
nostru s-a constatat, pe baza statis
ticilor provenite de la companiile de
asigurări din S.U.A., că excesul pon
deral, cu cît este mai mare, cu
atît starea de sănătate este mai ne
satisfăcătoare. moartea mai precoce
si in procent ridicat. Pe baza aces
tor statistici s-au făcut și calculele
respective : pentru un exces ponde
ral ce depășește cu 30 la sută greu
tatea normală, taxa de asigurare este
de două ori mai mare decît la un
bolnav cu T.B.C. evolutiv, de pildă.
Si asta pentru că un T.B.C. evo
lutiv se poate trata cu rezultate bune,
ne cînd o obezitate instalată este asociată de obicei cu o serie de boli
ca ateroscleroză. hipertensiune sau
diferite alte afec
țiuni cardiovascu
lare, artroze, insu
ficiență respirato
rie, dischinezii bi
liare sau alte boli
hepato-biliare etc.
Deci, statistic, s-a
dovedit că obezi
tatea, prin toate aceste complicații pe
care le favorizează sau le determină,
scurtează viața,
— Dar ce se înțelege prin greutate
normală și greutate ideală 1 Cînd de
vine supragreutatea obezitate ?
— Greutatea ideală este cea care
corespunde celei mai mari speran
țe de viață și este de fapt greutatea
normală de la vîrsta de 20—25 ani.
Mulți consideră că avînd citeva ki
lograme. în plus ,sînt obezi. O per-,
soapă nu este obeză (cu exces pon
deral prin depunere de grăsimi)
decît dacă depășește cu 30—40 la
sută greutatea normală. în . general,
se consideră că greutatea normală
corespunde înălțimii în centimetri,
minus 100. Astfel, un individ care
are înălțimea de 170 cm ar urma
să cîntărească cel mult 70 kg.
Dacă în trecut
obezitatea era
un semn de sănătate, frumusețe si
prosperitate, astăzi ea este conside
rată o expresie a inesteticii, dar, mai
ales, a bolii. Studiile si observațiile
efectuate de colectivul nostru. în
decurs de șase decenii, dovedesc, de
pildă, că bărbații care cîntăresc cu
30 la sută mai mult decît cei cu greu
tate „normală" sau „ideală" au un
risc de două ori mai mare de a con
tracta boli mai grave pe parcursul a
zece ani, de exemplu.
— Cum se ajunge la supragreutate?
— Extrem de ușor : se constată că
in decursul vieții adulte, de obicei
se adaugă cu ușurință 0,500 kg pe
an (deci 1,5 gr pe zi I), ceea ce în
seamnă puțin la prima vedere, dar
asa se ajunge la o acumulare de
15—20 kg în anii de maturitate. Cu
alte cuvinte, un plus de numai 10 ca
lorii pe zi ne adaugă la bătrînețe
12—15 kg în plus la greutatea corpu
lui. De fapt, ideal ar fi ca la 60 de
ani să avem aceeași greutate ca la
20 de ani. ceea ce se realizează mai
rar după cîte știm. Este bine să amintim că după vîrsta de 30—40 de
ani în organism intervin o serie de
modificări biochimice care se traduc,
între altele, si prin scăderea progre

Riscurile stocării
Mania supraaprovizionării cu unele bu
nuri nu se limitează la produse alimentare.
„Hîrciogărismul" vizează, în scopuri foarte
pragmatice, desigur, fel de fel de obiecte.
Dactilografa B. El., zisă Coca, avea in casă,
printre alte lucruri de preț, aproximativ 100
(una sută) bucăți stilouri de proveniență
străină. Nu colecționa instrumente de scris,
stilourile erau noi și de aceeași marcă.
Excesiva înzestrare a gospodăriei ei a
atras atenția unor amatori de aventuri
palpitante. Taifas Anghel, primitor-distribuitor la întreprinderea locală de transport
de marfă București, confident apropiat al
depozitarei stilourilor. a relatat lui Strat
Ion Virgil, jurisconsult la spitalul Colentina.
despre impresionantul stoc. S. I. V. a ticluit
de îndată un plan care a fost jucat fără
cusur astfel :
Taifas și-a invitat amica la o plimbare cu
mașina, iar in timpul plimbării i-a propus
să ia o gustare Ia „Hanul Prahova". A asi
gurat-o că poate să-și lase fără grijă poșeta
în automobil. S-au îndreptat visători prin
soarele mieros de toamnă spre terasele
reputatului local, pindiți de după castani de
Strat Ion Virgil. Cînd s-a asigurat că roman
tica depozitară de stilouri s-a așezat la masă.
S. I. V. a mers la mașina amicului și com
plicelui său, care-i încredințase cheile por
tierei, și s-a așezat înăuntru. Conform aș
teptărilor, cheile apartamentului erau în
poșetă. Calm, dar operativ,-le-a luat mulajul
într-o bucată de plastilină, după care a
închis poșeta, portiera și s-a dus acasă,
începind să facă pe lăcătușul. S-a dovedit
că are înclinații și pentru această meserie.
Cheile făcute după mulaj s-au potrivit de
minune la apartamentul vizat.
înăuntru, depozit de valori, nu altceva.
Stilourile constituiau o bagatelă pe lingă

Convorbire consemnată de
Elena MANTU

radiocasetofonu! sofisticat, bijuteriile de aur
și argint, obiectele de îmbrăcăminte etc.
După evaluările reclamantei, i s-au furat
bunuri în valoare de 46 000 de lei.
Cercetarea n-a fost lipsită de dificultăți.
Autorul și complicele lui s-au comportat
după comiterea faptei cu și mai multă
precauție decit anterior ei. De prins, după
cum s-a văzut, tot au fost prinși. Pe lingă
regretele de rigoare, amîndoi au mărturisit
că ideea furtului le-a venit comentînd între
ei numărul mare de stilouri deținut de
păgubașă. Depozitul de stilouri a avut, ca
să spunem așa, un efect șocant asupra
unor conștiințe șovăielnice. Ca să vezi 1

Din caietul
grefierului
„Aceste certificate medicale demonstrează
că plîngerile unei femei care joacă rolul de
victimă fiind tinără, găsesc cu cea mai mare
ușurință înțelegere și sprijin împotriva
adevărului".
(Din părerile lui D. V. Ciprian, expri
mate în motivele de recurs împotriva
sentinței civile nr. 205/1981 a Judecăto
riei sectorului 5)
«

„Pirîtul are cu ce-mi plăti gardul distrus
și zidul umezit, căci și-a făcut două cavouri
la cimitir, lucrînd în particular torturi și
prăjituri la nunți. Are o putere mai sănă
toasă decit mine, care sînt doar șef de or
chestră la cabana „Rediu" și n-am atiția
bani".
(Din dosarul nr. 452/1981 al Tribunalu
lui județean Botoșani)

Serqiu ANDON
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TERMENEL
STABILITE!
Pentru u obține, in funcție de zone,

recolte de 3000 — 5000 kg

griu Iu hectar
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buzău: Mecanizatorii

Clipe din

lucrează bine și cu spor

minutele lungi

La 20 septembrie, în județul Bu
zău a început însămînțarea cerea
lelor de toamnă pe cele 82 500 hec
tare. Din discuția purtată cu direc
torul S.M.A. Poșta Cîlnău, tovarășul
Ștefan Jipa, am reținut : „Respec
tarea riguroasă a tehnologiilor de
pregătire a terenului și semănat
este condiția esențială pentru obți
nerea unor recolte mari de grîu și
orz. După cum vedeți, pregătim te
renul aproape grădinărește, iar acolo unde el este uscat am aplicat
cîte 3—4 discuiri, evitînd astfel de
nivelările și deci posibilitatea for
mării de bălți. In intreg consiliul
au fost pregătite pînă la 25 septem
brie 4 500 hectare de teren, din care
1 400 hectare au fost semănate cu
griu, iar 250 hectare cu orz".
Aceeași preocupare pentru reali
zarea unui bun pat germinativ și
în consiliul agroindustrial Ziduri.
„Deoarece la noi nu a mal plouat
din luna mai, am organizat forma
ții de tractoare «A 1 800-, echipate
cu discuri mari, care afinează pămîntul la 16—18 cm adîncime — ne
spune inginerul-șef al consiliului,
Sterian Porumb. La pregătirea te
renului înregistrăm 452 hectare pe
zi, iar la semănat — 384 hectare,
fapt ce ne va permite să încheiem

semănatul griului plnă la 10 oc
tombrie, iar al orzului — pină la
5 octombrie".
Nu putem spune același lucru
despre utilizarea tractoarelor în con
siliul agroindustrial Rîmnicu Sărat.
Aici, ca urmare a faptului că apro
vizionarea cu anvelope și acumula
tori nu s-a făcut din timp, 20 de
tractoare staționează. Inginerul-șef
al consiliului, tovarășul Ion Paraschivoiu, ne asigură că „problema va
fi rezolvată în următoarele cîteva
zile". In prezent se fac arături cu
40 de tractoare în două schimburi,
iar la semănat lucrează 8 formații
cu 37 de semănători.
Pînă în seara zilei de 25 septem
brie, în județul Buzău s-au semă
nat 11 000 de hectare cu grîu, 4 760
hectare cu orz și 600 hectare cu orzoaică. De asemenea, terenul pre
gătit însumează peste 36 000 de hec
tare. Avînd în vedere instabilitatea
vremii, este necesară o mai bună
organizare a forțelor de muncă, uti
lizarea la întreaga capacitate a trac
toarelor și semănătorilor pentru ca
însămînțarea griului și a orzului să
se efectueze în perioadele optime.

Stelian CHIPER

corespondentul

*
„Scînteii

MUREȘ în loc să aplice tehnologia

nouă, repetă o autocritică veche

OAMENI Al MUNCII DE PE OGOARE,
asigurați executarea unor lucrări
de cea mai bună calitate, în timpul
optim - garanția realizării producțiilor
prevăzute!

Cooperativele agricole Nazna și
Păneț fac parte din același consiliu
agroindustrial — Tîrgu Mureș. DeȘi
sint situate la mică distanță una de
alta și cu condiții de sol aproape
identice, recolta medie de griu rea
lizată la hectar în acest an a fost
cu totul diferită : la Nazna —
3 532 kg, iar la Pănet — 1816 kg.
Ce fac în aceste zile și unii, și alții
pentru a obține recolte bune în
1982 ?
Mergem la C.A.P. Nazna. dar nu
găsim pe nimeni. Teodor Orzea,
președintele unității. Alexandru
Bad, inginerul-șef, și Ștefan Roman,
șeful secției mecanizare, se aflau pe
o tarla de 25 hectare, departe de sat.
„Am însămînțat orzul pe toată su
prafața și acum am declanșat însă
mînțarea griului. După cum vedeți,
lucrăm cu forțe puternice — 10 trac
toare — pentru realizarea unui bun
pat germinativ. Cu cele trei soiuri
de grîu pe care le utilizăm în acest
an sîntem deciși să obținem, în
condiții de deal, peste 4 000 kg grîu
Ia hectar".
Este de așteptat ca șl la C.A.P.
Pănet să se lucreze Intens și bine.
Dar...
„Anul agricol 1981, cînd noi am
obținut o producție de griu slabă —
ne spune Iosif Banu, inginerul-șef
al acestei cooperative agricole —
ne-a arătat că diminuarea recoltei
s-a datorat mai ales neîncadrării lu
crărilor pregătitoare și semănatului
în perioada optimă. în atare condiții,
n-am mai putut aplica nici tehnologiile-cele mai adecvat^.. Toamna
trectffă am făcut o greșeara pe'eare
nu o vom mai repeta". Un adevăr
recunoscut deschis, dar pentru a în
drepta lucrurile nu-i de ajuns să re
cunoști greșeala, trebuie să acționezi
în consecință. Spunem aceasta întrucît conducerea unității nu a tras
toate învățămintele cuvenite în
urma muncii desfășurate toamna
precedentă, cînd ultima sămînță de

griu a fost pusă sub brazdă abia la
3 noiembrie. Că ritmul de lucru și
calitatea lucrărilor nu sînt nici
acum corespunzătoare, ne-am con
vins la fața locului.
...Vineri, 25 septembrie, ora 10,15.
Timpul de lucru fiind bun. nu spe
ram să găsim la secția de mecani
zare sau la sediul cooperativei pe
nimeni, în afara unor mecanici de
întreținere. Dar, deși lucrările agri
cole s-au aglomerat mult, vreo 20
de cooperatori se învîrteau fără rost
prin curtea cooperativei. Printre
aceștia, președintele Lovas Iosif, in
ginerul-șef și tehnicianul cu protec
ția plantelor, iar în curtea secției de
mecanizare — șeful secției și alți
mecanizatori lucrau de zor la repa
rarea unei... biciclete. „Cum decurg
însămînțările ?“ — îl întrebăm pe
președinte. „Să știți de la mine că
6 tractoare lucrează la discuit și 3
la semănat. în cel mult o zi vom
încheia însămînțarea orzului pe cele
250 hectare, iar dacă totul merge
bine, la 15 octombrie vom da gata
și griul. Și mal notați : mecaniza
torii noștri execută lucrări de cea
mai bună calitate". Dar, după cum
ne-au spus apoi unii mecanizatori,
cadrele de conducere controlează ca
litatea lucrărilor agricole din...
curtea unității, nu In cîmp. Din si
tuația operativă aflăm că din cele
480 hectare prevăzute a fi semănate
cu grîu, abia 80 au fost arate și doar
32 pregătite în vederea incorporării
seminței.
De unde or fi deprins inginerul"
șef și președintele acestei coopera
tive meșteșugul vorbelor goale ? Nu
se uită cum și cît lucrează vecinii
lor din Nazna, nu Înțeleg că vorbind
de tehnologia nouă doar, repetînd o
autocritică mai veche sau prezentînd rhersul campaniei In «culori
trandafirii se vor trezi și In anul
viitor cu hambarul aproape gol ?

Gheorghe GIURGIU
corespondentul „Scînteii’'

Marea răspundere a specialiștilor din agricultură
(Urmare din pag. I)
buțiile și răspunderile consiliilor
de conducere, președinților, inginerilor șefi, ale celorlalte cadre
tehnice și economice din cooperativele agricole de producție, precum și ale direcțiilor generale județene pentru agricultură și ii>dus trie alimentară. In mod necesar și firesc, ea subliniază limpede
sarcinile care revin specialistului
agricol privind stabilirea și apli
carea în producție a celor mai
adecvate tehnologii, promovarea și
generalizarea progresului tehnic
în toate sectoarele agriculturii.
Aplicarea acestor prevederi de
mare însemnătate presupune ca
specialistul agricol să cunoască te
meinic specificul zonei în care își
desfășoară activitatea, caracteris
ticile solului și alte elemente care
să-i permită să adapteze recoman-

dările cu caracter general la con
dițiile locale. Faptul că mulți in
gineri agronomi lucrează ani de-a
rindul în aceeași unitate agricolă
dă acestora posibilitatea de a cu
noaște pămîntul „bucată cu buca
tă", a stabili elementele tehnice
care asigură buna executare a lu
crărilor în cursul întregului an.
Dimpotrivă, cei care nu se leagă
de o unitate agricolă, cei care sub
un motiv sau altul se mută din loc
în loc sînt tentați să aplice după
șablon tehnologiile-cadru. De aici
și necesitatea ca specialistul să
se integreze organic în activi
tatea economică și socială a uni
tății agricole, să lucreze pe teren,
alături de mecanizatori și ceilalți
oameni ai muncii, ajutîndu-i cu
sfaturile și cunoștințele sale pentru
a munci mai bine, mai productiv.
Pentru ca toate lucrările care se
execută acum în agricultură și care

privesc viitoarea recoltă de cereale
păioase — arăturile, pregătirea pa
tului germinativ și însămînțările —
să poarte girul înaltei calități, este
necesar ca specialistul agricol să
dea dovadă zi de zi de competență
și răspundere. Bine documentat, el
să arate de ce este bine să se pro
cedeze intr-un anumit fel, ce ur
mări negative poate avea asupra
recoltei neglijarea unei lucrări. Or,
se mai întîlnesc cazuri cînd unele
cadre tehnice, din dorința de a ra
porta cit mai operativ încheierea
semănatului, nu urmăresc în mod
consecvent pe teren aplicarea ri
guroasă a măsurilor stabilite, ad
mit executarea lucrărilor în asalt,
abateri de la calitate. în repetate
rînduri, tovarășul Nicolae Ceaușescu
a subliniat că trebuie să se pună
capăt practicii de a se raporta rea
lizarea planului fizic de însămînțări
fără a se ține seama de calitatea lu-

crărilor, de felul cum au fost execu
tate. Din această indicație rezultă
cerința ca specialistul să situeze pe
primul plan al activității sale calita
tea lucrărilor. Bineînțeles, măsurile
stabilite de el trebuie să-și găseas
că reflectare în rezultatele superi
oare în producție.
în aceste zile, cînd se însămînțează
cerealele de toamnă, organele și or
ganizațiile de partid, direcțiile agri
cole sînt chemate să creeze cele mai
bune condiții inginerilor agronomi,
celorlalte cadre tehnice din agricul
tură pentru executarea la timp și
în mod corect a tuturor lucrărilor
agricole de sezon, pentru respec
tarea fermă a tehnologiilor stabi
lite, pentru creșterea continuă a
răspunderii mecanizatorilor si a ce
lorlalți oameni ai muncii fată de
calitatea lucrărilor executate, asigurîndu-se astfel o bază puternică
creșterii producției agricole.

ale campaniei
Specialistul era chiar
primarul comunei Scurtă
întilnire a cadrelor de conducere din comuna Curtești
— Botoșani pentru repartizarea
noilor sarcini determinate de
evoluția lucrărilor pe ogoare.
S-a stabilit ce are de făcut fie
care. „Ne-ar mai trebui un spe
cialist care să facă probele
celor șase semănători'1, a inter
venit președintele C.A.P. „Asta
o rezolv eu, a răspuns primarul
comunei,
Gheorghe Hobjilă.
Vine la mine un
.... prieten
,____ cu
__
care am lucrat la întreprin
derea mecanică pentru agricul
tură și industrie alimentară din
Botoșani. Cunoaște brăzdarele
semănătorilor. Veniți deseară la
secția de mecanizare să asistați
la probe". Seara, răspunzind in
vitației, au venit toți. Semănătorile, pe bancurile de probe, func
ționau fără reproș. „Dar priete
nul de la I.M.A.I.A. a și plecat ?“
— l-au intrebat pe primar. „Eu
sînt meseriașul — le-a răspuns
primarul. Ați uitat că am fost
mecanizator, că am lucrat cițiva
ani buni ca lăcătuș mecanic ? Să
nu credeți că de cînd m-ați ales
primar mi-am aruncat meseria
in pod...". Cînd s-a trecut din
nou la repartizarea sarcinilor
pentru ziua următoare, primarul
s-a... autorepartizat in formația
pentru discuit terenul. Pe listă,
după numele celor zece mecani
zatori repartizați inițial, unul
dintre cei de față a adăugat
cu creionul : „Tov. primar".
(Silvestri Ailenei).

