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CHIMIA ROMÂNEASCĂ

Secolul In care trăim și 
vom mai trăi 
decenii avea 
cind m-am ivit 
așa că am fost 
începuturilor lui 

zguduirilor

două
8 ani. 
lume, 

a

mai dinamică^ mai eficientă
— Industria chimică românească 

parcurge in actualul cincinal cal mai 
complex program de dezvoltare pe 
care l-a cunoscut. Ce puncte esen
țiale definesc progresul rapid al aces
tei ramuri ?

— în anul 1979, întreaga producție 
a industriei noastre chimice din 1948 
a fost realizată in mai puțin de două 
zile ; nomenclatorul de fabricație al 
ramurii cuprinde circa 6 000 de pro
duse ; statisticile internaționale si
tuează chimia românească între pri
mele 10 în lume, iar produsele reali
zate in unitățile noastre sint expor
tate în peste 110 țări. Sint numai 
citeva date de referință pentru dez
voltarea rapidă pe care o cunoaște 
azi ramura chimiei. Perioada actua
lului cincinal, în care producția pre
văzută a fi realizată este sensibil su
perioară întregii producții obținute 
în cei 25 de ani anteriori, poate fi 
socotită, pe drept cuvînt, .0 etapă care 
marchează schimbări de esență in an
samblul ramurii. Nu este vorba nu
mai de creșterile de producție în sine, 
care sint spectaculoase. De pildă, față 
de 1975, in acest an fabricația la une
le sortimente chimice de bază va în
registra următoarele sporuri : îngră
șăminte chimice de peste 2 ori, pro
duse macromoleculare de 1,6 ori, cau
ciuc sintetic de 2,2 ori, anvelope auto, 
tractor și avion de 1,4 ori. fibre și 
fire artificiale și sintetice de 1.5 ori. 
Am în vedere, in primul rînd. schim
bările calitative substanțiale înfăp
tuite, an de an, de chimiști in lumi
na indicațiilor clare, substanțiale date 
de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

— Precizați de la tribuna Congresu
lui al Xll-lea că in viitorul cincinal 
producția industriei chimice va cu
noaște importante restructurări. Care 
este baza de pornire pentru aceste 
restructurări și ce rol revine efortu
lui propriu 1

— în ultimii ani, industria chimică 
și-a orientat consecvent dezvoltarea 
către o structură modernă a produc
ției. cu precădere in sectoare care 
asigură valorificarea cit mai ridicată 
a materiilor prime potrivit exigențe
lor progresului tehnico-științific con
temporan. De pildă, petrochimia — 
cel mai dinamic sector al ramurii — 
realizează, in acest an, 60 Ia sută din 
valoarea producției industriei chi
mice, față de 48,7 la sută în 1975. De 
asemenea, ponderea medicamentelor, 
coloranților, cosmeticelor, auxiliarilor,

metalelor pure și extrapure — care se 
încadrează in grupa de produse finite 
și de mic tonaj și prin care se asigură 
o creștere importantă a eficienței 
economice — a sporit considerabil. 
In patru ani ai cincinalului actual, 
pentru dezvoltarea și modernizarea 
industriei chimice au fost alocate 
fonduri de investiții care însumează 
peste 67 miliarde lei, in această pe
rioadă fiind puse in funcțiune peste 
450 capacități și obiective productive 
noi, între care : 3 rafinării, la Telea- 
jen, Borzești și Midia, 5 instalații de 
amoniac, 3 de îngrășăminte comple
xe, 2 de cauciuc poliizoprenic, o fa
brică de un milion anvelope pe an ș.a. 
Doresc să remarc, în acest sens, apor-

Convorbire cu tovarășul
Mihail FLORESCU,

ministrul industriei chimice

tul decisiv pe care îl au în materia
lizarea programelor de dezvoltare 
ale chimiei românești specialiștii din 
cele 27 de unități de cercetare și in
ginerie tehnologică din cadrul Insti
tutului central de chimie, condus cu 
înaltă competență și autoritate știin
țifică de tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, savant de 
renume mondial, care a imprimat cer
cetării in chimie un nivel superior, 
cu un profund caracter novator, cu 
obiective și finalitate precise în pla
nul producției materiale. Prin în
treaga sa activitate, institutul asigură 
cea mai eficientă concentrare a for
țelor de concepție ale. ramurii asu
pra realizării exemplare, la înalt ni
vel de exigență, a obiectivelor actua
le și de perspectivă ale chimiei ro
mânești. în actualul cincinal, peste 90 
la sută din noile obiective de inves- 

.,^tițiic^j^l^b^ă,J^iql«gji pwșiiiaj.c,.,-.
elaborate de specialiștii noștri ; în 
această perioadă, pe baza cercetărilor 
proprii se realizează circa 1 900 pro
duse noi și reproiectate. Sint date 
elocvente, care atestă grăitor remar
cabila autoritate și prestigiul școlii 
românești 
chimiei.

de cercetare in domeniul

Cetățeni, azi eu toții 
la deszăpezire I

— Ce noutăți aduc 1980 și viito
rul cincinal din unghiul de 
modernizării ?

— Criteriul esențial care 
baza dezvoltării chimiei in 
ca și în cincinalul 1981—J985. constă 
in restructurarea producției ramurii, 
prin accentuarea ritmurilor de creș
tere a, fabricației produselor și grupe
lor de produse de înaltă tehnicitate, 
care se realizează cu consumuri ener
getice reduse, valorifică la maximum 
materiile prime și incorporează o cit 
mai mare cantitate de muncă înalt 
calificată. Schimbarea de structură in 
industria chimică se reflectă in pla
nul cincinal prin valorificarea supe
rioară a aceleiași cantități de țiței ca 
și în perioada 1976—1980, creșteri 
mici în producția marilor consuma
tori energetici și ritmuri înalte in 
industria polimerilor și a chimiei de 
sinteze fine. Sarcinile de plan din 
1980 reflectă acest proces, început de 
fapt din actualul cincinal si care va 
fi continuat și adîncit in viitorii ani. 
Astfel, gradul de chimizare a țițeiu
lui supus prelucrării va crește in 
acest an la 10,2 la sută, iar al gazului 
metan la 25 la sută.

— De ce1 această opțiune pentru 
creșterea gradului de chimizare a ți
țeiului și gazului metan ? *

— Criza energetică ce a cuprins 
ansamblul economiei mondiale ridică 
noi probleme in utilizarea rațională 
a resurselor naturale de hidrocar
buri. Este rațional ca petrolul și ga
zele naturale să fie utilizate cu prio
ritate pentru valorificarea lor chimi
că, intr-o perspectivă de cît mai lun
gă durată. Iată citeva exemple. Va
loarea unei tone de țiței prelucrate 
în fenol- crește de 10 ori, în acriloni- 
tril de 
de ori, 
40—120 
de ori. 
tan se 
prelucrare 
urepforrnaldehidice. poliacetat de vi- 

_nii:'’Tri'r‘ăcb'astă Ordine'cte'ndei^min- 
tesc că în 1980 vor intra in funcțiune 
o serie de instalații tehnologice care 
permit creșterea gradului de prelu
crare a țițeiului și completează pa
leta de materii prime petrochimice. 
Astfel, la Combinatul petrochimic 
„Solventul" Timișoara se vor produce 
octanoli și butanoli, materii prime 
pentru plastifianți ; la Combinatul 
petrochimic Pitești intră în funcțiune 
cea mai mare instalație de DMT, 
care este materia primă pentru fibre

vedere al

va sta la 
acest an,

incă 
doar
pe 
martoră 
dibuitoare, 

a zguduirilor catastrofale 
prilejuite de două războaie 
mondiale, cu urmările lor 
pe plan economic și social. 
Dar privind astăzi cele șase 
decenii trecute, a căror des
fășurare 
ca ziua 
unghiul 
obiectiv 
mi se relevă un număr in
fim de norocoase care — 
înzestrate cu capacități și 
talente întru nimic mai 
prejos de ale bărbaților — 
au reușit să se afirme, în- 
scriindu-și numele în cul
tura și arta românească. 
Toate acestea au provenit 
din straturile avute ale so
cietății, dar și ele, pentru 
a dansa în public ca Lidia 
Sofronie-Byzanti, a picta 
într-un atelier ca Nina Ar
bore, a cînta la vioară ca 
Eliza Circa-Pipoș, care in 
1878 obținea la Montpellier 
și mențiune pentru poezia 
cu care se prezentase în 
competiție cu Vasile Alec- 
sandri, ori pentru a sui pe 
scenă,, au trebuit să învin
gă prejudecăți -echivalente 
cu lanțurile .grele ale 
biei.

Statistica spune că cel 
mai accesibil domeniu pen
tru femeile de la mijlocul 
veacului nostru a fost sce
na. unde specificul dramei 
și al comediei — de necon
ceput fără participarea 
ambilor membri ai cuplu
lui uman în alcătuirea mo
mentelor' conflictuale — 
și-a impus necesitatea, dar 
nu fără riscul unui oprobriu 
greu 
care 
nul", 
tița. .
crimi ori hohote de.rîs spec
tatorilor... De la Cecilia

îmi este limpede 
de ieri, numai din 

care prinde in 
situația femeilor.

Caragiali, analfabeta soție 
a lui Costache, de la Elena, 
soția celuilalt unchi al lui 
Ion Luca, și pină la marea 
tragediană Agatha Birses- 
cu-Radovici, nici una din
tre actrițele care au jucat 
cum le-a dictat talentul lor 
neșlefuit sau dintre cele 
cu studii in celebrele con
servatoare ale Apusului, 
nici una n,-a scăpat de în
țepăturile veniiioase ale

mală șl devenea învăță
toare, una dintre cele care 
— reintrind, după o viață 
de muncă, in anonimat — 
stau totuși la temelia să
nătoasă a educației și in
struirii generațiilor pină în 
pragul anului 1944.

Cîți bărbați cu responsa
bilitate in orinduirea pri
mei jumătăți a veacului 
nostru au meditat asupra 
rolului femeii ca tovarășă.

Sabina Pauliafl pentru 
cursul „Tinerimei", o

con
tată 

care — după ce biruise la 
matematică și compoziție 
pe premianțu din cinci sate 
— venise la liceu cu ciora
pii de lină săină și „ză- 
bun“ împletit in cîrlig din 
„știmul" noduros rămas in 
dinții dăracului... Dar... cu 
o floare nu se face primă
vară și cu o izbindă indivi
duală nu s-a schimbat ni-

FEMEILOR
stima șs prețuirea

ro-

de indurat de femeia 
„și-a părăsit cămi- 
adică mătura și cra- 

pentru a provoca la-

18 ori, in cauciuc butilic de 34 
în rășini ppliesterice de 

de ori, in polipropilenă de 70 
La fel, valoarea gazului me- 
multiplică de zeci decori prin 

in ingrășăminte. rășini

(Continuare în pag. a IlI-a)

MARGHITA :

Ninsoarea a incetat in cea mai 
mare parte a țării. Dar stratul de 
zăpadă, cu excepția Dobrogei și a 
Bărăganului de est, are o grosime 
de 40—60 centimetri. Datorită fap
tului' că, în majoritatea județelor, 'a 
orașelor, primele manifestări ale ier
nii au găsit bine pregătite utilajele 
de intervenție s-a putut trece ope
rativ la degajarea șoselelor și altor 
căi de acces. în aceste zile au fost 
folosite un mare număr de. buldo
zere, tractoare cu plug, autogrede- 
re, încărcătoare mecanice de ză
padă și alte utilaje, care au permis 
descongestionarea șoselelor și a 
principalelor artere de transport in 
comun în marile orașe. Lucrătorii 
din domeniul căilor ferate, cu spri
jinul ostașilor și al unui mare nu
măr de cetățeni, au 1 degajat nu
meroase linii din sud-vestul țării 
afectate de căderile masive de ză
padă, redindu-le circulației. Ieri a 
fost redeschisă și porțiunea de linie 
ferată de la Stamora Moravița la 
frontieră, astfel că a mai rămas 
blocată o singură linie în țară, care 
și ea va fi redeschisă azi. Prin 
munca asiduă a energeticienilor au 
fost repuse in funcțiune aproape 
toate liniile de înaltă tensiune ava
riate de viscol, iar lucrătorii din 
domeniul telecomunicațiilor au re
făcut in bună parte legăturile tele
fonice întrerupte cu unele comune 
și sate (din 11 linii telefonice afec
tate, ieri au fost repuse în funcțiu
ne 6). Se poate aprecia, prin ur
mare. că măsurile energice între
prinse de organele și organizațiile 
de partid, consiliile populare și co

mandamentele special constituite 
pentru mobilizarea forțelor și mij
loacelor materiale necesare au asi
gurat înlăturarea grabnică a efec
telor înzăpezirii, asigurindu-se toa
te condițiile pentru desfășurarea 
normală a activității in industrie, 
construcții, agricultură și in cele
lalte domenii ale activității econo- 
mico-sociale. De asemenea, s-a asi
gurat buna aprovizionare a popu
lației cu produse agroalimentare.

Dacă principalele artere de cir
culație din orașe și dintre localități 
au l'ost. in general, degajate de ză
padă (din 26 drumuri, cite erau în
zăpezite cu 48 de ore în urmă, 
ieri au fost deschise 14), asi
gurindu-se circulația mijloacelor 
de transport, nu același lucru 
se poate spune despre străzile 
și drumurile laterale din București 
și diferite orașe din țară. De ase
menea, un mare număr de trotuare 
continuă să fie blocate de nămeți, 
îngreunindu-se circulația pietoni
lor. Desigur, actualele căderi de ză
padă sint normale pentru o iarnă 
normală. Adevărul este că în ul
timii ani ne-am dezobișnuit să asis
tăm la asemenea evoluție a naturii, 
la ierni bune, cum se spune din bâ- 
trîni, cu zăpezi și geruri puternice. 
Nu trebuie să se piardă obișnuința 
oamenilor de a acționa in asemenea 
situații pentru înlăturarea zăpe
zii. folosindu-se în acest scop nu 
numai mijloacele mecanice specia
lizate de care dispun primăriile sau 
întreprinderile de drumuri. Este

(Continuare în pag. a V-a)

Era cit pe-acl să cad 
intr-o mai veche greșeală, 
nu nymai a mea. Era sâ 
afirm, sub semnătură, că 
noul an a debutat cu efor
turi. în muncă, din partea 
noastră, a tuturor. Gindul 
meu se îndrepta, firesc, 
spre cei chemați să intre- 
țină focul continuu — oțe- 
larii, in primul rind, echi
pajele transportului în co
mun, ale navelor româ- 

, nești străbătind mările și 
oceanele lumii, personalul 
sanitar aflat de gardă... 
Greșeala n-ar fi fost chiar 
aici, doar se știe că 
muncit la „foc nestins" 
noaptea dintre ani, cu 
ruire, eroism. Primele 
din 1980 au consemnat 
mele noastre succese 
citeva sectoare de activita
te, iar in următoarele zile 
ne-au parvenit vești des
pre noi premiere pe țară 
in industrie, importante 
realizări in economisirea 
energiei. Greșeala era de 
căutat în ceea ce uitasem 
pentru o clipă : 
buna dispoziție, 
mul, petrecerile 
valurile ce s-au 
in toată țara. Avem o tra
diție a sărbătorilor de fa
milie, a intilnirilor cu prie
tenii și tovarășii de mun
că, cu toți cei apropiați, o 
tradiție ce ilustrează, de 
fapt, un adevăr — că în
tregul nostru popor este o 
mare familie, unită în toa-

><

i j

w

fin ■

s-a 
și în

dă- 
ore 

pri- 
din

relaxarea, 
optimis- 

și carna- 
desfășurat

&

cele ce in toate generațiile 
și-au picurat aleanul de 
iubire și. de dor, de revolta 
și năzuință spre lumină in 
cuvinte incărcâte de o ui
mitoare delicatețe, purtind 
spre eternitate in universal 
specificul sufletului lor de 
românce ?!

