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fericire personală.
din toată inima poporului prieten al Republicii Arabe 
mai mari în înfăptuirea năzuințelor sale de progres și

Unite 
pros-

stabilit — adesea doar în virtutea unei rutine anumite — pare să a- capareze cu exclusivitate atenția celor chemați să-1 aplice. Altfel nu ne putem explica de ce, de pildă, în tot cursul lunii decembrie, bogată în zăpadă
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Ziarele de ieri au publicat Pro
punerile Comisiei Centrale de 
partid și de stat cu privire la or
ganizarea județelor și municipiilor 
— propuneri pe care Comitetul 
Executiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român le-a 
aprobat, hotărînd să fie supuse 
dezbaterii publice, iar apoi prezen
tate spre examinare și legiferare 
Marii Adunări Naționale.

întemeiate pe analiza factorilor 
naturali, economici, demografici, 
sociali și tehnici, a intercondițio- 
nării' acestora pe ansamblul țării 
și pe fiecare zonă în parte, propu
nerile Comisiei Centrale concreti
zează în prevederi clare și precise 
principiile — unanim aprobate de 
Conferința Națională a partidului 
din decembrie 1967 — cu privire 
la îmbunătățirea organizării admi
nistrativ-teritoriale a României și 

^sistematizarea localităților rurale.
■ Ele se încadrează în obiectivele 

trasate de Congresul al IX-lea al 
P.G.R._ în vederea ridicării pe o 
treaptă mai înaltă a procesului de 
desăvîrșire a construcției socialiste 
din patria noastră.

_ Așa cum s-a subliniat la Confe
rința Națională, principiile de bază 
ale îmbunătățirii organizării admi
nistrativ-teritoriale sînt organic 
legate de întreg ansamblul 'de mă- ■ 
suri — elaborate de partid — re
feritoare la perfecționarea condu- 
oerii și planificării- economiei na
ționale și au o deosebită în
semnătate pentru perfectionarea 
profundă și multilaterală 'a vie
ții economice, culturale și so
ciale, corespunzător stadiului ac
tual de dezvoltare a socie
tății noastre și perspectivelor pe 
care politica marxist-ieninistă a 
partidului nostru le deschide între
gii țări. „Aceste principii și mă
suri — arată tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — izvorăsc din necesita
tea punerii de acord a organizării 
administrativ-teritoriale cu schim
bările calitative intervenite în dez
voltarea forțelor de producție și în 
repartizarea lor geografică, în dez
voltarea societății, cu modificările 
ce s-au produs în structura popu
lației, în profilul, dimensiunile și 
condițiile de viață ale orașelor, co
munelor și satelor, pe întreg cu
prinsul țării". înseși viața, comple
xitatea tot mai mare a sarcinilor 
economice, sociale, culturale ce le 
avem de înfăptuit, amploarea și di
versitatea crescîndă a problemelor 
construcției noii orînduiri sociale au 
impus aceste principii, făcînd ne
cesară perfecționarea organizării 
administrativ-teritoriale a țării.

Găsindu-și deplină reflectare în 
Propunerile Comisiei Centrale de 
partid și de stat cu privire la orga
nizarea județelor și municipiilor, a- 
ceste principii urmăresc să asigure 
apropierea conducerii centrale de 
unitățile administrativ-teritoriale 
de bază, crearea unui asemenea sis
tem de unități administrative care 
să permită rezolvarea operativă și 
competentă a problemelor, elimina
rea verigilor intermediare inutile 
și â paralelismelor în atribuții și 
competențe, în scopul participării 
tot mai largi a maselor de cetățeni 
la activitatea de stat și obștească, 
al valorificării la un nivel superior 
a întregului potențial material și 
uman al țării.

în formularea propunerilor

privire la organizarea administra- 
tiv-teritorială — rod al unor ample 
studii realizate cu contribuția unui 
însemnat număr de cadre din apa
ratul de partid și de stat, a nu
meroși specialiști din diferite do
menii — s-a ținut seama de condi
țiile economice, social-politice și 
geografice existente, de componen
ța națională a populației și legătu
rile culturale tradiționale, precum 
și de perspectivele ce le au dife
ritele zone și localități potrivit pre
vederilor planului cincinal și pro
punerilor privitoare la dezvoltarea 
economică și social-culturală a țării 
în deceniul următor (perioada 1971- 
1980).

Prin împărțirea teritoriului țării 
în 35 de județe s-a avut în vedere 
ca fiecare județ — care cuprinde 
un teritoriu mai mic decît al ac
tualelor regiuni — să constituie o 
unitate administrativ-teritorială 
complexă din punct de vedere eco
nomic și social-cultural, care să cu
prindă într-un sistem de legături 
și căi de comunicație directe și les
nicioase, orașe, centre industriale, 
comerciale și culturale și care să 
asigure, pe această bază,' condițiile 
rezolvării eficiente și ou o mai 
mare promptitudine a diferitelor 
sarcini ee revin organelor de con-

lor țării, în înlăturarea unor dis
proporții moștenite din trecut în ce 
privește nivelul de dezvoltare al 
unor regiuni și raioane ; cu toate 
acestea, continuă să existe și în 
prezent zone mai puțin industriali
zate. Organizarea teritoriului țării 
în județe creează condiții ca, pe 
baza investițiilor din actualul și 
viitorul plan cincinal, a fondurilor 
importante ce vor fi repartizate în 
acest scop în perioada 1976—1980, 
să se accelereze procesul de elimi
nare a acestor disproporții, de ri
dicare a zonelor mai puțin evolua
te din punct de vedere economie 
și social, asigurîndu-se repartizarea 
armonioasă și rațională a forțelor 
de producție pe întreg cuprinsul 
țării. La alcătuirea județelor s-a 
ținut seama ca, pe cît posibil, ma
joritatea dintre ele să dispună de 
forme de relief și de condiții va
riate de climă și sol, care să favo
rizeze dezvoltarea intensivă și mul
tilaterală a producției agricole, lăr
girea producției cerealiere, a creș
terii animalelor, a pomiculturii, vi
ticulturii și altor ramuri ale pro
ducției agricole

Acestor criterii economice li se 
adaugă — și se îmbină armonios cu 
ele — cele privitoare la asigurarea 
condițiilor necesare pentru ca în-------- ------- ----- ------ 1 » ------------- -- ---------- IU

ducere locale. S-ă ținut seama ca fiecare județ să se poală dezvolta
fiecare județ să reprezinte o uni
tate viabilă și perfect echilibrată, 
atît din punct de vedere al supra
feței pe care o ocupă, al populației, 
cît și în privința potențialului' in
dustrial de care acesta dispune.

Este știut că, în anii construcției 
socialiste, s-au obținut progrese în
semnate în ridicarea economică și 
social-culturală a tuturor regiuni

o intensă activitate social-cultu
rală, dispunînd în acest scop de o 
rețea corespunzătoare de instituții 
de învățămînt, de cultură și artă, 
de mijloace corespunzătoare pen
tru ocrotirea sănătății populației, 

întregul complex de criterii eco
nomice, culturale și sociale ce stau

Avem un impozant calendar competițional intern, desfășurat ca un zodiac voluminos, pe 33 de discipline sportive, abia încăpînd în patru pagini ale ziarului de specialitate. Prima impresie pe care o produce acest calendar este aceea de activitate abundentă, de la alpinism la volei, de la atletism pînă la radioamatorism. In rețeaua acestui vast program național a- nual sînt cuprinși mii de sportivi care-și descoperă țelul emu- lativ în dorința de a parcurge ierarhia com- petițională — uneori mai simplă, alteori mai complicată — pînă la încununare, pînă la titlul suprem, frumos în esență și stimulativ prin excelență, de campion al tării. In angrenajul acesta plin de nădejdi, de biruințe și de înfrîngeri temporare se angajează, practic, tot ce este mai bun în suflarea sportivă românească.Acest calendar spor- , tiv suferă însă de o j excesivă centralizare ; | el circumscrie activitatea importantă, interesantă, atrăgătoare, la raza cîtorva orașe mari și în primul rînd a Capitalei.In al doilea rînd, cu .. pronunțatul. șăp. cațac-. ter normativ, calendarul sportiv — întocmit cu multă bunăvoință și judiciozitate de către C.N.E.F.S. — impune (nemotivat) u- nor activiști din mișcarea sportivă o limitare, de altfel foarte comodă și acoperitoa-

Un nou lot de tractoare, 
fabricate la uzina brașo- 
veană, înainte de a fi ex

pediate beneficiarilor.Foto : M. Andreescu

Excelenței Sale
Domnului GAMAL ABDEL NASSER

Președintele Republicii Arabe Unite
Cairo

îmi face o deosebită plăcere să adresez Excelenței Voastre, la a 5()-a 
aniversare a zilei de naștere, în numele Consiliului de Stat, al întregului 
popor român și al meu personal, cele mai cordiale felicitări și urări de 
sănătate și

Dorim 
succese cît 
peritate.

îmi exprim satisfacția pentru evoluția relațiilor de prietenie și 
borare, bazate pe stimă și prețuire reciprocă, dintre țările și popoarele 
noastre și convingerea că ele se vor dezvolta continuu, în interesul ambe
lor noastre popoare și al păcii în lume.

Electrificarea satelor din 
Dobrogea este pe punctul de 
a se '' ' 
proces 
prins intre 
sugestive : satul Lazu, singura 
localitate rurală din Dobrogea 
electrificată in anii antebelici 
și satul Cardon. situat în Delta 
Dunării, singura așezare din 
cele 351 de sate dobrogene 
care nu se bucură încă de bi
nefacerile energiei electrice.

Cele 320 de cămine culturale, 
200 de cinematografe, peste 
100 de case de naștere, dispen 
sarele solicită curentul electric 
in proporții din ce în ce mai 
mari. Anul trecut, de pildă, 
consumul sătesc de energie 
electrică in Dobrogea s-a ridi
cat la 17,5 milioane kWh. Con
strucția termocentralei de la 
Ovidiu si racordarea acestei 
zone a lării la sistemul elec 
tro-ennrgetic național au creat 
premisele electrificării Dobro- 
gei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
împreună cu tovarășii Paul Nieu- 
lescu Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., Mihai 
Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., a 
primit duminică dimineața la Pre-

deal pe tovarășul Georges Marchais, 
membru al Biroului Politic, secre
tar al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Francez, care, la 
invitația C.C. al P.C.R., face o vizi
tă în țara noastră.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr~o atmosferă caldă, tovărășească.

(Agerpres)

© Momente care 
jalonează istoria 
națională • Core
lația dintre aii- 
mentație și sănă
tate & Danemar
ca in preajma ale
gerilor legislative

în toate stațiunile de sporturi de iarnă, nu s-a organizat concurs mai de schi sau transferînd intenție spre zile ale lunii ianuarie, numai pentru că — în imobilitatea și rigiditatea sa — calendarul federației de specialitate așa glăsuia (tocmai intr-un domeniu în oare capriciile vremii impun o elasticitate spontană în activitatea organizatorică).

In sfârșit, calendarul sportiv al anului, are defectul programelor eșalonate ; un defect nu intrinsec, ci exterior lui, manifestat în atitudinea față de el, în modul de tratare. în mentalitatea multor activiști sportivi, competițiile prevăzute de calendar sînt îndestulătoare pentru a le justifica munca, cheltuiala de forțe. Chiar și atunci, cînd, de pildă, desemnarea unui campion de oraș este mai curînd o operație statistică decît concluzia unei activități efective. Imaginația, fantezia organizatorică a unor asemenea activiștisportivi par secătuite. Constatarea devine mult mai supărătoare în acele centre urbane în care o anumită tradiție sportivă locală a fost părăsită. Lingă
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i
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r
I ® Interviuri despre doua finale 
I © Furtună pe pîrtiiie de la St. 
Ire, în organizarea ac- ■tivității competiționa- Ile. Calendarul, odată I
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Consumul de apă provocat de cerințele vieții și producției moderne crește vertiginos. De zeci de ori mai repede decît populația. Azi producția și repartizarea unei tone de lapte la consumatori necesită cinci metri cubi de apă. Nu este nici o aluzie la conținutul laptelui, ci la condițiile de igienă care i se asigură prin intermediul acesteia. Realizarea unei tone de zahăr necesită o sută de metri cubi de apă, a unei tone de oțel — o sută cinci zeci de metri cubi, iar a unei tone de hîrtie 250 m.c... înmulțind aceste cifre cu numărul de tone din fiecare produs, care este de ordinul sutelor de mii și de milioane, obținem la rîndul nostru volumele de apă necesare ; sînt sute de milioane și chiar miliarde de metri cubi ; cifre gigantice, aparent neverosimile dar absolut reale. Raportul dintre consumul de apă și produsul finit, în funcție de ramura industrială și

specificul producției, este de 2 ori și pînă la 1 000 de ori față de greutatea produsului. Exemplele de mai sus sînt doar o mică selecție. Consumul casnic, igiena comunală se ridică la alte sute de litri pe cap de locuitor zilnic.Pentru asigurarea dezvoltării armonioase a industriei, a orașelor, a ar.:?- najărilor pentru irigații în țara noastră se realizează un șir de lucrări mentare cu apă de tanță republicană, zînd baraje pentru de lacuri artificiale, captări de pînze subterane, aduc- țiuni. Unele din aceste lucrări cu caracter complex permit și amenajări energetice. măsuri pentru pre- întîmpinarea acțiunii destructive a apelor.După cum ne informează ing. LUCIAN POPOVICI director generai în Comitetul de stat a' apelor, recent au început lucrările pentru asigurarea cu apă industrială și potabilă a

eficiență sporită 
in industria chimică

Industria chimică — ramură de 
bază a economiei moderne — so
licită cantități tot mai importante 
de catalizatori. Cu ajutorul lor se 
ușurează șl se accelerează consi
derabil desfășurarea diferitelor 
procese chimice. Catalizatorii uti
lizați în prezent se caracterizează 
prin marea varietate de tipuri și 
creșterea duratei de întrebuințare. 
Uneori apariția de tipuri noi revo
luționează întregi domenii de apli
care Industrială. Așa, de pildă, da
torită eficienței mult sporite, noul 
catalizator de joasă temperatură 
pentru conversia oxidului de car
bon, după numai trei ani de la pri
ma lui experimentare industrială, 
este utilizat astăzi în aproape 50 
la sută din instalațiile producă
toare de amoniac ale lumii.