Un nou bazin carbonifer
racordat la circuitul
productiv al țării
• La 7 septembrie 1981 a inceput să producă cel dinții
complex mecanizat la mina Husnicioara ® in primele
20 de zile de activitate s-au extras 10 000 tone de
cărbune • Proiectanții au aplicat o soluție originală
pentru deschiderea minei, care a permis începerea pro
ducției cu un an mai devreme

Griul și neghina... In
Județul Alba sint unități agri
cole care au început semănatul,
dar nu au asigurată toată sămința. De ce ? Pentru că după ce au
trimis probele la laborator au
primit buletine... negre. Ceea ce
înseamnă că griul trebuie selec
tat. Conducerile unor unități au
făcut ceea ce trebuiau să facă
de la bun inceput: au ales griul
de neghină, cum se spune. După
repetarea analizelor au primit
buletine roșii. Dar cooperativele
agricole din Cetatea de Baltă,
Cărpiniș, Sard, Ighiu abia zilele
trecute au trimis din nou pro
bele la laboratorul din Alba lulia. Aici insă, volumul lucrărilor
a crescut, iar analizele nu pot
fi
,'i încheiate prea
repede,
Alte unități tot .amină
....... preluarea seminței prin schimb.
In fruntea intîrziaților sint
cooperativele
agricole
din
Spălnaca, care mai are de ri
dicat 35 tone de griu, Micești —
18 tone, Cisteiu de Mureș — 17
tone. Se pare că specialiștii
din unitățile respective au dat
uitării un lucru elementar, dar
esențial în profesia agronomu
lui : înainte de a fi însămințat,
griul trebuie ales da neghină.
(Ștefan Dini că).

Semințe tratate cu...
lopata.
ace’ta, in jude
țul Satu Mare întreaga cantitate
de orz de peste 2 400 tone a fost
tratată centralizat, in două cen
tre — la Moftin și Satu Mare —
sub stricta supraveghere a spe
cialiștilor. Tratarea semințelor
de grîu s-a organizat pe consilii
agroindustriale, de față fiind și
un specialist de la inspectoratul
județean pentru protecția plante
lor. In această privință se mani
festă și unele deficiente. La
cooperativele agricole Stîna, Supuru de Jos, Socond și al
tele nu se folosesc porzolatoarele, tratarea semințelor făcindu-se cu... lopata. Condu
cerile unităților respective, agronomii de aici cunosc (și re
cunosc !) că, în felul acesta, nu
se poate asigura o tratare cores
punzătoare, „îmbrăcarea" omo
genă a întregii semințe care o
protejează împotriva bolilor. Dar
pentru că și in anii trecuți au re
curs la această metodă rudimen
tară, fără a fi trași la răspunde
re, au pus mina din nou pe lo
pată. A sosit insă timpul ca orga
nele agricole județene să-i de
termine a înțelege clar că astfel
de practici în tratarea semințelor
sint inadmisibile. (Octav Grumeza).

EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ la tribuna „Scînteii"
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COLECTIVUL ÎNTREPRINDERII „CARPATEX" DIN BRAȘOV PROPUNE SPRE GENERALIZARE UNITĂȚILOR TEXTILE

Un nou procedeu tehnologic, mai economic,
de fabricare a țesăturilor
Ați auzit de „termofixare" ?
Este un termen de specialitate,
foarte uzual în limbajul lucrători
lor din întreprinderile textile Care
produc țesături din fibre chimice
sau in amestec cu fibre naturale,
Fără a intra în detalii tehnice, în
esență, procedeul tehnologic de
termofixare asigură țesăturilor un
tușeu plăcut și o rezistență la pur
tare superioară, asemănătoare ce
lei mai bune lini. Iată însă că in
ultimele luni la întreprinderea
„Carpatex" din Brașov acest ter
men a început să dispară din lim
bajul textiliștilor. De ce ? Ingine
ra Eugenia Grigoraș, șefa compar
timentului de cercetare al între
prinderii brașovene, ne spune :
— Dispariția acestui cuvînt se
explică prin dispariția a însuși pro
cedeului tehnologic respectiv.
— Și atunci cum se mai asigură
proprietățile calitative ale țesătu
rilor ?
— S-a renunțat la procedeu, ca
operație tehnologică de sine stătă
toare. nu și la efectele pe care le
determina termofixarea. Numai că
aceste efecte se obțin printr-un alt
procedeu tehnologic, de „decatare“. Este vorba de un procedeu
care se aplica și pînă acum la noi.

dar care a fost perfecționat prin
eforturile creatoare ale specialiști
lor noștri, puțind asigura acum
atit performanțele proprii lui, cit
și pe acelea pe care le realiza îna
inte termofixarea.
— Ce v-a determinat să înlocuiți
un procedeu tehnologic cu altul ?
— Rațiuni de ordin economic,
Să fiu mai explicită : procedeul
termofixării este uni procedeu
energointensiv, adică necesită un
mare consum de resurse energetice. De pildă, în cazul întreprin
derilor cu specificul nostru, pen
tru operația de termofixare se
consumă tot atîta energie electrică
cit pentru o întreagă secție cu zeci
de mașini de țesut. Or, din mo
mentul în care partidul ne-a cerut
să găsim soluții pentru a gospo
dări cît mai eficient energia elec
trică și combustibilul, înlocuirea
acestui procedeu cu altul, mai eco
nomic, a devenit pentru noi o
preocupare prioritară. Și iată că
am reușit.
Trebuie să spunem că sarcina pe care și-au asumat-o cercetătorii și specialiștii întreprinderii
„Carpatex" nu era nici simplă, nici
ușoară. Cercetările și încercările
au început și s-au desfășurat în

tot cursul anului trecut și In prima .jumătate a acestui an. S-a în
cercat mai întîi că proprietățile
imprimate țesăturilor prin termo
fixare, respectiv tușeu și rezisten
ță ridicată la purtare, să se obțină
pe mașinile de decatat existente
în fabrică. S-au făcut zeci de ex
perimentări pe fiecare mașină.
Săptămîni și luni de muncă încor
dată. Deși rezultatele se lăsau aș
teptate, munca cercetătorilor a
continuat cu perseverență, cu con
vingerea că pînă la urmă vor reuși.
Apoi, experimentările au continuat
cu diferite substanțe chimice. Dar,
pe lingă faptul că acestea trebuiau
aduse din import, nu ofereau nici
garanția că se vor obține rezulta
tele scontate,
• în fabrică mai rămăsese o sin
gură mașină ce oferea anumite
speranțe, o mașină de decatat suo
presiune, care imprimă țesăturilor
stabilitate dimensională. Cercetă
rile au fost reluate cu și mai mare
îndîrjire pentru obținerea în pa
ralel atît a caracteristicilor ce se
conferă țesăturilor prin operația
de decatare, cît și a celor asigu
rate de termofixare. Era necesar
să fie reconsiderați principalii pa
rametri de lucru ai mașinii : tem-

peratură, presiune, durata opera
ției. Dificultățile erau in acest caz
cu atît mai mari cu cit acești pa
rametri de lucru trebuiau stabiliți
pentru fiecare articol de țesătură
in parte, în funcție de structura și
conținutul fibrei chimice. Ca ata
re, mergîndu-se din aproape în
aproape, au trebuit făcute probe
cu 4—5 variante de parametri pen
tru a se găsi varianta optimă. Și
aceasta nu la unul sau două arti
cole, ci la 20 ; iar fiecare articol
se fabrica in 10—15 desene și 5—7
culori. O muncă uriașă, care a pu
tut fi desfășurată numai cu pasiu
ne și dăruire. In focul acestor cer
cetări, cheia reușitei a fost în cele
din urmă găsită. Cîteva săptămîni
mai tîrziu soluția era confirmată
de experimentările făcute de cer
cetătorii Institutului de cercetări
textile la întreprinderea de con
fecții și tricotaje-București, în ca
litate de beneficiar al țesăturilor,
precum și de partenerii externi ai
întreprinderii brașovene. Succesul
era deplin.
De atunci, tușeul ți rezistența
ridicată la purtat sînt obținute pe
mașina respectivă, concomitent cu
operația care asigură stabilitate
dimensională stofelor. Așa a dis-
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Notam In pagina specială intitulată
tarul general al partidului, ne spune
„Țării — cit mai mult cărbune !“,
inginerul Dumitru Gheorghe, direc
publicată în „Scînteia" din 10 sep
torul întreprinderii miniere Me
tembrie, că vom reveni în locurile
hedinți. Din capul locului, activita
„fierbinți" ale industriei carbonife
tea de cercetare geologică prin lu
crări miniere, care la Husnicioara a
re din țara noastră, pe șantierele de
investiții și in unitățile producătoa
început pe la mijlocul anului 1979,
re, pentru a înfățișa efortul susținut,
a fost în asa fel dirijată încît lucră
dăruirea patriotică a detașamentelor
rile executate să rămină definitive,
adică să poată fi folosite ca atare
muncitorești angajate într-o acțiune
hotărită pentru îndeplinirea sarcini
6au extinse în faza producției. în fe
lor pe anul în curs în această ra
lul acesta nu numai că a fost ușu
mură de bază a economiei. Munca
rată și activitatea de cercetare geo
minerilor și specialiștilor celei mal
logică. dar ne-am putut forma si o
tinere întreprinderi miniere din Me
imagine mai exactă asupra zăcămîntului. Pentru scurtarea perioadei de
hedinți confirmă — prin rezultatele
începere a producției, lucrările geo
obținute în producție — că aici este
logice au fost urm.ate imediat de
într-adevăr unul din acele locuri,
deschiderea și pregătirea abatajelor
fierbinți, unde se desfășoară o acti
experimentale. De fapt, ca urmare a
vitate intensă pentru a da țării cît
mai mult cărbune ; un loc unde în
indicațiilor date de secretarul gene
urmă doar cu puțin timp, acest ba
ral al partidului, lucrările de pregă
zin carbonifer era o zonă în care
tire și deschidere a abatajelor au
lucrau
geologii,
inceput > imediat
nu minerii.
după lucrările de
Una din sarci
cercetare geologi
însemnări
că. în felul aces
nile deosebit de
ta, am reușit să
importante stabi
de Ia întreprinderea
producem prime
lite la Consfă
le
cantități de
tuirea de lucru
minieră Mehedinți
cărbune chiar
de la C.C. al
P.C.R. cu activul
înainte de des
din
domeniul
chiderea
finan
geologiei, în luna octOmbrfe a anuțării acestei Investiții. Toate lu
lui țrecut, se referea la nececrările executate pînă acum au
sitatea scurtării ciclului de cercefost finanțate din fondurile de
tare și trecerea mai rapidă la
cercetare geplogică. Dacă nu proexploatarea zăcămintelor identificacedam așa, pregătirea abatajelor nu
te. Din acest punct de vedere, felul
putea să înceapă nici astăzi, studiul
cum s-a acționat în Mehedinți pen
tehnico-economio pentru deschiderea
tru cercetarea geologică a zăcămin
finanțării investiției fiind gata și tri
telor. carbonifere și începerea ex'
ploatării constituie o noutate, o do
mis organelor de avizare în aceeași
vadă că ciclul prospectare-producție
săptămină cînd am extras primele
poate și trebuie să fie redus simți
cantități de cărbune.
tor în cazul tuturor lucrărilor de
— Deci scurtarea ciclului cercetareacest fel.
producție a fost posibilă în parte și
întreprinderea minieră Mehedinți
datorită inversării raportului dintre
a fost înființată în luna ianuarie a
acestui an și avea, la acea dată, doi
întocmirea documentației și începe
oameni ai muncii : directorul și di
rea lucrărilor. Concluzia este intere
rectorul tehnic. în luna februarie, pe
santă : înseamnă că de acum înainte
dealurile sub care acum se întind
va trebui să se acționeze cu mai
galeriile minei Husnicioara, specia
mare operativitate pentru întocmirea
liștii de lă întreprinderea de pros
studiilor tehnico-economice. Ce alt
pecțiuni si explorări geologice Ba
natul executau încă lucrări de cer
ceva a contribuit la urgentarea în
cetare. în martie și aprilie, noua în
ceperii producției ?
treprindere minieră a preluat și lu
— O contribuție decisivă au avut-o
crările de cercetare geologică de la
proiectanții, care au aplicat o soluție
minele Livezile și Zegujani. Iar
ingenioasă pentru începerea exploa
acum, după numai cîteva luni de
tării zăcămîntului, intervine tovară
zile, la 7 septembrie, la Husnicioara
șul Alexandru Mitucă, șef de sector
a intrat în funcțiune primul com
plex mecanizat C.M.A.-2, de produc
la mina Husnicioara. Dacă lucrările
ție românească, moment care mar
magistrale de deschidere a minei
chează racordarea bazinului carbo
s-ar fi făcut în mod clasic, dintr-o
nifer din județul Mehedinți la cir
parte a zăcămîntului, primele canti
cuitul productiv al țării.
tăți de cărbune ar fi început să fie
O zi care, fără îndoială, va intra
produse în anul viitor. Cunoscînd
în istoria acestor locuri. O zi care
insă bine zăcămîntul și topografia
trebuie reținută pentru că, iată,
zonei, proiectanții au stabilit că
după 20 de zile la Husnicioara au fost
extrase 10 000 tone de cărbune. Vor
mina poate să fie deschisă din două
urma alte zeci, sute de mii, milioane
părți. Așa se face că, astăzi, deși se
de tone de cărbune, dar momentul
execută în continuare lucrările ma
începutului nu va fi uitat. Cum a fost
gistrale de deschidere, se poate ob
posibil ca mina Husnicioara să pro
ține și producție.
ducă într-un timp atît de scurt de la
Desigur, amănuntele tehnice cu
preluarea de către mineri a lucrărilor
privire la deschiderea minei și des
de cercetare geologică ?
— Rezultatul obținut este o urma
fășurarea lucrărilor sînt ceva mai
re directă a înfăptuirii indicațiilor
complicate și specialiștii de la Hus
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secrenicioara au vorbit despre ele pe
larg, cu pasiune. Punerea în func
țiune a unei mine nu este un lucru
ușor. Pînza de apă freatică se mai
infiltrează în galeriile de deschidere
sau de exploatare, utilajele trebuie
rodate... într-un timp scurt aici nu
s-a produs însă numai cărbune, ci
s-a constituit și un colectiv unit, tot
mai bine calificat. Unii dintre mi
neri au multă practică la lucrările
din subteran și au sosit aici, în Me
hedinți, de la Motru, de la Lupoaia
sau de la Jilț, din bazinul carbonifer
al Gorjului. Alții sînt localnici,
calificați la fața locului în frumoasa
meserie de miner. Un drum pe care
de acum încolo îl vor urma și alți
mehedințeni.

Ion TEODOR

4,

părut procedeul de termofixare,
cel mai mare „rozător" de energie
electrică din întreprindere. Și
aceasta pentru că operația de decatare consumă, chiar în condițiile
pretențiilor tehnologice actuale, de
9 ori mai puțină energie electrică
decît termofixarea. Importante eco
nomii de energie electrică se adau
gă și prin reducerea duratei de
spălare a țesăturilor. Calculele
arată că, la nivelul unui an, se pot
economisi peste 100 MWh energie
electrică, în funcție de structura
sortimentelor de țesături fabricate.
Deși
reducerea
consumurilor
energetice constituie cel mai im
portant avantaj al noii tehnologii,
el nu este singurul. Mașina pe care
se executa pînă de curînd termo
fixarea este folosită acum exclusiv

la uscarea țesăturilor, operație la
care în întreprindere exista un
„loc îngust". Pe de altă parte, prin
eliminarea termofixării s-a scurtat
mult ciclul de fabricație. Textiliștii
din Brașov au făcut începutul.
Este rindul Centralei industriei
linii să ia neîntîrziat măsurile cu
venite pentru ca această valoroasă
realizare tehnologică să fie apli
cată și în celelalte unități similare
din țară, dotate cu utilaje asemă
nătoare. Specialiștii întreprinderii
„Carpatex" din Brașov au asigurat
că vor da colegilor de la alte în
treprinderi textile interesate tot
sprijinul tehnic necesar pentru În
sușirea și aplicarea noii tehnologii.