în cei 35 de ani de la 
Eliberare, succesivele pro
grame, directive și congre
se ale partidului, au avut in 
vedere toată această tristă 
moștenire, căci măsurile de 
pregătire — la sat și la 
oraș — a femeilor, de la 
alfabetizare 
rate in 
nostru, 
uriașul 
nut in .
orînduire, pe care il repre
zintă femeile. Din an in 
an. cercetătorul atent al so
cietății românești este izbit 
de numărul crescind al fe
meilor ce construiesc — cot 
la cot cu bărbații — 
o patrie nouă, înflori
toare. Exemplul vine d» 
sus, unde tovarășa Elena 
Ceaușescu trăiește într-c 
febrilă activitate științifi
că, avînd ochi atent asupra 
complexului mecanism so
cial pus in mișcare de 
Partidul Comunist Român, 
participantă la toate acțiu
nile ce hotărăsc destinul 
țării, pe plan intern, in 
curent cu mișcarea inter
națională de idei, cărora 
trebuie să le răspundem 
prompt prin fapte și deci
zii inflexibile. Așa se ex
plică Îndeplinirea exem
plară de către femei a sar
cinilor asumate, prestigiul 
pe care și l-au cucerit 
printr-un elan in muncă ce 
parcă 
lunga perioadă de stat sub 
obroc, 
putea 
cultăților de învins, 
oanele de femei —

și 
de 

pină la docto- 
științele veacului 

au scos la iveală 
potențial uman ți- 

paragină de trecuta

o e

întregii noastre societățiA

de prof. univ. dr. Emilia Șt. MiLICESCU

îmbîcsiticontemporanilor 
de prejudecăți.

Cit despre femeia din po- 
por> drumul ei în viață pă
rea să fie pentru vecie ho- 

în gospodă- 
vitelor și la 
de la vîrsta 

— în loc de 
mai înaltă 

decit mînuitoarea ei. Ado
lescentă, apoi tînără ne
vastă, trează de la cîntatul 
cocqșilor și pină la puterea 
nopții, chiar după legea lui 
Spiru Hafet, .rareori era 
lăsată să termine cursul 
primar. Ici-colo, cite o 
fată din vreun sat mai a- 
propiat de centre urbane,- 
care tulbura cu inteligența 
și silința ei la învățătură 
regulile prestabilite ale ne
păsării — grea ca o lespe
de — față de rolul și drep
turile firești ale femeii, a- 
jungea într-o școală nor-

tărît : munca 
rie, la păzitul 
cimp începea 
cind mătura 
păpușă — era

ca mamă-educatoare, de 
pregătirea complexă a că
reia societatea este intere
sată și răspunzătoare ; la 
capacitatea de dăruire de
votată și entuziastă a fe
meii în slujba idealurilor 
nobile ale umanității, ale 
cărei eforturi potențate cu 
luciditate. inteligență și 
prețuire față de femei ar fi 
grăbit mersul ascendent al 
societății ?! Preocuparea 
partidului comunist de pro
blemele femeii începea 
atunci cînd generații de fe
mei se petrecuseră cu su
fletele și mințile închircite 
înainte de Înflorire, cufun
date treptat în masa a- 
morfă. Doar din cînd îfi 
cind, în vagonul tixit de 
clasa a IlI-a, călătorea 
speriată, cu ochi dilatați 
coade învirtite in melc 
urechi, desemnată de 
profesoară de excepție

a
și 
la 
o 

ca

căieri 
meii, 
trundă in deceniile trecute, 
dinainte de Eliberare, spre 
a descoperi cite talente — 
ca acelea care incintă străi
nătatea astăzi — au pie
rit ?!

Firul de argint în vibra
ție al melodiilor ce au gil- 
gîit în sufletul fetelor 
noastre, grația unică a miș
cărilor lor in unduirea ho
rei și podoaba chilimurilor 
și a costumelor noastre, a 
căror ■ creatoare este fe
meia, au rămas necunos
cute și in bună parte pier
dute. Cum . am mai putea 
afla cite femei de știință ar 
fi răsărit dintre sătencele 
meștere în vopsitul cu 
plante, în ceaiuri tămădui
toare ; cite filozoafe din
tre cele ce au creat bogă
ția paremiologică fără egal 
în lume ; cite poete dintre

în lume condiția fe- 
Ce detector să pă-

ar vrea să anuleze

înverșunarea' — am 
zice — in fața clifi- 

Mili- 
peste

(Continuare in pag, a V-a)
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Un nou obiectiv economic în funcțiune
Cele., (lintii. zUg^ale țjii 1980 au în- în țara noaș^’ă, muncitorii și specia- 

semnat pentru muncitorii, inginerii și ’ 'lișt'ir unității. împreună cu construe' 
tehnicienii de la noul obiectiv de in
vestiții — întreprinderea de mașini- 
unelte din Marghita — începerea 
asamblării primelor mașini din fami
lia „F.U.S.-32" (freze universale cu 
masa de prelucrare cu un diametru 
pină la 32 mm), marcind in acest fel 
intrarea’ parțială in funcțiune a aces
tui important obiectiv economic biho
rean. Paralel cu activitatea 
hală dată in funcțiune și 
dotată cu mașini și instalații 
dintre care peste 95 la sută

din noua 
care este 
moderne, 
fabricate

torii, acționează pentru intensificarea 
lucrărilor de punere in funcțiune și a 
celorlalte linii tehnologice, care in 
final vor avea o capacitate' de peste 
230 milioane Iei anual și vor atrage 
în circuitul economic 1 50Q—1 600 de 
muncitori. în acest fel, Marghita este 
a doua localitate bihoreana — după 
Beiuș — in care, in acest cincinal, s-a 
născut o ramură 
construcțiilor de 
chierea metalelor.

industrială : cea a 
mașini pentru aș-

(Agcrpres)
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momentele sale, la 
la greu,

te 
și 
voie bună.

Anul 1980 
înseninare, 
cu urări de 
inima. S-a 
munte, spre toate

in muncă
bine

Și

debutat 
încredere,

a 
cu 
bine din toată 

pornit spre 
zonele

CU

dornici de ascensiuni 
virfuri de munte au 
încredințați unor ghizi 
practică îndelungată, 
s-au întors la bază te
și ozonați. Maeștrii

Cei
spre 
fost 
cu
Toți 
feri 
bucătari se zvonește că ar 
fi fost la înălțime...

riantă, în acord cu tempe
ramentul, cu un anume fel 
de a fi, de a gîndi, de a 
concepe traiul pe aceste 
meleaguri. Nu, la noi nu e 
numai muncă. Nu sint 
numai ore de serviciu. Zeci 

din

Știm să muncim,
dar știm

și sâ ne bucurăm
însemnări de Nicolae ȚIC

montane, n-a rămas cărare 
nestrăbătută, s-a pornit 
spre litoral, spre toate sa
tele și orașele țării, a fost 
o mișcare in masă, 
că niciodată șoselele 
cunoscut o asemenea 
merație — în sfîrșit 
cu ce aglomera șoselele — 
cu mașini de 
mânească : 
cred, că spre 
lui trecut pe 
de la Pitești a 
de-al 500 000-lea autoturism.

Poate 
h-au 
aglo- 
avem

fabricație ro- 
n-ați uitat, 
sfîrșitul anu- 
poarta uzinei 

ieșit cel

I
v:

if Jh

lu- 
dumnea- 
exprima

Am consemnat aici 
cruri știute de 
voastră, spre a 
părerea că noi adesea gre
șim vorbind numai despre 
muncă, despre efortul fie
cărei zile, uitind că româ
nii știu să petreacă, și pe 
drept cuvint nu se Încurcă. 
Prin efort, prin c<5ea ce au 
realizat, oamenii muncii 
au reușit să-și creeze și 
condițiile de relaxare. Prin 
efort 
la o

și-au cucerit dreptul 
viață bogată, antre-

de mii de familii 
România au petrecut săr
bătorile de iarnă in case 
noi, închinind un pahar de 
vin și in cinstea construc
torilor (in ciuda unor mici 
defecțiuni de construcție, 
dacă ele există). Noaptea 
anului nou in casă nouă, in 
casa mult visată și aștep
tată, are un farmec apar
te, are și un sens aparte, 
o familie și-a asigurat con
diții mai bune de viață, se 
poate gospodări mai cu fo
los, iși poate face planuri 
mai îndrăznețe. Urările de 
sănătate și succes se îm
pletesc armonios cu dorin
țele și planurile pentru 
anul care începe, și chiar 
cu încercarea de a desluși 
viitorul. Nu în bobi, nu in 
cafea, nu în globuri de 
cristal. Prezicerile noastre 
se bazează pe o vastă ex
periență greu dobindită — 
in muncă și viață, pe capa
citatea unui Întreg popor 
de a înainta hotărît ne 
drumul înfloririi patriei, 
prin înfăptuirea importan
telor obiective stabilite de 
Congresul al Xll-lea al 
partidului. Prezicerile noas-

(Continuare in pag. a IV-a)
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O recentă lucrare a pictorului 
Zamfir Dumitrescu

Cu bucurie-naltă

Din fir ales de purpură și-azur 
Țesut-am vers măiestru, de lumină, 
Să cînt ardent, în ritm și sunet pur, 
Cu bucurie-naltă și deplină.

Vi-s anii jerbă luminoasă, vie 
De luptă, muncă, vrere temerară, 
Viața — o continuă făclie 
De dragoste supremă pentru țară.

în grele vremi, scrutînd adîncu! zării, 
Crezut-ați dîrză-n comunista stea 
Și azi, lingă Bărbatul demn a! țării 
Vegheați ca munca rod bogat să dea.

A
Și, iată : trează, fapta dumneavoastră 
înscrisă ni-i în inimi, cu ardoare, 
Străluminînd în conștiința noastră 
Ca un sublim buchet de flori solare.

De-aceea, azi, cînd peste zări de țară 
Ninge cu vise în superb alai, 
întreaga țară, mîndră, vă-nconjoară 
Cu dragoste-nfioriiă pe strămoșescul plai.

Kon SEGARCEANU
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Toate aceste instrumente au 
devenit treptat indispensabile 
vieții moderne. Specialiștii In
stitutului de cercetare științifică, 
inginerie tehnologică și produc
ție industrială pentru tehnica de 
calcul s-au gîndit să le reuneas
că intr-o singură instalație elec
tr tinică, pe care au denumit-o 
„Unitatea centralizată de timp". 
Instalația, realizată pentru pri
ma dată in tara noastră, care 
arată data (ziua, luna, anul), 
timpul (ora, minutul, secunda) 
și temperatura (in grade Celsius), 
se compune dintr-un ceas-mămă 
(stația centralizată) amplasată 
in orice încăpere cu priză. 
Transmiterea datelor se bazează 
pe principiul curentilor purtă
tori pe rețeaua electrică de ali
mentare din imobilul unde se 
află ceasul-mamă.

Instalația urmează să fie, tn 
1980. introdusă îra producția de 
serie la Fabrica de memorii 
electronice și componente pen
tru tehnica de calcul din Timi
șoara.

O umbră...
Toiul nopții, in toată comuna 

Cetate din județul Dolj — nici 
o mișcare. Doar paznicul Ion 
Grecea se plimbă fără grijă pe 
ulițe. Dar se aud zgomote surde 
dinspre magazia C.A.P. Ce să 
fie? Abia a apucat paznicul să-și 
pună întrebarea, că după colț a 
apărut o umbră. Apoi „bagajul" 
umbrei. „Stai!", a zis Ion Grecea. 
Și umbra s-a trezit cu paznicul 
lingă ea. Era de fapt umbra lui 
Ion Cristorovici, care se înfrupta 
in miez de noapte din porumbul 
satului. Pentru moment, cei doi 
nu și-au spus, prea multe. I. C„ 
in afară de sancțiunea primită, 
urmează insă să aibă o „intilni- 
re“ și cu harnicii gospodari din 
localitate.

Iar s-a „născut" 
Cepoiu!

Intr-una din zilele trecute, la 
intrarea în întreprinderea de 
autocamioane Brașov, paznicilor 
li se păruse suspect faptul că 
geanta lui Gheorghe Cepoiu. lu
crător in secția 660, era umflată 
de-i plezneau încuietorile. Ea 
control s-a constatat că in gean
tă se aflau nu mai puțin de 4 
butelii de tărie : o sticlă de 
vodcă. 2 de biter festival și 
una de lichior. Explicația dată 
deGh.C.că urma, în fabrică (I), 
să-și sărbătorească ziua de 
naștere, că voia să facă cinste 
celor cu care lucra n-a avut 
darul să-i convingă pe conducă
torii secției. Pentru că Cepoiu 
mai fusese surprins într-o* ase
menea postură. Nu o dată, de 
două ori în ultimele... luni. Iar 
el o ținea intr-una : Îmi serbez 
ziua de naștere. De data aceasta, 
șefii lui Cepoiu au socotit că 
din atîtea sticle s-a cam umplut 
paharul.
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Alertă mare in cunoscutul nod 
de cale ferată Ciceu, județul 
Harghita. Se zvonea că s-a in- 
tîmplat un grav accident. Cineva 
fusese aruncat din tren, iar vic
tima zăcea între șine. Organele 
de ordine s-au deplasat la fata 
locului. Și... tablou incredibil: 
descălțat de pantofi, cu paltonul 
și geanta sub cap, presupusul 
accidentat dormea buștean și 
gifiia in somn ca o locomotiva 
cu aburi. După o lungă și stă
ruitoare operație de readucere 
printre cei cu mintea limpede, i 
s-a aflat și numele. Este cetă
țeanul Laszlo Anton, din locali
tate, care, după propria lui 
mărturie, a ciulit tn așa măsură 
urechile la șoaptele lui Bachus, 
incit ajunsese in stare să se 
simtă intre liniile căii ferate ca 
in pătucul de acasă.

i
I

I
I

| O invitație 
la redacție

Ieri s-a prezentat la redacție 
un cetățean care locuiește intr-un 
bloc din Aleea Pravăț — Drumul 
Taberei, 
rînd,. în 
existat 
Atunci, 
ziua de 
termic 
Dar, surpriză, in stație — nimeni. 
A așteptat de la ora 15 pină la 
15,30 și tot nu și-a făcut nimeni 
apariția. Cetățeanul a luat atunci 
registrul in care se ține eviden
ța orară a mersului stației și l-a 
adus la redacție pentru a ne de
monstra că indisciplina persona
lului, care pleacă și lasă stația 
vraiște, se regăsește și in... evi
dență. Pentru edificare, păstrăm 
registrul la redacție. Poate că se 
vor prezenta să-l ridice chiar cei 
care răspund de activitatea 
amintitului punct de termoficare. 
Și poate că răsfoindu-l vor 
trage și alte concluzii.
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De ce ? Două zile la 
blocurile din zonă n-a 
picătură de apă caldă, 
omul s-a deplasat in 

4 ianuarie la punctul 
pentru a afla cauzele.