în țara noastră, ramurile „con
sumatoare" de catalizatori dețin o 
pondere apreciabilă. în consecință 
se dezvoltă — în institute ale Aca
demiei, la catedre ale învățămîn- 
tului superior, în institute departa
mentale și în laboratoare uzinale 
— cercetări intense pentru perfec
ționarea lor și pentru obținerea al
tora noi. Totuși, în ciuda unor re
zultate pozitive importante, ponde
rea importului de catalizatori con
tinuă să fie mare, însumînd cîteva 
milioane de lei valută anual. Se 
impune o întrebare firească : sini 
suficiente eforturile depuse pentru 
.asigurarea industriei cu cataliza-, 
tori și reducerea apreciabilă a im
porturilor ?

în cadrul Combinatului chimic 
Craiova funcționează atît o fabrică 
de catalizatori anorganici, cît și 
una de catalizatori organici. în 
prima, s-a reușit, pe baza efortu
rilor depuse de specialiștii fabri
cii, să se realizeze încă din 1965, 
pentru prima dată în țara noastră, 
catalizatorul specific sintezei amo
niacului și necesar fabricării în
grășămintelor cu azot. Această 
realizare se remarcă prin faptul că 
tehnologia adoptată prezintă unele 
elemente de noutate. Cercetările 
din combinat au dus la obți
nerea, pe scară de laborator, și a 
altor tipuri de catalizatori, care 
așteaptă însă să fie verificați în 
condițiile experimentării industriale. 
Din păcate, începuturile promiță
toare au făcut loc unor fenomene 
de încetinire, determinate în parte, 
de unele carențe ale conducerii 
tehnice a Combinatului chimic de la 
Craiova. Astfel, nu a fost lărgită 
în suficientă măsură capacitatea 
atelierelor mecanice, nu s-au sta
bilit întreprinderile industriale care 
aveau să furnizeze unele instalații- 
pilot, nu s-au soluționat proble
mele tehnice privind purificarea 
fină a gazelor și nici nu s-au alo
cat la timp fondurile necesare e- 
fectuării unor lucrări importante 
de lărgire a bazei materiale a cer
cetărilor. Abia în ultimul timp s-au 
luat măsuri energice pentru pune
rea în funcțiune a unor instalații- 
pilot, de care depinde realizarea

unor teme de cercetare ale combi
natului înscrise în planul de stat.

Deși serviciul de cercetări al 
combinatului dispune de aparatură 
modernă, totuși realizările nu sînt 
la nivelul posibilităților. în afară 
de unii catalizatori industriali, nu 
au fost transpuse în practică lu
crări care prezintă o eficiență eco
nomică demnă de luat în seamă. 
Asemenea lucrări există însă șf ar 
merita să fie încercate la scară 
industrială, bineînțeles cu unele e- 
forturi suplimentare de cercetare.

Finalizarea cercetărilor depinde 
ți de buna organizare a experi-

platformei Pitești în plină și rapidă dezvoltare. Un lac de acumulare la Bascov și unul la marginea orașului, Ia confluența Argeșului cu rîul Doamnei, cu o capacitate totală de 7,55 milioane metri cubi, vor retine apa ce le parvine, în special în orele de funcționare ale hidrocentralei de oe Argeș. Cele două lacuri de acumulare lungi de cite doi, trei kilometri și late de cîteva sute, create prin construirea unor baraje de beton cu deversoare și a- gregate energetice, încinse fiecare cu un brîu parțial de diguri de pămînt. vor aduce și importante modificări de peisaj.Lucrarea prevede soluții tehnice moderne, printre altele impermeabilizarea digurilor și etanșarea lor în profunzime pentru a se e- vita infiltrațiile de apă în zonele învecinate. La nivelul anului 1980, ambele lacuri vor da peste cinci metri cubi de apă industrială și potabilă pe secundă.

Cumularea de la Bascov va fi dată în funcțiune spre sfîrșitul anului viitor, iar cea de la Pitești, care va fi începută în acest an, are termen anul 1970. Ambele lacuri de acumulare fac parte din salba de „pui" ai Argeșului, care se amenajează în aval de marele baraj de la Vidraru. De apele acestor acumulări vor beneficia și multe comune ale platformei Cotmeana, cunoscută ca săracă în ape. îmbinînd utilul cu plăcutul, după darea în exploatare a acumulărilor acestea vor deveni și baze de agrement pentru piteșteni. Barajele și digurile cu ta- luzele iluminate, aleea de pe diguri și parcurile ce le vor Învecina vor spori atractivitatea locurilor, introducîndu-le în circui-
(Continuare 
în pag. a ÎV-a)

Ion VARTOLOMEI 
chimist

(Continuare în pag. a Il-a)

Întâlnirea cu dezamor- 
sorii bombelor cu explo
zie întârziată mi-a dat 
prilejul să cunosc oameni 
minunați — numai voință 
și curaj ; oameni obișnuiți 
să privească moartea în 
față, cu calm și stăpînire 
de sine. „Asta ne e dato
ria". Ei spun aceasta pe 
un ton firesc, cu desăvîr- 
șită simplitate. O spun cu 
modestia caracteristică 
fiecărui vietnamez pe care 
nu-l preocupă decît un 
gînd : cum. să fie cit mai

CORESPONDENTA DE 
LA ADRIAN IONESCU

folositor țării, poporului 
său în lupta indirjită îm
potriva agresiunii impe
rialiste.

...Niciunuia dintre a- 
cești militari cu care stau 
de' vorbă nu-i place insă 
să amintească despre 
ceea ce a înfăptuit el per
sonal ; și nici comandan
tul companiei, abia în
tors dintr-un sat din a- 
propiere, unde făcuse i- 
nofensivă cu propriile 
sale mîini o bombă cu ex
plozie întârziată, nu suflă 
un cuvint despre ceea ce 
a făcut. In schimb fiecare 
ține să-ți vorbească des
pre tovarășii săi și fac a- 
cest lucru cu admirație și 
căldură. Eroismul acestor 
oameni își trage seva din 
dragostea nemărginită față 
de patrie, din voința de 
fier a poporului de a-și 
apăra ființa națională și 
libertatea

Deși moartea îi pîndeș- 
te in fiecare clipă, dră
muită de tic-tacul meca
nismului ascuns în mă
runtaiele unei bombe, pînă 
la un soroc neștiut de ni
meni, geniștii se apropie 
de fiecare dată cu îndrăz
neală de acești monștri 
de oțel, 
puterea 
astfel de bombe, de sute 
pînă la mii de kilograme, 
au fost lansate pretutin
deni : în mijlocul așeză
rilor omenești (chiar și în 
cătune/, în apropierea ha
lelor de uzină sau în plin 
cîmp, în apa. orezăriilor, 
de-a lungul drumurilor și

zădărnicindu-le 
ucigătoare Iar
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Corelația dintre
Arta culinara are o ori

gine foarte veche, după 
unii chiar înainte de cu
noașterea focului. Cu tim
pul au apărut diferite ra
finamente în pregătirea . 
alimentelor prin adăuga
rea de condimente 
O dată cu acestea 
semnalează tulburări 
gestive întreținute 
stilul alimentar al timpu- 

atrăgea 
impor- 
dietetic 
sănătă-

de prof. dr. docent T. SPARCHEZ
membru corespondent al Academiei

eta
se 

di- 
de

lui. Hipocrate 
atenția asupra 
tanței regimului 
pentru păstrarea 
ții. Galen se ocupa de re
lațiile dintre dietă și lon
gevitate. Aceeași preocu
pare s-a observat în epoca 
bizantină și la scriitorii 
arabi medievali. în timpul 
Renașterii, L. Cornaro, în 
„Dizertații asupra unei 
vieți temperate*1, reco
manda o alimentație cum
pătată pentru a asigura o 
viață îndelungată. în 1762, 
marele scriitor Rousseau, 
într-o scrisoare deschisă, 
dădea următoarele sfa
turi: „Cititorule, dacă tră
iești în acord cu natura 
sau ești bolnav și ocolești 
doctorii, nu vei scăpa de 
moarte, dar o vei simți 
numai odată, în timp ce 
ei ți-o înfățișează zilnic 
cu imaginația lor. Minciu
na lor, în loc să-ți lun
gească viața, îți fură_plă- 
cerea de a te bucura de 
ea. Unii dintre bolnavii 
pe care-i tratează vor 
muri, fii sigur că milioa
nele de oameni pe care 
îi omoară, ar fi trăit. Citi
tor sensibil! Nu te aven
tura în astfel de loterii 
în care sanșele sînt difi
cile și împotriva ta. Su
feră, mori sau fă-te sănă
tos, dar în orice caz tră
iește pînă la ultima ta 
oră !“.

în cele două secole care 
s-au scurs de la spiritu
ala scrisoare a lui Rous
seau, în medicină s-au 
realizat progrese mari. 
S-a ameliorat șansa bol
navului la „loteria** de a 
trăi. Mulți indivizi s-au 
convins de necesitatea de 
a renunța la viața seden
tară, la alimentația bo
gată, neigienică, pentru 
a preveni bolile. S-au ini
țiat o serie de cercetări 
pentru o verificare obiec
tivă.

în secolul al XX-lea 
apare profesiunea de die- 
tetician, legată de știința 
nutriției, care recomandă 
principii stabilite de me
dicii practicieni. Această 
ramură a medicinei de
vine o specialitate recu
noscută pe plan interna
țional. S-au creat clinici 
și institute de cercetare, 
profilate pe această speci
alitate. în asemenea con
diții, s-au dezvoltat două 
ramuri ale dieteticii — 
una terapeutică și alta 
preventivă. Prin eforturi 
îndelungate de-a lungul 
secolelor, s-a ajuns la 
precizarea unor reguli a- 
limentare pentru conser
varea și restabilirea sănă
tății. Astăzi, o dată cu pro
gresele biologiei, ale me
dicinei clinice și experi
mentale, dietetica se ba
zează pe date științifice 
solide.

Dietetica profilactică 
este destinată stabilirii de 
reguli generale alimen
tare, menite să conserve 
sănătatea individului și 
să-i asigure o viață înde
lungată. Ea are aplicația 
cea mai largă și, deși este 
ușor de pus în practică, 
întîmpină o foarte mare 
rezistență, deoarece în a- 
cest domeniu, accesibil 
tuturor profanilor, există 
prejudecățile și obiceiuri
le alimentare regipnale, 
tradiționale, care de mul
te ori nu sînt conforme

principiilor fiziologice ale 
nutriției și întotdeauna 
sînt greu de învins. Desi
gur că nu este ușor să 
convingem pe cineva să 
abandoneze plăcerea pe 
care i-o oferă alimentația 
suculentă, prezentîndu-i 
spectrul unor boli care ar 
rezulta din abuzurile să- 
vîrșite — 
scleroza, 
ronarita, 
arterială, 
patice,
Totuși, această operă de 
convingere, de populari
zare largă a principiilor 
alimentației raționale — 
trebuie întreprinsă și sus
ținută. Cu atît mai mult 
cu cît bucătăria noastră 
cuprinde meniuri bazate 
pe grăsimi prăjite sau ne
prăjite, rețete tradiționale 
cu rîntașuri, ceapă prăji
tă în untură sau untde
lemn. Poate mulți dintre 
noi, chiar sănătoși fiind, 
am simțit efectele dăună
toare ale acestor mîn- 
căruri : arsuri, eructații, 
greutate sau dureri în 
stomac, gust neplăcut în 
gură, digestie grea etc. 
Experiența noastră înde
lungată ne permite să a- 
firmăm că toate aceste 
abuzuri se plătesc, ade
seori, foarte scump. Și 
apoi, ceea ce se cunoaște 
mai puțin sînt efectele 
consumului îndelungat, 
timp de ani de zile, al a- 
cestor alimente. Cu vre
mea pot să apară anumite 
tulburări metabolice, ini
țiind suferințe cu carac
ter cronic, uneori irever
sibile.

Problema cheie în apa
riția aterosclerozei este 
dietetica, rolul pe care îl 
au alimentele în geneza 
bolii fiind azi bine cu
noscut. S-au făcut pro
grese monumentale în cu
noștințele de bază pri
vind mecanismul de pro
ducere a aterosclerozei, 
care poate fi definită ca 
o boală metabolică, în 
care metabolismul grăsi
milor totale sau saturate, 
Beta-lipoproteinele, coles
terolul și, posibil, hidrații 
de carbon rafinați dețin 
un rol proeminent. Plăci 
de lipide, de colesterol se 
depun pe vase, realizînd 
leziuni scleroase la nive
lul coronarelor, aortei, a 
vaselor cerebrale, renale 
etc. O extindere a proce
sului patologic duce la 
boală. Leziunea inițială 
nu dă semne clinice.

Dar nu toți indivizi 
care fac abuzuri alimen
tare au hipercolesterine- 
mii; ei prezintă doar un 
risc pentru apariția unei 
suferințe coronariene sau 
cardiace. Există diferențe 
individuale în severitatea 
hipercolesterinemiei. Este 
posibil ca în geneza bolii 
să intervină și alți factori 
ca sedentarismul, influen
ța sistemului nervos, a 
comportamentului și per
sonalității bolnavului și, 
probabil, factorul eredi
tar.

Se pune problema dacă 
este posibil să prevenim 
apariția tulburărilor me
tabolice ; posibil da, în
unele cazuri, prin schim
barea obiceiurilor defec
tuoase, prin slăbire în
greutate, scăderea trigli- 
ceridelor, restricții calori
ce și substituirea grăsimi
lor saturate cu cele ne
saturate, potrivit indica
țiilor medicului. Este ne
cesar un control cît mai 
de timpuriu al indivizilor, 
chiar al 
consideră

cum sînt atero- 
obezitatea, co- 
hipertensiunea 

suferințele he- 
gastro-intestinale.

aterosclerozei trebuie în
cepută de la vîrsta de 20 
de ani.