Nicolae MOCANU
*
„Scînteii

corespondentul

Hidrocentrala
Călimănești pe Olt
în probe
tehnologice
Ieri, după Încheierea probelor
mecanice cu apă, primul grup de
19 megawați al hidrocentralei
Călimănești a fost pus în paralel
la sistemul energetic national,
inaugurîndu-se astfel probele
tehnologice de 72 ore în sarcină
permanentă. Reușita acestei ac
țiuni face încă o dată dovada
competenței și responsabilității
muncitorești ale constructorilor
energeticieni care au ridicat și
pus în funcțiune pină acum pe
Olt 11 hidrocentrale. în stadiu
avansat se află și lucrările la
hidrocentralele Turnu și Brădișor. (Stanciu Ion).
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A IX-A EDIȚIE A FESTIVALULUI
INTERNAȚIONAL „GEORGE ENESCU“
Sîmbătă s-a încheiat cea de-a IX-a ediție a Festivalului interna
țional „George Enescu1*
*.
La concertul de închidere au asistat tovarășa Suzana Gâdea,
membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste, personalități
ale vieții cultural-artistice.
Actuala ediție a acestei prestigioase manifestări muzicale, orga
nizată în cadrul acțiunilor omagiale naționale și internaționale dedi
cate aniversării centenarului nașterii lui George Enescu, a constituit
un nou prilej de relevare a valorii operei marelui muzician român, a
profundului mesaj patriotic și umanist al creației enesciene.
Timp de zece zile au avut loc 41 de concerte simfonice și came
rale, recitaluri, spectacole de operă și balet, prezentate de ansambluri
orchestrale, vocale, coregrafice, formații instrumentale, de interpreți
din țară și de peste hotare : Anglia, Austria, Brazilia, Bulgaria, R.P.
Chineză, Cuba, Franța, R.D. Germană, R.F. Germania, Italia, Polonia,
Spania,, Statele Unite ale Americii, Ungaria, Uniunea Sovietică.

Foto: S. CRISTIAN

La pupitrul Orchestrei simfonice
a Radioteleviziunii, în Concertul
de închidere, Iosif Conta

Corul „Madrigal",
dirijat
de Marin Constantin

Un
(Urmare din pag. I)
zate de muzicologii români, și pro
bleme legate de receptarea operei
enesciene dezbătute de cercetători
de pretutindeni. Cu timpul, anali
zele de substanță ale remarcabile
lor opusuri vor aduce multe clari
ficări, date noi în cunoașterea
acestui muzician de excepție".
Prof. dr. SIEGFRIED BORRIS
— muzicolog (R.F.G.) : „Iată un
formidabil exemplu de transfigu
rare a folclorului : muzica lui
Enescu. Un exemplu de ideală
reușită a sintezei dintre folclor și
limbajul veacului XX".
ILIA TEMKOV, dirijor (R. P.
Bulgaria) : „Alături de mari mu
zicieni ai veacului nostru stă fi
gura luminoasă a lui George Enes
cu. El este un compozitor ce tre
buie cîntat din ce în ce mai mult
pe toate meridianele, căci este
creatorul unei mari opere, menite
cu adevărat să contribuie la apro
pierea dintre oameni, dintre po
poare. Personal cunosc rapsodiile,
suitele pentru orchestră, simfonii
le... Opera „Oedip" este opera unui
muzician genial, a unei voci crea
toare de mare personalitate în pei
sajul secolului nostru. Enescu este
și un mare dramaturg și creația sa
capătă cu trecerea anilor mai mul
tă prospețime, mai multă adîncime".
ISAAC KARABTCHEWSKY, di
rijor (Brazilia) : „Pentru mine.
Suita I, Suita a III-a sînt niște
mari revelații. A venit, cred, vre
mea ca Enescu să fie cunoscut și
să se bucure de marea prețuire pe
care o merită in fața melomanilor
din întreaga lume. Mă voi întoar
ce în țară și voi prezenta publi
cului brazilian Simfonia a III-a de
Enescu — o remarcabilă pagină".
STANISLAV ALEXANDROVICI
LUȘIN. directorul Teatrului Mare

teatre
• Teatrul Național (sala mică) : Gai
țele 10, Comedie de modă veche — 15,
Cavoul de familie — 20, (sala Atelier):
Fata din Andros — 10,30, Gimnastică
sentimentală — 14,30, Cartea lui lovi
tă - 19.
• Teatrul ,,Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu) : Menajeria
de sticlă — 10,30; 19,30, (Sala Grădina
Icoanei): Infidelitate conjugală — 10,30,
Poezia muzicii tinere — 19,30.
• Teatrul Mic : Pluralul englezesc —
10, Maestrul și Margareta — 18,30.
• Teatrul Foarte Mic : Mîrîiala — 11;
Lecția de engleză — 20.
• Teatrul
de operetă : Suzana
—
10,30 ; Lecția de dragoste — 19,30.

VasUe TOMESCU

Chitaristul Julian Bream (Anglia)
Ateneului Român a concertat
Julian Bream. L-am ascultat și am
înțeles că degetele sale brodează
pe chitară tihnă, și liniște, și rosti
rea elegantă a unor frumoase ginduri. Variațiunile lui Fernando
Sor, spre exemplu, fie melodice,
fie ritmice sau de caracter, nu ie
șeau din sfera exprimării galante,
ușor visătoare. Liniile cantabile sau
de virtuoză tehnică se depanau
fără accente, la fel, egal, echilibrat.
Sonata în la minor de Bach parcă
întovărășea rostirea fierbinte a
unui poem de dragoste. Suna mi
nunat, deși nu era lumea sonori
tăților violonistice directe, cu care
6intem obișnuiți. Julian Bream,
cîntind Sor, Bach sau Dansurile lui
Granados, a alcătuit, de fapt, un
recital de „poezie"...
Și. fără vrere, ne-am tntors cu
gîndul la .celelalte seri de neuitat
ale festivalului, dăruite de podiu
mul Ateneului Român : întîlnirile
cu Spivakov și Betherev, cu Dan
Grigore și Petre Csaba ! recitalul
pianistului Radu Lupu — un mo
ment „Schubert" în care s-a de
monstrat că perfecțiunea nu arti
ficializează dacă alege incandescen
ta trăirii, că recrearea unei parti
turi poate scoate la iveală, cu o
conciziune răscolitoare, esența mu
zicii.
Iar gîndul ne-a purtat la ase
menea momente memorabile și
pentru că Julian Bream a susținut
ultimul recital al festivalului...

Nimic curios în faptul că Britten,
Walton, Henze, Benett au scris
anume pentru chitara lui Julian
Bream. Nimic surprinzător în reu
șita festivalurilor de vară de la
Wiltshire (Anglia), pe care Bream
le organizează și la care sînt invi
tați muzicieni de primă mărime.
Pentru că Bream este un chitarist
cunoscut, premiat de Academia
pentru înregistrarea artelor și
științelor (S.U.A.), răsplătit cu me
dalia de aur ..Villa Lobos", autor a
nenumărate discuri, al unor sensi
bile tălmăciri ale lucrărilor lui John
Dowland, este conducătorul unei
formații camerale...
Ieri după-amiază, pe podiumul

Deschisă în atmosfera plină de
ne-a redat-o cu sensibilitate șl bun
semnificație a Simfoniei a III-a
gust.
în do major, op. 21. scrisă în vre
Cînd ultimele acorduri ale poe
mea primei versiuni a operei
mului „Vox Maris" s-au pierdut
„Oedip". cea de-a IX-a ediție a
în eter, cînd aplauze furtunoase au
Festivalului internațional „George
izbucnit spre a marca mai mult
Enescu" s-a încheiat, aseară, sub
decît oricîte vorbe de cronicar en
cupola Ateneului Român cu poe
tuziasmul pe care muzica îl va
mul „Vox Maris", acest ultim imn
naște de-a pururi, ne-am gîndit la
enescian închinat eternului uman.
treptele pe care le-a suit arta ro
Și. în timp ce ascultam remarca
mânească în ultimii ani, spre glo
bila tălmăcire dată de Iosif Conta,
ria muzicii lui George Enescu,
la pupitrul orchestrei și corului
spre gloria muzicii românești.
Radioteleviziunii, regretam că nu
putem fi în același timp martorii
Vladimir POPESCUdramei lui Oedip, care se desfă
DEVESELU
șura la aceeași oră pe scena Ope
rei Române. Concertul de închidere
s-a desfășurat deci la cotele înal
r~~te. impuse de toate manifestările
la care am participat. Debutind cu
Preludiul simfonic de Ion Dumi
trescu, mereu viu prin forța pe
care i-o conferă bogăția inspirației
Atunci cind el cinta
;
Atunci cind el cînta,
melosului popular, el a continuat
|
pietrele-nfloreau,
pietrele dădeau izvoare.
cu Cantata profană de Bela Bartok. Prezența acestui opus în pro
Azi cind cintă el
1
Iar azi cind cintă el,
gramul lui Iosif Conta, dincolo de
)
pietrele-nfloresc
izvoare pietrele ne dau
valoarea intrinsecă a muzicii, a
dorit desigur să marcheze în chip
î
omagial și centenarul nașterii ma
Atunci cind el cinta,
relui compozitor maghiar, prieten
)
cuvinte izbucneau din piatră
al lui Enescu și, ca și el, apărător
al ideilor colaborării și păcii. Con
Azi cind cintă el
certul în mi bemol major de,
din
piatră iar se nasc cuvinte.
W. A. Mozart ni l-a readus pe pia
nistul francez Franțois Joel ThiolNichita STĂNESCU
lier, o veche cunoștință, care s-a
arătat același interpret subtil, cre
dincios spiritului partiturii, pe care

\
\

mecul străvechilor monodii se de
gajă din această piesă, concepută
cu știința matură a simplității. Din
vechiul tezaur imnografic românesc
a fost prezentată o creație de Pilo
tei sin Agăi Jipei. muzician al lui
Constantin Brincoveanu. „Două co
linde transilvane" de Roman Vlad
au răspindit mireasma florilor mu
zicale autohtone, trăsături care se
regăsesc — cu diferența unei ex
presii moderne, dense și viu relie
fate — în ciclul de jocuri din fol
clorul copiilor „Sarabacalina" de
Liviu Glodeanu. Compoziții de
structură amplă, purtind amprenta
puternică a personalității autorilor,
sînt „Amintiri despre Hiroshima",
scene dramatice pe versuri de Eu
gen Jebeleanu. compuse de Dan
Buciu, un zguduitor apel la lupta
împotriva stihiei distrugerii omului
de către om : „Recitîndu-l pe Eminescu" de Mihai Moldovan, creație de
profundă rezonantă lirico-filosofică ; „Flăcări și roți" de Corneliu
Cezar, suită corală de exceptional
relief și adincă inspirație ; ..Conti
nuum II". „Lumina" din ciclul „Cosniofonie". de Dinu Petrescu, lucra
re care propune cu ingeniozitate și
cu un efect captivant noi mijloace
de expresie, precum și. la cererea
publicului, o melopee încîntătoare
din creația lui Paul Constantinescu,
unul dintre maeștrii de frunte ai
muzicii noastre. Concertul dat de
carul „Madrigal" a fost primit cu
justificat entuziasm de public, do
vadă peremptorie a dorinței neli
mitate de a cunoaște și aprecia va
lori artistice redate în mod exem
plar.

Dacă „a Interpreta" îndreptățește
uneori în arta muzicală înțelesul de
„a crea", această identitate de ter
meni este proprie în cel mai înalt
grad corului de cameră ..Madrigal",
dirijat de Marin Constantin. Cele
bră în lumea întreagă, admirată ca
o mesageră prestigioasă a culturii
muzicale din tara noastră, formația
„Madrigal" „creează" nu numai atunci cînd prezintă o primă audiție
absolută, ci cu fiecare tălmăcire din
repertoriul vechi sau nou dăruiește
o viată atît de autentică operei in
terpretate, încît o face să renască în
condiții unice, nerepștabile. ceea ce
constituie de fapt supremul atribut
al măiestriei autentice. „Madrigalul"
este el însuși o creație a dirijoru
lui Marin Constantin, format la
școala artei corale românești de în
delungate și strălucite tradiții. Ilustrînd cu valoare de model calită
țile de perfecțiune sonoră si expre
sivitate cuceritoare în redarea mu
zicii de gen, de la melodia simplă
și elocventă ca un proverb pînă la
lucrările de uimitoare complexitate
a gîndirii și limbajului, corul ..Ma
drigal" este, totodată, un laborator
a' cărui vocație s-a adeverit a fi
scrutarea orizonturilor noi. aborda
rea înălțimilor temerare în evoluția
muzicii.
Seara de muzică românească, oferită în cadrul manifestărilor
Festivalului internațional „George
Enescu", a fost un eveniment
proeminent, aplaudat cu căldură unanimă de public. „In memoriam
George Enescu" de Dom Popovici
omagiază pe marele nostru muzi
cian, celebrind una din virtuțile
sale cardinale, care este munca :
un lirism senin, avînd ceva din far-

ENESCU
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Smaranda OȚEANU

prestigios act de cultură
Academic al U.R.S.S. : „Am con
siderat participarea Teatrului „Balșoi". la actuala ediție a Festivalu
lui „Enescu". o acțiune plină de
răspundere artistică, pentru că noi
îl considerăm ne Enescu un clasic
al muzicii contemporane ! Este cu
noscută opera sa „Oedip". nu
meroase sint paginile enesciene
care se cîntă frecvent si cu succes
in Uniunea Sovietică".
IRVING LOWENS, muzicolog,
profesor (S.U.A.) : „Eu am urmă
rit ,.Oedip“-ul enescian în acest
festival cu partitura în mină. Cu
nosc lucrarea, este o mare capo
doperă. Este o mare creație, care
va rămîne peste timp, mereu ac
tuală".
LI MIN CE AN, pianist, profesor
la Conservatorul din Shanghai
(R. P. Chineză) : „Pentru mine,
George Enescu nu este numai ma
rele compozitor român, dar și un
exemplu de personalitate multila
terală, de om de mare cultură. Iu
besc rapsodiile, suita „Impresii
din copilărie", nu mai vorbesc de
opera „Oedip", de sonate, de
cvartet... Am cîntat în concert
acea minunată pagină pentru
pian numită Adagio și cu sigu
ranță îmi voi lărgi repertoriul
enescian studiind o parte dintr-o
sonată a sa. Suita „în stil vechi".
HELENA SASSONE, critic de artă
(Venezuela) : „Să ștjți că in tara
mea Enescu este un Compozitor cu
noscut prin intermediul concertelor,
al discurilor : găsesc în muzica sa
o poetică inefabilă, de adîncimi incă
necuprinse".
DIETER NOVKA. compozitor,
muzicolog (R.D. Germană) : „Nici
un studiu serios si bine construit
despre componistica modernă nu
poate să nu se oprească asupra ori
ginalei și interesantei creații enes
ciene".

• Teatrul de comedie : Concurs de
frumusețe — 10,30; 19,30.,
• Teatrul „Nottara“ (sala Studio) :
Omul care face minuni — 19.
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic) :
Cum s-a făcut de-a rămas Catinca
fată bătrină — 10, Ordinatorul — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Spectacol
de folclor evreiesc — 11, Andorra —
18,30.
a Teatrul satiric-muzical „C. Tănase"
(sala Victoria) : Belmondo al II-lea
— 19,30, (sala Savoy) : Veselie la Tă
nase — 19,30.
• Teatrul ,,Ion Vasilescu" : Jumăta
tea mea e întreagă — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (la
clubul
Finanțe-bănci) : Aventurile lui PlumPlum — 11.
• Circul București : Music hali la
circ — 10; 16; 19,30.

termeni de comparație in litera
tura ultimelor decenii. Este real
mente o capodoperă în care s-a
surprins excelent spiritul lui Caragiale. De asemenea, consider ope
ra „Hamlet" de Pascal Bentoiu o
mare creație a secolului XX. prin
modernitate^ si îndrăzneala limba
jului... Și multe ar fi de spus des
pre numeroasele opusuri prezenta
te in concert de mari interoreti ro
mâni. de formidabilul cor „Madri
gal". condus de bagheta măiastră
a Iui Marin Constantin, despre an
samblurile simfonice...".
SIEGFRIED BORRIS : „Ascultînd
muzică româneasca, creații ale ul
timelor decenii. înțelegi că origi
nalitatea acestei scoli îsi trage seva
din opera Iui Enescu. că unitatea
muzicii românești de azi Isi are
rădăcinile în folclorul românesc, pe
care Enescu l-a iubit, l-a respec
tat atît de mult".
JEAN-CLAUDE BERNfiDE. vio
lonist (Franța) : „în tara in care
Enescu s-a născut am ascultat In
aceste zile Muzică : un cuvînt care
se scrie aici cu majuscule. O ast
fel de manifestare artistică exem
plară este demnă de memoria ma
relui muzician român, dar si de
extraordinarul tezaur de. talente
muzicale pe care îl posedă Româ
nia".
ESPERANZA PULLIDO : „Memo
rabilele seri de muzică oe care ni
le-a oferit capitala României tn
sărbătoarea ei închinată centenaru
lui enescian vor fi obiectul unor
largi studii si analize pe care le
voi face in reviste de specialitate
din Mexic, pentru a aduce la cu
noștința melomanilor din tara mea
răsunătoarele succese ale artei
muzicale românești".