Scrisoare din Gorj
„Prin anul 1946, ne scrie Con

stantin Mangu, din comuna Te- 
lești, județul Gorj, am luat, să-l 
cresc, un copil din Moldova. Era 
pe atunci un băiețel slăbuț și 
sfios, în virstă doar de 9 ani. 
Prin 1951 a plecat de la noi si 
n-a mai dat nici un semn de 
viață. Știm doar că e din comu
na Ulmi — Iași. Poate că citind 
aceste rinduri 
aminte de 
soția mea. 
l-a crescut 
Ne e tare 
să ne mai 
amintim de vremurile 
după război".

își va aduce 
noi și mai ales de 
„dada Speranța", care 
și învățat ca o mamă, 
dor de el și am dori 
revedem. Să ne mai 

degrele

Rubrică realizată 
Gh. GRAURE 
și corespondenții

de

„Scînteii"
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După trei săptămîni de la 
conferința municipală Fă
găraș a Frontului Unității 
Socialiste,. am rugat-o pe 
tovarășa Domnica Moise, 
președinta consiliului muni
cipal F.U.S., șă ne comu
nice cîteva păreri în le
gătură cu modul în care 
organizațiile proprii și-au 
început activitatea pentru a 
aplica în viață prevederile 
programelor de acțiune pe 
care le-au întocmit și apro
bat in adunări și confe
rințe.

— Cu toate că timpul de 
la constituirea acestora 
este scurt, se poate afirma 
că organizațiile proprii ale 
Frontului Unității Socia
liste reușesc să se mani
feste tot mai activ în viața 
economică și socială a uni
tăților industriale, institu
țiilor și cartierelor, partici- 
pind nemijlocit, sub con
ducerea și îndrumarea or
ganizațiilor de partid, la 
dezbaterea și rezolvarea 
problemelor care stau în 
fața colectivelor de muncă 
respective. Firește, nu to
tul merge ca pe roate și 
noi sîntem conștienți de 
acest lucru. Ceea ce se 
poate spune insă fără tea
ma de a greși este că viața 
economică și social-cultu- 
rală a municipiului a de
venit mai dinamică, mai 
vie prin existența și activi
tatea organizațiilor F.U.S., 
că mii și mii de oameni ai 
muncii, care pînă nu de 
mult se interesau mai pu
țin de anumite probleme, 
participă acum în mod ac
tiv la luarea deciziilor și 
la transpunerea lor în viață.

Unul din cele mai con
cludente exemple în acest 
sens ni-1 oferă întreprin
derea de utilaj chimic.

— Noi am încheiat anul 
trecut — ne relata tovară
șul loan Matei, secretarul 
comitetului de partid din 
întreprindere — cu succese

deosebite : realizarea unei 
producții globale peste pre
vederi în valoare de 88 
milioane lei, a unei pro- 

„ducții marfă și nete de 
peste 65 milioane lei și a 
unui beneficiu suplimentar 
de 89 milioane lei. Aceste 
rezultate sînt opera între
gului nostru colectiv și la 
ele au contribuit, alături 
de comuniști, ceilalți mem
bri ai organizațiilor de 
masă, precum și cei aproa

Tătaru sau Gheorghe Cher- 
ciu, au luat parte, după 
orele de program, la lu
crările de execuție- a noii 
hale a cazangeriei. De a- 
ceeași înaltă conștiință au 
dat dovadă și loan Lețu și 
Miluță Pavîlcov, care au 
contribuit la înlocuirea 
tehnologiei de ardere a țe
vilor emailate. Efect : o 
economie de 70 tone me
tal anual. în urma unei 
lucrări de colectare și refo-

întăririi spiritului de res
ponsabilitate pentru apă
rarea avutului obștesc, îm
bunătățirea condițiilor de 
servire ă meselor la mi- 
crocantinele din secții etc.

Cu rezultate bune au în
ceput să acționeze și orga
nizațiile F.U.S. de la 
combinatul chimic. La ve
chea instalație de amoniac, 
în centrul activității orga
nizației F.U.S. s-au situat 
reducerea perioadei de re

Primii pași sînt 
viguroși, promițători 

însemnări din municipiul Făgăraș, la cîteva săptămîni 
de la Conferința^organizației Frontului Unității Socialiste

pe 2 000 de membri ai or
ganizațiilor F.U.S., care, o- 
dată cu înscrierea lor în 
aceste organizații, și-au 
asumat sarcini mult mai 
mobilizatoare în îndeplini
rea obiectivelor economice.

Cele afirmate de se
cretarul comitetului de 
partid ne-au fost ilustrate 
de subinginerul Gheorghe 
Pagu, președintele comite
tului F.U.S. pe întreprin
dere, prin mai multe exem
ple. La cazangerie, pe lin
gă contribuția adusă la 
realizarea sarcinilor de 
plan, o serie de membri ai 
F.U.S., ca Ilie Dobrin și 
Victor Bodîrnea, au luat 
parte în mod voluntar la 
inventarierea S.D.V.-urilor 
și organizarea magaziei, 
ceea ce a făcut posibil ca 
multe S.D.V.-uri neutilizate 
să fie puse în valoare. Alți 
membri ai F.U.S., ca Virgil

losirc a condensului uzat, 
executate de Vasile Frun
tea, Mihai Robu și alții, se 
obține o economie de 100 
tone c.c. anual. Acționind 
cot la cot cu membrii de 
partid din. echipa condusă 
de comunistul Gheorghe 
Țibrea, membri ai F.U.S. ca 
Dumitru Stroie, Tiberiu 
Geza, Eugen Dobrilă și alții 
au reușit să recupereze din 
întreprindere, numai in 
luna decembrie, circa 20 
tone deșeuri de feroaliaje, 
care au fost reintroduse in 
circuitul productiv.

Pe agenda de lucru a 
comitetului F.U.S. figu
rează și alte probleme 
actuale, cum ar fi spriji
nirea acțiunii de consti
tuire a unor brigăzi artis
tice pe secții, desfășurarea 
muncii educative în rindul 
tinerilor cazați în căminele 
de nefamiliști, în vederea

vizie. a instalației și dimi
nuarea consumului de e- 
nergie electrică. Prin pre
gătirea din timp a mate
rialelor — asigurate în 
bună măsură prin recondi- 
ționarea celor existente — 
și printr-o organizare te
meinică s-a reușit reduce
rea cu cinci zile a timpului 
prevăzut. Ca urmare a func
ționării instalației la para
metrii prevăzuți, consumul 
de energie nu a mai fost 
depășit, meritul revenind 
șefului de echipă Gheorghe 
Popa, și el membru al 
F.U.S.

— Zilele acestea, ne rela
ta secretarul comitetului de 
partid. Viorel Custurea, am 
solicitat organizațiilor F.U.S. 
să ne sprijine în alte cîteva 
direcții, cum sînt recupe
rarea deșeurilor și resurse
lor secundare, acțiune care 
este în acest an una din

cele mai importante în re
ducerea consumurilor de 
materii prime, combustibil 
și energie, ca și în rccon- 
diționarea unor piese de 
schimb.

Următorul popas l-am 
făcut la organizația F.U.S. 
din cartierul nr. 3. Tovară
șul Francisc Deak, secreta
rul organizației de partid 
din acest cartier, ne-a 
înfățișat și el cîteva din 
preocupările organizației 
F.U.S. între acestea se nu
mără mobilizarea cetățeni
lor la acțiunile de gospo
dărire și înfrumusețare a 
orașului, incluzind acțiuni 
de muncă patriotică în 
noul centru civic, la pasa
jul de trecere peste calea 
ferată, la construirea unor 
obiective cu caracter social, 
spații de joacă și recreare 
pentru copii și tineret etc, 
care urmează să înceapă 
odată cu sosirea primăverii. 
Dar pînă atunci? în aceas
tă perioadă, de exemplu, 
organizația F.U.S. îi antre
nează pe cetățeni la cură
țirea și degajarea zăpezii 
de pe trotuarul și jumăta
tea străzii din fața locuin
ței, la păstrarea cu mai 
multă grijă a imobilelor în 
care locuiesc, la repararea 
instalațiilor deteriorate și 
folosirea mai rațională a 
gazelor naturale in bucă
tării.

...Acțiuni multiple și va
riate, mai mari și mai 
mici, vădind, toate, intere
sul membrilor F.U.S. pen
tru ansamblul problemelor 
care preocupă colectivita
tea, dorința lor de a fi cit 
mai utili, de a transpune 
în faptă planurile pe care 
și ■ le-au stabilit. Evident, 
un început de drum rod
nic.

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scînteii"

CONȘTIINȚĂ CIVICĂ ÎȘI SPUNE CUVÎNTUL
• Propuneri o Inițiative o Acțiuni

După cum se știe, în întîmpinarea celui de-al II-lea Congres al 
Frontului Unității Socialiste au avut loc in întreaga tară, conferințele 
locale ale F.U.S. Continuăm. în rîndurile de mai jos, publicarea unora 
din propunerile, inițiativele și acțiunile formulate cu aceste prilejuri.

® Valoarea acțiunilor de muncă patriotică pentru amenajarea spațiilor 
verzi și a locurilor de joacă pentru copii, pentru plantări de pomi, arbuști 
ornamentali, trandafiri și flori, executarea unor lucrări edilitar-gospodâ- 
rești se va ridica, în perioada anilor 1981—1985, la suma de 750 milioane 
lei. în acest scop, întrecerea între circumscripțiile electorale se va desfășura 
sub deviza „Cel mai frumos cartier, cea mai frumoasă circumscripție". 
(Conferința municipală Focșani a F.U.S.).

O Pentru ca activitatea echipelor de control al oamenilor muncii să-și 
sporeaspă eficiența s-a hotărît organizarea unor întîlniri, cit și a unor 
schimburi de experiență pe cartiere, întreprinderi și instituții între aceste 
echipe. (Conferința municipală Slatina a F.U.S.).

• Organizația , proprie a F.U.S. din noul cartier „Decebal" ai munici
piului Baia Mare și-a propus efectuarea unui număr de 8 000 ore muncă 
patriotică pentru amenajarea spațiilor verzi și a locurilor de joacă ale 
copiilor.

® Membrii cooperatori din comună vor sprijini construirea unui nou 
grajd pentru bovine la ferma zootehnică a cooperativei agricole — a propus 
loan Todofan — astfel incit acest obiectiv să fie dat in folosință cu o lună 
mai devreme. (Conferința comunală Săsciori, județul Alba, a F.U.S.).

© Consiliul comunal F.U.S., organizațiile de masă și obștești și organi
zațiile proprii ale F.U.S. vor acționa în direcția reactivizării formațiilor 
artistice existente și înființarea altora noi — un grup coral mixt și un 
colectiv de montaje literar-muzicale — in care să fie cuprinși cit mai 
mulți locuitori ai comunei. (Conferința comunală Găvojdia, județul Ti
miș, a F.U.S.).

O S-au analizat și stabilit condițiile de realizare a obiectivelor de 
investiții prevăzute pentru anul 1980 : construirea unui local pentru poștă 
și C.E.C., a unui atelier de reparații radio-televizoare, precum și a 10 
apartamente pentru specialiștii care lucrează in comună. (Conferința co
munală Ghidfalău, județul Covasna, a F.U.S.).

© Comitetele organizațiilor proprii ale Frontului Unității Socialiste 
vor intocmi studii privind starea terenurilor agricole periclitate de inun
dații și a celor supuse degradării prin eroziune și vor organiza, la nivelul 
fiecărei localități componente a comunei, ample acțiuni de masă pentru 
diminuarea efectelor negative produse de acești factori ; pe această bază, 
în primăvara acestui an vor fi redate circuitului productiv 5 hectare de 
teren arabil. (Conferința comunală Petru Rareș, județul Bistrița-Năsăud, 
a F.U.S.).

Grupaj realizat de Maria BABOIAN 
cu sprijinul corespondenților „Scinteii"

DE LA ADAS
La Administrația A- 

sigurărilor de Stat pu
teți contracta asigura
rea de accidente — la 
alegere — intr-una din 
cele 4 variante, fie
care din acestea pre- 
zentînd caracteristici 
diferite.

O Asigurarea de ac
cidente pentru sume 
fixe, totale, de 19 000 
de lei se contractează 
pe durata de 3 luni, 
sau pe durate consti
tuind multiplul aces
teia, pînă la 2 arii. 
Prima de plată pe o 
durată de 3 luni este 
de 15 lei.

© Asigurarea de ac
cidente pentru sume 
convenite se contrac
tează' pe durate de la 
1 an la 5 ani. Prima 
anuală de plată este 
de 3,20 lei pentru fie
care 1 000 de lei din 
sumele asigurate pre
văzute în poliță, pu- 
tindu-se achita și în 
rate.

• Asigurarea fami
lială de accidente cu
prinde soții, precum și 
copiii, indiferent de 
numărul lor, în virstă 
de la 5 ani la 16. ani, 
la sume totale de 
15 000 de lei pentru 
fiecare persoană. Pri
ma de plată, pe o du
rată de 3 luni, este de 
25 lei, pentru toate

persoanele cuprinse în 
asigurare.

Toate aceste asigu
rări de accidente cu
prind și pagubele la 
bunririle . casnice și 
gospodărești, pentru o 
sumă asigurată de 
5 000 de lei de fiecare 
poliță.

• Asigurarea de ac
cidente „Turist" se 
contractează pentru 
sume totale de pînă 
la 40 000 de lei și cu
prinde cazurile de ac
cidente ale asiguratu
lui, iar pentru o sumă 
de 20 000 de lei, pa
gubele la bunurile 
casnice și gospodă
rești ale acestuia. Pri
ma de plată este de 
15 lei pentru o lună.

Administrația Asi
gurărilor de Stat a- 
duce la cunoștință au- 
tomobiliștilor, care au 
contractate asigurări 
pentru avarii auto- 
casco cu plata prime
lor în rate, că este 
necesar să achite la 
termen aceste rate, 
pentru a nu prejudi
cia continuitatea ra
porturilor de asigu
rare.

Plata ratelor de 
prime se poate face 
la responsabilii cu a- 
sigurările din unități- 
Je socialiste, la agen
ții și inspectorii de a- 
sigurare sau, direct, la 
orice unitate ADAS.