în afecțiunile digestive, 
regimul alimentar este, de 
asemenea, esențial. Tera
pia rațională este bazată 
pe capacitatea funcției 
secretorii a mucoasei gas
trice, solicitată de diferite 
alimente. Prin cercetări 
clinice și de laborator 
s-au putut stabili alimen
tele permise sau interzi
se, precum și valoarea lor 
calorică.

în discuțiile avute cu o 
serie de bolnavi am fost 
solicitat de a face apre
cieri asupra valorii nutri
tive și terapeutice a zar
zavaturilor crude, printre 
care și ceapa. Această 
legumă are o valoare ca
lorică foarte mică — 30 
calorii la 100 g și conține 
cantități foarte mici de 
hidrat de carbon — 8 la 
sută ; este lipsită de pro
teine și grăsimi. în con
secință, valoarea ei ali
mentară este foarte mică, 
în pregătirea rîntașurilor 
nu are nici o indicație; 
dimpotrivă, prăjită fiind, 
dăunează absorbției. Mai 
mult, riscurile folosirii ei 
în cantități excesive, la

toate mîncărurile, cum 
obișnuiesc multe gospo
dine, consumarea ei la 
principalele mese pot fi 
considerabile. Ea devine 
un iritant pentru mu
coasa gastrică, solicită o
secreție abundentă, dău- 
nînd îndeosebi celor cu 
tulburări gastrice.

Cunoașterea necesități
lor nutritive la omul bol
nav se impune pentru 
întocmirea unei terapii 
raționale în vederea vin
decării bolii și prevenirii 
recidivelor. Este necesar 
ca publicul să fie convins 
de realizările științei în 
domeniul nutriției în di
feritele boli. Numai prin- 
tr-o colaborare între me
dic și bolnav munca noas
tră va fi constructivă, 
ținînd seama de faptul că 
un bolnav nu este un 
ansamblu de nutriment 
biologic definit, că ali
mentele joacă un rol în 
formarea activității și 
comportamentului indivi
dului și că omul trebuie 
să se nutrească nu numai 
din rațiune, ci și din sen
zații plăcute. Mai cu sea
mă că agricultura și in
dustria noastră alimentară 
au făcut progrese remar
cabile, publicul avînd 
astăzi la îndemînă o gamă 
largă de alimente diete
tice, care pot satisface 
atît necesitățile, cît și gus
tul omului suferind.

© Un bărbat șl o femeie : Patria — 11,30 ; 14 ; 16,30 ;
19 ; 21,30, Luceafărul (completare București, oraș al 
muzicii) — 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
o Căutați idolul : Sala Palatului (seria de bilete 2230 
— ora 17,30 și seria 2231 — ora 20,30, Republica —
10.45 ; 12,45 ; 14,45 ; “ -- - -- - -----
15 ; 17 ; 19 ; 21.
O Război și pace
17,30 ; 20,30.
© Război și pace
18,30.
© Dosarul XX : Festival (completare Orizont științific 
nr. 10/1967) — 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, Gloria (com
pletare București, oraș ai muzicii) — 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,15 ; 20,30, Tomis (completare Viața începe la 40 
de ani) — 9—16 în continuare ; 18,15 ; 20,30.
© Billy mincinosul : Central (completare București, 
oraș ai muzicii) — 10,45 ; 13,15 ; 16 ; 19 ; 21.
© Generație : Cinemateca — 10 ; 12,30 ; 16,30.
O Corigența domnului profesor : Victoria (comple
tare Despre fumat) — 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21, Grlvița 
(completare București, oraș al muzicii) — 11,30 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, Aurora (completare Republica Ia 20 
de ani) — 11,30 ; 13,30 ; 15,30 ; 17,45 ; 20.
O Răzbunătorii : Lumina — 9,30—16,30 în continuare ;
18.45 ; 20,45.
© Program pentru copii : Doina — 9 ; 10.
© Martin soldat : Doina (completare Republica la
20 de ani) — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
O Profesorul distrat : Union (completare Mitică și 
formula lui de viață) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Manuela — File din istoria sportului românesc —

17 ; 19 ; 21,15, București — 11 ; 13 ;

(seria I) : Capitol — 11,30 ; 14,30 ;

(seriile I și II) : Modern — 14 ;

Sănătatea mintală a copilului — Mal bine să prevenim 
(Profilaxia T.B.C.): Timpuri noi — 9—21 în continuare. 
© Prostănacul : Giulești — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Lordul din Alexanderplatz : Feroviar — 11,15 ; 
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, Excelsior — 12 ; 14,15 ; 18,30 ; 
18,45 ; 21.
© Comisarul X : înfrățirea între popoare (comple
tare Efemere) — 10,30 ; 16 ; 18 ; 20.
© Reîntoarcerea Iul Surcouf : Dacia (completare Ori
zont științific nr. 11/1967) — 8—21 în continuare.
© Contele Bobby, spaima vestului sălbatic : Buzești

E3

(completare Opt minute de vis) — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
© Loana : Crîngași (completare Atenție) — 15,30 ; 18 ; 
20,30, Vitan (completare Orizont științific nr. 10/1967) 
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
C Cînd tu nu ești : Bucegi (completare In căutarea 
timpului pierdut) — 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
Arta — 9—16 în continuare ; 18,30 ; 20,45.
© Un taxi pentru Tobruk : Unirea (completare Gi
gantul înaripat) — 16 ; 18,15 ; 20,30.
© Operațiunea Crossbow : Flacăra — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
© Romanță pentru trompetă : Popular (completare 
Orizont științific nr. 9/1967) — 15,30 ; 18 ; 20,30.

© Fantomas contra Scotland Yard : Miorița (comple
tare Orizont științific nr. H/1967) — 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 20,45.
• Zosia : Munca (completare Doi) — 16 ; 18,15 ; 20,30. 
© Regina zăpezii : Moșilor (completare Cei doi ursu
leți) — 15,30 ; 18 ; 20,30, Progresul (completare Ostașii 
pădurii) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Al șaptelea continent : Cosmos (completare A sosit 
vacanța mare) — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
• O fată fericită : viitorul (completare Invitație) — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
© Femeia necunoscută : Colentina — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Escroc fără voie : Melodia — 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30; 
20,45.
« Dragostea unei blonde : Volga (completare împli
nire) — 11,45 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
® O sută unu dalmațleni : Floreasca (completare 
Micii înotători) — 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
© Ocolul : Rahova (completare Orizont științific nr. 
10/1967) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Jocuri neschimbate : Flamura (completare Numai

. șase secunde) — 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
© Cea mai lungă noapte : Lira (completare Orizont 
științific nr. 11/1967) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
c Republica Skid : Drumul sării (completare Stîrcui, 
pasăre reptilă) — 15 ; 17,30 ; 20.
© Cerul începe la etajul III : Ferentari (completare 
Douăzeci de ani de comerț) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Marele restaurant : Cotrocenl (completare Mlaștina 
tăcută) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Vulturii zboară devreme : Pacea (completare Prin 
satul românesc) — 15,45 ; 16 ; 20,15.

Momente care

de Virgil CANDEA

jalonează 
istoria națională

celor
că

tineri. Se 
profilaxia

e Opera română : Studio ’68 — 19,30.© Teatrul de stat de operetă : Sînge vienez 19,30^
© Teatrul de comedie : Sfîntul — 20.® Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Al. Sahia nr. 76 A)Teatrul „C. I. Nottara"“ ' " 20.str.
o

luna e albastră® Teatrul Giulești (în sala Studio a Teatrului Național „I. L. Caragiale**) : Omul care a văzut moartea — 19,30.© Teatrul de estradă „Ion Vasilescu" : Ca-n filme — 19,30.® Teatrul Mic : Tango — 20.® Teatrul „Țăndărică" : Vrăjitorul din Oz — 17.© Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : „Alo, Ia noi e... Stroe (spectacol prezentat de Teatrul „A. Davila“-Pitești) — 20.

Kean — 20.(sala Studio) : Cînd

(Urmare din pag. I)

Linia de finisare la secția instrumente muzicale cu corzi din cadrul C.I.L. 
Reghin Foto : Agerpres

șantiere
tul turistic. Pentru a ne da seama de proporțiile lucrărilor merită subliniat că investiția este de aproape o treime de miliard. Salba va fi continuată în anii viitori cu un alt lac în zona Călinești-Topoloveni pentru suplimentarea debitelor necesare consumatorilor agricoli și a Capitalei.Anul acesta urmează să înceapă și alte lucrări importante de alimentare cu apă. Acumularea Leșu, în bazinul Crișului Repede, va asigura nevoile zonei industriale ale orașului Oradea ; acumularea de la Gilău, pe Someșul Mic, va deservi zona minieră Aghireș-Căpuș și va suplimenta apa necesară Clujului; derivația Cerna- Motru se face pentru a spori debitul

Motrului necesar platformelor industriale Rovinari și Craiova.Un alt obiectiv important prevăzut a fi început încă în trimestrul I a. c. este stația pilot de pe Dîmbovița pentru studierea epurării apelor uzate ale orașului București. Ea va o- cupa 3,5 hectare și va fi dotată cu o stație de epurare, ateliere și laboratoare. avînd drept sarcină stabilirea soluțiilor optime tehnice și economice de tratare a apelor de canalizare provenite din Capitală. Se vor analiza posibilitățile folosirii pentru agricultură a apelor reziduale în diverse stadii și a nămolurilor rezultate. producerea de gaze combustibile prin fermentare anaerobă. se vor executa diferite cercetări științifice etc.Lucrările la marile acumulări de la Poiana Uzului, — pentru alimentarea industriei de pe valea Trotu- șului — Comănești, Borzești, orașul Gh. Gheorghiu-Dej, de la Paltinu — pentru Ploiești și Brazi și cea de la Valea de Pești — pentru alimentarea centrelor miniere ale Văii Jiului sînt toate într-o fază înaintată și vor fi terminate în cursul acestui Efortul material al statului lucrările de gospodărire și folosință a acestor lucrări 1970 se cifrează la mai bine de 2 miliarde lei. în această sumă intră numai investițiile coordonate de Comitetul de stat al apelor. Efortul este însă și mai mare dacă avem în vedere că și marile amenajări hidroenergetice, precum și cele pentru irigații creează posibilități de folosire a apelor, iar sfaturile populare la rîn- dul lor alocă însemnate sume pentru construcția stațiilor de tratare, filtrare. precum și pentru extinderea rețelelor de distribuție a apei în orașe și comune.

cincinal. pentru dare în pînă în

Șanse sporite pentru 
obținerea de autotu- 9
risme și premii 
in bani la loto

La prima tragere Loto 
din acest an se atribuie 
cîștigătorilor mai multe 
categorii de premii. între a- 
cestea se numără 1 auto
turism „Volvo 121" în va
loare de 102 750 lei prin 
tragere la sorți și, NELIMI
TAT, autoturisme „Renault 
16", „Moskvici 408", „Fiat 
850", „Renault Gordini' și 
„Trabant 601". Alte premii 
sînt de valoare variabilă 
pentru 3 numere cîștigătoa- 
le din 4 extrase, premii fixe 
în bani pentru 2 numere 
cîștigătoare din 4 extrase. 
Tragerea are loc la 23 ia
nuarie.

Biletele seria J de cîie 60 
de lei asigură participarea 
la toate cele 30 de extra
geri.

(Urmare din pag. I)

mentărilor. Astfel fabrica de cata
lizatori anorganici din cadrul com
binatului a primit în august 1965 
indicația Direcției generale a azo
tului din Ministerul Industriei Chi
mice de a produce două tone de 
catalizatori de fier în vederea ex
perimentării, pentru a servi apoi 
la înlocuirea parțială a platinei 
importate, utilizate, sub formă de 
site foarte fine, la fabricarea acidu
lui azotic. în acest scop doi cerce
tători au fost trimiși pentru specia
lizare în străinătate. După întoar
cerea lor, fabrica a adaptat pro
cedeul de fabricare a unui catali
zator de fier care poate înlocui 
parțial pe cel de platină, produ- > 
cînd, cu însemnate cheltuieli, cele 
două tone solicitate de minister. 
Totuși, încercările făcute la Com
binatul chimic din Tîrgu Mureș, 
din cauza unor defecțiuni inerente 
începutului, au fost curînd aban
donate. Consider că descurajarea 
produsă de primele încercări nu 
trebuie să ducă la abandonarea 
unei cercetări valoroase.