Un excelent festival —
o suită de momente
de mare artă,
în care a strălucit
muzica românească
ILIA TEMKOV : „Toate manifes
tările la care am luat parte în ca
drul
Festivalului
international
„George Enescu". inclusiv Simpo
zionul de muzicologie, au fost la
înălțimea calitativă. valorică a
creației marelui muzician român.
Concertele Pe care le-am aplaudat
au fost pur și simplu o elocventă
demonstrație a măiestriei artiștilor
români, a scolii muzicale românești
contemporane care se bucură, de
altfel. de un binemeritat prestigiu
peste hotare".
INQEBORG ALLIHN. muzicolog
(R.D. Germană) : „Această ediție
închinată celui mai mare muzician
român, atît programele de concert,
cit și simpozionul, de o înaltă ți
nută științifică, au dus la împli
nirea unei sărbători de anvergură.
Iată cîteva exemple din sălile de
concert : evoluția cvartetului ..Vo
ces" din Iași și a cvartetului
„Eutherpe" — pentru împlinirea
Octuorului de Enescu. simfonicul
Filarmonicii ieșene dirijată de Emil
Simon, recitalul Dan Grigore — Pe
tre Csaba...".
IRVING LOWENS : „Este al trei
lea Festival international ..George
Enescu" la care particip si după
părerea mea este mult mai larg,
compus din mult mai multe eve
nimente de tinută. Numai dacă ci
tești programul observi că a fost
marcat de peste patruzeci de con
certe. spectacole ! Am văzut la Opera Română : „O noapte furtunoa
să" de Paul Constantinescu ; este
o creație care, după opinia mea, in
momentul de fată nu prea are

Anchetă realizată de

S. MARIAN
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cinema
• Ana și „hoțul" • SCALA - 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15. EXCELSIOR —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MODERN
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, la grădină —
19,45.
• Duelul — 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,
Mașina timpului — 9 : TIMPURI NOI.
• Ștefan Luchian : GRIVIȚA — 9 ;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 2J),15, EFORIE
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 20,15.
• Probleme personale : EFORIE —
18.
• Convoiul : GIULEȘTI — 11; 15,30;
17,45; 20.
• „Tridentul" nu răspunde : FEREN
TARI - 15,30; 17,30; 19,30.
• Io, ho, ho : BUZEȘTI — 15; 17; 19.

i

• Alo, aterizează străbunica : VIITO
RUL — 13,30; 15,30; 19,30.
• Regina din Tîrnovo : CENTRAL —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Echipajul : FESTIVAL — 9; 12; 16;
19, FAVORIT — 11,30; 14,15; 17; 19,45,
FEROVIAR - 9; 12; 16; 19.
• Procurorul acuză : DRUMUL SĂRII
— 16; 18; 20.
• învățătorul : COTROCENI — 15;
17,30; 20.
• Ostaticii de la Bella Vista î POPU
LAR — 15,30; 19.
• Zăpada albă a Rusiei : COSMOS —
15,30; 17,30; 19,30.
• Orele fiicelor ; PROGRESUL — 16;
18; 20.
• Piedone în 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, MELODIA —
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15.
• Pe aripile vîntului : PATRIA — 9;
13,30; 18,30.

Facultatea de electrotehnică din Craiova. Aspect din laboratorul

de

aparate
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Orientarea școlară și profesională
pe agenda de lucru a cadrelor
didactice și părinților
în domeniul orientării școlare șl
profesionale s-au obținut, în ultimii
ani, o seamă de realizări remarca
bile, mai ales sub aspect teoretic și
de cercetare. Mărturie stau, în acest
sens, lucrări valoroase publicate, cu
care literatura de specialitate din
țara noastră se poate situa alături
de cele similare din țările cu o apre
ciabilă tradiție în acest domeniu.
Este vorba de peste douăzeci și cinci
de monografii profesionale, de nu
meroasele studii în volum, multe
realizate pe bază de cercetare con
cretă, de o bogată publicistică pe
această temă (numere tematice și
rubrici în „Revista de pedagogie"
etc.). Nu au lipsit nici manifestările
științifice : simpozioane, colocvii,
sesiuni de comunicări, consfătuiri.
A existat chiar preocuparea de a da
caracter instituționalizat acestei im
portante acțiuni — Comisia de ori
entare școlară și profesională din
Ministerul Educației și învățâmintului, comisii similare la nivelul ju
dețelor, cabinete și laboratoare de
orientare școlară și profesională etc.
S-au ridicat, pretutindeni, realiză
rile în sfera practicii pedagogice și
a practicii sociale la nivelul acestor
premise și fundamente teoretice 7
Iată o întrebare pe care trebuie să
o formulăm cu toată claritatea,
acum, la început de an de învățămint, cu atît mai mult cu cit orien
tarea școlară și profesională a ele
vilor s-a desfășurat cînd prin cabi
nete, laboratoare și prin interme
diul specialiștilor, cînd prin procesul
de învățământ, cînd prin organiza
țiile de copii si tineret; iar uneori a
„dispărut" complet din cadrul preo
cupărilor. Se înțelege, un asemenea
statut labil nu putea să aibă conse
cințe prea bune. Dacă ar fi să ilus
trăm această afirmație cu date sem
nificative ne-ar fi de ajuns, pe de o
parte, insuccesele multor absolvenți
la concursurile de admitere în unele
licee, și facultăți, iar, pe de altă par
te,' locurile rămase neocupate la
licee și facultăți (secții) care se com
pletează prin examene repetate
toamna : la care se adaugă , asigu
rarea insuficientă a forței de muncă
pentru unele sectoare ale economiei
naționale (construcții, agricultură, in
dustria extractivă etc). Dacă orien
tarea școlară și profesională s-ar fi
desfășurat „ca la carte" nu ar fi
apărut, desigur, asemenea situații.
Unele greutăți privind desfășura
rea activității de orientare școlară și
profesională a creat si întîrzierea
cu care au apărut materialele infor
mative (broșurile) privind rețeaua li
ceelor si planurile de școlarizare ale
instituțiilor de invățămînt superior.
Ce orientare puteau face cei în drept
(profesorii, diriginții, părinții etc.)
cînd n-au știut decît în luna mai
sau, in unele cazuri abia în iunie,
care sînt școlile (liceele) și facultățile
(secțiile) ce vor funcționa in viitorul
an de învățămint 1 într-o asemenea
situație nu mai putea fi vorba de
orientare realistă, științific funda
mentată. Neavînd pregătire in acest
domeniu și lăsîndu-se dominați de
un acut subiectivism, unii părinți, în
loc să secondeze și să sprijine școala,
pe diriginți în orientarea elevilor,
creau mai degrabă piedici conducîndu-se în alegerea școlii sau a profe
siunii pentru copiii lor după criterii
cu totul neprofesionale (cîștig bun,
loc comod de muncă, apropiere de
casă, ambiție etc.).
Am început un nou an de învățămint, hotăririle Congresului al

XII-lea al partidului, indicațiile to
varășului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, ne ori
entează cu fermitate și exigență
spre realizarea unei noi calități, su
perioare, în întreaga noastră activi
tate. Este, cred, momentul ca, analizînd atent cauzele unor neajunsuri
și neîmpliniri — cum sînt cele men
ționate mai înainte — să preconizăm,
chjar din primele zile de cursuri,
măsuri eficiente pentru orientarea

Opinii
de conf. dr. Ion DRAGAN
Universitatea din Timișoara

școlară șl profesională a elevilor,
orientare realistă, rațională, în pro
fundă cunoștință de cauză, în raport
cu cerințele societății noastre socia
liste și cu aptitudinile și înclinațiile
tinerilor.
In ordinea firească a lucrurilor,
consider că ar trebui să se înceapă
cu mai buna pregătire a factorilor
care realizează orientarea elevilor, și
în primul rind a cadrelor didactice.
Paradoxal, deși a existat o litera
tură bogată de referință, ea a fost
slab receptată de cadrele didactice,
poate și datorită faptului că le-a
lipsit o pregătire sistematică șl te
meinică din timpul studiilor univer
sitare în acest domeniu. Ar fi utilă
și necesară deci introducerea în pla
nurile de învățămînt ale facultăților
cu profil didactic a unui curs cu
această problematică. Laboratoarele
și cabinetele existente în universi
tăți ar putea completa acest curs cu
seminarii și lucrări practice. Minis
terul nostru ar putea, de asemenea,

să asigure editarea unor programe,
metodici și Îndrumătoare de orien
tare școlară și profesională pentru
cadrele care desfășoară această acti
vitate, ca și pentru ceilalți factori
cu responsabilități în această direc
ție. Și tematica lucrărilor de gradul I
ar putea fi îmbogățită cu asemenea
teme.
în cadrul activității inspectorate
lor școlare această problemă se cu
vine plasată la loc prioritar, organizîndu-se sistematic consfătuiri, sim
pozioane, sesiuni științifice și schim
buri de experiență. După cum în
școli ar trebui să se treacă de la
„atacarea" episodică și sporadică a
acestei probleme (de obicei in lunile
mai și iunie) la includerea orientării
școlare și profesionale în sistemul
muncii instructiv-educative la toate
nivelurile, în toate clasele, tot timpul
anului școlar. Cu accentele necesi
tate de etapa sau clasa în care se
desfășoară. în forme și modalități
interesante și convingătoare, dina
mice, pe înțelesul elevilor. De largă
audiență, orientarea școlară și profe
sională va trebui să se bucure de
sprijinul activ al presei, radioului și
televiziunii, mai ales prin rubrici și
emisiuni permanente cu adresă pre
cisă — pentru părinți, pentru profe
sori, pentru elevi, pentru organiza
țiile de copii și de tineret.
Desfășurată pe un front larg șl
sistematic conceput, începînd chiar
de acum, din primele zile de studiu,
acțiunea de orientare școlară și pro
fesională — importantă îndatorire
politică, socială, etică a școlii — va
deveni ceea ce se așteaptă de la ea :
unul din factorii de bază ai raționa
lizării vieții sociale din țara noastră,
o principală modalitate de integrare
socială a școlii.

„ROMÂNIA-FILM" prezintă:
in

perioada

29 septembrie — 1 octombrie
la cinematograful „Studio
**

a.c.,

„Zilele filmului din R. P. Chineză"
cu următorul program :
marți 29 septembrie : Idilă în munții Lushan (spectacol de gală) ; miercuri
30 septembrie : Bujorul roșu ; joi 1 octombrie : Nu este vorba de dragoste

„întoarcere la dragostea dinții"
Producție a Casei de filme 5

Festival
literar-artistlc
„George Bacovia"
La Bacău s-a încheiat, simbătă, Festivalul literar-artistic
„George Bacovia". Reliefind
viața și creația lui George Ba
covia. de la a cărui naștere s-au
împlinit 100 de ani, festivalul a
reunit, timp de trei zile, perso
nalități ale vieții noastre spiri
tuale — scriitori, critici, muzi
cologi, actori din diferite colțuri
ale țării prezenți intr-un pro
gram dens și complex de intilniri cu publicul, oameni ai mun
cii din întreprinderi și instituții
ale județului. Corolarul acestor
manifestări, organizate de comi
tetul județean de cultură și edu
cație socialistă, sub egida Uniu
nii scriitorilor, l-a constituit se
siunea de comunicări și referate
„Centenar Bacovia", in cadrul
căreia a fost evidențiată perso
nalitatea poetului.
(Agerpres)

• Campionul I CAPITOL — 9;
12;
15,30; 18,30, la grădină — 19,15.
• Serpico i VICTORIA — 9; 11,45;
14,30; 17,15; 19,45.
• Articolul 420 : LIRA — 15,30; 19, la
grădină — 20.
• Basme ecranizate — 9,15; 11,15;
13,15; 15,15, Imprumută-mi vocea astăseară — 17,15; 19,30 : DOINA.
• Un șerif extraterestru : PACEA —
14; 16; 18; 20, GRADINA FESTIVAL
— 19,15.
• Polițist sau delincvent : VOLGA —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. PARCHOTEL — 20.
• Marfă furată : GLORIA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Domnișoara Noorie t AURORA —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, la gră
dină - 19,30, TOMIS - 8,30; 10,45; 13;
15,30; 18; 20,30, la grădină 19,30.
• Războiul stelelor : MIORIȚA — 9;
11,45 ; 14,30 ; 17,15 ; 19,45, CULTURAL
— 9 ; 11,45 ; 14,30 ; 17,15 ; 19,45.

Decoruri : arh. Marcel Bogos ; costume : Nely Grigoriu Merola ; muzica :
Gheorghe Zamfir imaginea : Marian îordache ; scenariul si regia : Mir
cea Mureșan. Cu : Rodica Mureșan. Costel Constantin. Radu Beligan.
Ion Hidișan. Geta Grapă. Toma Dimitriu. Horea Popescu. Ioana Bulcă,
Jorj Voicu. Constantin Stănescu si Nicu Constantin. Film realizat în
studiourile Centrului de producție cinematografică „București1*

• Aventuri în Marea Nordului : MUN
CA — 12; 15,30; 17,45; 20.
• Trecătoarea î FLACARA — 14; 19;
18; 20.
• Cariera mea strălucită s ARTA —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la grădi
nă - 19,30, GRADINA MIORIȚA —
19.30.
• Orașul tăcerii :
GRADINA BUZEȘTI — 19,30, DACIA — 9;
11,15;
13,30; 15,45: 18; 20.
• Sint timid, dar mă tratez : GRADI
NA GLORIA — 20.
• Ciinele
electronic t
GRADINA
CULTURAL — 19,30.

expoziții
• Sala Arghezi : Expoziție de sculp
tură din R. S. Cehoslovacă ; holul să

lii mici a Teatrului Național : Expo
ziție de pictură și grafică din Repu
blica Cipru; sălile de la parter ale Mu
zeului de artă al Republicii Socialiste
România și holul Sălii mici a Pala
tului : Expoziția laureaților Festivalu
lui „Cîntarea României".
• Galeriile Orizont : Damian Petres
cu, grafică; (atelier 35) : Constantin
Petraschievici, tapiseTie-obiecte.
• Galeriile „Căminul artei" (parter):
Ioana Coja-Nicolescu, sticlă; (etaj) :
G. Arămescu-Anderson (S.U.A., pic
tură și grafică.
• Galeria Simeza :
Corina Lecca,
pictură.
• Galeria Hanul cu Tel (sala Cena
clu) : Silvia Pop, pictură.
• Galeria Galateea : Anca Florescu,
panouri decorative.
• Galeria Eforie : Tache Vasile, pic
tură.
• Galeria municipiului București :
Virgil Chivu, pictură.
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Vizita delegației Uniunii Generale a Sindicatelor
din România în Republica Socialistă Cehoslovacă
în zilele de 21—25 septembrie 1981,
o delegație a Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, condusă de
tovarășul Cornel Onescu, membru
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președintele
Consiliului Central, a efectuat o vizi
tă de prietenie și schimb de experi
ență în Republica Socialistă Ceho
slovacă, la invitația Consiliului Cen
tral al Mișcării Sindicale Revoluțio
nare.
In timpul șederii în Republica So
cialistă
Cehoslovacă,
delegația
U.G.S.R. a vizitat obiective economi
ce și social-culturale din regiunea
Moravia de sud și orașul Praga, unde
a luat cunoștință de condițiile de
muncă și de viață ale oamenilor
muncii.
Delegația sindicală română a avut
convorbiri cu o delegație a Consiliu
lui Central al Mișcării Sindicale Re
voluționare din Cehoslovacia, condu
să de tovarășul Karel Hoffmann,
membru al Prezidiului Comitetului
Central al Partidului Comunist din

Cehoslovacia, președintele Consiliu
lui Central. în cadrul discuțiilor, dele
gațiile s-au informat reciproc despre
experiența și principalele preocupări
ale sindicatelor privind îndeplinirea
sarcinilor și hotărîrilor congreselor
partidelor comuniste din cele două
țări, despre contribuția pe care sin
dicatele o aduc la dezvoltarea econo
mică și social-culturală a țărilor lor,
la făurirea societății socialiste și co
muniste în România și Cehoslovacia.
Au fost abordate, de asemenea,
unele aspecte ale activității sindica
telor pe plan internațional privind
întărirea solidarității în lupta dreap
tă a clasei muncitoare, a popoarelor
din țările în curs de dezvoltare, îm
potriva imperialismului, colonialis
mului și neocolonialismului. pentru
consolidarea independenței naționa
le, pentru dezvoltarea lor economică
și socială, cu lupta celor ce muncesc
și a organizațiilor sindicale din țări
le capitaliste pentru apărarea drep
turilor și libertăților lor fundamen
tale.