Fața nevăzută 
a accidentului

Pe șoseaua București-Ploiești circulă O 
combină „Gloria". Roțile combinei sînt 
prinse în cite 5 prezoane. Prezoanele sînt 
făcute din metal. Metalul unuia din pre
zoanele roții din spate-stîng'a are defecte 
ascunse. Prezonul se rupe. Celelalte patru 
prezoane preiau sarcina și, suprasolicitate, 
se rup și ele. Roata se desprinde și pornește 
de-a dura de-a curmezișul șoselei. Com
bina șchioapătă și se oprește.

Șoseaua are patru benzi de circulație, 
două intr-un sens, .două în celălalt. Roata 
trece de pe bănda 1 pe banda 2 prin fața 
unui .......................
începe să frineze. Din spate vine o „Dacia1 
roșie. „Mercedesul" evită roata dar e lovit 
de „Dacia" din spate. Roata traversează 
mai departe șoseaua. Din sens opus, vine 
un autobuz. Șoferul autobuzului 
roata, 
evită 
trece 
piu I 
rupe 
pom, 
oprește într-a grădină cu varză. Roata com
binei ajunge și ea pe partea cealaltă a 
drumului.

Nu e ușor să se stabilească cine plătește 
avariile. Lăsînd însă la o parte responsa
bilitatea juridică, precum și tîlcurile pen
tru omul de la volan, cu conștiința că sur
prindem o corelație neesențială, nu putem 
ignora această povață a prezonului rupt. 
De undeva, din succesiunea de nereconsti
tuit a genezei acestei piese, poate în cup
toarele înalte, poate în strungul unui fușe- 
rist, modestul reper, într-o 
ție sau de superficialitate 
fost marcat de o tară. O 
nivelul structurii cristaline. 
Dar în țesătura de infinite

„Mercedes" al O.N.T. „Mercedesul"

Poiana Brașov, în aceste zile

: (
terdependențe care este viața modernă, 
acea toleranță infimă a fost suficientă ca 
să declanșeze o reacție în lanț. Din feri
cire, și ca prin minune, coliziunile s-au 
soldat fără victime. Dar prin aceasta, po- 
vața prezonului prost nu e mai puțin gravă.

Drum fard busolă

Aeroterapia și sporturile de iarnă-
Vacanța școlarilor și studenților se desfășoară în aceste zile în- 

tr-un decor hibernal, care a cuprins întreaga țară. De aceea, dar nu 
numai pentru aceasta, dorim să ne adresăm tineretului, în special, ca 
și celorlalte vîrste, în egală măsură, printr-o pledoarie în favoarea 
aeroterapiei și sporturilor de. iarnă.

De ce mișcare în aer rece, în frig și zăpadă și nu un „repaus re
confortant" la gura sobei? Iată o întrebare căreia conf. dr. loan 
DRAGAN, directorul Centrului de medicină sportivă, ii va da un 
răspuns, dorim noi, convingător, în favoarea primei variante, de re- 
confortare psiho-fizică.

— Temperatura aerului, mai scă
zută decit în celelalte anotimpuri este 
un factor de mediu care solicită destul 
de puternic organismul. Aerul rece 
imprimă o serie de reacții adapta- 
tive (cardio-respiratorii. neuromus- 
culare, metabolice etc.), ce vizează 
menținerea temperaturii corporale 
constante, deci o termoreglare adec
vată. Mișcarea, sporturile practi
cate in aceste condiții de mediu (este 
vorba de temperaturi ale aerului 
sub 0° C) adaugă consumului ener
getic reclamat dc simpla transpunere 
a organismului la aerul rece dc iarnă 
(a'eroterapia de iarnă) consumul e- 
riergetic și reacțiile adaptative im
puse de exercițiul muscular pro- 
priu-zis.

— Se vorbește astăzi din ce in ce 
mai mult de acel „fitness", in tradu
cere exactă condiție fizică, capacita
te de efort, ca o caracteristică a omu
lui contemporan. Este o noțiune 
științifică nouă?

— Da, și izvorăște din condițiile 
specifice de viață ale' omului modern. 
Prin creșterea acestei capacități, oră 
ganismul se opune conștient riscurilor 
pe care „viața civilizată" (a se citi 
prea îmbelșugată și lipsită de mișcare 
și aeroterapie) le reprezintă pentru 
sănătate. Or, aeroterapia și spor
turile de iarnă sînt mijloace 
extrem de prețioase în această 
luptă pentru un „fitness" superior.

— Să vedem mai -intii care sînt a- 
vantajele pe plan fiziologic ale miș
cării și activităților sportive în 
timpul iernii.

— In comparație cu celelalte ano
timpuri, dacă la un mers in ritm 
alert (5—6 km/oră) frecvența car
diacă atinge valori în jur de 100

pulsații pe minut la tineri și 120 
pulsații pe minut la virstnici. același 
efort practicat iarna ridică frecven
ța cardiacă la 120 pulsații pe minut 
la tineri și 140 pulsații pe minut la 
virstnici. In ceea ce privește consu-

OMUL Șl VIAȚA 
RAȚIONALA

mul energetic exprimat prin pierde
rea de calorii realizată intr-un ase
menea efort, modest dealtfel, acesta 
se situează la circa 200 kcal pentru 
prima ipostază și la aproape dublu, 
350 kcal/oră in timpul iernii, cu pre
cizarea că virstă este un factor ce 
ridică consumul energetic la efortul 
practicat iarna.

Pe plan cardio-resplr.ător reacțiile 
cele mai evidente sînt următoarele: 
accelerarea frecvenței cardiace și 
creșterea presiunii arteriale, accele
rarea frecvenței respiratorii, a ven
tilației pulmonare și a schimburilor 
gazoase, creșterea capacității , vitale, 
și în final a rezistenței organismu
lui față de boli. Nu putem omite 
nici efectele neuromusculare și 
neuropsihice cum ar fi : tonificarea 
musculaturii, îmbunătățirea relaxării 
musculare și a forței, creșterea mo
bilității articulare, efecte echili- 
b'rante asupra sistemului nervos cen
tral și vegetativ etc. Dacă această 
formă de mișcare se practică în cli
mat de altitudine (deci in condiții 
de hipobarism și hipoxie), efectele 
mai sus-amintite, după o fază inițială 
critică denumită de adaptare, se vor

izvor de sănătate
obține la un nivel și mai ridicat de 
intensitate.

— Vă rugăm să vă referiți și la 
cîteva modalități concrete de creș
tere a condiției fizice.

— O formă superioară, sub aspect 
biologic, mersului o reprezintă aler
garea în ritm stabil, convenabil fie
căruia. după gradul de sănătate și 
condiția individuală.

Ca și in cazul mersului, alergarea 
practicată iarna, pe teren plat, în 
pantă sau pe zăpadă, realizează o 
gimnastică complexă a organismului. 
Consumul caloric pentru o oră de a- 
lergare se cifrează 1 la valori de 
500—600 kcal, fiind mai ridicat la 
virstnici și mai scăzut la tineri (față 
de 400—450 kcal cit este in timpul 
verii). în ceea ce privește frecvența 
cardiacă aceasta atinge valori de 
150—160 pulsații pe minut.

Mersul și coborîrea pe schiuri re
prezintă un mod plăcut de reconfor- 
tare psiho-fizică și chiar de antrenare. 
Coborirea pe schiuri perfecționează 
mai ales calitățile neuromusculare 
și neuropsihice (indeminarea, cu
rajul, abilitatea, atenția concentrată, 
contracția și relaxarea musculară 
etc.). La rindul său, patinajul dez
voltă simțul echilibrului, mobilitatea 
articulară, reflexele, viteza, atenția 
etc.

Fără îndoială, cea mai accesibilă 
formă de mișcare pe care o poate 
practica fiecare este drumeția, turis
mul de iarnă, în concediu de odihnă, 
în excursii la sfîrșit de'săptămînă, sau 
pur și simplu zilnic, prin mersul pe 
jos.

în încheiere, conf. dr. loan Drăgân 
a spus: Ceea ce am dori să rețină 
cititorii este necesitatea biologică 
pentru ființa umană, indiferent de 
virstă, de-a nu ocoli aeroterapia și 
mișcarea acum, în anotimpul iernii. 
Important este ca, în afara unor e- 
ventuale contraindicații, să învin
gem acea barieră psihologică ce „ne 
trage în casă" și să profităm din 
plin de aeroterapie, de mișcarea in 
aer liber iarna.

Convorbire consemnată de
Elena MAN TU

Vilcu Matei — Dae Alexandru,confruntare
așa, ca de la gestionar de bufet la gestio
nar de bufet, bucureșteanul și-a lăsat și 
haina (de piele) de pe el. (Oricum era 
mai avantajos decit să împrumute bani de 
la gazdă care, pentru trei zile, îi mai incasa 
și dobîndă). Pragmatismul robust al parte
nerilor se vede și din ce s-a găsit la locuința 
lui Dae (86 500 lei bani lichizi, 271 000 în 
depuneri la C.E.C., 75,97 grame bijuterii) 
sau chiar la Udrescu, proprietarul „cazi
noului" (11 500 bani lichizi, 307 000 depuneri). 
Descoperiri salutare pentru ca partenerii 
de distracție sâ-și aducă și ei obolul la 

■•reîntregirea gestiunii bufetului „Nicorești", 
grav afectată de mersul jocurilor in cazi
noul clandestin de ia (Bolintinul din) Las 
Vales.

Deviza nescrisă a cazinoului era să nu 
încurajeze distracțiile mai cosmopolite, nici 
măcar tablele. Se juca exclusiv barbut, 
adică la „mai mare". Joc rapid, cu soco
teli simple, care se poate practica la nevoie 
și in locuri mai vitrege (cu karuri din 
pline), altfel spus joc ideal pentru niște 
oameni care pun mare preț pe dictonul 
„norocul și-l face omul cu mina Iui".

Grație merceologului Voineag Alexandru 
(ne mirăm și acum că el a luat numai 6 
luni la locul de muncă pentru inițiativă), 
cercul boșilor s-a lărgit, cu un reprezentant 
al comerțului bucureștean — Vilcu Matei, 
responsabilul bufetului „Nicorești". Asta a 
venit numai cu aere. Ca gestionar al unei 
unități I.A.P.L. privea foarte de sus lumea 
comerțului cooperatist. Nici nu-și mai ■ 
amintește cu ce sumă s-a prezentat la joc 
în prima seară. Cu 27 sau cu 28 de mii ? 
Știe doar că dimineața nu mai avea bani nici 
de autobuz, l-a adus înapoi la București 
unul dintre jucători, cu mașina lui, contra 
o sută ele lei, plătită la destinație. Nevoia 
de a pune la loc, in gestiune, suta pentru 
transport și, eventual, și cei 28 000 pierduți 
la zaruri, l-a făcut pe Vilcu Matei să-ncerce 
să-și ia revanșa. A tot încercat, in mai 
multe rinduri. Uneori mai și ciștiga, făcin- 
du-i pe ceilalți să exclame „Hai că se-n- 
dreaptă norocul !“, dar de îndreptat, al 
naibii noroc, se îndrepta cu cite cinci- 
șapte mii, pe cînd de pierdut, V.M. a 
pierdut în Bolintin peste trei sute. Mai 
exact 372 292 lei în numai cinci luni !

Să fie bine înțeles: oricit de astronomic 
i-ar fi fost ghinionul, bucureșteanul firea 
nu și-o pierdea, își ținea rangul lui de res
ponsabil de local în Piața Rosetti. „Spunea 
că acesta nu este joc, să văd unde joacă 
el și cu ce sume cu alte persoane, pe care 
nu le cunosc" — declară unul din parte
neri. „Zicea că a fost la Sinaia unde a 
jucat barbut" sau „de multe ori afirma că 
vine la noi la Bolintinul din Vale direct de 
la piscina

Fiecare 
deau mai 
mai mult

întîlnească persoana preferată. (Miliția a 
găsit la ghiuj eșantioanele fotografice a 
mai multor femei). Și așa mai departe, 
pînă la decompensare psihică și ingerări 
disperate de diazepam.

Caz de excepție, desigur, această rosto
golire în lavțnele decăderii. La originea lui 
insă — o eroare mai puțin rar întilnită : 
exodul la întîmplare în cosmosul urban. 
Plecarea din sat fără să știi exact pentru ce 
și unde vrei să ajungi, rătăcirea anarhică 
între scopuri robuste și tentații facile. 
Totul a început cu o greșeală, și o greșeală 
n-ar fi ireparabilă. Numai să nu se întă
rească prin eroarea că „anonimatul" urbei 
scuză depersonalizarea morală, absența 
unei conduite de viață în acord cu normeie 
etice ale societății.

Melanjul de contradicții din viața Marga
retei P. se cere descîlcit. Care este adevă
rata față a acestei tinere, a cărei biografie 
pendulează între chefuri cu whisky și into
xicații cu diazepam, intre pretinsa aspirație 
către o facultate și ortografia constantă cu 
„i-mi vei scrie" și „î-ți v-a place", între 
dorința declarată de a munci și fuga de la 
locul de muncă, între scrisori romanțioase 
și delictul de prostituție ? Gata, la 19 ani, 
să nască un copil cu tată necunoscut, are 
„norocul" și dă peste un tinăr dispus să o 
ia de nevastă cu toată graviditatea ei 
înaintată. Chiar dacă, la numai 22 de ani, 
soțul se arăta alcoolic, iar moravurile fa
miliei acestuia erau cam șocante, în starea 
ei, ce pretenții putea să mai aibă ? Obiș- 
nuindu-se cu ciudățeniile, n-a mai fost prea 
surprinsă, după un timp, cînd soțul i-a ex
plicat că are un unchi american care, vizi- 
tînd Bucureștiul, i-ar putea rezolva „niște 
chestii" dacă... ea... nevasta... ar accepta., 
să... După ce a făcut acest „sacrificiu" pen
tru familie, Margareta P. avea să con
state că bărbatul ei are o infinitate de nea
muri, pe toate continentele, de toate națio
nalitățile și rasele, incit a ajuns^ după 
vreo cinci ani, să fie scîrbită peste măsură 
de șirul nesfîrșit al „obligațiilor familiale".