De asemenea, s-a considerat u- 
tilă renunțarea la importul fierului 
destinat catalizatorilor pentru sin
teza amoniacului, acesta urmînd 
să fie produs în țară. Sarcina era 
dificilă, mai ales că puține țări din 
lume fabrică fier cu puritatea ne
cesară acestui scop. Specialiștii de 
la Institutul de cercetări metalurgi- 
ce-București au obținut o compo-

ziție chimică foarte apropiată de 
cea a fierului importat, comandîn- 
du-se zece tone de fier cu perfor
manțele respective. între timp însă 
a fost oprită instalația de la Com
binatul chimic Făgăraș — o insta
lație veche de capacitate mică, 
dar utilă pentru experimentarea și 
încercarea la scară semiindustrială 
a catalizatorilor pentru sinteza a-

Societatea românească serbează în sens, peremptorii ultimii ani cu o frecvență care ne-a acreditat noi genuri de manifestări științifice și literare, noi statui, monumente, spectacole dramatice sau emisiuni filatelice — comemorări ale celor mai însemnate momente, instituții, creații din trecutul său politic și cultural. Revoluțiile din 1848 ; epoca lui Ștefan cel Mare ; Unirea Principatelor ; zidirea mănăstirii Argeșului ; întemeierea Universităților din Iași și București ; a Academiei Române ; a Muzeului de arheologie ; a Teatrelor Naționale din București și Iași; a Filarmonicii; evocarea cărturarilor Constantin Cantacuzino și Antim Ivireanul, iată tot atîtea acte pe care ni le-au reîmprospătat numerele rotunde de ani trecuți de la săvîrșirea lor.Aceste comemorări pe care le cinstim prin reuniuni științifice, conferințe, articole, cărți și plăci de marmură să fie oare numai o expresie a mîndrei griji cu care ne întoarcem asupra trecutului poporului nostru, dornici să-i relevăm creațiile și continuitatea ? Este, firește, o explicație care legitimează atenția și mijloacele antrenate într-o cît mai bună organizare a acestor evocări naționale, încredințate celor mai iscusiți istorici, literați sau artiști, pentru a le pune în valoare înțelesurile istorice și semnificațiile educative, la care sînt chemați cărturari din toate colțurile lumii interesați de sensul universal al culturii românești. Dar aceasta este o explicație subiectivă, înfățișînd ecoul puternic al trecutului în sufletul și în mințile generațiilor de azi.Este însă și o explicație obiectivă pe care o aflăm în însăși succesiunea impunătoare a comemorărilor cu cifre rotunde : jumătățile de mileniu, 
sferturile de mileniu și sutele de ani. Ce le explică ? Pietrele de hotar 
ale istoriei poporului român.Românii s-au impus conștiinței unei Europe înspăimîntată de consecințele căderii Imperiului Bizantin (1453) exact acum cinci veacuri prin biruințele armatelor lui Vlad Țepeș și Ștefan cel Mare. După căderea Constantinopolului, în 1453, din Țara Românească și Moldova sosesc unui Occident măcinat de lupte feudale și îngrijorat de expansiunea unei forțe capabile să pună capăt strălucitei civilizații a Bizanțului primele vești de rezistență eficientă, primele chemări la campanii comune pentru a- părarea continentului, tradițiilor și valorilor lui. Atunci, în epoca de glorie a lui Ștefan, mare, prin politica, diplomația și înfăptuirile sale culturale, românii sînt cercetați de umaniștii apuseni care Ie legitimează creațiile și vitejia prin descendența din glorioasa gintă latină. Comemorarea a cinci secole de la înscăunarea lui Ștefan (1457—1957), a cinci secole de la zidirea Putnei (1466—1966) înseamnă. de fapt, comemorarea a jumătate de mileniu de cînd rolul european al românilor atinge dimensiuni recunoscute de opinia europeană însăși, politică sau culturală. Paginile pe care umaniștii Flavio Bi- ondo și Enea Silvio Piccolomini le consacră poporului nostru, atenția cancelariilor din Veneția, Moscova, Cracovia, Buda, Istanbul pentru politica moldovenească oferă, în acest
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nătoresc(Foto : R. Costin)

pidă, deoarece catalizatorii creați 
în laborator, ca și cei pe care îi 
importăm și va mai trebui să-i im
portăm, trebuie 
fazele, pînă vor 
țați industriei.

O preocupare
cadrul combinatului ar trebui să 
fie și urmărirea sistematică în pro
ducție a comportării catalizatorilor

încercați în toate 
putea fi încredin-

a cercetării din

ranteză fie spus — cunoașterea ei 
exactă duce în cele din urmă Ia o 
sarcină de plan mărită, eventual 
și cu anumite adaptări ale insta
lațiilor. Precizarea parametrilor de 
funcționare și a performanțelor ca
talizatorilor noștri industriali poate 
crea premisele pentru o mai bună 
satisfacere a necesităților interne.

Cercetările în domeniul catalizei

moniacului. S-ar putea crede că în 
calea cercetărilor s-a interpus un 
motiv obiectiv, de natură să con
tribuie la abandonarea unei ini
țiative lăudabile. Trebuie totuși 
continuate cercetările pentru ca 
fierul respectiv — eventual cu a- 
numite îmbunătățiri — să poată în
locui fierul importat. Problema în
cercării catalizatorilor în fazele pi
lot și semiindustrială trebuie să-și 
găsească și ea o soluționare ra-

a produce pe
mult a-

industriali realizați și experimen
tați. Catalizatorii produși este po
sibil să prezinte rezerve de pro
ductivitate, deloc neglijabile, deci 
capacitatea de
aceleași instalații mai 
moniac, de pildă. Dar producătorii 
de amoniac, consumatorii catali
zatorilor produși de Combinatul 
chimic de la Craiova, preocupați 
de realizarea planului existent, nu 
sînt interesați să cunoască pro
ductivitatea reală, fiindcă — în pa-

au devenit astăzi o preocupare de 
prim ordin în multe țări. în Japo
nia, R. D. Germană, Franța și 
U.R.S.S. există institute speciale 
consacrate studiului proceselor de 
cataliză și elaborării de cataliza
tori. Acest gen de cercetări nu 
constituie un privilegiu al țărilor 
mari și unele țări mici fabrică și 
exportă astăzi catalizatori. Astfel, 
în Olanda, s-au înregistrat progre
se importante pe tărîm teoretic, iar 
în Danemarca se produc cataliza-

tori industriali apreciați în lumea 
întreagă. Complexitatea probleme
lor ridicate de cataliză, faptul că 

_ importăm încă mulți catalizatori, 
’ existența în mai multe centre a u- 
nor cadre formate de cercetători, 
succesele care au putut fi obținute 
pînă în prezent, pledează, după 
părerea mea, 
neîntîrziată a 
existente în 
concentrarea 
cialiștilor, lucrările ar avea o efi
ciență sporită. Un fenomen negativ 
care ar trebui curmat îl constituie 
faptul că unii specialiști, chiar 
și cu titlul de doctor obținut 
în străinătate și tocmai pe proble
me de cataliză, lucrează astăzi în 
cu totul alte sectoare de activitate.

Consider că și Consiliul Național 
al Cercetării Științifice ar trebui 
să acorde mai multă atenție utili
zării cu randament mult sporit a 
forțelor științifice existente în acest 
domeniu, sprijinind concentrarea 
cercetărilor, cît și profilarea lor. 
Eforturi importante ar trebui de
puse și pentru experimentarea în 
stații-pilot, iar apoi în sectoare in
dustriale a rezultatelor cercetării. 
Aceasta ar duce la o contribuție 
mai temeinică a cercetării la satis
facerea necesităților producției chi
mice, la afirmarea României în 
rîndul țărilor care desfășoară o ac
tivitate sistematică în această im
portantă xamură a chimiei mo
derne.

pentru concentrarea 
forțelor de cercetare 
acest domeniu. Prin 
aparaturii și a spe-

documente. Ela sînt omologate de strălucirea epocii lui Ștefan și a urmașilor săi, Bogdan, Ștefăniță, Rareș, ale căror fapte politice sau de cultură ne vor oferi în anii următori la fel de evocatoare comemorări semi-milenare.Am comemorat în 1964 două sute cincizeci de ani de la pieirea lui Constantin Brîncoveanu, iar doi ani mai tîrziu același interval de la moartea stolnicului Constantin Cantacuzino,‘a fiului său Ștefan, domnul Țării Românești, și a mitropolitului cărturar Antim Ivireanul. Triste a- mintiri care au evocat nu numai răsunetul în conștiința europeană a a- cestor anacronice asasinate dar, pentru noi, înaltul înțeles patriotic al unor pilduitoare sacrificii. Toate a- ceste silnice sfîrșituri erau datorate 
gîndului comun al celebrelor victi
me : eliberarea țării de sub dominația străină. Acești martiri ai libertății românești marchează începutul noilor lupte care aveau să ducă la România independentă de azi. în pragul epocii moderne cînd Europa 1 reia Chestiunea Orientală cu intenția de a o soluționa pe cale armată, românii sînt prezenți în toate coalițiile, prezenți nu numai cu armele, dar și diplomatic, prin oameni politici care militează pentru vechiul statut de independență al țării. A- 
ceste date comemorează, deci, prelu
diile independenței românești, inaugurarea epocii în care idealurile poporului nostru începeau a fi realizate cu mijloace politica și diplomatice noi, într-o conjunctură internațională favorabilă.Vom comemora peste 3 ani un secol și jumătate de la răscoala Iul Tudor Vladimirescu. Această evocare a strălucitului examen de bărbăție în luptă, dar și de chibzuință politică va fi însă încununarea altor, cîtorva comemorări de acte sau opere întreprinse prin aceeași voință de descătușare a poporului nostru de o orînduire anacronică și de o asuprire străină ajunsă la paroxism.In răscoala din 1821 culminau strădaniile Școlii Ardelene și ale cărturarilor luminați din Moldova și Țara Românească pentru afirmarea conștiinței naționale a poporului nostru. In prudenta politică a lui Tudor era concentrată experiența diplomatică de mai bine de un secol, preocuparea esențială de soarta poporului nostru, neangajarea în acțiuni riscante car© ne-ar fi putut înrăutăți condiția internațională. în luptele pandurilor izbucnea însă și amarul adunat în anii de cruntă asuprire socială ai domniilor fanariote. Secolul și jumă
tate pe care-1 vom comemora în 1971 
marchează perioada cînd formarea 
unei conștiințe naționale și politice 
îngăduia poporului nostru să trea
că la acțiuni hotărîtoare pentru ob
ținerea unității și neatîrnării sale. Domniile pămîntene, procesul de modernizare a instituțiilor fundamentale ale țării (armată, administrație, învățămînt etc.), formarea unei generații de oameni politici de educație și ținută europeană — revoluționarii din 1848 — sînt acte care au toate loc după semnalul de tărie armată și maturitate politică pe care l-a dat răscoala lui Tudor.

Cu aceasta istoria românească in
tra în epoca de la care a trecut un 
secol, epoca comemorată azi prin 
cele mai multe „centenare". Piatra 
de hotar în această vîrstă istorică a 
fost Unirea Principatelor de la 24 ianuarie 1859. La această dată ne referim pentru a defini oricare din actele imediat premergătoare sau la cele înfăptuite după Unire. Afirmarea noului stat unitar român pe plan internațional ; diplomatice ; secularizarea participarea la expoziții internaționale sub pavilion propriu (Paris, 1867) ; organizarea armatei naționale ; înființarea universităților din Iași și București, a Academiei Române, a Muzeului Național de Antichități ; avîntul tiparului și al presei ; primele construcții civile de mare amploare, tot ce a contribuit la prefacerea unor principate despărțite politic și grevate de anacronisme feudale într-un stat național modern, 
toate aceste acte de la săvîrșirea că
rora comemorăm an de an cîto 
unul sau mai multe centenare Ie măsurăm retrospectiv în raport cu cheia 
de boită care a fost Unirea. Iată suma de centenare care ne îngăduie astăzi mai bine decît în evaluările de pînă acum să vedem în toată măreția operei lor personalitățile lui Cuza sau Kogălniceanu, Negri sau Alecsandri, Eliade sau Odobescu și ale tuturor tovarășilor lor de luptă și de ideal. Din centenarele nașterii 
statului național român înțelegem însă mai ales patosul unei epoci în 
care s-au afirmat strălucit voința și 
înțelepciunea poporului nostru.Participanți la evenimentele unei epoci din istoria țării în care actele politice, construcțiile industriale, creațiile culturale marchează prefaceri fundamentale în viața poporului nostru, așezînd pietre de hotar pentru centenarele de mîine, succesiunea comemorărilor ne dă dimensiunile și tensiunea unei neîntrerupte tradiții de luptă și creație românească.

stabilirea de relații inițiative de curaj ca averilor mănăstirești ;
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Aseară, la Uppsala 

Handbalistele 
noastre au 
învins echipa 
Suediei

în localitatea suedeză Uppsala, 
echipa feminină de handbal a Ro
mâniei a susținut aseară primul 
său meci din preliminariile cam
pionatului mondial, întîlnind selec
ționata țării gazdă. Handbalistele 
nordice au avut o comportare neaș
teptat de bună. Victoria a revenit 
totuși echipei noastre. Scor 10—9 
(4—4). Este de semnalat că învin
gătoarele au ratat numeroase 
ocazii de gol, printre care și trei 
lovituri de la 7 m.

Returul se va disputa la Bucu
rești, la 18 februarie.

INTERVIUL NOSTRU

Despre două finale
„Am jucat slab in prima re
priză" — ne' spune handba
listul Cristian Gațu

Incepînd cu sezonul

1968-1969

Un nou sistem 
competițional 
la fotbalFederația română de fotbal a stabilit un nou sistem competițional ce va intra în vigoare în toamna acestui an. înce- pînd deci cu sezonul 1968—1969, 

divizia națională A va cuprin
de o singură serie de 16 echipe (în loc de 14 echipe, ca acum) ; 
'’ivizia B — două serii a cîte 
*6 echipe (în loc de 14 echipe) ; 
divizia C — opt serii a cîte 16 echipe (în loc de 4 serii a cîte 14 echipe). Va lua ființă cam
pionatul echipelor de rezerve- 
tineret, în cadrul căruia vor activa formațiile secunde ale cluburilor și secțiilor care participă în divizia națională A. în locul campionatelor regionale, raionale, orășenești se vor desfășura campionatele teritoriale, pe două faze (faza I, prin jocuri tur-retur și faza a Il-a, prin jocuri sistem turneu, pe opt zone geografice, între echipele cîștigătoare ale primei faze). în vederea completării tuturor loturilor pentru trecerea la noul sistem competițional, s-a stabilit un termen suplimentar de transferări între 15 ianuarie și 10 februarie.