Deschiderea noului an de învățămînt la Academia
militară și în școlile militare
în Academia militară și în școlile
militare de ofițeri, maiștri militari și
subofițeri din armată a avut loc des
chiderea noului an de învătămint.
Desfășurate sub semnul puternicei
angajări generate de cuvîntarea-document rostită de tovarășul Nicolae
Ceaușescu cu ocazia deschiderii nou
lui an de învățămînt, festivitățile din
instituțiile militare de învătămint
s-au transformat într-o puternică
manifestare de dragoste și profund
devotament față de cel mai iubit
fiu al națiunii, secretarul general al
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, comandantul suprem al forțelor
noastre armate.
La festivitatea de la Academia mi
litară au participat general-locotenent Constantin Olteanu. ministrul
i ’Arării naționale, Marin Rădoi, adjor ict al ministrului educației și in
ti ( mîntului, membri ai consiliului
de conducere al Ministerului Apărării
Naționale, reprezentanți ai organelor
locale de partid și de stat, gărzilor
patriotice și formațiunilor de pregă
tire a tineretului pentru apărarea
patriei.
Cadrele didactice și elevii institu
țiilor militare de învățămînt au adre

sat tovarășului Nicolae Ceaușescu
telegrame în care își exprimă hotărîrea de a-și consacra toate forțele
înfăptuirii sarcinilor ce revin învățămîntului militar din documentele
Congresului al XII-lea al partidului,
din orientările și indicațiile de ines
timabilă valoare teoretică și practică
date de secretarul general al parti
dului în legătură cu modernizarea și
legarea tot mai strînsă a învățămîntului cu practica. Comandanții, or
ganele și organizațiile de partid și
ale U.T.C. din instituțiile de învățămînt militar și-au reafirmat voința
de a acționa cu înaltă responsabili
tate comunistă pentru înfăptuirea
obiectivelor cuprinse în Directiva
comandantului suprem privind pre
gătirea militară și politică a armatei,
în scopul formării de cadre cu o înal
tă conștiință politică, patriotică și
revoluționară, cu o temeinică pregă
tire de specialitate. Elevii din Aca
demia militară și școlile militare s-au
angajat să nu precupețească nici un
efort pentru a deveni cadre de nă
dejde ale armatei, gata, în orice mo
ment, la ordinele patriei și poporu
lui, ale comandantului suprem al for
țelor noastre armate.

Relatări ale reporterilor
și corespondenților „Scînteii"

• O CHELTUIALĂ
RENTABILA. Emanațiile de
oxid de sulf provenind mai ales
de la termocentrale și din co
șurile de fabrică — importantă
sursă de poluare a atmosferei —
pot fi reduse în proporție de 50
la sută, pînă în anul 1985, în
Europa. La această concluzie a
ajuns un studiu al O.C.D.E., în
tocmit pe baza unei metodolo
gii proprii, care permite eva
luarea efectelor locale, cît și la
mare distantă (sub forma ploi
lor acide, de pildă) ale poluării
atmosferei, cu oxid de sulf. Pe
ansamblul țărilor
europene,
suma necesară în acest scop nu
ar depăși 4.6 miliarde dolari, adică 1 la sută din produsul in
tern brut al fiecărei țări a con
tinentului. Efectele ar fi : ame

• CATALOG AL
„OASPEȚILOR"
COS
MICI. La Kiev, in Ucraina, a
fost întocmit un catalog al me
teoriților care pătrund în siste
mul solar din Univers. Astrono
mii kievleni au ajuns la conclu
zia că asteroizii, cometele și me
teoriții, care se deplasează prin
spațiul cosmic cu o viteză foarte
mare, sînt rezultante ale explo
ziilor ce se produc pe alte pla

tv
PROGRAMUL 1
9,00 Tot Înainte !
9,35 Muzică populară
10,00 Viața satului. Pe ogoare — mobi
lizare generală pentru înfăptuirea
obiectivelor stabilite de Consfătui
rile de lucru de la C.C. al P.C.R.
pe probleme de agricultură.
11.50 Bucuriile muzicii. Cadru final la
a IX-a ediție a Festivalului Inter
național George Enescu.
12.30 De strajă patriei
13,00 Telex
13,05 Album duminical. Hal, să-ți arăt
Bucureștii, toamna ! Cîntece, ver
suri, momente vesele, cuplete mu
zicale, dans într-o plimbare prin
orașul autumnal ; desene animate ;
reportajul „Din Carpați... pe Ama
zoane", din ciclul „Drumuri sudamerlcane" ; Teatru vesel de dupăamiază, Caleidoscop
muzical-dlstractlv
15.50 Șah
16,05 Ecranizări din literatura universa
lă. Unchiul Vania — după piesa
lui A.P. Cehov. producție a stu
diourilor „Mosfllm". Ultima parte.
17,00 Telesport. Turneul final al Cam
pionatului european de volei mas
culin. Transmisiune directă de la
Vama.
18,40 Micul ecran pentru cei mici. Prie
tenii Iul Do-Re-Mi.
19,00 Telejurnal
19,20 Cîntarea României. De pe marea
scenă a țării pe micul ecran. Aici,
în inima țării — Reportaj. Laureațll Festivalului (V).
30.30 Film artistic. „Sub patru steaguri".
Premieră TV. Producție a studiou
rilor italiene.
22,15 Telejurnal. Sport

Cronica zilei

eficiență sporită a materiilor prime
refolosibile.
Comisia a examinat direcțiile prio
ritare de dezvoltare și adîncire a
specializării și cooperării multilate
rale a producției în ramurile indus
triilor ușoară, de prelucrare a lem
nului și poligrafică și a adoptat,
totodată, planul său de lucru pe anii
1982—1983.
Participanții la ședință au abordat
și alte probleme ale colaborării și
cooperării economice și tehnicoștiințifice, stabilind măsuri cores
punzătoare.
Ședința comisiei — ale cărei lu
crări au fost prezidate de conducă
torul delegației române, tovarășa
Lina Ciobanu, ministrul industriei
ușoare din Republica Socialistă
România — a decurs într-o atmos
feră prietenească, de lucru, în spi
ritul deplihei înțelegeri reciproce.
ÎS,35 Desene animate.
*
„Călătorul
Iul
Gulliver" — episodul 3
17,00 Serata muzicală TV. Integrala con
certelor Iul Beethoven
19,00 Telejurnal
19.20 Telerama
19.50 Serată muzicală TV. Continuare.
20.50 Jurnalul științelor șl al călătoriilor.
Călătorie prin Gruzia. Producție a
studiourilor sovietice
21.20 Muzică de jaz
22.15 Telejurnal. Sport

Luni 28 septembrie 1981
PROGRAMUL 1
Emisiune In limba maghiară
1001 de seti
Telejurnal
Actualitatea economică
Orizont tehnico-știlnțlflc
Roman foileton: „Vîntul speranței"
— episodul 5
21,20 Cadran mondial. România șl pro
blemele dezvoltării mondiale (V)
21.45 Mic concert de «eară i Corul
Madrigal
\
22,05 Telejurnal
16,00
18.50
19,00
19,25
19.45
20.30

PROGRAMUL I
16,00 Foarte bine I
16.30 Melodii *
popular
16.50 Din cartea naturii. Episodul „Efi
giile naturii"
17,05 Film artistic : Sub patru steaguri
(reluare)
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,25 Mozaic — selecțlunl
20.45 Soliști șl formații artistice laureate
ale Festivalului național „Cîntarea
României"
21.15 Ora tineretului (reluare)
22,05 Telejurnal

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 38,
29 și 30 septembrie.
In țară : vreme
caldă, îndeosebi în sudul țării. Cerul va
fi variabil.
Izolat, In nord-vest, va
ploua slab. Vîntul va sufla slab pînă la
moderat. Temperaturile minime vor a

între 20 șl 26 septembrie, în în
treaga țară s-au desfășurat manifes
tări educativ-sanitare programate în
cadrul „Săptămînii Crucii Roșii".
Parte integrantă de ocrotire a sănă
tății populației, aceste acțiuni, la a
căror organizare au participat, ală
turi de Societatea de Cruce Roșie,
instituțiile medico-sanitare, unele
ministere, organizații de masă și
obștești, au constituit o contribuție
însemnată la înfăptuirea politicii
partidului și statului in domeniul
sănătății.
Dintre manifestările care au avqt
loc s-au remarcat simpozioanele și
colocviile privind prevenirea îmbol
năvirilor și respectarea regulilor igienico-sanitare, ce s-au desfășurat la
întreprinderile bucureștene „Vulcan",
„Filatura românească de bumbac",
„Apollo" și îri județele Călărași și
Giurgiu. în același interval, în Capi
tală au mai fost organizate o expo
ziție de artă plastică și decorativă cu
lucrări executate de elevi handica
pați din unitățile speciale de învăță
mînt și cea de-a treia ediție a Fes
tivalului filmelor de sănătate și de
Cruce Roșie.
De asemenea, la nivelul județelor
și localităților, s-au desfășurat adu
nări ale activului de Cruce Roșie,
prilej cu care au fost conferite dis
tincții celor mai buni activiști volun
tari ai organizației, concursuri ale
grupelor sanitare, mese rotunde, ex
puneri, întîlniri ale medicilor cu ce
tățenii ce au sprijinit creșterea ca
lității acțiunilor profilactice de edu
cație igienico-sanitare, contribuind,
totodată, la perfecționarea pregătirii
în domeniul acordării primului aju
tor.
★
La invitația Uniunii Naționale a
Cooperativelor Agricole de Produc
ție, în perioada 18—26 septembrie, o
delegație a Uniunii Camerelor Agri
cole din Turcia, condusă de Ozbek
Osman' Nuri, președintele Consiliu
lui de administrație al Uniunii’ Ca
merelor Agricole, a făcut o vizită de
documentare și schimb de experiență
în tara noastră.
Oaspeții au vizitat unități agricole
de stat și cooperatiste, întreprinderi
industriale din județele Prahova,
Brașov, Buzău, Ialomița și Constan
ță. De asemenea, membrii delega
ției au avut întîlniri și convorbiri la
conducerea Ministerului Agriculturii
și Industriei Alimentare și la Uniu
nea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție.
(Agerpres)

cuprinse între 8 și 18 grade, Izolat mal
coborîte în
estul Transilvaniei,
iar
maximele între 18 șl 28 grade, local mal
ridicate. Dimineața, pe alocuri, se va
produce ceață.
In București : vreme
caldă, cu cerul variabil. Vîntul va sufla
slab pînă la moderat.
Temperaturile
minime vor fi cuprinse Intre 12 și 15
grade, iar cele maxime între 24 șl 28
grade. Dimineața, ceață, (Ileana Mlhăilă.
meteorolog de serviciu).

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

tobază. Amplasat în centrul civic al
comunei, acesta întregește armo
nios tabloul înnoirilor edilitar-gospodărești din localitate.
■ In municipiul Giurgiu nu există încă o stație de spălare a au
toturismelor. Deși e... Dunăre de
apă I
■ O școală generală cu 16 săli
de clasă, 70 de apartamente, un
magazin „Romarta", un magazin
„Fortuna” sînt cîteva din noută
țile edilitare consemnate în cronica
acestei luni a orașului Oltenița.
■ La Casa de copii școlari din
orașul Tîrgu Cărbunești a fost dată
în folosință prima instalație de pre
parat apă caldă cu ajutorul ener
giei solare. Pentru început, instala
ția asigură necesarul de apă caldă
la bucătărie și spălătorie.
■ Un modern telescaun a fost
dat în folosință la Vatra Dornei. El
foce legătura între zona de agre
ment a orașului și vîrful Dealul
Negru, pe o distanță de aproape
trei kilometri, avînd o capacitate de
transport de 300 persoane pe oră.
Cui ii pare greu urcușul va putea
folosi telescaunul, vara cît și iarna.
■ Colectivul Fabricii de instala
ții și utilaj tehnologic din Cărei a
redus consumul normat de combus
tibil lichid de la 120 la 95 tone pe
lună. Performanță care impune o...
risipă de felicitări I
■ Numeroși tineri din orașul Blaj
participă voluntar la amenajarea
unui complex sportiv în parcul
„Avram lancu". El va cuprinde un
modern stadion, un teren de tenis
și o sală de sport.
■ Grădina Mare din Brăila are
acum o nouă și atractivă înfățișa
re: au fost sistematizate aleile și
spațiile verzi, s-au amplasat mai
multe statui din piatră și bronz, s-a
construit o nouă și modernă fîntînă
arteziană. Plus un ceas floral, care
merge ca... ceasul.
■ In centrele muncitorești Buhuși, Comănești, Moinești și muni
cipiul Bacău au fost puse la dis
poziția cetățenilor noi unități de
mică industrie și prestatoare de
servicii ale cooperației meșteșugă
rești. De la începutul anului și pînă
acum, în județ au fost deschise 30
de astfel de unități.
■ Punct de mare atracție la gră
dina zoologică din Tg. Mureș. Pen
tru prima dată, vizitatorii pot ad
mira aici zebre și antilope.
y

liorarea sănătății populației, a
producției agricole si a calității
apei lacurilor, reducerea ritmu
lui de deteriorare a monumente
lor etc. — toate acestea, calcu
late in bani, depășind cu mult
suma investită pentru comba
terea poluării.

în zilele de 22—25 septembrie 1981
s-au desfășurat, la București, lucră
rile ședinței a 37-a a Comisiei per
manente C.A.E.R. pentru colaborare
în domeniul industriei ușoare, la
care au participat delegațiile țărilor
membre ale C.A.E.R. conduse de
miniștrii sau primii adjuncți ai mi
niștrilor industriilor ușoare din ță
rile membre _ale C.A.E.R.
Comisia a analizat modul In care
se realizează prevederile Programu
lui special de colaborare pe termen
lung în domeniul bunurilor indus
triale de larg consum, fiind conve
nite noi acțiuni menite să intensifice
colaborarea în producție, în asigu
rarea necesarului industriei ușoare
cu tehnologii și utilaje moderne,
fibre chimice, coloranți, chimicale și
diferite accesorii, precum și în valo
rificarea pe scară mai largă și cu

PROGRAMUL 3
11,45Teleșcoală. Ora elevului de la seral
(consultații)
13,00 Din muzica și dansurile popoare
lor
14,00 Memoria documentelor
14.30 Teatru TV •: „întflnlrt", de Horia
Lovinescu,
15.30 Serenade, canțonete; romanțe
16,25 Daseril In
cercetarea științifică
românească. Documentar

—COTIDIAN—
■ Un colectiv de ingineri de la
Combinatul chimic din orașul Vic
toria a conceput și realizat un utilaj care permite executarea unor
materiale rezistente în mediile pu
ternic corozive din industria chimi
că. Prin realizarea acestui utilaj in
tară se obțin importante economii
valutare.
■ In atelierul filamente al între
prinderii „Steaua electrică” din
Fieni, o muncitoare lucrează la 16
mașini. Aceasta se numește poliservire. Dar și hărnicie, pricepere.
■ La întreprinderea de izolatori
electrici de joasă tensiune din Tg.
Secuiesc a fost concepută și reali
zată o mașină de presat și balotat
deșeuri din metale neferoase. Ea
ușurează depozitarea și transportul
acestora fără pierderi.
■ Coșurile, fructierele și alte îm
pletituri din nuiele de răchită con
fecționate de țărăncile cooperatoa
re din comuna Traian Vuia, județul
Timiș, au dobîndit un bun renume
și dincolo de hotarele țării. In acest
an, cooperativa a primit comenzi
pentru export in valoare de 1,6 mi
lioane lei.
■ Șoferii de la autobaza nr. 2
a întreprinderii de transporturi auto
Dîmbovița au înscris pînă acum în
contul economiilor importante can
tități de motorină, benzină și ulei.
Se apasă puternic pe... accelerato
rul eficienței.
■ Tinerii constructori din ClujNapoca au înălțat un nou bloc de
locuințe în cartierul „Zorilor", iar
elevii au amenajat, prin muncă pa
triotică, spații verzi și locuri de
joacă pentru copii. Au lipsit însă
de la această acțiune tocmai ce
tățenii care au ocupat noile apar
tamente.
■ întreprinderea de reparații auto
Tecuci a realizat un nou tip de re
morcă de mare capacitate. Ea este
destinată transportului baloților de
paie și cocenilor. Remorca a fost
proiectată și executată în întreprin
dere, cu forțe proprii.
■ Metalurgiștii din Bocșa se do
vedesc și buni gospodari ai acti
vităților anexe. Din propria grădină
de 3,5 hectare ei și-au asigurat
pentru cantină întreaga cantitate de
rădăcinoase, ceapă, usturoi, varză,
fasole și cartofi.
■ In frunte cu deputății lor, un
mare număr de cetățeni din Teliuc,
județul Hunedoara, au finalizat
construcția unui spațiu pentru au

Ședința Comisiei permanente C.A.E.R. pentru
colaborare In domeniul industriei ușoare

FOTBAL: Campionatul diviziei A
și-a reluat drumul
După o pauză de 21 de zile, cam
pionatul diviziei A și-a reluat dru
mul cu meciurile celei de-a VII-a
etape. A fost mai întîi partida Di
namo — F.C. Olt 4—2, desfășurată
vineri, al cărei rezultat a avut da
rul de a-i menține pe bucureșteni
in fruntea clasamentului. A urmat
ieri meciul televizat Progresul Vul
can — Jiul 0—0, despre care trebuie
să spunem că ne-a arătat puține
momente de fotbal telegenic. Pro
gresul a ratat destule prilejuri de
a înscrie, printre care și un penalti ;
Jiul s-a apărat cu îndîrjire și a
obținut al doilea punct consecutiv
în deplasare. în acest context, ni
s-a părut dificil, sau chiar inopor
tun, să-1 judecăm pe Giuchici, nu
atît ca valoare tehnică, recunoscută
de multă lume, cit ca formă spor
tivă.
Au urmat în bloc celelalte parti
de ale etapei, dintre care vom subli
nia scorurile de la Craiova, Univer
sitatea — Sportul studențesc 4—0
(1—0), cu două dintre goluri marcate
de Cămătaru, dar în fața unei for
mații bucureștene rămase în zece
jucători, după eliminarea lui Sandu
Mircea (min. 32). și de la Timișoara,
Politehnica — F.C.M. Brașov 4—0
(3—0), cu două dintre goluri înscrise

la

de celălalt centru înaintaș puternic,
Leonida Nedelcu. Scoruri mari s-au
înregistrat și la Arad, U.T.A. — F.C.
Constanța 3—0 (0—0), localnicii obținînd astfel prima lor victorie in
acest campionat, și la Hunedoara,
Corvinul — S.C. Bacău 4—2 (3—0).
Greu și la limită au câștigat meciu
rile respective F.C. Argeș, 2—1 (0—0),
cu F.C. Chimia și Universitatea
Cluj-Napoca, 1—0 (0—0), cu C.S. Tirgoviște. Un rezultat nesatisfăcător
pentru gazde, dar bun pentru oas
peți, s-a consfințit la Tîrgu Mureș ;
A.S.A. — Steaua 1—1 (0—0).
în clasamentul general conduce
Dinamo — 11 puncte, urmată de
Universitatea Craiova — 10 puncte
și Corvinul — 9 puncte, cu sublinie
rea că echipa craioveană, ca și
Steaua, Politehnica Timișoara și
U.T.A. au cite o partidă restantă.
Etapa viitoare, care ne promite un
mare meci la București, între Steaua
și Universitatea Craiova, este pro
gramată sîmbătă, 3 octombrie. Pină
atunci am dori să vedem cele trei
echipe ale noastre din cupele eu
ropene — Universitatea Craiova, Di
namo și F.C. Argeș — promovate,
toate trei, în turul al doilea.