A hotărît să se despartă și să înceapă o 
viață nouă.‘Cu ajutorul unei prietene (că 
avea și prietene, cine se aseamănă se 
adună) l-a cunoscut pe un bătrînel cum
secade, de 65 de ani, a cărui preocupare erau 
„gesturile omenești". Spre deosebire de 
soțul ei, bătrînelul făcea un anume gen de 
fotografii, prin care-i ajuta pe mușterii să

La Bolintinul 
din Las Vales

Din caietul 
grefierului

vede 
„Mercedesul", 
firul 1, dar 

Pur și sim- 
ăsfalt. Mai 

11 puieți de

autobuz.
, o evită, evită 

și mașinile de 
peste „Dacia" roșie.

ii strivește botul de 
un stîlp de • lumină, 
doi stîlpi de gard din beton și se

Și 
pe

clipă de neaten- 
tehnologică, a 

lacună poate la 
O nimica toată, 
conexiuni și in-

Marțea și vinerea, „lumea bună" din 
Bolintin se aduna la cazinoul din „Las Va
les", adică la moș Costică Udrescu din 
Vale. Spunînd „lumea bună" i-am numit pe 
Dae Alexandru, gestionarul bufetului, Con
stantin Gh. zis Gică Cercel, măcelarul co
munei, Preda Marin, sifonarul comunei, 
factorul poștal, vreo doi șoferi întreprin
zători și cine-și mai putea respecta rangul. 
Cazinoul nu avea cascade de lumini la 
intrare, nici celule fotoelectrice la uși, sin
gura dotare fiind un sistem automat de 
semnalizare acustică a celor care intrau pe 
poartă, pe principiul „balamaua unsă prost, 
scîrțîie bine". Dar exigențele localului erau 
mar.i. Caniota — 50 de lei de căciulă, o cafea 
— 25 de lgi, prețuri selective. Jocurile 
începeau seara și se încheiau la opt dimi
neața, maximum, să apuce onor lucrătorii 
din comerț să ajungă la magazinele lor, 
destinși, ariiabili și îndatoritori la dispoziția 
cumpărătorilor.

— Nu recunosc să fi participat la furt.
— Atunci cum de s-a găsit la dumneata 

ceasul victimei, ceas valorind 4 500 de lei ?
— L-am ciștigat de la niște prieteni, 

jucînd capace.
(Inculpatul Cristea Nicolae în pro

cesul nr. 2 088/78 al Judecătoriei 
sectorului 1).

„Astfel fiind, acțiunea, cu precizările 
făcute, este admisibilă și, vă rog, ca in urma 
probelor administrate s-o admiteți 
specificat, hotărind o reglementare 
următor :

in sensul 
în sensul

rufe, pe

Intercontinental".
cu ambițiile lui. Rusticii dove- 
puțin interes pentru snobism și 

pentru cîștigul peșin. într-o

— [...] a remonta fringhia de 
care mi-a desființat-o pirita, și anume de 
la marchiză la al doilea, stilp de la poartă".

(Pretențiile reclamantului în do
sarul 2 104/78 al Judecătoriei secto
rului 1).

Sergiu ANDON
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cu noile combine, modernizate 
în lumina indicațiilor date

i secretarul general al partidului

în realizarea unei agriculturi intensive, moderne, o agricultură care 
să devină — așa cum a precizat tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului — o variantă a producției industriale, un rol prio
ritar revine mecanizării complexe a lucrărilor agricole. Un obiectiv ma
jor a cărui înfăptuire presupune existența unui bogat parc de mașini 
și utilaje agricole, destinate să execute cea mai mare parte a lucră
rilor impuse de culturile vegetale. în această direcție constructorilor de 
mașini agricole le revin sarcini precise atît din documentele Congresu
lui al XII-lea al P.C.R., cit și din indicațiile date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu ocazia analizei efectuate în prima parte a lunii noiembrie 
anul trecut la I.A.S. Afumați.

SUCCESUL, CA Șl ADEVĂRUL, 
E ÎNTOTDEAUNA SIMPLU... 
CÎND ȘTII CUM SĂ-L OBȚII

Cum au realizat cooperatorii din Glodeanu Sărat-Buzău 
o excelentă producție de porumb

.tată, mai întii, cîteva dintre indi
cațiile concrete, date in acest sens cu 
prilejul vizitei de lucru amintite: Mi
nisterul Industriei Construcțiilor de 
Mașini și Ministerul Agriculturii să 
aplice toate modernizările și îmbună
tățirile concepute, atil la combi
nele de recoltat porumbul pe patru 
rinduri, aflate in fabricație, cil 
și Ia cele existente deja în ex
ploatare. în așa fel ca pină la 15 
august 1980 să se realizeze întregul 
program de perfecționare a acestor 
combine; totodată, să fie concepută 
combina pe șase rinduri pentru recol
tat porumbul in știuleți, primul lot 
urmînd să fie oferit agriculturii în 
toamna anului viitor; să se găsească 
soluții pentru conceperea unor meca
nisme mai simple, in același timp, cit 
un randament mai mare, la tipurile 
de combine existente, pentru a se a- 
sigura o mai bună exploatare și o în
treținere mai ușoară.

Sint sarcini complexe, de mare 
importanță, care revin celor două mi
nistere, institutelor și întreprinderilor 
de profil. Și credem că nu exa
gerăm dacă afirmăm că un loc 
central il ocupă in această acțiune 
de mare răspundere întreprinderea 
de mașini agricole „Semănătoarea" 
din București. Cum au început să 
prindă viață indicațiile date de to
varășul secretar general al partidu
lui?

— Imediat după vizita de lucru 
efectuată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Afumați, in preajma 
Congresului al XII-lea și avind la 
bază sarcinile reieșite din docu
mentele prezentate și adoptate la 
Congres — ne spune maistrul Iliescu 
Ion, secretarul comitetului de .partid 
din întreprindere — am trecut la 
analizarea tuturor variantelor de 
modernizare a sistemei de mașini 
agricole și, în paralel, la proiectarea 
unor noi tipuri de combine. Sintem 
conștienți că sarcinile care ne revin, 
în condițiile accelerării ritmului de 
mecanizare a agriculturii, sint foarte 
mari și extrem de importante atit 
prin inalta lor complexitate, cit și 
prin timpul scurt de înfăptuire. Prac
tic, pe ansamblu. întreprinderii 
noastre i se solicită dublarea efor
tului pe toate fazele de lucru, de la 
concepție și pină la execuție. Este 
evident că ne luptăm cu timpul, dar 
'sintem siguri că vom reuși ,-să ne 
facem din plin datoria. Vrem ca la 1 
Mai, in cinstea sărbătorii muncii, 
pe poarta Întreprinderii să iasă 
primele mașini agricole din noile 
tipuri. îi asigurăm pe oamenii 
ogoarelor că în campania de recol
tare a porumbului din acest an vor 
munci mai cu spor și datorită noilor, 
noastre combine.

Primii care au intrat in „focul" 
acestei1 adevărate bătălii cu timpul, 
cum o numea secretarul comitetului 
de partid, sint proiectanții. La cen
trul de pregătire tehnologică stăm 
de vorbă cu inginerul Petre Șerbă- 
nescu : „Cei peste 200 de proiectanți 
ai uzinei sint hotăriți ca cel tirziu 
pe 5 martie 1980 sa incheie atit .pro
iectele de execuție, cit și pe cele de 
fabricație, astfel incit să se creeze 
front de lucru pentru toate secțiile. 
Eforturile de modernizare au fost 
concentrate spre cele două echipa

(Urmare din pag. I)

și fire poliesterice ; la combinatele 
din Borzești și Brazi se vor produce 
cauciucuri butadien stirenice și poli- 
butadienice ; întreprinderea de fire 
sintetice Roman va produce fire chi
mice pojiamidice- pentru anvelope și 
poliamide speciale pentru înlocuirea 
metalelor în piese și organe de 
mașini.

— Tovarășe ministru, ați prezen
tat un sugestiv tablou al succeselor 
înregistrate in industria chimică în 
anii actualului cincinal, citeva din 
obiectivele viitoare. Alături de succe
sele amintite au persistat, in această 
perioadă unele neajunsuri care au 
determinat nerealizarea producției 
planificate la o serie de sortimente și 
nivelușiic. stabilite de eficienta. Ce 
măsuri întreprindeți pentru înlătu
rarea lipsurilor semnalate '!

— Restanțele care s-au înregistrat 
în îndeplinirea sarcinilor la producția 
fizică la o, seamă de produse au drept 
principală cauză neintrarea în func
țiune la termenele planificate a unor 
instalații tehnologice și funcționarea 
sub capacitate a altora. Fără a ocoli 
neajunsurile proprii în legătură cu 
pregătirea și asigurarea cu documen
tații a lucrărilor de investiții, prin
cipala cauză a intirzierii punerilor în 
funcțiune au constițuit-o restanțele în 
livrarea utilajelor tehnologice. Cele 
mai multe contracte neonorate in 
termen au fost cele încheiate cu în
treprinderi constructoare de mașini.

Pentru anul 1980 sint prevăzute 
sarcini deosebite în domeniul inves
tițiilor. Astfel, trebuie să intre în 
funcțiune, conform prevederilor de 
plan, 19S de instalații tehnologice im
portante, la care se adjugă restanțele 
din anul trecut ; valoarea investițiilor 
din industria chimică însumează în 
acest an 25,5 miliarde lei, ceea ce re
prezintă aproape 20 la sută din tota
lul investițiilor industriale din econo
mia țării. Dată fiind amploarea pro
gramului de investiții, o atenție prin
cipală o acordăm punerii în func
țiune la termenele prevăzute a noilor 
capacități. Pe principalele șantiere — 
la Midia—Năvodar;, Teleajen. Brazi, 
Timișoara, Bacău, Slobozia. Giurgiu, 
Rm. Vilcea, Cîmpulung, Vaslui, Ro
man, Botoșani. Corabia — s-au 
analizat stadiile de execuție și 
stabilit împreună cu conducerea 

mente principale, aflate în compo
nența combinei : echipamentul de 
depănușare și culegătorul de știu
leți. S-a realizat un grup de modele 
care au fost verificate intensiv in 
teren, iar “concluziile s-au concre

© La proiectare — punctul fierbinte al întregii acțiuni de înnoire 
- forțele sînt concentrate asupra noilor tipuri de combine © Mo
dernizarea echipamentelor existente în prezent pe mașinile 
agricole — o acțiune deja încheiată ® Mai mult decît oricînd, 
principalii colaboratori sînt așteptați să pună umărul © Un 
angajament ferm : la 1 Mai pe poarta întreprinderii va ieși primul 

lot de combine CARP-4

tizat in alegerea celor mai bune 
soluții și adoptarea lor pentru pro
ducția de serie. Am întocmit deja 
proiectele de execuție și proiectele 
necesare fabricației SDV-urilor și 
tehnologiilor de lucru ; totodată, am 
înaintat Ministerului Agriculturii 
documentația in vederea îmbunătă
țirii acestor echipamente, executa
rea și montarea lor direct pe com
binele jaflate in dotarea unităților 
agricole din întreaga țară. Apreciem 
că datorită acestor modernizări se 
asigură o creștere a productivității 
muncii cu 10—12 la sută pe com
bină, se reduc substanțial defecțiu
nile de exploatare și se simplifică 
foarte mult sistemul de servire .și 
depanare a combinei. Dealtfel, vo
lumul operațiilor de întreținere si 
reparații se reduce cu aproape 80 
la sută. Es.te, așa cum se știe, o sar
cină cerută in repetate rinduri de 
către tovarășul secretar general al 
partidului nostru".

Secția sculărie, locul unde pro
iectele și documentațiile de fabricație 
elaborate la centrul de pregătire 
tehnologică trebuie concretizate in 
scule, dispozitive, verificatoare și 
tehnologii de lucru. De la inginerul

Atelierul de prototipuri al. secției sculărie. Aici s-au realizat și verificat modelele de echipamente modernizate 
Foto : E. Dichiscanu

B ®
Ministerului- Construcțiilor Indus
triale o serie de măsuri organi
zatorice pentru impulsionarea ritmu
rilor lucrărilor : suplimentarea efec
tivelor de muncitori, participarea be
neficiarului Ia montaj, aplicarea unor 
soluții constructive mai rapide. De 
asemenea, am stabilit cu conducerea 
Ministerului Industriei Construcțiilor 
de Mașini un program de livrare cu 
prioritate a utilajelor tehnologice ne
cesare punerilor în funcțiune. în ve
derea efectuării in condiții mai bune 
și reducerii duratei probelor tehnolo
gice. colectivele care răspund de pu

CHIMIA ROMÂNEASCĂ
nerile în funcțiune se vor completa 
cu specialiști din cercetare și proiec
tare, muncitori cu înaltă pregătire de 
la instalații similare. Factori de con
ducere și specialiști din cadrul mi
nisterului, institutelor de cercetare și 
inginerie tehnologică au răspunderea 
directă pentru realizarea, punct cu 
punct a măsurilor stabilite in vederea 
conectării la circuitul productiv a 
noilor capacități1,

— Cum se explică depășirea in 
anul trecut a cheltuielilor materiale 
de producție pe ansamblul ramurii ? 
Știm că in numeroase expoziții s-au 
prezentat soluții vizind reducerea ac
centuată a consumurilor materiale și 
energetice.

— Neîncadrarea în cheltuielile ma
teriale este direct legată de neintra
rea la termen în funcțiune a tuturor 
instalațiilor prevăzute, mai ales că 
acestea se disting prin soluțiile mo
derne pe care le înglobează, prin teh
nologii cu eficiență ridicată. O altă 
cauză a constituit-o neatingerea pa
rametrilor proiectați la unele instala
ții puse in funcțiune la combinatele 
din Pitești, Borzești, Arad. Bacău. 
Pentru acest an este prevăzută o 
scădere a cheltuielilor materiale cu 
46,6 lei la ' 1 000 lei producție-marfă, 
față de nivelul- anului trecut. înca
drarea în acest nivel constituie o sar

In vederea modernizării echipamentelor agricole și realizării unor noi tipuri 
de combine, primii care au intrat în „focul" bătăliei cu timpul sînt proiectanții

Simion Lazăr, șeful secției, am aflat 
că sarcinile privind modernizarea 
agregatelor agricole sînt îndeplinite 
chiar înaintea termenului stabilit 
inițial cu Ministerul Agriculturii, toa
te SDV-urile fiind deja livrate la di
ferite stațiuni de mecanizare. Pentru 
a se ușura munca unităților respec
tive, nu s-au trimis numai, docu- 
mentațip și setul de SDV-uri, ci și 
cîte un model de echipament mo
dernizat. fabricat la „Semănătoarea". 
Totodată, spre deosebire de alte 
perioade, în timpul executării mo
delelor, al testării lor, in uzină au 
fost prezenți mecanizatori din 20 
de unități agricole, realizîndu-se, -in 
acest fel, cunoașterea temeinică a 

soluțiilor de modernizare a noilor 
echipamente.

Care este stadiul realizării unui 
alt obiectiv : combina autopropul
sată pentru recoltat porumbul in 
știuleți depănușați pe patru rinduri, 
CARP-4 ? Din nou la sectorul de 
pregătire tehnologică. Aici aflăm că 
proiectul de execuție, intocmit de 
institutul de profil al M.A.I.A., este 
in Întregime finalizat. Combina 
va avea un nou echipament de re
coltat de tip nou, iar capacitatea de 
lucru a sistemului de depănușare 
este mărită cu 25 la sută. Pregătirea 
fabricației va fi terminată in mar
tie. astfel ca pină la sfîrșitul lunii 
august 1989 să poată fi trimise ogoa
relor in jur de 2 500 de asemenea 
combine, care vor lucra direct la re
coltarea porumbului in viitoarea 
campanie.