12 ianuarie 1968. „Grugahalle" din Essen. Finala campionatului mondial studențesc de handbal masculin. Titlul și-1 dispută echipele României și U.R.S.S. Forte sensibil egale. Meciul însuși a- vea să demonstreze acest lucru; la capătul a două reprize scor egal : 16—16.Prelungiri. Nici un gol timp de 9 minute. în ultimul minut, sovieticii înscriu si cîștigă cu 17—16....Acesta ar fi, consemnat foarte pe scurt, ultimul act al celei mai mari competiții studențești de handbal. Porniți cu sanse evidente de a cîștiga titlul, handbaliștii noștri au ratat de puțin suprema satisfacție. Oricum, si locul secund rămîne în felul lui o performantă meritorie.
— Cum apreciati com

petiția în generat ? — îl solicităm să ne răspundă pe CRISTIAN GATU, unul din jucătorii de bază ai echipei noastre, reîntoarsă sîmbătă seara din R.F.G.— Foarte grea, foarte dificilă. Principalele candidate la titlu, printre care ne-am numărat si noi, au contat pe aportul multor reputat! handbalisti din țările respective. Și coincidenta face ca noile promoții să fie alcătuite din studenti sau din jucători care au absolvit recent vreo facultate — așa cum prevede regulamentul competiției. în lotul sovietic au fost cinci participanți la campionatele mondiale din Suedia, jucători deci experimentați. Echipa noastră, 4dș asemenea,, s-a bazat pe multi din jucătorii care, de obicei în ultimul timp, îmbracă tricourile naționale.
— Puteați cîstiga to

tuși finala 1— Indiscutabil. Aproape totul a mers bine, pînă la finală. As fi înclinat să afirm că sovieticii au avut un plus de sansă, dar a-

cest plus li l-am asigurat noi. în prima repriză, am jucat foarte slab. La pauză, eram conduși cu 5 goluri ! Ne-am revenit după a- ceea, însă cu foarte mari eforturi care, nici nu se putea altfel, ne-au slăbit forțele și nervii. în prelungiri, cînd de fapt s-a si decis victoria, n-am mai fost în stare de nimic. Calmi si oricum cu forte mai proaspete, adversarii noștri au aplicat deseori tactica tragerii de timp. Regulamentul permite a- ceasta însă pînă la o anumită limită; din păcate, cu permisiunea

arbitrului, ei au trecut peste această limită... Dar acesta este sportul si învinșii, mai ales cînd pierd la limită (cum s-a întîmplat cu noi), au psihologia lor. Desigur, ne-am felicitat învingătorii, meritul lor nu poate fi contestat, însă sper că la prima ocazie ne vom revanșa.
— Ce ne puteți spu

ne despre comportarea 
colegilor dv. ?— Penu a apărat excepțional. în finală a fost cel mai bun de Pe teren. în real progres, Gunes, de altfel golge- terul echipei. Fapt remarcabil si util echipei, căci celălalt „tunar", Gruia, a jucat sters, nervos si mai a- les nesigur. Mi-au mai plăcut: Lieu, Costache II, Nica.

„Dinamoviștii n-au pierdut to
tuși șansele" — apreciază 
arbitrul de polo dr. Ion Drăganînsoțind lotul dina- moviștilor la Zagreb, în calitate de medic, arbitrul internațional dr. ION DRĂGAN ne-a comunicat ieri telefonic cîteva amănunte despre primul joc al finalei „Cupei campionilor europeni" la polo — disputat sîmbătă seara tîrziu în piscina „Mla- dost“ din Zagreb. Scorul este cunoscut: Mla- dost Zagreb—Dinamo București 4—2 (1—1, 1—0, 1—0, 1—1),

— Rezultatul este e- 
chitabil ?— în parte doar. Mai tot timpul jocului a e- xistat o perfectă egalitate, dinamovistii au fost chiar mai buni, mai rapizi la înot. Spre regretul nostru însă, ratările la poartă au depășit așteptările. Mă obsedează, parcă și a- cum ratarea lui Novac din repriza a doua, cînd iugoslavii conduceau cu 2—1. Dacă marca — si posibilitate a avut, căci a fost vorba de o lovitură de la 4 m — scorul devenea egal. Dina- moviștii au mai ratat patru ocazii extrem de favorabile, din acțiuni de joc. Iugoslavii ne-au fost superiori din punct de vedere al gabaritu-

lui, precum și prin eficacitate, chiar dacă toate golurile lor au urmarea unor lovituri de la 4 m...
— Pe cine ați dori să 

remarcați 1— Pe portarii ambelor finaliste, indiscutabil cei mai buni de pe teren. Dintre jucătorii de cîmp, nici unul nu s-a evidențiat în mod special ; i-as menționa totuși pe autorii golurilor : Poliak (autor a trei goluri) si Trum- bici de la Mladost, și pe Zahan (a înscris ambele goluri) de la Dinamo. Apreciez, de a- semenea, arbitrajul maghiarului Brandy.
— Unde va avea loc 

cel de-al treilea meci, 
în cazul că dinamovis
tii vor învinge la Bucu
rești ?— Returul este programat sîmbătă 20 ianuarie, la bazinul Flo- reasca. în cazul victoriei dinamoviste, pe care o anticipez aproape sigur, s-a convenit ca al treilea meci să se desfășoare la Geneva la 27 ianuarie.
Interviuri realizate de

Ion DUMITRIU

SportuiS loca
(Urmare din pag. I)gara din Giurgiu, malurile bătătorite ale velodromului de altădată sînt lăsate în paragină, în timp ce cicliștii locali — astăzi, firește, putini la număr — se antrenează pe drumurile de tară megieșe... La Rîmnicu-Vîlcea exista pe vremuri o pistă de bob, de care astăzi nu se mai știe nimic...Respectarea strictă și exclusivă a calendarului sportiv național (care trasează doar jaloanele activității majore) sărăcește mișcarea locală, o lipsește de efervescența contagioasă, plină de virtuți propagandistice, de care ducem atîta lipsă. în numeroase orașe și orășele, cunoscute altădată prin tradiția lor sportivă — chiar limitată uneori la una sau două discipline — se înregistrează astăzi o tristă apatie față de fenomenul sportiv (apatie care, din păcate, generează și un fel de repulsie — mult mai dăunătoare — fată de educația fizică în general).Consultarea propriei noastre memorii, a celor din generația mai veche, sau simpla răsfoire a unor anuare sportive din trecut, conduce la ideea să unele centre mai mici au renunțat pînă și la bruma de faimă pe care și-o creaseră altădată în vreo ramură de sport. în cercurile sportive, cînd pronunțai pe vremuri numele Brăilei, gîndul ți se ducea nemijlocit la box, la ciclism, la mo- tociclism, la atletism, la sporturi nautice, la velodromul de acolo, la toți marii campioni pe care i-a dat portul dunărean, de la frații Mor- mocea pînă Ia Gurău. Unde sînt astăzi galele de box electrizante de la Brăila, unde sînt cursele nautice de mare fond la care un oraș pe Dunăre se pretează aproape prin definiție, unde sînt înotătorii în localitatea în care frumoasa Chira Chiralina — cea din baladă — își alegea soțul după proba îndemînării în viitoarea apei („Din voi cine-o vrea / Soață 

să mă ia / In Dunăre să dea / Si nu
mai din coate / Trei zile să-noate“) ?Relația între aceste întrebări și calendarul competițional nu este deloc întîmplătoare. Considerăm că peste tot, în toate localitățile, programul de întreceri sportive cu finalitate republicană trebuie amplu completat, întregit, cu concursuri locale de mare interes, în care sînt angajate pasiunile tradiționale de baștină.Să luăm alt exemplu. Lugojul nu este numai orașul corului lui Ion Viciu și al tenorului Traian Groză- vcscu, ci și un renumit centru sportiv muncitoresc, care s-a dis'.ins .mi ales în ramura luptelor greco-roma- ne. între anii 1982 .și 1938 Lugojul a dat 12 campioni naționali de lupte, printre care' pe celebrii Filin Bor- îovan și Iosif Horvat. Astăzi, din păcate, sportul acesta bărbătesc, care

amintește atît de pregnant exercițiul trîntei la strămoși, lîncezește pe malurile Timișului. Situația nu este diferită nici la fotbal, deși orașul a avut o echipă divizionară („Vulturii- Textila") care se mîndrește în palmares, dacă nu cu victorii, cel puțin cu prilejul de a fi întîlnit, acasă, în fieful bănățean, faimoasele formații Ferencvăros și Miinchen 1860. A fost o dată... Dar cine ne împiedică să refacem prestigiul sportiv al Lugojului ? Nu e nevoie decît de puțină inițiativă generoasă, entuziastă, de eliberare voluntară din chingile programelor fixe. Activiștii sportivi locali, iubitorii de sport au latitudinea de a „născoci" și a pune în practică toate posibilitățile, toate circumstanțele capabile să reanime viața sportivă în orașul lor.Cetatea de scaun a Tîrgoviștei este aproximativ în aceeași situație. Lâ umbra monumentelor sale voievodale, orașul a cunoscut cîndva o vie activitate hipică. Echipele de elită ale călăriei noastre, de la Felix Țopescu pînă la Henri Rang (pe care Nicolae Iorga îi considera „ambasadori originali ai tării"), s-au format pe hipodromul din Tîrgoviște. Un orășel fără veleități, care avea toate condițiile să rămînă un centru de bază al echitației românești. Ce s-a ales din această tradiție ? Ce s-a ales din tradiția fotbalistică de la Turnu-Seve- rin, unde a activat redutabila formație divizionară C.F.R. ? Nu-i dureros totodată să constați că la concursul inaugural de schi pe anul 1968, disputat la Predeal, nu se clasează onorabil nici un predelean ?Nu sîntem negativiști și nici nu ne este propriu paseismul. Rememorările la care facem apel au doar' scopul de a arăta că ceea ce s-a făcut se mai poate face (infinit mai bine calitativ), că tradiția valoroasă trebuie reluată și în sport, că forțele organizatorice latente se pot desfășura spre binele sportului autohton. Lărgirea și stimularea inițiativei locale, de care s-a simtit nevoie în industrie, sînt tot atît de necesare în sport, pe suprafața teritorială a tării. Așteptăm cu nerăbdare să-i vedem boxînd la Reșița pe urmașii lui In- dru Borduz și Fiat ; așteptăm cu nerăbdare să vedem din nou handbal de calitate la Sighișoara ; așteptăm cu nerăbdare să revedem canotori de valoare ne ana Mwesului. la A- rad : așteptăm cu nerăbdare performantele reînnoite ale vestî*Jinr I do altădată din Iași și Cîm- | P'd’.’.ne Muscel. împlinirea acestor j nădejdi cere însă ardoare, zel. o stră- | danie mai concentrată. o anumită capacitate de dăruire și imaginație (dincolo de calendar), însușiri ce nu sînt greu de depistat în rîndurile iubitorilor locali ai sportului.

ÎN CÎTEVA 

RÎNDURI
LA FESTIVALUL INTERNAȚIO

NAL DE ȘAH DE LA BEVERWIJK, în runda a 4-a, campionul României Florin Gheorghiu l-a învins pe olandezul Van Geet. Alte rezultate : Ree (Olanda) — Portisch (Ungaria) 0—1 ; Matanovici (Iugoslavia) — Rossolimo (S.U.A.) 1—0. Korcinoi (U.R.S.S.) — Ivkov (Iugoslavia) 1—0. Clasamentul : 1. Korcinoi 4 puncte ; 2. Gheorghiu 3 puncte ; 3-4 Portisch și Tal cîte 2,5 puncte. în turneul maeștrilor, concurentul român Victor Ciocîltea a cîștigat la Marovici (Iugoslavia), în clasament conduce Zuckerman (S.U.A.) cu 3 puncte (1), urmat de Ciocîltea. Doda (Polonia) și Medina (Spania) cu cîte 3 puncte etc.
FINALA CAMPIONATELOR DE 

TENIS ALE ASIEI, desfășurate la Bangalore, a revenit lui Alexandr Metreveli (U.R.S.S.). care l-a învins cu 8—6, 6—3/ 6—4 pe Ion Tiriac,fostul campion al României.
A ÎNCEPUT NOUA EDIȚIE A 

„TURNEULUI CELOR 5 NAȚIUNI" la rugbi. în primul joc. desfășurat la Edinburg. Franța a învins cu scorul de 8—6 (3—3) echipa Scoției.
PRIMUL MECI VORWARTS 

LEIPZIG — WISLA CRACOVIA, contînd pentru „optimile" de finală ale „Cupei Cupelor" la baschet masculin, a revenit echipei Vorwarts cu scorul de 70—63 (38—29). Returul va avea loc la 22 ianuarie, la Cracovia.
ÎN SEMIFINALELE TURNEULUI 

DE TENIS DE LA PORTO RICO, Arthur Ashe (S.U.A.) l-a învins cu 6—4. 4—6, 7—5 pe spaniolul Santana, în finală, Ashe îl va întîlni pe Holmberg (S.U.A.), care l-a eliminat cu 4—6. 6—1. 7—5 pe Pasarell (Porto Rico).
ECHIPA CANADIANĂ DE HO

CHEI PE GHEAȚĂ DRUMMOMD- 
VILLE a jucat la Landshut cu reprezentativa R. F. a Germaniei. Victoria a revenit gazdelor cu scorul de 6—2 (1—1. 1—0. 4—1), prin golurile înscrise de Koepf (2), Reif, Zeidler. Kuhn și Schlodei. Pentru oaspeți au marcat Leclerc si La- brosseLA ASMARA, ÎN COMPETIȚIA DE FOTBAL „CUPA AFRICII", selecționatele ’ Ghanei și Senegalului au terminat la egalitate 2—2; Congo - Kinshasa a dispus cu 3—0 (2—0) de Congo — Brazzaville.

Plecarea la Praga a tovarășului

Maxim Berghianu
Președintele Comitetului de Stat 

al Planificării, Maxim Berghianu, 
însoțit de un grup de specialiști, a 
plecat duminică seara la Praga, 
unde va avea convorbiri cu pre
ședintele Comisiei de Stat a Pla

nificării din R. S. Cehoslovacă, 
Oldrich Cernik.

La plecare, în Gara de Nord, 
erau de față membri ai conducerii 
C.S.P., precum și Cisar Cestmir, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace la 
București. (Agerpres)

Cronica Zi!®!

Meciul feminin de volei Rapid-C.S.M. Sibiu, programat duminică în Capitală se anunța ca o simplă formalitate pentru feroviare. Contrazicînd așteptările, tinerele voleibaliste sibience au prezentat o formație omogenă și deosebit de combativă, care a derutat formația giuleșteană obligînd-o, pe teren propriu, la eforturi serioase pentru a nu fi învinsă. Scor ; 3—1 (—13, 6, 14, 6) pentru Rapid. îmbucurător este faptul că oaspetele s-au impus nu numai în setul cucerit, ci și prin calitatea jocului prestat pe parcursul întîlnirii. Poate că adjudeeîndu-și setul al treilea (în care au condus cu 14—6), oaspetele ar fi produs o mare surpriză. Dar, chiar învinse, ele au contribuit din plm la reușita spectaculară a unei partide viu disputate. Echipa sibiană dispune de elemente cu frumoase perspective (ieri, Rodica Popa a fost cea mai eficace trăgătoare din teren) care le-ar putea situa curând, fără îndoială, în prim- planul voleiului feminin. (Foto : S. Cristian)

CARNET OLIMPIC• Torța olimpică va sosi la Gre
noble la 6 februarie. Ea cîntărește 
1,750 kg. Pentru a nu fi stinsă de 
vînt i-a fost construită o mică apără
toare care o poate proteja chiar 
dacă vîntul va sufla cu peste 80 km 
pe oră. Sîmbătă flacăra olimpică a 
trecut prin Font Romeu, iar dumi
nică prin Perpignan ; la ora cînd ci
tiți aceste rînduri se află la Mont
pellier, iar mîine va fi la Marsilia.

o Trei mari elicoptere au fost 
angajate pentru a distribui cei 30 000 
de trandafiri' de culoare roz în 
timpul festivității de deschidere a 
competiției. După cum se știe, tran
dafirul roz este emblema orașului 
Grenoble.