Valeriu M1RONESCU

In campionatul european de volei
în penultima zi a campionatelor
europene de volei, la Varna. în tur
neul masculin pentru locurile 1—6,
selecționata Cehoslovaciei a întrecut

cu 3—2 (10—15. 15—8, 3—15, 17—15,
15—13) echipa României. Ultimul meci
al formației române are loc astăzi in
compania reprezentativei Poloniei.

în cîteva rînduri
Comentînd meciurile disputate in
această săptămînă în cadrul preli
minariilor campionatului mondial de
fotbal, cronicarul de specialitate al
agenției France Presse remarcă re
zultatul neașteptat înregistrat la
Reykjavik, unde una dintre favori
tele grupei a III-a europene, Ceho
slovacia, n-a reușit să învingă modes
ta formație a Islandei, diminuîndu-și
astfel șansele de a promova în tur
neul final, într-o grupă în care Tara
Galilor și U.R.S.S. (4—0 cu Turcia,
miercuri) sînt foarte bine plasate.
Reprezentativa R. F. Germania, no
tează A.F.P., care a surclasat Finlan
da, învingînd-o cu scorul de 7—1, și-a
asigurat, după toate probabilitățile,
prezenta tn Spania anul viitor.
„Rezultatul de egalitate de la Bucu
rești, relevă comentatorul. între se
lecționatele României și Ungariei, a
făcut ca speranțele englezilor să de
vină și mai palide. România, care
mai are de susținut 2 partide cu

nete și pe sateliții acestora. Ei
au reușit să calculeze masa to
tală a acestor „oaspeți" cosmici,
în grame, ea este exprimată de
cifra 10 urmată de 29 de zerouri.

• ZESTREA ARHEO
LOGICĂ A SUBSOLU
LUI MEXICAN. „Atunci
cînd se fac săpături pe terito
riul Mexicului se desconeră fie
petrol, fie vestigii ale trecutu
lui". Această butadă aparține
arheologului mexican Eduardo
Matos, făcută cu prilejul pre
zentării rezultatelor campaniilor
de cercetări din ultimul timp,
în prezent, a spus el. pe întreg
teritoriul tării există peste 9 000
de șantiere arheologice. Eduar-

Elveția, și Ungaria, cu un program
de 3 jocuri incă de disputat, dintre
care două pe teren propriu, sînt cele
mai bine situate in grupa a 4-a euro
peană în lupta calificării. După eli
minarea Uruguayului, absenta Angli
ei de la turneul final din Spania ar
constitui cea mai mare surpriză a
preliminariilor".

In semifinalele competiției inter
naționale de box „Memorialul Prohaska", ce se desfășoară la Bratisla
va, pugilistul român Valentin Vrînceanu a obținut o frumoasă victorie,
în limitele categoriei grea, învingîndu-1 prin K.O. tehnic pe sovieticul
Razmahov. S-au calificat pentru gala
finală a turneului și alți doi boxeri
români: la categoria pană, Ion San
du a dispus la puncte de Adamcik
(Polonia), iar la categoria cocoș. Du
mitru Gheorghișor a dispus, cu o
decizie de descalificare în rundul doi,
de polonezul Szewczyk.

Alcătuirea grupelor
campionatele mondiale
de gimnastică

La campionatele mondiale de gim
nastică, programate la Moscova în
tre 23 și 29 noiembrie, s-au înscris
sportive din 36 de țări în turneul fe
minin; dintre acestea, 23» vor alinia
formații complete — România,
U.R.S.S., R.D. Germană, R.P. Chi
neză, S.U.A., Ungaria, Japonia, Ceho
slovacia, Bulgaria, Cuba,
Canada,
Italia și altele. Prin tragerea la sorți,
efectuată zilele trecute la Federația
internațională de gimnastică (F.I.G.),
s-a stabilit compoziția celor șapte
grupe. Echipa României face parte
din grupa a treia, împreună cu for
mațiile S.U.A., Franței și Elveției; ea
își va începe evoluția la exercițiile
impuse în ziua de 24 noiembrie, ora
12, cu paralelele. Tot în prima parte
a zilei vor concura echipele Chinei
(în grupa a II-a), Ungariei și R.D.G.
(în grupa a IV-a). După amiază, vor
intra în întrecere formațiile U.R.S.S.
(în grupa a V-a), Cehoslovaciei și
Japoniei (în grupa a Vl-a), Italiei și
Cubei (în grupp a VII-a).
La turneul masculin s-au înscris
sportivi din 37 de țări; la start se vor
alinia formații complete din 25 de
țări. Echipa României face parte din
grupa a IV-a (împreună cu cele ale
U.R.S.S., R.F.G., R.P.D. Coreeană,
Cuba și Israel) și va începe concursul
în ziua de 23 noiembrie, ora 17.
Amintim că formațiile reprezenta
tive la campionatele mondiale sint
alcătuite din cite șase echipieri, în
clasamente contînd notele primilor
cinci sportivi.

RUGBI: Scoția - România 12-6
EDINBURGH 27 (Agerpres). —
Echipa de rugbi a României și-a în
cheiat turneul de trei jocuri în Scoția,
evoluînd sîmbătă la Edinburgh pe cele
brul stadion Murrayfield, în fața a
25 000 de spectatori, în compania re
prezentativei țării-gazdă. Meciul, dis
putat pe o vreme nefavorabilă (ploaie
și vînt), s-a încheiat cu scorul de
12—6 (9—6) în favoarea gazdelor. De
remarcat că toate punctele partidei
au fost înscrise numai din lovituri
de pedeapsă de către doi jucători :
Andy Irvine pentru Scoția și Ion
Constantin pentru formația română.
în primele două meciuri ale tur
neului, rugbiștii români au obținut
victorii : 18—13 cu echipa orașului
Edinburgh și 18—10 cu selecționata
Scoției de Sud.

Ziua mondială a turismului
Astăzi, 27 septembrie, se marchează,
în întreaga lume. Ziua mondială a
turismului, ca o recunoaștere a ca
racterului atît de larg pe care-1 cu
noaște în zilele noastre această plă
cută îndeletnicire care permite omu
lui să-și extindă orizontul cunoaște
rii, să facă mișcare, să-și organizeze
cit mai atractiv și instructiv timpul
liber.
Tema desfășurării manifestărilor
din acest an — „Turismul și calitatea
vieții" — vorbește de la sine despre
rolul tot mai important pe care îl
are astăzi turismul în viața popoare
lor. Rol care își găsește expresia și
în faptul că, anul trecut, la Confe
rința mondială de la Manila. 36 de
țări europene,
printre care
și
România, au propus textul unui
Apel solemn — adoptat în final prin
consens — care cere tuturor națiuni*
lor și guvernelor să acționeze în
vederea menținerii păcii, opririi cursei
înarmării, promovării colaborării în
tre popoare — condiție fundamentală
pentru dezvoltarea mișcării turistice
și pentru manifestarea ei ca un
factor important al creșterii calității
vieții. Cele 103 state membre ale
Organizației mondiale a turismului
s-au angajat/ dealtfel, prin „Declara
ția de la Manila", să întreprindă un
ansamblu de măsuri care să promo
veze turismul în întreaga lui comple
xitate, atît ca activitate economică,
cît și ca activitate cu valențe sociale,
culturale și educative, destinate mai
bunei cunoașteri între oameni, apro
pierii popoarelor, creșterii încrederii
între ele. ridicării nivelului lor de
viață și civilizație.
în spiritul concepției partidului
nostru, de a situa omul și nevoile lui
materiale și spirituale în prim-planul
politicii sale, turismul din România
s-a înscris ferm. în toți anii con
strucției socialiste, pe coordonatele
unui asemenea deziderat. Circa
12 000 000 de oameni ai muncii din
tara noastră — mai mult de jumătate
din populația tării — beneficiază. în
timpul vacanțelor planificate, al seju

PRETUTINDENI
•

do Matos a arătat că eforturi
le specialiștilor mexicani se
concentrează asupra principale
lor puncte de interes istoric,
cum ar fi zonele Teotihuacan.
Uxmal. Palenque. Bonampak,
Monte Alban si Tuia. unde, prin
eforturi susținute, sînt descope
rite noi date privind evoluția
civilizației și culturilor din pe
rioada prehispanică. Printr-un
acord intervenit între Compania
națională a petrolului „Pemex"
si Institutul național de antro
pologie si istorie. în zonele de
interes arheologic sînt întrerup
te forările pentru identificarea
de noi zăcăminte de petrol.

>

•

• APARAT PENTRU
UITUCI. Cele două cutii din
imagine sînt părți componente
ale unui aparat util persoanelor
care obișnuiesc să-și uite di
verse obiecte in autobuz, tren,
la birou sau pe o bancă în parc.
Unul din dispozitive este gene
ratorul — și se fixează pe obiectul „de păzit", celălalt este
receptorul — și se află asupra
proprietarului obiectului res
pectiv. Cind distanta dintre
generator și receptor depășește
3 metri, aparatul emite un su

rurilor de la sfîrșitul săptămînii sau
al circuitelor prin țară, de bogata
bază materială creată pentru satis
facerea acestor cerințe.
Integrarea turismului în conceptul
de factor important al creșterii cali
tății vieții își găsește reflectarea cea
mai directă în valorificarea tot mai
amplă a factorilor naturali destinați
dezvoltării turismului, sănătății po
porului. Sînt de notorietate mondială
cele 12 stațiuni de odihnă și cura
balneară de pe țărmul românesc al
Mării Negre, ce rivalizează astăzi,
prin confort și frumusețe, cu riviere
dintre cele mai (f enumite, precum și
amenajările pentru odihnă și cură
balneară. La munte, de aseme
nea, s-au realizat dotări cu nimic mai
prejos decît ale unor țări cu veche
tradiție în practicarea drumeției și a
sporturilor de iarnă. Prin conservarea
și introducerea in circuitul turistic a
monumentelor culturale și istorice, a
marilor creații socialiste ale acestor
ani, turismul contribuie la crește
rea calității vieții, la cunoașterea ge
niului creator al poporului nostru.
Atracțiile turismului românesc, prin
paleta largă de oferte, de la cele
create de natură pînă la cele create
de spiritul poporului, prin puternica
bază materială de care dispune, sînt
certificate an de an și de numărul
oaspeților din numeroase țări ale
lumii care își petrec vacanța în
România, fac cunoștință cu cultura,
tradiția și ospitalitatea românească,
apreciate adeseori ca fiind fără egal.
Dacă în 1970 ne-au vizitat tara circa
2 milioane de turiști. în 1980 numă
rul acestora a fost de 6,3 milioane,
iar pentru acest an statisticile anunță
noi creșteri.
în mod consecvent. România spri
jină dezvoltarea turismului în consens
cu politica sa de pace, destindere și
colaborare, pentru o mai bună cu
noaștere între oameni, pentru conso
lidarea și pe această cale a climatu
lui de încredere și prietenie intra
popoare.

Constantin PRIESCU

BULETIN RUTIER
Informații de Ia Inspectoratul General al Miliției —
Direcția circulație
Concluziile
unor controale „filtru
**
Controale „filtru" organizate în mai
multe puncte de penetrație în Ca
pitală, cu participarea unor contro
lori de trafic, mecanici auto A.C.R.,
șoferi din activul voluntar au relevat,
între altele, că peste 70 la sută din
autoturisme erau dotate cu centuri
de siguranță, dar numai o treime din
automobiliști purtau centurile respec
tive. Rolul centurilor de siguranță
este atestat de toate statisticile: în
cel puțin 6 din 10 accidente soldate
cu persoane decedate, persoanele res
pective ar fi rămas în viață dacă fo
loseau centura de siguranță. Din pă
cate. procentul celor care o poartă
este încă redus. Este semnificativ în
acest sens faptul că unii automobi
liști, cînd li s-a recomandat să-și
prindă centura de siguranță, nici nu
știau măcar cum trebuie să procedeze.
în timpul controalelor „filtru" s-a
mai constatat că numai 40 la sută
dintre conducătorii auto recurg la
serviciile luminilor de întilnire odată
cu apariția amurgului, deși se știe că,
procedînd în acest fel, ei își sporesc
substanțial atît condițiile de vizibili
tate, cît și posibilitățile ca autove
hiculele să fie, remarcate de către
partenerii de drum, inclusiv de că
tre pietoni.
O altă practică primejdioasă o con
stituie transportarea pe plafonul
autovehiculelor a unor bagaje volu
minoase și grele. Acestea schimbă
centrul de greutate al mașinii și ii
modifică ținuta de drum (nemaivorbind de consumul suplimentar de
carburanți), ceea ce facilitează răs
turnarea autoturismelor la virajele
luate brusc, precum și în cazul cînd
vîntul bate dintr-o parte.
Aplicînd normele de conduită pre
ventivă cu privire la purtarea centu
rii de siguranță, a folosirii luminii de
întilnire a farurilor și evitarea baga
jelor pe plafonul mașinilor, conducă
torii auto își creează tot atîtea surse
de întărire a siguranței de deplasare
pe drumurile publice.

Atenție la întoarcerea
autovehiculelor
în decurs de două zile, două acei*
dente mortale (ambele în județul
Arad) din una și aceeași cauză: ne

net de alarmă, atrăgind aten
ția că obiectul a fost uitat.
*
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• MUNȚI ARTIFICIALI
PENTRU
A
ATRAGE
PLOAIA. După cum se știe,
lipsa ploilor constituia una din
tre principalele piedici în calea
dezvoltării agriculturii în regiu
nile de deșert ale planetei. Cor
porația japoneză „Toyo Kooyo"
a propus o soluție ingenioasă
pentru atragerea norilor de
ploaie : construirea de munți...
din mase plastice. Specialiștii ni
poni oferă doritorilor carcase
puternice din fire din sticlă,
acoperite cu teflon, avînd 10 km
lungime și 1,2 km lățime. înăl
țimea unor astfel de „munți"
poate ajunge pînă la 600 m. Mo
delul computerizat al unul ast

atenția șoferilor la întoarcerea unor
autovehicule de pe un sens de mers
pe celălalt. In apropiere de comuna
Pecica, șoferul loan Teahă s-a anga
jat în întoarcerea autocisternei
31-AR-482 într-o intersecție formată
de drumul comunal cu drumul agri
col. Fiind neatent și sub influența
alcoolului, șoferul a pierdut contro
lul volanului, iar pasagerul din
dreapta, sărind din cabină, a ajuns
sub roți. în localitatea Frumușeni,
comuna Fîntînele, șoferul Viorel îhos
a efectuat întoarcerea autobuzului
31-AR-3418 la cap de linie. în cursul
executării manevrei, din neatenție și
neajutat de nimeni, a acroșat cu roa
ta din față dreapta un călător.
întoarcerea autovehiculelor de pe
un sens de circulație pe altul poate
fi efectuată numai în locuri unde această manevră nu pune in primej
die siguranța rutieră și numai după
oprirea autovehiculului și asigurarea
șoferului că poate efectua manevra
în deplină securitate.
Bicicleta
cere multă precauție
Este adevărat că tot mai mulți bicicliști se deplasează regulamentar,
disciplinat, preventiv. Unii însă, din
ușurință sau din neglijență, încalcă
regulile de circulație, expunîndu-se
pericolului de accidentare. Iată un
caz petrecut la intrarea în orașul Da
rabani : biciclistul Ștefan Imbir, circulînd seara, neatent, pe o șosea în
clinată, s-a izbit de o căruță, pierzîndu-și viața. într-o intersecție din
orașul Rm. Sărat, biciclistul Enache
Stancu nu a oprit la indicatorul
„STOP" și a apărut inopinat înaintea
unui autoturism. în comuna Ozun,
județul Covasna, un camion a oprit
pe marginea șoselei, împrejurare în
care loan Arcușan, care circula cu
bicicleta și se afla în stare de ebrie
tate, s-a prins de remorca camionu
lui. Șoferul nu a observat biciclistul,
iar acesta, după circa 100 metri de
mers, s-a dezechilibrat căzînd pe as
falt. N-a mai putut fi salvat.
Acum, cînd în sezonul de toamnă
se vor semnala ploi, vînturi și cea
ță, cînd se reduce vizibilitatea,
mersul pe bicicletă impune multă
prudență și atenție.

fel de munte a dat rezultate
bune. Firma japoneză a propus
deocamdată autorităților din
Arabia Saudită construirea de
munți artificiali.