Deoarece compartimentele de pro
iectare și pregătire a fabricației au 
de îndeplinit o sarcină . foarte grea, 
privind asimilarea fabricației noilor 
combine intr-un timp extrem de 
scurt, practic un trimestru scu- 
lăria nu așteaptă să-i fie înmi- 
nată întreaga documentație, ci, zilnic, 
proiectele terminate sint trecute la 
execuție. în acest fel, pină in prezent, 

cină deosebită, care revine colective
lor din întreprinderile industriei chi
mice. Acest indicator reflectă dealtfel 
și eforturile care se întreprind pen
tru adincirea gradului de valorifi
care a materiilor prime, reducerea 
consumurilor de combustibil și ener
gie, realizarea de produse de mic to
naj, îmbunătățirea calității produse
lor. De reținut faptul că preocupă
rile existente în aceste direcții au 
evidențiat căi practice pentru econo
misirea in 1980, față de normele ini
țiale, a 6 500 tone laminate. 100 tone 
cupru, 400 tone aluminiu, 10 000 tone 

alcool etilic, 2 300 tone cauciuc na
tural ș.a.

O serie de instalații moderne, care 
vor intra in funcțiune la parametrii 
proiectați . în cursul acestui an — al
cool etilic și oxid de etilena la Pi
tești, sodă caustică la Borzești, îngră
șăminte complexe de la combinatele 
din Craiova și Turnu Măgurele ș.a. 
— avind un nivel redus al chel
tuielilor de producție — vor avea o 
pondere însemnată in realizarea aces
tui indicator pe ansamblul ministe
rului. Dar ceea ce trebuie reținut 
este faptul că reducerea cheltuielilor 
materiale, îndeosebi, constituie o sar
cină permanentă a colectivelor din 
unitățile noastre. Dealtfel, în aceas
tă lună vom analiza în consiliul de 
conducere al ministerului programele 
speciale de reducere a costurilor de 
producție pe fiecare centrală în ve
derea stabilirii de noi măsuri pen
tru încadrarea în nivelul de chel
tuieli planificat.

— Îndeplinirea in condiții de efi
cientă superioară a sarcinilor ce 
revin industriei chimice în actualul 
cincinal și in perspectivă s-a situat 
constant in atenția conducerii parti
dului. Care este stadiul realizării pro
gramelor de măsuri întocmite in urma 
indicațiilor tovarășului Nicolae- 
Ceaușescu date cu prilejul ședinței 

au fost deja realizate aproape 400 
de S.D.V.-uri, din cele circa 2 000 
cite sint necesare începerii produc
ției de serie.

Combina autopropulsată de recoltat 
porumbul pe șase rinduri consti
tuie un alt obiectiv ce trebuie să 
prindă viață la marea întreprindere 
bucureșteană. Aceasta va fi deri
vată din Gloria C-14, o mașină agri
colă care s-a bucurat de frumoase 
aprecieri, fiind mult solicitată și la 
export. Proiectul de execuție este 
realizat de un colectiv de la „Se
mănătoarea" condus de inginerul 
Alexe Dorin, un om cu multă expe
riență și cu o vechime de aproape 
două decenii în întreprindere. Ală
turi de el lucrează și Teodor Hru- 
baru, proiectantul „combinei-mamă", 
C—14. Au strins in jurul lor un 
grup de tineri pasionați, intre care 
și zece ingineri care abia și-au ter
minat stagiatura. CARP-6 va re
prezenta o adevărată mîndrie a oame
nilor muncii de la „Semănătoarea", 
întregind familia combinelor „Glo
ria" și recomandindu-se prin per
formanțe deosebite. între care creș
terea productivității muncii cu 50 la 
sută față de tipurile actuale. Ca
racteristicile sale vor fi simplitatea 
sistemului de conducere și mane
vrare. a sistemelor de antrenare și 
transmisie, reducerea consumului de 
combustibil, accesibilitatea crescută 
la toate organele de reglaj și o reali
zare după criterii ergonomice a 
locului de muncă al mecanizatorului.

Avind in vedere sarcinile foarte 
importante ce revin pe ansamblu 
întreprinderii „Semănătoarea" este 
absolut necesar ca, mai mult decit 
în alte perioade, aceasta să pri
mească sprijinul operativ al princi
palilor săi colaboratori. Și ni s-a 
spus că este vorba, în primul rind, 
de întreprinderea de autocamioane 
Brașov, pentru motoarele „MAN“, în
treprinderea „Neptun" — Cimpina — 
în ce privește reductoarele, precum 
și întreprinderea mecanică Mija, 
furnizoarea cutiilor de viteze. Sub- 
ansamblele menționate reprezintă 
elemente hotăritoare în finalizarea 
cu bune rezultate și in termen, așa 
cum este hotărit să o facă colecti
vul de aici, , a acțiunii de realizare a 
noilor combine, la. nivelul înaltelor 
exigențe stabilite de secretarul ge
neral al partidului nostru.

Ionel STOICA

s a
de lucru de la C.C. al.P.C.R. din luna 
august 1979 ?

— Trebuie să subliniez și cu acest 
prilej indrumarea permanentă pe care 
conducerea partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu o acordă dezvoltă
rii și modernizării industriei chimice. 
De' fiecare dată indicațiile și sarci
nile concrete date de secretarul ge
neral al partidului cu prilejul nu
meroaselor vizite de lucru în unități 
sau în cadrul expozițiilor au determi
nat rezolvări de fond a numeroase 
probleme, stabilirea unor obiective 
mereu mai mobilizatoare. în urma 

ședinței de lucru din luna august 
a anului' trecut s-au intocmit o 
seamă de programe speciale de 
măsuri 'intr-o serie de domenii 
esențiale pentru perfecționarea acti
vității din sectorul industriei chimice. 
Astfel, atît la nivelul fiecărui com
binat și centrale, cit și al ministeru
lui sînt stabilite răspunderi precise 
privind exploatarea, întreținerea și 
revizia instalațiilor, producția de 
subansamble și piese de schimb. Ac
tivitatea de reparații capitale este 
acum mai bine organizată, fiecare lu
crare de acest gen fiind cuprinsă în 
planul de investiții. De asemenea, 
sînt in curs de materializare progra
mele privind modernizarea tehnolo
giilor de fabricație, reducerea con
sumurilor specifice și îmbunătățirea 
profilului de fabricație al fiecărei 
unități, creșterea calității produselor 
chimice. De pildă, programul pentru 
modernizarea tehnologiilor cuprinde 
195 de obiective, care au o eficiență 
economică antecalculată de 4,2 mi
liarde lei producție suplimentară, iar 
cel vizind îmbunătățirea calității pro
duselor cuprinde 200 de măsuri care 
vor fi materializate începînd cu acest 
an. Un alt program important este 
cel care vizeâză tipizarea atît a in
stalațiilor și dotărilor tehnice ale ra
murii, cit și fabricația de produse

...La puține zile după încheierea 
bilanțului pe 1978, într-un articol 
intitulat : „La vecini a plouat... cu 
hărnicie" și publicat in paginile 
„Scînteii" din 14 decembrie 1978, 
scriam despre hotărîrea cooperato
rilor de la Glodeanu Sărat, județul 
Buzău, de a atinge in anul 1979 ni
velul de 6 000 kg porumb boabe la 
hectar, in condiții de neirigare. Mă
surile tehnice și organizatorice ne
cesare, pregătirea forței de muncă, 
înlăturarea unor neajunsuri mani
festate in anul 1978 — totul a fost 
cintărit cu precizie și subordonat 
acestui scop. Rezultatul ? Obiecti
vul propus a fost depășit substan
tial. S-au obținut 7180 kg porumb 
boabe la hectar, pe 555 hectare cul
tivate.

Desigur, s-ar 
putea spune că 

' ’79 a fost un an 
favorabil pentru 
cultura porumbu
lui. De aceleași 
condiții au bene
ficiat însă și ce
lelalte cinci coo
perative agricole 
din consiliul agroindustrial. Cum 
se explică atunci că membrii coo
perativei agricole Glodeanu Sărat 
au realizat o producție cu mult mai 
mare decît vecinii lor ?

— Am livrat cu 800 tone porumb 
peste prevederi — ne spunea Ion 
Davidoiu. președintele cooperativei. 
Cînd il transportam la baza de re
cepție, vecinii ne întrebau cu mi
rare: ce faceți voi, cei de la Glo
deanu Sărat, aduceți porumbul sor
tat ? Așa era de frumos. Președin
tele cooperativei nu-și ascunde sa
tisfacția. Și are și de ce. Cum s-a 
obținut, totuși, un porumb atît de 
frumos ?

— Există la noi în cooperativă o 
preocupare aparte pentru cultura 
porumbului — reia firul discuției 
președintele. An de an. noi am per
fecționat tehnologia acestei culturi 
în funcție de condițiile noastre con
crete de producție. Am stabilit 
structura celor mai favorabili hi- 

'brizi. nivelul necesar de fertilizare, 
perioada de semănat si lucrările de 
întreținere. Exista însă un element 
al tehnologiei pe care nu-1 stăpî- 
neam la perfecție : densitatea plan
telor la hectar. Mai precis, una se
mănăm și alta recoltam. Au existat 
parcele unde densitatea plantelor 
s-a redus la jumătate față de aceea 
stabilită inițial. De ce ? — ne-am 
întrebat. Ne-am convins că respec
tarea densității, mai mult ca orica
re element din tehnologia porum
bului, ține de calitatea muncii spe
cialiștilor. mecanizatorilor și coo
peratorilor, de la semănat și pină 
la recoltat.

ÎNTREPRINDEREA 

MINIERĂ ORȘOVA 

Se modernizează 
procesul de producție
în sectorul de prelucrare de la 

Valea Cernei al întreprinderii mi
niere Orșova a intrat in funcțiune, 
la capacitatea proiectată, instalația 
de prelucrare umedă a cuarțului. 
Elaborată după o concepție origi
nală a specialiștilor locali și execu
tată de colectivul de aici in regie 
proprie, noua tehnologic conduce pe 
de o parte la reducerea cu 30—40 
la sută a consumului de energie 
electrică, iar pe dc alta la o sim
țitoare îmbunătățire a condițiilor de 
lucru ale personalului muncitor 
prin eliminarea prafului degajat.

chimice. Astfel, în prima etapă a ac
țiunii de tipizare au fost cuprinse 33 
de instalații industriale, estimindu-se 
importante economii. în ceea ce 
privește tipizarea produselor, in urma 
analizelor a reieșit posibilitatea redu
cerii cu 24,6 la sută a numărului de 
sortotipodimensium din fabricația 
curentă.

— In toate sectoarele economiei na
ționale se pune drept o importantă 
sarcină atragerea în circuitul produc
tiv a unor materiale și resurse se
cundare. Care sint obiectivele pe 
care vi le-ați propus pentru acest an 
și în perspectiva viitorului cincinal ?

— In industria chimică în acest 
an valoarea productivă a materiale
lor refolosibile se ridică la circa 1,5 
miliarde lei. Prin recuperarea și in
troducerea în circuitul productiv a 
acestora se asigură o importantă pon
dere din necesarul de materii prime : 
40,4 la sută din consumul intern de 
acid clorhidric, 22.2 la sută la articole 
din mase plastice prelucrate. 22 la 
sută la anvelope, 29.8 la sută la ule
iuri minerale. în cursul viitorului 
cincinal prevedem amplificarea ac
țiunii de valorificare a cauciucurilor 
uzate, care vor acoperi in 1985 circa 
30 la sută din consumul intern de 
materie primă pentru fabricarea an
velopelor. Prin fabricarea cauciucu
lui regenerat și a pudretei se va asi
gura 48 la sută din necesitățile eco
nomiei naționale de articole de cau
ciuc, iar prin recuperarea acestora se 
va acoperi 41 la sută din consumul 
intern.

Din cele spuse pină acum rezultă 
că, în lumina înaltelor 'exigențe for
mulate de Congresul al XII-lea al 
partidului, in acest an și in cursul 
viitorului cincinal muncitorilor și spe
cialiștilor din chimie le revin sarcini 
deosebit de mobilizatoare, mai ales 
în privința ridicării nivelului calita
tiv și creșterii eficienței întregii ac
tivități. Cunoscîndu-i bine pe chi- 
miștii noștri, apreciindu-le hotărîrea și 
capacitatea, sînt convins că nu vor 
precupeți nici un efort pentru ono
rarea mobilizatoarelor obiective sta
bilite de conducerea partidului, pen
tru dezvoltarea și modernizarea in 
continuare a industriei chimice ro
mânești.

Convorbire realizată de
Dan CONSTANTIN

Am reținut că această situație a 
format obiectul unei analize temei
nice pe ferme, brigăzi și echipe. 
S-a făcut, practic, radiografia lu
crărilor efectuate de fiecare echipă 
în parte, ceea ce a permis depis
tarea factorilor ce duceau la dimi
nuarea densității plantelor. Pe a- 
ceastă bază s-au stabilit măsuri 
ferme ca in anul 1979 să se reali
zeze o densitate maximă. Ce au in 
vedere aceste măsuri ?

SEMĂNATUL. în anii trecuți, 
inclusiv în 1978, semănatul porum
bului se prelungea pină în jurul 
datei de 1 mai. Din această cauză, 
pe parcelele semănate mai tîrziu 
densitatea avea de suferit. Pentru 
1979 s-a organizat astfel activitatea 
ca durata semănatului să fie re

EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ-RODUL CEL 
MAI PREJIOS AL AGRICULTURII SOCIALISTE

dusă cu 20 de zile. Astfel. însămîn- 
tarea porumbului s-a încheiat pină 
pe 6 aprilie, în numai șase zile. 
Apoi, fapt demn de subliniat, de 
opt ani, aici semănatul este exe
cutat de aceiași mecanizatori, prin
tre care Constantin Drăgulin, 
Gheorghe Grigore, Tănase Mihala- 
che. Marin Dinu și Vasile Dinu. 
Aceiași mecanizatori execută apoi 
lucrările de întreținere, răspunzînd 
direct de menținerea densității 
plantelor pe solele pe care le lu
crează în acord global.

TRATAREA SEMINȚELOR. A- 
pariția dăunătorilor este una din 
cauzele cele mai frecvente ale re
ducerii densității. Au fost și situații 
cînd pe unele parcele cultura po
rumbului a fost compromisă din 
cauza atacului dăunătorilor. Aceas
ta și ca urmare a faptului că apli
carea tratamentelor în timpul ve
getației este anevoioasă și puțin 
eficientă. Soluția adoptată s-a do
vedit a fi foarte eficientă. Anume, 
tratarea semințelor cu „Heptaclor" 
înainte de semănat. Prin această 
metodă, anul trecut, a fost înlătu
rat complet atacul dăunătorilor, 
nemaiexistînd goluri în cultură.