& Comitetul de organizare a O- 
limpiadei Albe a stabilit ca la 6 fe
bruarie, ziua deschiderii competiției, 
renumita cîntăreață Mireille Mat
hieu să interpreteze imnul olimpic.

• Proba de slalom special din ca
drul concursului de schi de la Wen- 
gen a fost cîstigată de Giovanoli 
(Elveția). Francezul Jean Claude 
Killy nu s-a clasat printre primii 6. 
El a cîștigat manșa întîi, însă în 
cea de a doua a mers cu mult sub 
posibilități.

mă pot înlocui cu succes" — si-a 
încheiat ea declarația.

@ Canadiana Nancy Greene care a 
repurtat o frumoasă victorie în pri
mul slalom uriaș de la Grindelwald 
învingînd-o cu 50 sutimi de secundă 
pe Marielle Goitschel (Franța), este 
în vîrstă de 23 ani. Ea este studentă 
la Universitatea Nelson. Anul trecut 
Greene a cîștigat „Cupa Mondială" 
de schi întreeînd-o în clasament pe 
Marielle Goitschel, cu ocazia ulti
mului concurs din cadrul competi
ției.

& La Praga s-au desfășurat cam
pionatele de patinaj artistic ale Ceho
slovaciei. Întrecerea masculină a 
fost cîstigată de Nepela cu 1669 
puncte, iar cea feminină de Maș- 
kova cu 1 771 puncte.o Pista de bob de la Alpe d’Huez 
va fi asaltată de camerele televiziu
nii. Se prevede ca în timpul Jocu
rilor să fie montate de-a lungul a 
1 500 m de pistă 25 de camere de luat 
vederi.

• Marea speranță a amatorilor de 
sport norvegieni în probele de pati
naj este Fred Anton Mayer, care 
zilele trecute a corectat cu 6 zecimi 
de secundă recordul mondial în pro
ba de 5 000 m. Acest solid patinator, 
în vîrstă de 29 ani, a fost medaliat 
cu argint în proba de 10 000 m și cu 
bronz în cea de 5 000 m la J.O. de 
la Innsbruck.

o Competiția internațională preo- 
limpică de schi pentru trofeul „Ilio 
Colii", care urma să se desfășoare la 
20 și 21 ianuarie la Cortina d’Am
pezzo, va fi anulată, probabil din 
cauza... lipsei de zăpadă. In timp ce 
în alte stațiuni zăpada este abun
dentă, în prezent zăpada de pe pîr- 
tiile de la Cortina nu poate permite 
efectuarea a două coborîri.

Recordmenul mondial 
Fred Anton Mayer

® Austriaca Cristl Haas, campioa
nă olimpică în proba de coborîre, 
intenționează să nu participe la 
Jocurile Olimpice de la Grenoble. 
Ea a declarat ziariștilor că dacă în 
concursul de la Badgastein nu se va 
clasa în primele sase locuri va re
nunțe definitiv le. competiții. „De ce să ocup ur loc î;,. echipa națională, 
“înd sînt atîteo finer, talentate care

Furtună pe 
pîrtiile de la 
Saint MoritzSAINT MORITZ 14 (Ager- pres). — Duminică urmau să se desfășoare ultimele două manșe ale campionatelor europene pentru boburile de două persoane. Din cauza timpului nefavorabil (furtună) și a cantității mari de zăpadă care a acoperit pîrtia, cele două manșe au fost anulate. Conform regulamentului titlul de campion european a fost acordat echipajului R. F. a Germaniei (Zimmerer-Utzschneider) care în primele două manșe a înregistrat cel mai bun, timp.

La sfîrșitul acestei săptămîni, 
tot la Saint Moritz vor avea 
loc campionatele europene de 
bob pentru 4 persoane. Echipa
jul român, deținător al titlu
lui, va avea următoarea com
ponență : Panțuru — Hristo-
vici — Mattel — Neagoe.
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In cursul zilei de duminică, lor
dul Erroll of Hale, președintele 
Camerei de Comerț din Londra, a 
vizitat Poiana Brașov. în cinstea 
oaspetelui, Hristache Zambeti, vi
cepreședinte al Camerei de Comerț 
a Republicii Socialiste România, a 
oferit un prînz în saloanele restau
rantului „Sporturilor".

■A
Sebișul, pitorească așezare d^ 

pe valea superioară a Crișului Alb, 
a găzduit duminică festivalul obi
ceiurilor și datinelor străvechi din 
Țara Zarandului, organizat de Co
mitetul regional Crișana pentru 
cultură și artă. Peste 250 de ar
tiști amatori au adus pe scenă cîn- 
tece, jocuri, obiceiuri și datini care 
fac de mult faima localităților din 
această parte a țării noastre. După 
festival, cei prezenți au vizitat ex
poziția etnografică de recuzită tra
dițională.

vremea
Timpul probabil pentru 16, 17 și 18 ianuarie. în țară: vreme în curs de încălzire ușoară. Cerul va fi schimbător, prezen- tînd înnourări mai accentuate în jumătatea de nord a tării, unde vor cădea ninsori locale. în rest, ninsori izolate. Vîntul va sufla potrivit, prezentînd intensificări locale la începutul intervalului. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 20 de grade și minus 10 grade, local mai co- borîte iar maximele între minus 10 grade și zero grade. Ceață locală. în București : vreme rece la început, apoi în încălzire ușoară. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea. Ninsoare slabă. Vînt potrivit. Temperatura în creștere ușoară spre sfîrșitul intervalului.

ORAȘE PREMIATE IN ÎNTRECEREA 
pentru înfrumusețare 
Șl BUNĂ GOSPODĂRIRE

CORABIA (prin telefon). — De
clarat oraș în 1871, Corabia se pre
zintă ca o localitate cu străzile 
drepte și largi și străjuite de cîte 
două rînduri de falnici tei. Vecină
tatea imediată a Dunării, cu ma
luri înalte, eu largi perdele de săl
cii, dă orașului, vara, un farmec 
deosebit. La acest decor natural, 
localnicii au adăugat, în 1967, un 
spor de frumusețe, căpătînd pen
tru aceasta un bine meritat loc II 
pe tară în întrecerea patriotică 
pentru buna gospodărire și înfru
musețare a localităților.

Prin efectuarea a 202 ore de 
muncă patriotică, în medie de fie
care locuitor, s-a realizat o eco
nomie de peste 5,5 milioane lei. 
Faleza Dunării, pe 55 000 m p, 
a devenit anul trecut un ade
vărat parc ; aproape 400 000 m p 
străzi au fost reprofilate, iar tera
sele de flori de pe străzi, amena
jate și întreținute prin contribuția 
voluntară, măsoară 775 000 m p. La 
obiectivele realizate se adaugă și 
noua bază sportivă, euprinzînd te
renuri de volei, baschet, handbal.

La adunarea festivă, președintele 
comitetului executiv al sfatului 
popular orășenesc, tovarășul Toma 
Ciucă. trecînd în revistă atributele 
noi ale înfățișării orașului, a feli
citat cetățenii, organizațiile de

masă și unitățile socialiste, care 
și-au adus din plin contribuției la 
obținerea diplomei pentru locul II 
pe țară în rîndul orașelor raionale.

GALAȚI (prin telefon). — La 
Brăila, într-un cadru festiv, a 
avut loc înmînarea diplomei de 
oraș fruntaș pe țară în acțiunea 
de bună gospodărire și înfrumu
sețare. Mențiunea I, obținută în 
această mare întrecere, situînd 
Brăila al 4-lea oraș pe țară 
vine să afirme participarea mase
lor, a cetățenilor la ample acțiuni 
patriotice. în 1967 a fost a- 
menajată trecerea peste Dună
re, La Checet, s-au reparat 
străzi, drumuri și trotuare pe 
257 mii m p, s-au construit 
peste 20 km diguri în cartierele 
joase ale orașului, s-au amenajat 
terenuri de sport, 57 ha de spații 
verzi, s-au plantat peste 36 000 ar
bori și arbuști ornamentali și s-au 
realizat alte importante lucrări, a 
căror valoare depășește 42 milioane 
lei, sumă care reprezintă, de fapt, 
economii efective din bugetul local. 
Drept răsplată, orașul‘a primit din 
partea Consiliului de Miniștri 
premii în mașini și utilaje, destinate 
bunei lor gospodăriri, în valoare de 
300 000 lei, iar aproape 200 cetățeni 
— insigna de fruntaș în gospodă
rirea și înfrumusețarea orașului.

Propuneri de deosebită însemnătate 
pentru progresul multilateral al irinduirii 

noastre socialiste
(Urmare din pag. I)

la baza propunerilor de îmbunătă
țire a organizării administrativ-te- 
ritoriale a tării reflectă preocupa
rea și grija conducerii partidului și 
statului nostru pentru înfăptuirea 
consecventă a uneia din prevederile 
fundamentale înscrise în Constitu
ția României Socialiste : asigurarea 
deplinei egalități în drepturi a tu
turor cetățenilor tării, întărirea fră
ției oamenilor muncii, fără deose
bire de naționalitate. Dezvoltarea 
economică și socială a tuturor ju
dețelor constituie fundamentul trai
nic al acestei depline egalități în 
drepturi. Așa cum se subliniază în 
Propunerile formulate de Comisia 
Centrală — și cum s-a realizat în 
fapt și pînă acum în cadrul întregii 
politici a partidului și statului nos
tru — în localitățile unde, alături 
de români, trăiesc oameni al mun
cii de alte naționalități se va asi
gura folosirea limbii materne a a- 
cestora în administrația de stat. în 
școli și instituții de cultură, asigu- 
rîndu-se astfel posibilități depline 
pentru toți oamenii muncii, indife
rent de naționalitate, de a benefi
cia de drepturile cetățenești, de

a-și afirma nestingheriți personali
tatea, de a-și pune în valoare apti
tudinile și a-și aduce contribuția la 
progresul și înflorirea continuă a 
patriei comune — România Socia
listă.

O deosebită importanță pentru 
intensificarea procesului de ridica
re social-economică a țării au cri
teriile ce au stat la baza stabilirii 
orașelor reședință de județ. Alege
rea acestora s-a făcut în funcție de 
nivelul de dezvoltare economico- 
socială și urbană, de perspectivele 
dezvoltării viitoare, de situarea pe 
teritoriu a reședinței respective, ur- 
mărindu-se ca aceasta să dispună 
de legături cît mai bune cu toate, 
localitățile din cuprinsul județului. 
Așa cum se subliniază în Propune
rile Comisiei Centrale, în cadrul 
programului privind dezvoltarea 
viitoare a acestor orașe, conducerea 
partidului și statului va acorda o 
atenție sporită ridicării economice 
edilitar-gospodărești și social-cul- 
turale acelor reședințe de județ 
care prezintă rămîneri în urmă din 
acest punct de vedere.

Răspunde unor cerințe obiective 
ale actualului stadiu de dezvoltare

a societății noastre propunerea ca 
un număr de 31 de orașe, care 
au o populație numeroasă și 
o însemnătate deosebită în viața 
economică și culturală a țării, să 
fie declarate municipii. Municipiile 
vor avea plan și buget proprii, vor 
dispune de competențe largi în 
conducerea treburilor de stat și 
obștești ■

în cadrul măsurilor de îmbună
tățire administrativ-teritorială a ță
rii, partidul și guvernul vor urmări 
în continuare, prin întreaga politi
că economică și culturală pe care 
o desfășoară, să asigure dezvoltarea 
tuturor orașelor țării, creînd condi
ții ca acestea să devină centre ur
bane puternice, cu o personalitate 
și un specific propriu, cu o viață 
social-economică tot mai intensă.

Cetățenii patriei noastre au pri
mit cu viu interes propunerile pri
vind organizarea județelor și mu
nicipiilor convinși că transpunerea 
lor în practică va avea profunde 
implicații în întreaga viață socială 
a țării ; îmbunătățirea organizării 
administrativ-teritoriale va asigura 
un cadru favorabil pentru o largă 
afirmare a potentelor creatoare ale

poporului nostru, pentru îndeplini
rea marilor obiective de progres și 
civilizație ce stau în fața poporu
lui nostru, sporind răspunderea, 
inițiativa și operativitatea organe
lor locale de partid și de stat în 
rezolvarea sarcinilor tot mai com
plexe ale construcției socialiste în 
patria noastră. Reflect!nd rolul spo
rit al partidului și al statului în 
dezvoltarea societății noastre, toate 
aceste măsuri se întemeiază pe res
pectarea consecventă a centralismu
lui democratic — principiul organi
zatoric fundamental al statului 
nostru socialist care îmbină coor
donarea pe bază de plan a activi
tății economice și social-culturale 
de ansamblu cu acordarea de largi 
atribuții organelor locale, cu antre
narea activă a maselor largi de oa
meni ai muncii la rezolvarea tre
burilor obștești.

Atragerea la elaborarea acestor 
măsuri a unui mare număr de spe
cialiști, discutarea principiilor ce 
le-au călăuzit în înaltul for al Con
ferinței Naționale a partidului, pu
nerea lor în dezbaterea publică o- 
glindesc înalta răspundere cu care 
partidul și guvernul abordează pro
blemele fundamentale ale mersului 
înainte al țării noastre, sînt o pu
ternică expresie a spiritului profund 
democrâtic în care sînt rezolvate 
aceste probleme, a grijii și preocu
pării neslăbite cu care conducerea 
partidului și statului nostru veghea
ză ca toate măsurile ce se iau să 
răspundă cît mai bine dorinței le
gitime a întregului popor de a-și 
vedea patria mereu mai prosperă 
și înfloritoare, de a-și făuri un ni
vel de trai, material și spiritual, 
tot mai înalt



viațainternațională
în Comisia O. N.U.

pentru drepturile

omului

Examinarea 
situației din 

Rhodesia 
și R.S.A.