• SOARELE Șl FU
MATUL. Soarele ca furnizor
de energie pătrunde în tot mai
multe domenii. Iată că pe piața
occidentală a apărut o brichetă
solară : țigara se pune pe o
„furcă", iar o mică oglindă este
orientată spre soare spre a-i
focaliza razele. în continuare,
fumătorul nu trebuie decjit săaștepte pînă ce țigara i se aprinde. E lesne de înțeles de ce
bricheta este recomandată nu
atît celor doritori să economi
sească combustibilii tradiționali,
cît celor ce încearcă să se lase
de fumat.

LUCRĂRILE SESIUNII O. N. U.

Intîlnire intre miniștrii afacerilor externe
ai României și Uniunii Sovietice
s NAȚIUNILE UNITE 26 (Ager
pres). — Corespondență de la
R. Căplescu : Șeful delegației româ
ne la lucrările celei de-a 36-a se
siuni a Adunării Generale a O.N.U.,
tovarășul Ștefan Andrei, ministrul
afacerilor externe, s-a întîlnit cu
șeful delegației sovietice la sesiune,
ministrul de externe Andrei Gromîko. Cu acest prilej a avut Ioc un
schimb de păreri asupra relațiilor
bilaterale, ca și asupra situației in
ternaționale, exorimindu-se hotărîrea
celor două țări de a acționa îm
preună, in spiritul celor hotărîte în
timpul recentei întîlniri dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu si Leonid
Brej nev.
Abordîndu-se problemele de pe
agenda actualei sesiuni, a fost subli
niată necesitatea de a se adopta
măsuri neintîrziate de dezarmare, in

primul rînd de dezarmare nucleară,
de a nu se amplasa noi rachete
nucleare în Europa și de a se trece
la reluarea convorbirilor pentru limi
tarea armelor strategice. A fost evi
dențiată însemnătatea pe care o pre
zintă încheierea cu succes a reuniu
nii de la Madrid. Totodată, s-a re
levat că este necesar să se acționeze
pentru oprirea încordării internațio
nale și soluționarea pe cale pașnică
a conflictelor existente în lume,
pentru rezolvarea prin tratative a
tuturor problemelor internaționale,
reliefîndu-se, în acest cadru, impor
tanța negocierilor sovieto-americane.
Au fost, de asemenea, discutate
aspecte ale dezvoltării continue a
raporturilor de prietenie și colabo
rare, pe multiple planuri, dintre
România și U.R.S.S., dintre popoare
le celor două țări.

\

• Apelul Internaționalei Socialiste
PARIS 26 (Agerpres). — La Paris
s-au încheiat lucrările sesiunii
Biroului Internaționalei Socialiste,
în cadrul căreia participanții au
adoptat un apel presant în favoa
rea opririi cursei înarmărilor și a
reluării neintîrziate a procesului
de dezarmare — transmite agenția
France Presse. Internaționala So
cialistă — se spune în apel — se

pronunță împotriva deciziei State
lor Unite de a produce bomba cu
neutroni, precum și împotriva pre
conizatei amplasări de noi rachete
nucleare americane în Europa.
Totodată, participanții au subliniat
necesitatea reluării negocierilor
consacrate reducerii și eliminării
definitive a armelor nucleare din
lume.

Întrevederi ale președintelui Comitetului consultativ
al O.N.O. pentru Anul internatinnal al tineretului
NAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres). — Corespondență de la
R. Căplescu: Președintele Comitetului
consultativ al O.N.U. pentru Anul
internațional al tineretului, tovarășul
Nicu Ceaușescu, secretar al C.C. al
U.T.C., membru al delegației româ
ne la cea de-a 36-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U., a avut o
întrevedere cu Jean Ripert, secretar
general adjunct al O.N.U. pentru
probleme economice și sociale. In
cursul convorbirii a avut loc un
schimb de păreri privind adoptarea
și punerea in aplicare a programu
lui de măsuri și activități pentru
Anul internațional al tineretului
elaborat de Comitetul consultativ la
prima sa sesiune, care a avut loc la
Viena în perioada 30 martie — 7
aprilie 1981. S-a subliniat necesita
tea de a se asigura transpunerea in
viață a programului propus de Co
mitetul consultativ, care concepe
Anul internațional al tineretului ca
o manifestare complexă, constînd
din acțiuni organizate înainte, în
timpul și* după anul 1983, menite să

concentreze atenția guvernelor și
factorilor politici asupra soluționării
problemelor specifice ale tinerei ge
nerații.
în aceeași zi, tovarășul Nicu
Ceaușescu s-a întîlnit cu președin
tele Comitetului pentru problemele
sociale, culturale și umanitare al Adu
nării Generale, Declan O’Donovan
(Irlanda). Au fost discutate proble
me referitoare la organizarea dezba
terilor privind Anul internațional al
tineretului la actuala sesiune a fo
rului plenar al O.N.U., astfel incît
să se asigure o examinare aprofun
dată a recomandărilor formulate de
Comitetul consultativ pentru pregă
tirea și marcarea corespunzătoare a
anului.
După cum se știe, inițiativa pro
clamării unui. An internațional al
tineretului aparține României. Adu
narea Generală a O.N.U. a decis ca
1985 să fie desemnat An internațio
nal al tineretului, amplă manifes
tare mondială, care se va desfășura
sub deviza „Participare, dezvoltare,
pace".

Continuarea dezbaterilor generale
La Națiunile Unite au continuat dezbaterile de politică generală, în
cadrul cărora șe/ii delegațiilor statelor membre prezintă pozițiile de prin
cipiu ale guvernelor lor asupra problemelor majore care confruntă contem
poraneitatea. Necesitatea urgentă a slăbirii cursei înarmărilor nucleare și
clasice, crearea condițiilor pentru reluarea politicii de destindere, de în
tărire a securității in Europa și in lume constituie, in continuare, repere
prioritare ale dezbaterilor.
„Valul de demonstrații populare de
protest din Europa occidentală îm
potriva armelor nucleare reprezintă
expresia unei reale si legitime în
grijorări în legătură cu ceea ce oa
menii consideră a fi nebunia cursei
înarmărilor si neputința unor lideri
politici de a face ceva în această
privință" — a declarat ministrul de
externe al Suediei. Ola Ullsten.
„Există sentimentul general că în
deceniul dezarmării s-au rostit prea
multe vorbe. Nu s-a realizat nici o
reducere in ce privește producția si
stocurile de arme. în timp ce au apărut noi conflicte" — a afirmat mi
nistrul de externe al Spaniei. Jose
Pedro Perez-Llorca. declarînd că
țara sa, în calitate de gazdă a reu
niunii pentru securitate si coopera
re în Europa, este gata să-și adu
că contribuția la buna desfășurare a
sesiunii speciale din 1982 a Adună
rii Generale a O.N.U. consacrată
dezarmării.

„Numai prin manifestarea voinței
politice de către toate părțile este
posibilă continuarea dinamică a pro
cesului de destindere" — a arătat
ministrul de externe al R.D. Ger
mane. Oskar Fischer, relevînd în acelasi timp că statornicirea unei
securități trainice în Europa inclu
de realizarea unor relații rezonatei»
le între cele două state germane, pe
baza coexistentei pașnice.
La rîndul său. ministrul de ex
terne al Poloniei. Jozef Czyrek. a
evidențiat că politica de destindere
a adus beneficii întregii lumi, dar
că. în prezent, „lumea cunoaște o
situație cu totul diferită, plină de
pericole, care știrbește multe din
realizările anilor ’70“. exemplificînd
aceasta arin deciziile de amplasare
a noi rachete în Europa occidentală
si de producere a armei cu neu
troni.

Critici severe la adresa măsurilor de creștere
exagerată a dobinzilor
Țările în curs de
dezvoltare dezaprobă
condiționările pentru
creditele acordate
WASHINGTON 26 (Agerpres). —
Guvernele a 24 de țări în curs de
dezvoltare au criticat politica econo
mică a unor țări occidentale, care adoptă măsuri comerciale protecționiste, condiționează cu strictețe cre
ditele acordate, frînează activitatea
Băncii mondiale și a Fondului mone
tar internațional în defavoarea țărilor
în curs de dezvoltare.
Intr-un comunicat, dat publicității
la încheierea unei reuniuni de la
Washington a reprezentanților celor
24 de țări, se remarcă îngrijorarea
profundă față de sumbrele perspec
tive economice ale statelor în curs de
dezvoltare nepetroliere. Dacă rata
creșterii globale a statelor în curs de
dezvoltare a atins 4,4 la sută în
1980—1981, o treime din ele, nepro
ducătoare de petrol, au înregistrat un
ritm de 1,5 la sută sau mai puțin, iar
în numeroase alte țări producția s-a
diminuat.

„Factor de accentuare a instabilității
economice"
WASHINGTON 26 (Agerpres). —
lntr-un comentariu consacrat viitoarei
sesiuni anuale a F.M.I. — B.I.R.D.,
agenția Reuter scrie că „situația eco
nomică mondială sumbră, problemele
provocate altor țări de dobinzile ridi
cate din S.U.A. și semnele unei in
stabilități crescînde a sistemului mo
netar internațional vor constitui pre
ocupări presante la această întrunire".
Unul din cele mai importante mo
tive de îngrijorare pentru aproape toți
cei 141 miniștri de finanfe participanți la sesiune este problema dobin
zilor ridicate și instabile, subliniază

Reuter, adăugind : ,Administrației
Reagan i se vor arăta, fără nici un
echivoc, gravele efecte pe care dobin
zile americane, in prezent de 19,5—20
la sută, le au asupra multor țări, și in
special asupra țărilor sărace ale lumii
a treia".
O problemă-cheie in cadrul sesiu
nii, arată Reuter, ce va polariza aten
ția participanților va fi datoria țărilor
lumii a treia, care, numai in ultimii
cinci ani, a crescut cu 280 miliarde do
lari, povară care anual înseamnă 34
miliarde dolari numai pentru plata
dobinzilor.

O politică discriminatorie
WASHINGTON 26 (Agerpres). —
Reputatul economist John Galbraith a
apreciat drept „profund retrogradă"
politica economică și fiscală a Admi
nistrației S.U.A. Intr-o alocuțiune
rostită în fața reprezentanților gru
pării de consumatori „Public Citi
zens", el a declarat că în S.U.A. „pre
ocuparea principală ar trebui să o
constituie o politică fiscală solidă și
dreaptă, care să fină seama de chel-

«
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tuielile sociale necesare și să fie fon
dată pe o impunere echitabilă".
Galbraith — relatează agenția France
Presse — a apreciat, totodată, că
politica monetară întemeiată pe dobînzi ridicate este „discriminatorie in
favoarea marilor companii". De ase
menea, el și-a exprimat opoziția față
de sporirea cheltuielilor militare și
față de reducerile de impozite „care îl
favorizează pe cei bogați".

GENTIILE DE PRESA

pe scurt
„Nu există nimic mai important decît pacea. Stop bombei cu neutroni I"
„Vrem să trăim în pace, fără bombe atomice americane 1". Sub aceste
lozinci au demonstrat tineri militanți pentru pace în orașul vest-german
Hamburg

• Opinia publică vest-germană spune „NU“
bombei cu neutroni
BONN 26 (Agerpres). — Un son
dai de opinie realizat de presti
giosul institut ..Emnid" a consta
tat că 71 la sută din persoanele
chestionate în R.F. Germania s-au
pronunțat împotriva amplasării
bombei cu neutroni ne teritoriul tă
rii si. fapt si mai important, chiar
si în rîndul sprijinitorilor partidu
lui de opoziție — Uniunea CreștinDemocrată — se detașează o ma

joritate clară care se pronunță îm
potriva noii arme nucleare ame
ricane.
Comentînd rezultatele acestui
sondai, agenția Reuter relevă că
opinia publică vest-germană va fi
un factor de care va trebui să se
tină seama în Ce privește hotă
rîrea de a se amplasa bomba cu
neutroni pe teritoriul R.F.G.

Criza politică din Belgia
BRUXELLES 26 (Agerpres). —
Perspectiva organizării de alegeri ge
nerale anticipate în Belgia, la înce
putul lunii noiembrie, este tot mai
mult evocată la Bruxelles, la sfîrșitul
unei săptămîni de criză guvernamen
tală. relevă agenția France Presse.
Willy Claes, vicepremier și minis- .
tru al economiei în guvernul demisionar, însărcinat de regele Baudouin
cu o misiune de informare în vede
rea soluționării crizei politice, și-a
încheiat consultările în acest sens. El
a avut convorbiri cu liderii partide
lor politice reprezentate în parla
ment. cu reprezentanți ai sindicate
lor și ai patronatului. Regele Bau
douin îi ceruse lui Claes „să exami
neze toate elementele situației poli
tice. economice, sociale și bugetare a
țării și să-i prezinte concluziile : fie
formarea unui nou guvern, fie even

tuala dizolvare a parlamentului". Ul
tima ipoteză este cel mai frecvent
'subliniată acum în cercurile politice
din Bruxelles, potrivit agenției ci
tate.
Claes, care a fost primit de către
regele Baudouin. urmează să facă
publice concluziile misiunii sale du
minică.
•
Disensiunile dintre principalele
partide ale coaliției guvernamentale
demisionare s-au agravat. Partidul
Social-Creștin Flamand a cerut di
zolvarea rapidă a parlamentului și
organizarea de alegeri generale anti
cipate. La rîndul său. Partidul Socia
list Valon îi acuză pe social-creștinii
flamanzi că încearcă „să-și impună
voința lor". întrucît decizia dizolvării
parlamentului este un prerogativ al
șefului statului.

ECUADORUL A DEVENIT MEMBRU AL MIȘCĂRII DE NEALI
NIERE. La o reuniune a țărilor ce fac parte din mișcarea de nealiniere,
desfășurată în afara lucrărilor Adunării Generale a O.N.U., Ecuadorul a
fost admis oficial ca membru al acestei mișcări. Timp de 20 de ani.
Ecuadorul a participat la reuniunea statelor nealiniate în calitate de
observator.
PRIMIRE LA VARȘOVIA. StaEst) au semnat, la New York, un
nislaw Kania, prim-secretar al C.C.
acord de cooperare. Documentul,
care a fost negociat in ultimul an.
al P.M.U.P., și Wojciech Jaruzelski,
prevede intensificarea și.extinderea
președintele Consiliului de Miniștri
raporturilor de cooperare dintre Ca
al R.P. Polone, l-au primit pe
nada si țările A.S.E.A.N. în dome
Nikolai Baibakov, vicepreședinte al
niile industrial, comercial si al dez
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S..
voltării economice. Reamintim că
președintele Comitetului de Stat al
din A.S.E.A.N. fac parte Indonezia.
Planificării. După cum transmite
Filipine. Malayezia. Singapore și
agenția P.A.P.. au fost discutate
Thailanda.
probleme ale dezvoltării colaboră
rii economice dintre cele două țări.
MINISTRUL MALAYEZIAN DE
EXTERNE. GHAZALI SHAFIE. A
CONVORBIRI
IUGOSLAVOREAFIRMAT
ANGAJAMENTUL
CONGOLEZE. Președintele Prezi
FERM AL ȚARII SALE FAȚA DE
diului R.S.F. Iugoslavia. Serghei
PRINCIPIILE
ȘI
POLITICA DE
Kraigher. l-a primit pe Louis Syl
NEALINIERE, care presupune,
vain Goma, primul ministru al R.P.
printre altele, neapartenenta la
Congo, aflat într-o vizită oficială
blocurile militare — informează ade prietenie la Belgrad. A fost sub
gentia Taniug. El si-a exprimat, tot
liniată. cu acest prilej — relevă aodată. regretul fată de faptul că
gentia Taniug — dorința celor două
se recurge tot mai mult la forță
părți de a acționa pentru dezvol
și la intervenția armată In relatarea relațiilor economice si a
tiile dintre state.
colaborării tehnico-stiintifice bilate
rale. a conlucrării în alte domenii.
SUSPENDARE. Apariția săptămîAu fost abordate probleme ale vie
naiului „The Sunday Times", una
ții Internationale, o atenție deose
din
cele mai prestigioase publicații
bită fiind acordată activității țări
din Marea Brltanie, a fost suspen
lor nealiniate. De asemenea, la Bel
dată — a anunțat directorul gene
grad au avut loc convorbiri între
ral al revistei, Gerald Long. S-a
președintele Consiliului Executiv
anunțat, totodată, că inceteazi și
Federal al R.S.F.I., Veselin Giuraplata
salariilor tuturor angajaților.
novici, si primul ministru al R.P.
Această hotărire a fost luată, a pre
Congo.
cizat Long, de către proprietarul
săptămînalului, magnatul de presă
ACORD DE COOPERARE ECOaustralian Rupert Murdoch.
NOMICA ÎNTRE CANADA ȘI
A.S.E.A.N. Miniștrii
_____ afacerilor
_____
exDEFICITUL GLOBAL AL A.E.L.S.
terne ai Canadei si ai celor cinci
DEPĂȘEȘTE 20 DE MILIARDE
state membre ale A.S.E.A.N. (Aso
DOLARI. Potrivit unui raport oficiația Națiunilor din Asia de Sud-

L

cial dat publicității la Geneva. ț> V
rile membre ale Asociației Eui 4'
pene a Liberului Schimb (A.E.L.S.)
au înregistrat anul trecut un de
ficit comercial global de 20.9 mi
liarde dolari, aproape dublu în
raport cu căi atins în anul prece
dent. Două treimi din acest defi
cit au fost înregistrate numai de
către două țări — Elveția si Aus
tria. Cea mai mare parte a aces
tui deficit — 12.4 miliarde dolari —
a fost înregistrată de A.E.L.S. în
schimburile cu Piața comună.
AL 32-LEA SALON INTERNA
ȚIONAL DE INFORMATICA. Pre
ședintele Franței, Franțois Mitter
rand, a inaugurat, la Paris, cel de-al
32-lea Salon internațional in proble
mele informaticii. Cu acest prilej,
arată agenția France Presse, el a
evidențiat necesitatea democratizării
informaticii și a relevat că tehnica
trebuie „pusă în slujba oamenilor și
a dezvoltării sociale".