ÎNTREȚINEREA CULTURII. Un 
accent deosebit a pus consiliul de 
conducere al cooperativei pe pre
gătirea tuturor cooperatorilor care 
au lucrat în acord global Ia cultura 
porumbului, astfel ca la executarea 
prașilelor manuale să nu se taie 
nici o plantă. Concret, înainte ? de 
efectuarea prașilelor, specialiștii au 
instruit în acest sens membrii fie
cărei echipe, determinînd apoi, prin

LA „PROGRESUL"-BRAILA
A

înnoirea producției — o preocupare 
sistematică

Constructorii de utilaje grele de la 
întreprinderea „Progresul" — Brăila 
au înscris, în cursul anului ce a tre
cut, remarcabile realizări pe linia a- 
similării de noi produse cu înaiți pa
rametri tehnico-economici. Valoarea 
acestora s-a ridicat la peste 2 miliar
de lei. ceea ce echivalează cu pro
ducția întreprinderii brăilene pe în

CONTRASTE
Dacă prima zi este bogată,..

Colectivul întreprin
derii de tractoare din 
Brașov a livrat, în pri
ma zi a anului, primul 
lot de tractoare parte
nerilor din Turcia — 
una dintre cele 85 de 
țări ale lumii în care 
au ajuns pină acum 
tractoarele românești. 
Tot in prima zi a anu
lui, o altă întreprinde-

La unii au sosit două
Anul trecut, la Sta

țiunea pentru cercetări 
agricole Drăgănești- 
Vlașca, județul Te
leorman, porumbul în- 
sămînțat in cultura a 
doua pe 30 hectare, 
deci cu mult peste su
prafața obișnuită a 
cimpurilor experimen
tale, a rodit îmbelșu
gat peste 5 000 kg la 
hectar. Cercetătorii 
stațiunii atribuie acest 
succes. în premieră 
pe meleagurile teleor- 
mănene, amelioratori- 
lor de la I.C.C.P.T.- 
Fundulea, care au

...la alții doar un sfert de toamnă
Cooperativa agricolă 

din Jiana, județul Me
hedinți, are amenaja
te pentru irigații 3 100 
hectare. Adică întrea
ga suprafață arabilă. 
Cum s-ar spune, exis
tă condiții să se ob
țină la toate cultu
rile producții-record și 
chiar două recolte pe 
an. Numai că, aici, în 
1979. in loc de 5 600 kg 
porumb boabe la hec
tar cit s-a prevăzut a 
se obține, în medie, 
pe cele 780 hectare, 
amplasate în sistem 
irigat, s-au realizat 
numai 2 500 kg Ia 
hectar. Deci cu 3100 
kg pe hectar mai pu

re, tot de tractoare — 
din Craiova — a livrat, 
tot la export, 18 trac
toare din producția ’80. 
Și un semn în plus că 
în noul an constructorii 
de mașini sint hotăriți 
să asigure ca totul să 
meargă „ca pe roate", 
producătorii de auto
turisme de teren din 
Cimpulung au reali-

toamne
creat hibridul de po
rumb HTF—324, indi
cat pentru culturile 
succesive. Noul hibrid 
se distinge prin po
tențial de producție 
ridicat, rezistență1 la 
dăunători, precocitate 
și are un conținut bo
gat de substanțe nu
tritive. Meritele ame- 
lioratorilor sînt incon
testabile, dar și ale 
cercetătorilor teleor
măneni care au stu
diat tehnologiile cul
turilor succesive in a- 
ceastă zonă a țării. 
Pentru că tot aici au'

țin., Raportat la în
treaga suprafață, s-a 
obținut mai puțin cu 
2 418 tone față de 
plan. Nu s-a indepli- 
nit planul la floarea- 
soarelui cu 600 kg la 
hectar, la legume s-au 
strins cu două tone 
mai puțin, la fiecare 
hectar. Și minusurile 
nu se opresc aici. Ele 
continuă cu soia, car
tofi și alte culturi. La 
Jiana se realizau pro
ducții mai mari cind 
nu exista sistemul de 
irigații. Ce s-a întîm- 
plat ? în acest sistem 
de irigații statul și u- 
nitatea au investit 
multe milioane de lei. 
Trustul de construcții

sondaj, densitatea plantelor rămase 
după prășit.

Aplicarea unitară a acestor mă
suri a deteuminat ca anul1 trecut să 
se realizeze pe întreaga suprafață 
cultivată cu porumb o densitate de 
48—50 mii plante recoltabile Ia hec
tar. Cu 10—12 mii mai mare ca în 
anii precedenți. „Am greși dacă am 
crede că nu mai avem ce învăța in 
ce privește tehnologia porumbului" 
— ne spunea președintele coopera
tivei. Pe ce se bazează această afir
mație ? Anul trecut, multe echipe, 
cum sînt cele conduse de Nicolae 
Manta, Vasile Mănueu și Tănase 
Crunteanu, au obținut cu 1 000— 
1 200 kg porumb boabe la hectar 
mai mult decît media pe coopera
tivă. Pămintui este însă același. 

Nu se poate ob
ține atunci pe în
treaga suprafață 
cultivată cu po
rumb producția 
realizată de echi
pele fruntașe? Ba 
da! Aceasta este 
convingerea coo
peratorilor de la 

Glodeanu Sărat. Dealtfel, ei și-au 
propus ca în acest an, ultimul din 
cincinalul actual, să obțină de pe 
întreaga suprafață cultivată cu po
rumb o producție de 8 000 kg boabe 
la hectar.'

Subliniam la început că toate 
cooperativele agricole din consiliul 
agroindustrial Glodeanu Siliștea 
dispun de terenuri cu același grad 
de fertilitate și condiții de produc
ție asemănătoare. Deci este la in- 
demîna lor să obțină recolte de po
rumb la nivelul cooperativei agri
cole Glodeanu Sărat. Ce se între
prinde în această direcție ?

— Ceea ce ne preocupă în mod 
deosebit pentru acest an — ne spu
nea tovarășul Nicolae Oncel, ingi
nerul șef al consiliului — este ca 
experiența cooperatorilor din Glo
deanu Sărat s-o extindem și s-o 
generalizăm în toate cooperativele 
din consiliu. începînd cu acest an 
avem posibilitatea practică de a 
organiza la modul cel mai serios și 
exact generalizarea experienței va
loroase la culturile de cimp. Si cind 
spun acest lucru am în vedere în
ființarea asolamentelor specializa
te. unitare pe ansamblul consiliu
lui agroindustrial. Evident, avem 
in vedere să aplicăm tehnologia și 
experiența de la Glodeanu Sărat 
în mod unitar, pe întreaga supra
față a solei. în acest fel și coope

ratorii din celelalte cooperative a- 
gricole din consiliu au posibilitatea 
să obțină o producție de porumb la 
nivelul vecinilor.

Aurel PAPADIUC

tregul an 1975. în cei patru ani care 
au trecut din actualul cincinal, aici 
au fost introduse în fabricație peste 
30 de utilaje grele noi, s-au aplicat 
21 faze de cercetări și șase procedee 
tehnice moderne. în acest an. se pre
vede ca valoarea produselor noi să 
reprezinte circa 72 la sută din întrea
ga producție marfă a Întreprinderii.

zat, tot în prima 
zi de lucru a anului, 
primul lot de 100 au
toturisme „ARO—10“ 
dotate cu motor „Da
cia 1300“ — care au 
fost destinate benefi
ciarilor interni și ex
terni. Cu gindul la vii
toarele succese, să le 
urăm tuturor „drum 
bun !“.

într-un an...
ajuns la maturitate și 
s-au recoltat alte 
plante din cultura a 
doua : fasole boabe, 
floarea-soarelui și soia. 
La fiecare din aceste 
premiere s-au des
prins importante con
cluzii de ordin prac
tic privind, îndeosebi, 
rezultatele diferitelor 
epoci de semănat. 
Concluzii la care mai 
adăugăm pe aceea că 
și științei îi șade bine 
cind depășește cîmpu- 
rile experimentale și 
intră in marea pro
ducție. (C. Bordeianu).

pentru îmbunătățiri 
funciare Craiova tre
buia să execute aici, 
conform proiectului, și 
lucrări de desecări. Și 
așa de bine le-a e- 
xecutat că atunci cînd 
se aplică udările, apa 
băltește mai mult de
cit in perioada ante
rioară. în primăvară, 
culturile se compromit 
din cauza excesului de 
umiditate. Se însă- 
mințează din nou cu 
intirziere, iar în tim
pul verii, cînd apa 
este atît de necesară 
plantelor, nu se poa
te iriga. Cine „intră la 
țipă" pentru așa per
formanțe ? (Virgiliu 
Tătaru).
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Comori ale tezaurului cultural național 
redate generațiilor de azi

© Zeci de mii de obiecte restaurate cu grijă și competență © In curs de elaborare - utile instrumente de cercetare științifică • In 
atenție, în anul 1980 : carul solar de la Bujoru-Teleorman, tezaurul de la Agighiol-Constanța, rarități bibliofile, pînze semnate de ma- 

românești și străine
Centrale de Stat s-au restaurat in
1979 2 000 de fotografii și 15 exem
plare de carte veche românească. In 
laboratorul zonal de la Timișoara — 
circa o mie de vestigii.

în laboratorul de
Muzeului de . istorie a 
ciahste România au 
începînd cu anul 1975 
de obiecte : ceramică,

Există între sutele de profesii ce 
se practică astăzi una în care se îm
pletesc strîns, la cota cea mai înal
tă, pasiunea și competența cercetă
torului, precizia și siguranța chirur
gului, migala și răbdarea artizanu
lui, toate acestea fiind subordonate 
unui scop de cel mai larg interes na
țional — smulgerea moștenirii lăsa
te de înaintași de sub implacabila ac
țiune erozivă a timpului. Fără in
tervenția salvatoare a restauratorilor, 
căci la ei ne-am referit, numeroa
se bunuri de preț ale patrimoniului 
național și universal ar fi pentru 
totdeauna pierdute sau cel puțin 
scoase din circuitul public, mesajul 
generațiilor ce ne-au premers n-ar 
putea fi receptat și înțeles in în
treaga și tulburătoarea lui frumuse
țe. Despre roadele din ultima vreme 
ale acestei activități, despre citeva 
dintre concluziile recentei sesiuni 
anuale de rapoarte și comunicări pri
vind cercetarea în domeniul conser
vării și restaurării patrimoniului mo
bil este vorba în însemnările de față.

Mai întîi o scurtă punere în temă. 
Deși are vechi tradiții in țara noas
tră, activitatea de restaurare a pa
trimoniului cultural mobil și-a aflat 
un cadru organizatoric adecvat de 
abia în anii din urmă, odată cu crea
rea, în anul 1975, a laboratoarelor 
zonale de conservare și restaurare, 
cu organizarea, în fiecare județ, a 
oficiilor patrimoniului cultural na
tional. Ființează în acest moment 11 
asemenea laboratoare zonale — 4 în 
București și 7 în provincie. Un 
pas însemnat înainte în acest con
text I-a constituit inițierea. începînd 
cu anul 1979, a unui Program-cadru 
național de cercetare în domeniul 
conservării și restaurării patrimoniu
lui mobil.

Eforturile lucrătorilor din labora
toarele zonale s-au îndreptat spre 
studierea factorilor și formelor de 
degradare a patrimoniului cultural 
și elaborarea tehnicilor de con
servare și a unei metodologii uni
tare de restaurare în diferite do
menii : pictură, carte, textile, lemn, 
metal, piatră etc. S-au făcut, de a- 
semenea, primii pași in vederea creă
rii unui instrumentar științific de 
lucru in domeniul conservării și res
taurării : indicele de termeni folo-

ețtri ai picturii
sițl în conservare și restaurare, 
atlasul dăunătorilor biologici etc.

Preocupările principale ale lucră
torilor laboratoarelor zonale vizează, 
în chip firesc, înainte de toate, sal
varea valorilor culturale aflate în 
pericol de degradare, prelungirea 
vieții exponatelor muzeale. începînd 
din anul 1975 au fost înregistrate în 
evidenta patrimoniului cultural na-

specialitate al 
Republicii So- 
fost restaurate 
aproape 25 000 
monezi, mobi-

însemnări pe marginea sesiunii de rapoarte 
și comunicări privind cercetarea în domeniul 
conservării și restaurării patrimoniului mobil

țional circa 12 milioane de obiecte, 
peste 4 milioane fiind examinate 
și din punctul de vedere al stării 
lor de sănătate. In anii 1975—1978 au 
fost restaurate aproape 63 000 de pie
se, unele cu un ridicat grad de di
ficultate, aproape zece mii au intrat 
în sfera acțiunii de conservare. Să 
adăugăm la acestea cele aproxima
tiv 11 000 de obiecte din patrimo
niul mobil restaurate și circa 5 000 
de intervenții de conservare pe te
ren efectuate în 1979, precum și fap
tul că in 1980 este prevăzută restau
rarea a peste 21 000 de piese (din 
care 15 000 de monede) și efectuarea 
a 3 750 de intervenții de salvare pe 
teren.

Ne-am interesat pentru cititorii 
noștri despre citeva dintre realiză
rile notabile ale lucrătorilor labora
toarelor zonale de conservare și res
taurare. In laboratorul Bibliotecii

lier, arme, podoabe, broderii, stea
guri etc.

In anul 1979, in laboratorul zonal 
din Cluj au fost restaurate zece pic
turi, peste 300 de obiecte din metal 
(printre ele numărîndu-se piese din- 
tr-un splendid tezaur dacic descope
rit la Lupu-Alba, alcătuit din zece 
piese de argint șl una din bronz), 
două sute de piese ceramice, peste 
douăzeci de obiecte de mobilier șl 
alte treizeci de piese textile de fac- 
tură etnografică.

Datorită eforturilor lucrătorilor de 
la laboratorul zonal de la Sibiu, În
cepînd cu anul 1975 au fost restau
rate și redate circuitului expozițio- 
nal circa 7 000 de obiecte ; între a- 
cestea, piese de mare valoare apar- 
ținînd vechii arte populare româ
nești. alături de picturi celebre din 
școala germană și franceză etc. La 
laboratorul zonal din. Craiova a fost

restaurat, tot în 1979, unul 
cele 3 exemplare care se mai 
trează din „ChronOgraful" lui 
hail Moxa din secolul al XVII-lea. 
Dintre cele 5 000 de piese restaurate 
la' Lași în anii 1975—1979 amintim : 
tipărituri legate de numele lui Coresi 
și al lui Dosoftei, o sabie a lui A. I. 
Cuza etc.