NEW YORK 1-4 (Agerpres). — 
Comisia O.N.U. pentru drepturile 
omului, care a efectuat o anchetă 
asupra situației populației de cu
loare din Rhodesia, a publicat vi
neri un raport în oare arată că 4 
milioane de africani din acest te
ritoriu trăiesc în condiții echiva
lente cu selavajul. Comisia califi
că guvernul minorității albe din 
Rhodesia „un grup în afara legii" 
care aplică „o politică inumană 
față de populația neeuropeană din 
această țară". Autorii raportului 
subliniază, de asemenea, că discri
minarea rasială la oare este supu
să populația de culoare se ma
nifestă aproape în toate domeniile, 
ceea ce duce spre instaurarea unui 
„regim de apartheid — politică de 
segregare sistematică, bazată pe 
concepții rasiste".

într-un alt raport al unui grup 
de lucru al Comisiei O.N.U. pentru 
drepturile omului se cere ca gu
vernul Republicii Sud-Africane să 
înceteze politica samavolnică îm
potriva populației de culoare și să 
anuleze legile segregaționiste.

EVENIMENTELE DIN 
ORIENTUL APROPIAT
• APEL PENTRU ORGANIZAREA UNEI NOI CONFERINȚE

ARARE LA NIVEL ÎNALT • REGELE HUSSEIN LA CAIRO

• REUNIUNEA DE LA BEIRUT IN PROBLEMA YEMENITĂ

KHARTUM 14 (Agerpres).—Pre
ședintele Consiliului Suprem de 
Stat al Sudanului, Ismail Al Azhari, 
a cerut duminică tuturor țărilor a- 
rabe să depună eforturi pentru or
ganizarea, într-un termen cît mai 
scurt, a unei conferințe a șefilor de 
state. Guvernul Sudanului, a afir
mat el, este convins că o conferință 
la nivel înalt a țărilor arabe este 
necesară pentru a se putea face 
fată în mod eficient situației din 
Orientul Apropiat.

GAIRO 14 (Agerpres). — Re
gele Hussein al Iordaniei a pă
răsit duminică Cairo, unde a 
avut o convorbire cu președintele 
Nasser, plecînd spre patrie. Ziarul 
„Al Akhbar" scrie că cei doi șefi 
de state au discutat probleme pri
vind misiunea trimisului special al 
secretarului general al O.N.U. în 
Orientul Apropiat, Gunnar Jaring, 
și convorbirile recente dintre pre
mierul izraelian Eskhol și preșe
dintele Johnson.

BEIRUT. In capitala Libanului 
își continuă lucrările preliminare 
comitetul tripartit de pregătire a 
conferinței de reconciliere națio
nală în Yemen. Duminică, minis
trul afacerilor externe al Yeme
nului, Hassan El Mekki, a părăsit 
Cairo plecînd spre Beirut pentru a 
reprezenta interesele țării sale la 
această reuniune. In legătură cu 
misiunea sa, El Mekki a declarat 
că guvernul său va face totul pen
tru a obține pacea în Yemen 
(A.F.P.).

ASH SHAAB 14 (Agerpres). — 
Organele securității de stat ale Re
publicii Populare a Yemenului de 
Sud au descoperit un complot în
dreptat împotriva actualului regim,

organizat de sultanii care au pără
sit țara, relatează ziarul „Al Gum- 
huria". Complotiștii primeau aju
tor din partea unor puteri străine, 
care, însă, nu au fost numite.

Un interviu 
al cancelarului 
vest-german

BONN 14 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat duminică seara te
leviziunii vest-germane, relevă a- 
genția France Presse, cancelarul 
vest-german Kurt-Georg Kiesinger 
s-a referit la problema aderării 
Angliei la Piața comună.

Subliniind ' că în ceea ce privește 
cererea britanică, guvernul vest- 
german va desfășura în continuare 
politica sa din anul 1967, cancelarul 
vest-german a precizat: „Aceasta 
înseamnă că problema aderării 
Marii Britanii și a altor candidați 
va rămîne la ordinea zilei în Con
siliul ministerial al „celor șase", 
care va trebui să continue nego
cierile și să sporească eforturile 
pentru găsirea unei soluții". In 
continuare el și-a exprimat speran
ța că Anglia va putea intra în co
munitatea vest-europeană, mențio- 
nînd în acest sens un „aranjament 
provizoriu", care ar duce la o ade
rare deplină.

agențiile de presă transmit
© Demisia unor miniștri irakieni ® Puternice lupte lingă 

orașul nigerian Port Harcourt ® Ansamblul folcloric ro

mânesc la Lahore

„Adio N.A.T.O.". Organizația de tineret a Partidului Muncito
resc din Norvegia, fost partid de guvernămînt, a lansat o amplă campanie 
sub lozinca „Adio N.A.T.O.". Scopul acestei campanii, a declarat preșe
dintele acestei organizații, Rolf Lund, este de a împiedica Stortingul să 
adopte hotărîrea ca Norvegia să participe în continuare la N.A.T.O. 
după anul 1969, cînd expiră valabilitatea tratatului nord-atl antic.

Șase miniștri irakieni și-au prezentat demisiacare le a
fost acceptată, a anunțat postul de radio Bagdad. Miniștrii demisionați au 
fost înlocuiți, menționează același post de radio, fără a se da însă alte 
amănunte.

Ansamblul folcloric de 
cîntece și dansuri „Oltenia" 
din Craiova, care întreprinde un 
turneu în Pakistan, a prezentat la 
Lahore două spectacole care s-au 
bucurat de un deosebit succes. La 
primul spectacol au participat Mo
hammad Musa, guvernatorul Pakis
tanului de vest, Mihai Magheru, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România în Pakistan, personalități 
oficiale ale guvernului provincial, 
oameni de cultură și artă și un nu
meros public.

Opt țări vest-europene au 
participat la o reuniune ținută la 
Hamburg, consacrată colaborării în 
vederea eliminării urmărilor po
luării apelor mării datorită unor 
defecțiuni ale tancurilor petroliere. 
Participants au realizat un acord 
în baza căruia fiecare dintre ei se 
poate adresa penitru ajutor celor
lalți în cazul unei contaminări se
rioase eu petrol a coastelor țării 
sale.

Exportul japonez de auto
mobile» Japonia a exportat ou 42 
la sută mai multe automobile anul 
trecut decît în 1966 — anunță agen
ția japoneză de presă Kyodo. Anul 
acesta se prevede exportul a 450 000 
de automobile în valoare de aproxi
mativ 700 milioane dolari.

0 puternică furtună s-a a- 
bărtut asupra Libanului. Șoseaua 
dintre Beirut și Tripoli, care trece 
în apropierea litoralului, este ba
rată de enorme bucăți de stîncă 
aduse de valuri. Toate instalațiile 
de pe plajă au fost distruse. De 
vineri nici o navă n-a mai putut 
pătrunde în pont. Aeroportul inter
national este închis. Libanul nu a 
mai cunoscut o furtună de o ase
menea violentă de aproape 30 de 
ani. Pagubele sînt estimate la mai 
multe milioane de lire libaneze. 
Furtuna a smuls de pe baza sa 
farul din portul sirian Latakia. De 
trei zile consecutiv, o furtună de 
nisip s-a abătut asupra Izraelului. 
Valuri enorme au măturat coasta 
provocînd pagube importante.

danemar» In preajma 
alegerilor legislative

Danezii au început noul an 
într-un climat neașteptat de 
criză politică. Din 1890 n-au 
mai fost organizate alegeri în 
atmosfera atît de nepriete
noasă a iernii. Poate apare 
paradoxal la prima vedere, 
dar cauzele imediate ale aces
tei noi situații sînt legate de 
devalorizarea lirei sterline sau, 
mai bine zis, de consecințele 
antrenate de aceasta.

Dar să ne întoarcem puțin 
înapoi, în ultima lună a anului 
1967. Ca urmare a devalori
zării lirei, mai multe țări din 
Europa occidentală și din 
alte părți ale lumii au hotărît 
să-și devalorizeze propriile 
monede. Menajînd susceptibi
litățile Angliei, principalul său 
client, Danemarca a răspuns 
la devalorizarea lirei cu o 
devalorizare mai redusă a co
roanei (8 la sută față de 14,3 
la sută cu cît s-a „ieftinit' mo
neda britanică). Pentru a face 
mai eficace devalorizarea, pre
mierul Krag a propus spre 
dezbatere parlamentului două 
proiecte : primul privea „în
ghețarea" salariilor pe timp de 
un an, iar al doilea viza impu
nerea unui impozit direct (de 
3 la sută) pe venitul contri
buabililor nesalariați.

In cursul dezbaterilor, am
bele proiecte au stîrnit vii 
proteste, mai ales din partea 
socialiștilor-populari — al că
ror sprijin în parlament era 
indispensabil guvernului mi
noritar social-democrat. Lucru
rile nu s-au oprit aici. După 
dezbaterile din parlament, 6 
din cei 20 de deputați socia
liști populari au votat alături 
de opoziție și, astfel, proiec
tele guvernamentale n-au în
trunit majoritatea necesară. în 
fața acestei situații, primul mi
nistru nu a ezitat să anunțe 
alegeri legislative excepționale 
pentru 23 ianuarie.

Iată, așadar, că ceea ce a 
dus la actuala situație a fost 
în ultimă instanță încetarea 
colaborării dintre social-de- 
mocrați și socialiști-populari. 
După cum se știe, această co
laborare a fost inaugurată în 
urma alegerilor din noiembrie 
1966, cînd cele două partide 
au obținut, pentru prima dată 
în istoria Danemarcei, majori
tatea absolută în parlament 
(social-democrații — 69, iar 
socialiștii-populari — 20 de 
locuri). Deosebirile evidente 
de program, îndeosebi în le
gătură cu problemele de poli
tică internă, au determinat 
însă chiar de pe atunci pe unii 
observatori să întrevadă apa
riția unor înfruntări, ceea ce, 
în fapt, s-a și întîmplat.

Colaborarea dintre cele 
două partide a dus la adop
tarea unor proiecte de lege ce 
veneau în contradicție cu pro
gramul socialiștilor-populari.

Față de aceasta, aripa de 
stînga a partidului și-a ma
nifestat tot mai mult opoziția, 
fapt vizibil îndeosebi în cursul 
congresului extraordinar al 
partidului din vara lui 1967. 
Cu scopul de a se ieși din 
situația dificilă în care se afla 
partidul, un nou congres a fost 
convocat în luna decembrie. 
Desfășurîndu-se chiar a doua 
zi după demisia guvernului, 
congresul nu a făcut însă de- 
cît să lărgească și mai mult 
breșa dintre cele două aripi 
ale socialiștilor-populari; a- 
ripa stingă a creat un nou 
partid, denumit „socialist de 
stînga".

Alegerile de la 23 ianuarie, 
a căror pregătire este în plină 
desfășurare, prezintă astfel 
date noi. în afara partidelor 
tradiționale reprezentate în 
parlament (social-democrați, 
socialiști-populari, conserva
tori, liberal-agrarieni, radicali, 
liberalii de centru), alte gru
pări, printre care și socialiștii 
de stînga, vor participa la 
alegeri cu candidați proprii. 
Și-a anunțat participarea, de 
asemenea, Partidul Comunist 
din Danemarca. în primul său 
apel pentru alegerile parla
mentare Partidul Comunist din 
Danemarca cere ieșirea Da
nemarcei din NATO, reduce
rea cheltuielilor militare, opri
rea speculațiilor funciare și 
stăvilirea creșterii prețurilor, 
în apel se subliniază că „noile 
alegeri trebuie astfel folosite 
încît să ducă la întărirea for
țelor de stînga care să promo
veze o politică concretizată 
printr-un progres democratic 
real".

Socialiștii-populari au pro
mis sprijin electoral social- 
democraților. Socialiștii de 
stînga dimpotrivă. în ce-1 pri
vește, premierul Krag a dat 
pînă acum dovadă de calm, 
evident în speranța că parti
dul său ar putea găsi în noile 
alegeri prilejul binevenit de 
a-și ralia o parte din alegătorii 
care la consultarea electorală 
din 1966 au votat pentru alte 
partide. Liderii partidelor de 
dreapta — conservator, libe
ral-agrarian — în serioasă 
pierdere de teren, după ulti
mele alegerj, se arată opti
miști, sperînd, de asemenea, 
să-și refacă pozițiile pierdute.

In aceste condiții rezultatele 
actului , final par destul de 
incerte, ' cel puțin la ora ac
tuală. Oricum, observatorii sînt 
unanimi în, a releva două lu
cruri : I) și după alegeri parti
dul social-democrat va rămîne 
cel mai puternic partid politic 
danez și 2) oricare ar fi rezul
tatele scrutinului, politica ex
ternă a Danemarcei va rămîne 
neschimbată.

Radu BOGDAN

® Grefarea unui pi
cior. Cu două săptămîni în 
urmă, piciorul unei persoane 
decedate într-un accident ru
tier a fost grefat unei femei 
columbiene care a sosit în Ni
caragua pentru această opera
ție. Chirurgul Juan Zelaya, 
care a efectuat operația, afir
mă că intervenția a reușit,

® Mike Kasperak, » 
cărui stare s-a înrăutățit 
brusc sîmbătă în urma func
ționării necorespunzătoare a 
ficatului, a fost supus unei 
transfuzii de sînge. Prin a- 
ceastă intervenție s-a urmărit 
eliminarea impurităților acu
mulate în sîngele bolnavului. 
Transfuzia a durat peste trei 
ore și se pare că a reușit — a 
anunțat un purtător de cuvînt 
al clinicii Universității Stan
ford din California. Medicii au 
folosit aproape cinci litri de 
sînge, înlocuind aproape 80 la 
sută din sîngele bolnavului. 
Starea lui Mike Kasperak, care 
de o săptămînă trăiește cu o 
inimă grefată, rămîne totuși 
critică. El se află în continuare 
într-o stare de semi-comă.