PREȚURILE PRODUSELOR PE
TROLIERE au crescut cu 96 la sută
în țările membre ale Pieței comu
ne în perioada ianuarie 1979 — sep
tembrie 1981 — s-a anunțat oficial
la sediul Comisiei C.E.E. din Bru
xelles.

INUNDAȚII IN PORTUGALIA.
Ploi torențiale însoțite de furtuni
violente s-au abătut asupra Portu
galiei, provocînd grave inundații.
S-au înregistrat însemnate pagube
materiale. Astfel, la Aveiro și in alte
localități din nordul țării au fost
avariate numeroase clădiri. Acestt\
ploi survin după o lungă perioadă
de secetă care a afectat puternic
culturile, creind, de asemenea, pro
bleme în ce privește aprovizionarea
populației cu apă potabilă.

r

SHANGHAI
*

Fluviul istoriei,
fluviul modernizării
Nici un alt oraș nu-ți transmite
senzația copleșitoare de lume multă,
de lume matinală, de lume cu rost,
de lume pornită la drum lung. Ulti
mele statistici ale O.N.U. situează
Shanghaiul pe primul loc printre ma
rile aglomerări urbane de pe Terra,
cu ai săi 10,8 milioane locuitori. Un
oraș cit o țară — acesta este Shan
ghaiul. Dacă s-ar face un film des
pre noul marș cel lung, marșul mo
dernizării. care angrenează astăzi
toate energiile Chinei populare, aș
sugera cineaștilor să pună pe generic
fluviile omenești surprinse în zori,
lumea aceasta matinală așternută energic la drum lung.
De pe terasa etajului 18 al hotelu
lui „Shanghai" metropola se lasă larg
îmbrățișată, dar nu pe de-a-ntregul.
nid nu e de mirare Iia o arie de 6 100
de kilometri pătrați, și privesc cu in
vidie spre virful inaccesibil al ante
nei postului local de televiziune.
Oare de acolo, de 1a înălțimea de 250
de metri, ochiul ar cuprinde intr-a
devăr totul 7 De ce nu, poate chiar și
orizontul îndepărtat al Mării Chinei
de Est, ajutînd la înțelegerea toponi
micului Shanghai, care înseamnă
„deasupra mării". După cum vedeți
— se suprapune vocea ghidului peste
propriile impresii — ne aflăm în nu
cleul central al orașului, la picioarele
noastre curge fluviul Huang-pu... ob
servați portul apoi marile bulevarde
care se opresc în chei... clădirile acestea înalte fac parte din zona ad
ministrativă și comercială, ca o insu
lă... iar tot oe se zărește de jur-împrejur sînt zonele industriale, le dis
tingeți ușor după coșurile de fabrici...
iată și cartierele muncitorești, nu
meroase construcții noi. dar ele se
întind mult mai departe decit le ve
dem... știți, pe multe artere numere
le de case trec de 2 000.
Shanghaiul este locul unui eveni
ment ce avea să schimbe destinele
Chinei : înființarea Partidului Comu
nist Chinez. Pe strada Hang gi. de pe
teritoriul fostei concesiuni franceze,
dăinuie peste decenii o clădire scun
dă din cărămizi aparente de un vio
let închis âlternînd cu briuri de că
rămidă roșie, anodină în epocă, as
tăzi obiect de permanent și emoțio
nant pelerinaj. Este casa în care s-a
aprins, în noaptea lungă si apăsătoa
re a clandestinității, marea flacără.
Din stradă se intră direct în mica

încăpere cu dușumea lustruită, de o
austeritate tulburătoare, unde cei 12
delegați reuniți la congresul de con
stituire au hotărît. la 1 iulie 1921, in
trarea partidului pe scena istoriei
contemporane. O masă dreptunghiu
lară. douăsprezece scaune rotunde
fasonate simplu, douăsprezece cești
albe de ceai, un bec spînzurînd din
tavan. Atit. Exact ca atunci...
Cipe ii convocase aici si ce mandat
le încredințase o spune. în graiul do
cumentelor din epocă, al fotografii
lor în sepia, expoziția din încăperea
învecinată : istoria Chinei ajunsă la
scadenta revoluției îi convocase, și
tot ea le încredințase mandatul de
luptă al implacabilei forțe populare
ce urma să înfăptuiască revoluția,
în a patra zi a lucrărilor, prinzînd
de veste, politia a năvălit în această
încăpere unde ceaiul mai aburea în
cele douăsprezece cești, dar pe .care
delegații știuseră s-o părăsească
doar cu cîteva minute mai înainte...
Congresul a mai continuat însă, o zi,
pe o ambarcațiune de pe lacul Nan
hu, demonstrînd simbolic că noul
curs al istoriei nu mai putea fi oprit.
Te desparți de mica si austera în
căpere cu sentimentul că este scoica
în care se păstrează pentru eternitate
vuietul oceanului chinez. Și ce i-a
urmat : cadența revoluționară a mar
șului cel lung spre victorie.
★
Cel mai mare dintre marile bule
varde ale Shanghaiului, și cel mai
spectaculos, este
fără îndoială
Huang-pu. Sena traversează Parisul.
Tamisa traversează Londra. Huangpu traversează Shanghaiul. Ne îm
barcăm pe un vas de agrement, un
fel de vaporetto alb impecabil ca o
uniformă de amiral. Pontonul de
care se desprinde mica noastră am
barcațiune se află chiar în inima me
tropolei ; plutim o vreme la picioarele
marilor edificii, umbrele lor ne în
văluie protector. Huang-pu este cel
mai „precoce" fluviu al Chinei. Mă
soară numai 84 de kilometri, dar pe
această atît de scurtă lungime, ne
verosimilă pentru un fluviu, el creste
în lărgime și adincime cit alte ape
în 800 de kilometri. Impresionați de
debitul său, unii vizitatori al Shan
ghaiului îl confundă cu Yangze.
Navigația, aici, pretinde virtuozi
tate. Sute de vase de toate tipurile

și tonajele (noi sîntem cei mai lili
putani) iși croiesc cu prudență drum
prin rada portului. Sub cele mai di
ferite pavilioane naționale, flutură
pe aici adesea și tricolorul românesc,
cargourile ajunse pe Huang-pu leagă
cel mai mare port al Chinei de alte
peste 300 de porturi de pe toate mă
rile și oceanele lumii. Printre uria
șele petroliere și mineraliere, printre
macarale plutitoare și dragi, pe
lîngă vedetele rapide, pe lîngă toată
această lume de oteluri, motoare și
uleiuri se strecoară în răstimpuri
ambarcațiuni venite parcă de din
colo de timp, dintr-o vîrstă de început
a navigației. Barcazuri înnegrite de
vreme, amintindu-și parcă de mile
niile slujite in flota Marelui Canal ;
atîtea dinastii s-au prefăcut in pulbe
re și țărînă, numai ele, barcazurile, au
supraviețuit pe fluviile de la Soarerăsare. La fel picturalele jonci, cu
Pînzele lor ca niște aripi de fluture
exotic, descinse și ele din eternitatea
Chinei. Dar cu tot pitorescul și nim
bul de basm asiatic ce le înconjoară,
numărul acestor ambarcațiuni, firesc,
scade.
Din cind în cînd, căpitanul nostru
ne informează sec. cu tonul cu care
conductorii de tren anunță gările :
docul nr. 2 — cereale, docul nr. 8 —
cărbune, docul nr. 5 — petrol, docul
nr. 19 — mărfuri generale ; construc
ții întinse, umbrite de sălciile me
talice ale macaralelor de mare for
ță. Spectacolul portuar se întregește
și capătă reliefuri impresionante prin
panorama industrială oferită de
Huang-pu. Ambele sale maluri sînt
străjuite de mari întreprinderi care
se hrănesc din ceea ce zi și noapte
cărăușește fluviul — cărbune, țiței și
minerale, absorbite, metamorfozate
'și înnobilate de către termocentra
le, cocserii. rafinării, uzine meta
lurgice și fabrici de matei iale de
construcții. Lucrător de o neasemuită
hărnicie și forță, trecut pe toate sta
tele de plată ale acestor unități de
primă însemnătate în constelația economică a Shanghaiului. fluviul nu
le procură doar pîinea industrială, ci
și apa. fabuloasele cantități de apă
înghițite de cazane, cuptoare, coloane,
retorte, valțuri. Și tot el iși oferă
serviciile unor șantiere navale ce-și
botează cargourile în apele sale. Și
tot el ajută acum la nașterea unul

Supraviețuitoriștii
*
*
*
Huang-pu, cel mai mare dintre marile bulevarde ale Shanghaiului...
Foto : I. Herțeg
nou colos, ale cărui contururi inci
piente se profilează în zariștea fu
murie a depărtării. Va fi. este (vii
torul, în ritmurile Chinei de azi. nu
e decit umbra nedespărțită a prezen
tului) marele combinat siderurgic
Pao-șan. în traducere „muntele co
morii". Toponimic cu deplină aco
perire în cele șase milioane de tone
de oțel ce se vor produce aici. Aici
unde ? în același Shanghai, renumit
și odinioară pentru industria sa. dar
care în anul Eliberării nu furniza
decît nouă mii de tone.
★
Turbogenerator de 300 MW cu ră
cire hidraulică. Cazan de termocen
trală de 1 000 tone abur-forță. Mași
nă de alezat cu comandă numerică
(53 de cuțite cu schimbare automa
tă). Strung carusel. Mașină de ștanțat la rece. (80 de piese pe minut).
Presă de 630 de tone prin care pulbe
rile metalice se transformă în roți
dințate. Laminate. Aliaje de preci
zie. Metale rare pentru aeronautică,
sateliți, laser. Un lingou de aur pur
(11,5 kg) extras din deșeuri de bronz.
Cargou de 10 000 tdw.» Autobasculan
tă minieră de 32 tone. Microbuz
„Elefant".
Limuzină
„Shanghai".
Război de țesut cu aer comprimat.
Baterii pentru captarea energiei so
lare. Calculator electronic (500 000 operații pe minut). Televizoare în cu
lori. Combine muzicale stereofonice.
Grădini de mătăsuri. Catifea de mă
tase. Gu-țen, străvechi instrument de
coarde. Xilofon de argint.
Este o selecție fatalmente sumară
din opisul celor peste 4 000 de produse
din cadrul Expoziției industriale a
Shanghaiului, care prezintă principa
lele realizări ale celor 10 000 (zece
mii!) de unități mari, mici și mijlo
cii din acest cel mai important cen

tru industrial al Chinei. Cu excepția
textilelor și a altor cîtorva produse de
veche și prestigioasă marcă pe piața
mondială, toate celelalte sînt fructele
industrializării din anii republicii
populare, cu precădere ale ultimei
perioade. Apariția atîtor noi ramuri
industriale se constituie într-o vi
guroasă replică la „fatalitatea" sub
dezvoltării impusă odinioară de un
feudalism mortificat și atroce, care
prefăcuse Shanghaiul, China însăși,
într-o semicolonie silită să inhaleze
opiu scump contra materii prime și
mină de lucru ieftine. Replică pe care
statisticile reușesc s-o exprime sin
tetic: cele zece mii de întreprinderi
ale metropolei industriale produc as
tăzi de peste 22 de ori mai mult de
cît în anul Eliberării. Dar pentru
gazdele noastre, pentru specialiștii
întilniți în expoziție, produsele eta
late aici nu sînt cîtuși de puțin obiect de narcisism și euforie, ci re
perele spre o nouă calitate, spre o
neobosită autodepășire, spre compe
titivitatea la nivel mondial. Prospec
tare lucidă și angajată a marșului
celor patru modernizări.
La unele standuri, prezentatoarele
ne-au produs surpriza de a ni se
adresa în românește.
— De unde știți, fetelor, româ
nește ?
— Vin pe-aici mulți specialiști din
țara dumneavoastră. Ne vizitează
uzinele, expoziția. Colaborăm priete
nește. învățăm unii de la alții.
Iar în final, în pavilionul instru
mentelor muzicale, vrînd să ne pro
beze virtuțile unui pian, ghidul ne-a
oferit un microconcert de muzică ro
mânească încheiat vivace cu Hora
staccato.

Victor VANTU

*
*

De acord, de acord, titlul apare ca o siluire a limbii (totuși, o *
bagatelă în comparație cu vehicularea de atenționări, concluzionări Și
direcționări), dar există o scuză : alt termen, echivalent, nu există. Tot
de nevoie l-au creat sau asimilat și alte limbi.
...Deci, trecea pădurarul prin pădurea Argonne, din Haute-Marne, *
trecea liniștit, dar i-a reținut atenția iarba răscolită intr-un luminiș.
Intrigat, a examinat îndeaproape și a descoperit o trapă. Și mai intrigat,
a ridicat-o și a descoperit o cavitate adincă de vreo doi metri. Și-maifoarte-intrigat a cercetat cavitatea și a descoperit nu vreo comoară
galică de pe vremea lui Vercingetorix, ci... rafturi cu sticle de apă
minerală, cutii cu biscuiți, medicamente, ceva unelte și ceva arme.
S-a gîndit pădurarul că a descoperit cămara unor teroriști, dar a
mai găsit și săculeți cu semințe de griu și pgrumb - care nu se prea î
folosesc la atentate. Jandarmii i-au identificat însă repede pe conspi
ratori : niște cetățeni onorabili din împrejurimi, pașnici și inocenți, cu
particularitatea distinctivă că erau supraviețuitoriști.
Dar lucrurile se petrec nu numai in pădure. In plin centrul marelui
oraș, un comerciant abil a deschis magazinul „Survival" (s-ar traduce
„Supraviețui"). Un boutique mai original - ușa de intrare este o poartă
de oțel blindat, în loc de clanță are o roată care se învîrtește ca la *
safe-urile băncilor ; clientul intră de la început în atmosferă și își *
poate apoi alege, după pofta inimii, combinezoane anti-radiații, măști
de gaze, cuptoare solare, filtre de apă, salopdte ignifuge, încălțăminte
ca de cosmonaut contra contaminării. Plus arme - arcuri, săgeți, praștii
perfecționate. Incit dacă, în viitor, „S.P.V."-iștii (supraviețuitoriștii) se
vor intîlni pe stradă cu ceva dinozauri să nu fie cu mîna goală...
Cei mai mulți „S.P.V."-iști sînt în S.U.A. - se apreciază numărul
lor la peste două milioane, cifră aproximativă — căci nu doresc să-i
afle vecinii și, la o adică, să le fure apa minerală.
Desigur, hiper-panicarzii au o scuză : in discursuri, apeluri la înar i
mări : la televiziune sau cinematografe - filme despre războiul atomic ; *
la radio, știri despre noile creșteri ale creditelor pentru înarmări ; in
presă, articole despre conflicte și războaie ; în librării, cărți cu „sce
narii" ale viitoarelor conflagrații : în reviste, descrieri halucinante ale
condițiilor de „viață" între ruine fumegînde și pe cenușă radioactivă.
Și în loc să se cheme la preintîmpinarea apocalipsului nuclear, s-a
creat o nouă și rentabilă afacere : businessul spaimei și înfricoșării.
Așa începe maladia obsesională, așa se ajunge de la nevroză la
psihoză, de la fobie la fandacsie și de la angoasă la paranoia de *
masă. Adică la supraviețuitorism.
...Cîteva agenții vest-europene au început să organizeze excursii
de un tip deosebit : se vizitează așezările laponilor pentru a se învăța
cum se fac capcane de vinat, cum se face focul fără chibrituri și fără
brichetă electronică - pentru însușirea tehnicilor supraviețuitoriste.
...Și în Statele Unite se organizează asemenea excursii instructive :
sînt vizitate triburile indienilor Hopis, din Arizona, unde supraviețui *
toriștii descinși din Cadillacuri învață să tragă cu a cul, să aprindă
vreascuri frecînd lemne, să facă friptură de șarpe și să gătească
insecte.
Așa înaintează civilizația, spre perspectiva arcului cu săgeți și a
omului vînător cu ghioaga împotriva monștrilor nu post-diluvieni, ci
post-atomici. Adică spre revenirea la caverne.
*
Și totul din cauză că in loc să se înmormînteze rachetele, se în
groapă sticle cu apă minerală...
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