® Starea sănătății lui 
Philip Blaiberg continuă să 
se amelioreze. El este într-o 
formă bună și are poftă de 
mîncare. Inima sa funcționea
ză satisfăcător și durerile de 
gît au dispărut aproape com
plet. Blaiberg mai trebuie să 
rămînă la pat, dar va putea, 
probabil, să se așeze în curînd 
pe un scaun sterilizat, con
struit special în acest scop, se 
spune în buletinul medical pu
blicat duminică la amiază la 
spitalul Groote Shuur.

Imagine a suprafeței Lunii transmisă 
de „Surveyor-7" care a aselenizat 

săptămînă trecută.

In portul Roterdam a iz
bucnit sîmbătă seara un in
cendiu Prin explozia unui rezer
vor ce conținea mai bine de 8 000 
tone benzină de avion, anunță a- 
genția France Presse. In urma in
tervenției energice a unităților de 
pompieri, focul a fost limitat. Po
trivit primelor aprecieri, pagubele 
materiale provocate de acest in
cendiu se ridică la peste un milion 
florini. In rîndul populației nu au 
fost înregistrate victime.

Lucrările primei sesiuni a 
Consiliului Național al Mun
cii — nou organ consultativ al Con- 

11 goului (K), din care fac parte re
prezentanți ai organelor de stat, sin
dicale și patronale, au luat sfîrșit 
la Kinshasa. în cursul sesiunii au 
fost dezbătute probleme legate de 
îngrădirea folosirii străinilor în e- 
conomia țării. Printre altele, con
siliul a recomandat ca congolezii să 
aibă prioritate cînd se hotărăște 
numirea în diferite posturi, iar 
străinii să fie folosiți numai pentru 
acele posturi unde nu există forțe 
proprii.

I 0 nouă

în cursul unei operații care a avut loc la Kiev, ctineiui Muhtar de 4 ani 
i s-au grefat capul și partea anterioară (labele, inima, plgmînii) ale corpului 
unui cățeluș de două luni. După părerea specialiștilor, grefa efectuată de 
patofiziologul Vladimir Demihov va contribui la perfecționarea tehnicii 
transplantărilor, la cercetarea reacțiilor și proceselor care au loc în țesuturi.

Situația din Nigeria continuă să fie încordată. DuPa 
cum se anunță din capitala Nigeriei, forțele federale au lansat în cursul 
acestei săptămîni atacuri pe uscat, pe mare și din aer asupra pozițiilor 
deținute de rebelii biafrezi în apropierea importantului centru industrial 
Port Harcourt Pe de altă parte agenția France Presse anunță că opera
ția de preschimbare a banilor întreprinsă în Nigeria pentru a nu permite 
folosirea de către biafrezi a lirelor nigeriene nu a dat, după cît se pare, 
rezultatele scontate. Guvernatorul băncii centrale nigeriene a declarat că 
autoritățile nu au reușit să depisteze pînă în prezent principalii vinovați 
în traficul monetar.

(Urmare din pag. I)

în jurul podurilor, în a- 
dîncul fluviilor și rîuri- 
lor. Se găsesc oriunde ar 
putea provoca victime și 
distrugeri. Și ceea ce este 
mai acuzator pentru a- 
gresori, ele se află chiar 
pe locuri unde cu puțin 
înainte bombele explo
zive pustiiseră totul, ur- 
mărindu-se astfel cu pre
meditare împiedicarea lu
crărilor de salvare.

Cît mai multe bombe 
cu explozie întârziată — 
aceasta a constituit prin
cipala tactică a atacurilor 
din ultimele luni. Și nu
mai în jurul Hanoiului au 
fost aruncate peste o mie. 
Iar în apa Fluviului Roșu, 
în jurul podului Long 
Bien și al trecerilor pro
vizorii pe pontoane sau 
bacuri, pe o distanță de 
opt kilometri, au fostopt kilometri, au fost 
lansate mai bine de două 
sute de bombe. Ele pot 
exploda oricînd, iar aces
te zile și nopți de nesi
guranță ar putea dura 
luni, paralizînd orice ac
tivitate în zona respec
tivă dacă nu ar interveni 
cu promptitudine deza- 
morsorii.

...îi privești „la lucru". 
Oboseala, rezultat al. 
muncii intense și pericu
loase, al veghei neîntre
rupte, o vezi întipărită pe 
chipurile și în gesturile 
lor, iar încordarea ner
voasă la care sînt supuși 
o încerci și tu, observa
tor aflat la distanță, ocro
tit de parapetul unui a- 
dăpost solid

Semnalul începerii unei 
noi acțiuni îl dă., aprin
derea țigării După ce

trage cu sete cîteva fu
muri, ținînd strîns între 
dinți țigara cu care va da 
foc fitilului detonator, 
Nguyen Van Mui țâșnește 
într-un salt, indreptîndu- 
se cu pachetul de dina
mită în brațe spre ciotul 
negru al bombei ce ră
sare amenințător din pă- 
mînt, chiar 
unui drum 
proape de-o 
un moment 
rămîne stană, la mai bine 
de zece metri de țintă. 
Ochiul său experimentat 
îl avertizează, după cum

în mijlocul 
de țară, a- 
răscruce. La 
dat, genistul

I
I
i
I
1
I
I
I
I
I
I
i
I

1
I
1
§
I
I
I
I

I
I
1
1 
î
1

1

autostradă 
subterană 
la Rio

Despre Rio de Janeiro se «- 
firmă că ar fi cel mal frumos 
oraș de pe glob. Marea metro
polă braziliană s-a îmbogățit cu 
cel mal lung tunel orășenesc din 
lume — tunelul Reboucas.

Cele două părți carosabile 
ale tunelului — dat acum 
parțial în folosință și care, la 
terminarea lucrărilor, va avea o 
lungime de circa 3 km — trec 
pe sub lanțul muntos ce tra
versează Rio de Janeiro, legînd 
cele două părți ale orașului — 
de nord și de sud. Pentru con
strucția noii căi de circulați» 
au fost excavate, din munte, 
circa o jumătate de milion de 
tone de stîncă.

De pe vîrful muntelui, pe-t 
sub care trece tunelul, se poate 
vedea întreaga panoramă a ora
șului : în nord — vechiul cen
tru cu clădirile sale înalte, în 
sud — laguna, cartierele de lo
cuit, litoralul cu renumita pla
jă Copacabana. Astăzi, în zona 
de sud ce se întinde, parțial, 
în spatele plajei Copacabana, 
trăiesc aproximativ o treime din 

: cei 4,5 milioane de locuitori ai 
Rio-ului. Cei mai mulți dintre 
ei lucrează însă «dincolo de 
munte». Zi de zi ei au de făcut 
față acelorași necazuri: pentru 
a ajunge la locurile de muncă 
trebuie să parcurgă o autostradă 
lungă de mai mulți kilometri, 
care este și extrem de aglome
rată, în special dimineața și 
seara, cînd oamenii se duc și 
vin de la lucru. Și aceasta cu 
toate că, în ultimii ani, legătu
rile dintre părțile de sud și de 
nord ale orașului aii fost mereu

avut in ulti- 
zece astfel 
uneori fiind

sub corpul bombei, încăr
căturii de explozibil ce o 
va arunca în aer Timpul 
e măsurat acum de fie
care pumn de țărînă. In 
rest — totul a fost de 
altfel calculat pe secun
de, într-o scurtă repetiție 
„cu ceasul în mînă, în 
aceleași condiții de teren: 
atâtea secunde pentru a- 
coperirea distanței, atîtea 
secunde pentru potrivirea 
calupurilor de dinamită și 
aprinderea fitilului. To
tul a fost prevăzut în li
mitele posibilităților. To
tul, în afară de momentul

lui ce se rostogolește prin 
apropiere.

I-am destăinuit lui 
Nguyen ce gîndeam în 
timp ce lucra lingă bom
bă. „E riscul pe care îl 
acceptă conștient fiecare 
dintre noi — îmi răspun
de el. Chiar și atunci cînd 
trebuie să transportăm 
bomba cu brațele noas
tre ; căci adesea, căzută 
în mijlocul unui sat sau 
foarte aproape de un o- 
biectiv economic, ea nu 
poate fi făcută să explo
deze fără riscul de a cau
za pierderi omenești și

GENIȘTII DE LA
PERIFERIA HANOIULUI
îmi spune mai târziu, că 
va avea de furcă cu o 
bombă ce se declanșează 
la cea mai mică vibrație, 
pentru a face impracti
cabilă pentru autocamioa
nele de transport o mare 
zonă din preajma bifur- 
cației. Cu mișcări line, 
Nguyen înaintează pas cu 
pas, pînă ce silueta-i ghe
muită se profilează pe o- 
biectul de oțel ce lucește 
întunecat în lumina înse
rării. Lingă el se înalță 
încet o mică movilă de 
lut; degetele sale mingîie 
parcă pămîntul, făcînd loc 
cu precauție, tot mai adine

cînd bomba poate
pulveriza. Răsufli ușurat 
doar cînd îl ai pe acest 
om din nou lingă tine, la 
adăpost, atunci cînd ex
plozia zguduie totul din 
jur. Și tot ce era încor
dat in tine se destinde 
intr-o revărsare de bucu
rie, cînd îl vezi pe acest 
flăcău că zîmbește. Ni
mic nu-i trădează zbuciu
mul prin care a trecut. 
Doar uniforma e muiată 
de transpirație de parcă 
ar fi trecut cu puțin timp 
înainte, așa, îmbrăcat 
cum era, prin apa fluviu-

pagube materiale. Iar une
ori nici nu o aruncăm în 
aer, mai ales cînd e vorba 
de un tip nou de armă; 
îi scoatem focosul, ope
rație destul de delicată și 
nesigură. Ea trebuie însă 
făcută, căci am fi nepu
tincioși in fața bombelor 
dușmane dacă nu le-am 
putea studia. Totul e să fii 
stăpîn pe tine și să nu 
dai înapoi. Frica e cel mai 
mare dușman; noi i-am 
cam venit de hac și, după 
cum vedeți, merge. Și nu 
poate fi mulțumire mai 
mare decît atunci cînd o 
bombă americană a fost.

anihilată: asta înseam
nă că au fost salvați co
pii, femei, bătrîni; că 
poate în altă parte, în a- 
celași fel, au fost salvate 
chiar familiile noastre de 
către alți geniști; în
seamnă drumuri, poduri, 
uzine și așezări omenești 
ferite de distrugere. 
Aceasta ne dă putere de 
a lua mereu munca de la 
capăt, ori de cite ori e 
nevoie".

Nguyen a 
mele zile 
de misiuni, 
nevoit să se scufunde în 
apa fluviului și să acțio
neze la peste zece metri 
adâncime pentru a asigu
ra cale liberă navigației. 
Iar mica unitate în mij
locul căreia mă aflam a 
neutralizat numai în oc
tombrie și noiembrie pes
te 200 de bombe

...Detunăturile surde 
ale bombelor cu explozie 
întârziată ce punctează 
zilele și nopțile Hanoiu
lui săptămîni de-a rîndul 
au căpătat acum pentru 
mine o altă înțelegere de 
cînd i-am întâlnit pe ge- 
niștii vietnamezi. Ele 
semnifică victoria oame
nilor acestui pământ stră
vechi. a căror dragoste de 
țară le dă puteri de ne
bănuit, făcîndu-i să aibă 
întotdeauna ultimul cu
vînt chiar și în fața celei 
mai perfecționate tehnici 
a distrugerii, cum este 
cea folosită de agresorii 
americani în Vietnam. Și 
de fiecare dată cînd aud 
astfel de explozii îmi vin 
in minte figurile lumi
noase ale lui Nguyen, ale 
lui Pham și ale lui Mai, 
ale tuturor acelor oameni 
minunați pe care i-am 
cunoscut.

i
i

îmbunătățite. Pînă acum 5 ani 
exista doar o șosea veche și 
îngustă de-a lungul litoralului, 
ocolind munții și descriind un 
cerc mare. Vechea șosea a fost 
înlocuită cu o autostradă mo
dernă cu 8 piste. Dar nici a- 
ceastă construcție impunătoare 
nu mai este suficientă. Experții 
au demonstrat că circulația tre
buie efectuată nu numai oco- 
lindu-se muntele, ci prin mun
te însuși.

Începutul s-a făcut prin con
strucția tunelului orășenesc 
„Santa Barbara", lung de 2 km. 
Acesta a fost terminat cu 3 ani 
în urmă. In timp ce. „Santa 
Barbara" traversează una din 
extremitățile lanțului muntos, 
noul tunel Reboucas, săpat chiar 
în inima masivului, oferă o so
luție radicală: o legătură di
rectă între părțile nordică și 
sudică ale orașului. Capacitatea 
lui va fi de 6 000 autovehicule 
pe oră. Traficul nu va fi gra
tuit : pentru trecerea unui au
tomobil se va plăti o taxă, echi
valentă cu costul unui litru de 
benzină, Formula are un temei 
justificat: într-o țară în care 
rata inflației a atins într-un 
singur an 70 la sută, stabilirea 
unei sume fixe n-ar avea nici 
un sens. Dar taxele de tranzit 
nu pot acoperi decît cheltuie
lile curente de întreținere a tu
nelului.

Se prevede că lucrările se vor 
încheia în ansamblu pînă la 
sfîrșitul acestui an. Deocamdată 
este gata numai una din cele 
două părți carosabile. Intrarea 
spre cea de-a doua parte este 
încă astupată de mase de pă
mînt dislocate de ploile toren
țiale. Constructorii din Rio nu 
se lasă însă descurajați de ase
menea accidente. Ei au și por
nit la realizarea unui nou pro
iect. Acum cîteva zile, au în
ceput excavările pentru tunelul 
Sao Joa. Prin el vor trece două 
autostrăzi, construite una dea
supra alteia. Tunelul va face 
legătură cu marile cartiere de 
lecuit din sud-vestul orașului.
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