Valori deosebite ale patrimoniului 
national se află inscrise pe lista prio
rităților pentru restaurare in anul 
acesta. In chip firesc, omagiind 'îm
plinirea a 2 050 de ani . de la fău
rirea statului centralizat dac condus 
de Burebista, restauratorii vor refa
ce piese arheologice aparținînd cul
turii tracice si geto-dacice, vestigii 
din epoca romană și daco-romană — 
precum celebrul car solar descoperit 
la Bujoru-Teleorman, datînd din ju
rul anilor 750 î.e.n., unic în țara 
noastră șl rarisim și pe plan interna
țional ; celebrul tezaur de argint de 
la Agighiol — Constanța, care .a apar
ținut unui șef militar local din se
colul IV î.e.n. ; coiful princiar. de 
la Zlmnicea din aceeași vreme. Vor 
fi continuate eforturile In vederea 
restaurării cărții rare, numai la Bi
blioteca Centrală de Stat prevăzin- 
du-se a fi restaurate 18 manuscrise 
și .tipărituri din secolele XVII—XIX. 
în fine să mai menționăm lucrările 
de restaurare a unor pînze semnate 
de Nicolae Grigorescu, Ștefan Lu- 
chian, Camil Ressu ș.a. a unor pic
turi din școlile flamandă, venețiană, 
franceză și germană din secolele 
XVI—XVIII.

din 
păs- 
Mi-

Silviu ACHIM

DIN SUGESTIILE AVANSATE LA CONSFĂTUIRE :
care să lnmagazl-@ crearea unei „bănci de date" 

neze noutățile și rezultatele investigațiilor în acest do
meniu, eventual prin crearea unui cabinet centralizat 
de documentare tehnică ;

9 tipărirea unei publicații anuale în care să se pre
zinte concluziile cercetărilor românești și străine și a 
unui buletin de informare bibliografică ;
• perfecționarea sistemului de pregătire șl atestare 

a conservatorilor și restauratorilor și organizarea mai 
sistematică a unor expoziții cu piese restaurate, iar, 
pe baza lor, a unor schimburi de experiență ;

• îmbunătățirea reglementărilor privind procurarea 
de aparatură și substanțe produse în țară necesare 
activității laboratoarelor zonale, eventual prin crearea 
unui,cabinet unic de lansări-comenzi ;

0 realizarea unei instruiri mai temeinice în ceea ce 
privește metodologia cercetării ;

® laboratoarele zonale să acorde o atenție egală re
staurării obiectelor de pe întregul teritoriu aflat sub 
controlul lor, și nu doar celor din județul propriu.

Sint cerințe legitime care vor avea urmări favora
bile pentru înseși; păstrarea și conservarea patrimo
niului nostru cultural.

Original a fost începu
tul de stagiune la Teatrul 
maghiar de stat din Clu.i- 
Napoca : am salutat cu 
satisfacție, ca un eve
niment relativ impor
tant, reapariția în reper
toriul teatrului după o 
pauză prea lungă a piesei 
pentru copii. Cu ocazia a- 
ceasta a debutat pe scena 
orașului nemuritorul „P.i- 
nocchio" al lui Collodi, că
lăuzit de Găbor Dehel, 
semnatarul adaptării și re
giei-, dealtfel actor din ge
nerația mai tinără. Bucu
ria pe care a stîrnit-o acest 
spectacol în rîndurile copi
ilor este mai semnificativă 
decît balanța eventualelor 
reușite și nereușite .esteti
ce.

Cea mai veselă și origi
nală, îndeosebi pentru pu
blicul teatrului, avea să fie 
însă cea de a doua premie
ră. provocatoare de contro
verse intre specialiști și — 
poate — cei mai avizați 
spectatori. S-a prezentat 
arhicunoscuta piesă a lui 
Mușatescu „Titanic Vals", 
Numai că în acest „Titanic 
Vals" nu se mai cintă res
pectiva melodie, Iar satira 
cedează unei comedii sau, 
pe alocuri, parodii a auto- 
matismelor eterne de com
portament uman. Ruptura 
intre versiunea scenică pro
pusă de Aureliu Manea și 
textul original, cu ale sale 
tradiții de interpretare, este 
atit de radicală, incit ni se 
par ratate tocmai scenele 
realizate într-un stil mai 
apropiat de cel obișnuit. Bi
neînțeles, concepția aceas
ta implică primatul mișcă
rii asupra textului, cel al 
dansului sau chiar al acro
bației și al muzicii puter
nic ritmate asupra cuvîn- 
tului rostit, cel al gagului 
asupra calamburului. Spec
tacol eclectic : vulgar, ero
tic, dar și cu alunecări spre 
melodramă, sarcastic, dar

lăsînd loc și umorului gra
tuit, plin cu poante explo
zive, dar rămînînd și unele 
nevalorificate. Meritorie 
râmîne doar îndrăzneala de 
a reda un text relativ mo-

Kăroly Katona, Gyula Fte- 
terffy, Dezso Nagy și alții, 
parcă surprinși și ei de 
niște aptitudini ale lor uita
te sau nedescoperite, sur
prind spontan pe spectator,

Teatrul maghiar de stat 
din Cluj-Napoca

Speranțe pentru 
© stagiune bogată

Scenă din spectacolul „Titanic Vals"

dern cu mijloace arhaice 
ale artei teatrale, inclusiv 
improvizația și bufoneria. 
Spectatorului indignat în 
numele autorului i se opune 
actorul îneîntat de neobiș
nuita libertate a autoexpri- 
mării : o bună echipă de 
actori, compusă din Julia 
Bereczky, Ildikd Vitălyos. 
Klăra Sebok. Zita Văii, 
Eniko Barta, Gybrgy Barko,

care poate accepta sau res
pinge acest bilei anacronic, 
dar nu poate nega aportul 
său la îmbogățirea arsena
lului stilistic al teatrului.

Ca și piesele pentru co
pii, au lipsit prea mult timp 
din repertoriul teatrului 
piesele lui Shakespeare. 
Interesul pentru o aseme
nea premieră a fost sporit 
și de alegerea unei come

dii timpurii, rar reluate, 
„Chinurile zadarnice ale 
dragostei", într-o prelucra
re fidelă și totuși originală. 
Sub conducerea lui Bela 
Horvăth. au participat la 
ea printre alții : Peter 
Vermesy (muzica). Mircea 
Matcaboji (decoruri). Edit 
Schranz Kunovits (costu
me), Alexander Schneider 
(coregrafie), Andras Csiky, 
Lâszlo Czikeli, Gero Lâ- 
szlo. Levente Biro, Bela 
Kollo, Julia Borbath, Anna 
Szeles, Ilona Toszo — din
tre actorii cei mai consa- 
crați ai teatrului —. iar din
tre promisiunile generației 
tinere, deja amintitul Ar
pad Sata, precum și Zsuzsa 
Vajda, totodată asistenta 
regizorului. O asemenea r- 
chipă poate umbri contri
buția personală a directo
rului de scenă, dar să nu 
uităm că recrutarea eficace 
este și ea o calitate regizo
rală. în regia lui Bela Hor
văth piesa apare ca un joc 
aproape elegant, foarte spi
ritual. mai mult, mesajul 
timid exprimat in original 
accentuindu-se, ca o alego
rie despre bucuria vieții 
suprimată de moartea ine
vitabilă. întrucitva traditio
nalist, dar nu lipsit de ine
dit, pe alocuri inegal in in
terpretări individuale, dar 
unitar în ansamblu, această 
premieră și-a meritat pr 
mirea călduroasă.

Deci un început de sta
giune promițător. Promiță
tor mai ales dacă ne gin- 
dim că cel mai cunoscut 
regizor al teatrului, Gybrgy 
Harag, încă n-a intrat în 
arenă ; sau că Endre Sen- 
kâlszky încă n-a reluat 
excepționalul său serial 
oratoric cu tragediile anti
ce grecești. Deci dincolo 
de promisiuni, mai sînt 
speranțe pentru și mai 
bine. Pentru o stagiune su
perioară.

Zoltân KRIZSAN

t V
DUMINICA, 6 IANUARIE

folcloric realizat de televiziunea 
spaniolă

13,35 Globul de cristal
13,55 Muzică ușoară instrumentală cu 

formația Radioteleviziunii
14.25 Povestea bradului de argint.
15.15 Anunțuri și muzică
15.25 Gala maeștrilor : Nlcolae Florei
15,50 “
16.15

„Bal la Poiana 
Zimbrilor"

Debutul său strălucit pe micul 
ecran cu „O fată bună din cer", 
urmat de „Muntele alb", il reco
mandau pe Dan Necșulea ori
cărui tip ds cinema ce-și face 
un titlu de onoare din a În
fățișa realist realități curente 
interesante. Regizorul iși alege cu 
exigență scenariile (anul și fil
mul, nu mai mult) care-1 solicită 
pe idei importante, conflicte au
tentice desfășurate in medii atră
gătoare, medii care nu devin re
fugii turistice de un pitoresc con
vențional. De altminteri, re
gizorul știe să-și găsească 
și colaboratorii cei mai potri
viți pentru o asemenea — 
cum să-i spun? — stare de „nor- 
malitate" a povestirilor sale 
contemporane. Scenariul „Balu
lui". ca și al celorlalte filme re
gizate de el, e scris tot de un 
reporter — aici Constantin Banu, 
care-i asigură zestrea de obser
vație acută, la zi. a unor întim- 
plări și caractere. In cazul nos
tru, situația critică e dată de un 
uriaș malaxor din import, care

Ramuri ale aceluiași trunchi 
Fantezie pe gheață. Selecțiuni din 
spectacole pe gheață 
întîlnire muzicală cu Nana 
Mouskouri, Ursula Szipinska, 
Charles Aznavour, Petula 
Szusza Koncz, Jack 
Bonny M.
Desene animate 
Chopiniana. Interpretează 
blul Teatrului de operă 
din Leningrad 
Telejurnal 
în întîmpinarea Congresului Fron
tului Unității Socialiste. Deplină 
angajare la înfăptuirea Programu
lui partidului 
Telerama
Pagini de mare popularitate. 
Clubul tineretului
Muzică ușoară 
Telejurnal

1
17,00

LUNI, 7 IANUARIE
PROGRAMUL 1

PROGRAMUL 2

în sumar : Agendă 
Reportaj din clubu-

18,00
18,29

Clark,
Jones,

19.40
20.20
20.40

21,40
22,00

19,00
19,15

ansam- 
șl balet

16,00
16.30 ____ ,
17.05 Eschimoșii

19.30
20.00
20.55
21,40
21,50

in- 
mormînt getic de la 
(comuna Mihăilești - 
coiful este de origine 
și atestă dezvoltarea

PROGRAMUL

« ADNOTĂRI « ADNOTĂRI «ADNOTĂRI «ADNOTĂRI ©

pre-

aprecia 
numai

aceste 
în ceea 

nu aș fi

fragmente a fost restaurat în laboratorul zonal din Cluj un foarte frumos 
vas de epocă romană

i“ și 
româ-

imapinar" sau 
mirosea a car- 

(Mircea Di- 
22—23) ; „și ne 

aparentele

o oră" (Ioana 
pag. 152) etc. 

rind, aș vrea 
pe autorii lor 
conștienti de

Există almanahuri care 
au intrat și in isto
ria literaturii, pentru că 
purtau insemnele unor 
opere colective adevă
rate si perene, iar prin 
structură, virtuți și mesâj 
și-au depășit cu mult con
diția de efemeride, adresin- 
du-se. deopotrivă, și viito
rimii. Acesta este, de pil
dă, cazul Almanahului So
cietății „România Jună", al 
Almanahului „Hachette1 
al altor publicații 
neșți sau străine.

N-aș fi făcut 
considerațiuni dacă, 
ce mă privește, 
fost pus într-o oarecare în
curcătură tocmai in urma 
lecturii unui almanah. Este 
vorba despre „Almanahul 
literar ’80", editat de Aso
ciația scriitorilor București. 
Rosturile literaturii in 
viața societății noastre so
cialiste 
te clare și sînt parte in
tegrantă ' '
profund revoluționare, din
tre cultură și societate, 
însuși editorul almanahului 
despre care scriu acum 
pare a fi ințeles imperati
vele epocii noastre și. în 
speță, ale creației artistice 
scrise, de vreme ce pe pa
gina de gardă se află un 
frumos citat din gindirea 
politică a secretarului ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu : 
„Literatura este chemată să 
reliefeze convingător noua 
condiție umană din societa
tea noastră, idealurile, l'ră- 
mîntările și aspirațiile o- 
mului nou, universul său 
spiritual tot mai bogat, vir
tuțile și trăsăturile sale 
morale înaintate, să mili
teze pentru triumful noului, 
al idealurilor de dreptate și 
libertate socială. Biciuind 
stările de lucruri negative 
și concepțiile înapoiate, li
teratura trebuie să dezvolte 
încrederea omului în for
țele sale și in nobilele idea
luri revoluționare, punind 
in evidență superioritatea 
orinduirii socialiste". Adinei 
și înălțătoare reflecții, pe 
care, in majoritatea lor co- 
virșitoare, scriitorii Româ
niei le-au făcut crez al 
propriei lor conștiințe crea
toare. Astfel, in mare

ne sînt foar-

a relației noi,

parte și almanahul în 
discuție se achită de a- 
ceste îndatoriri civice și es
tetice. izbutind să inmă- 
nuncheze o seamă de lu
crări de o certă valoare, u- 
nele dintre ele de-a dreptul 
remarcabile, cum ar fi : 
„2050 ele ani. Dacia, coloa
na infinită a istoriei po
porului român", de Vasiie 
Netea, „Regatul lui Bure
bista, primul stat din isto
ria poporului român", in
terviu cu arheologul dr. Ion 
Horațiu Crișan, „întîlnire 
cu Jorge Guillen", de Dra- 
goș Vrînceanu, „Dimitrie 
Guști în corespondentă cu 
sofia sa“, de George Corbu,

care 
cred 
sine 

ca 
in 

Iată 
„Cu 

/
car- 

șterg de

de un pernicios subiecti
vism. Exemplele pe 
le voi reproduce 
insă că grăiesc de la 
și le puteți 
atare chiar
virtutea bunului simț, 
deci citeva mostre : 
călciiele destul de mov 
o să intru și eu in 
tof / nu mă 
preș nici de ziar / intru ca 
un porc 
„revoluția 
tof copt". 
nescu, pag. 
iartă nouă 
noastre / aparenta vinzării 
unei conștiințe / aparența 
vinzării conștiințelor an

Invitație la conștiințăJ J J

de Corneliu Vadim TUDOR

„Brâncuși, în comentariul 
lui Mircea Eiiade", de Emil 
Mânu, precum și textele 
reproduse din operele lui 
Miguel Angel Asturias, 
Ernest Hemingway, Jean 
Cocteau, Giuseppe Unga
retti, Raymond Chandler
ș.a.

Toate acestea, alături de 
paginile de divertisment, a- 
mintiri și rebus creează 
imaginea unui opus îngri
jit, plăcut și instructiv.

Din nefericire, această 
imagine este umbrită de' o 
serie de produse asa-zis li
terare, total nereușite. 
Astfel, alături de poeme 
excelente publicate de 
Nichita Stănescu, Ion Ho
rea, G h e or g h e I’ituț, 
Adrian Păunescu, Virgil 
Carianopol ș.a., întilnim o 
serie de texte hilare, pre
tențioase și. pe alocuri, 
lipsite de cea mai ele
mentară pudoare. Perso
nal, ca poet, mărturisesc că 
îmi vine greu să sancțio
nez nereușitele unor colegi 
de breaslă. Asta pentru că 
există stiluri și stiluri, și 
nimeni nu poate lua drept 
infailibilă propria sa grilă 
estetică, fără a fi acuzat

aro / ... / apa-renta la Flo
rența / aparenta sudului 
in vesica udului / ... / apa
rența aparenta / providen
ța providența / la Florența 
la Mayența'/ dar carența 
dar carența" (Nicolae Pre- 
lipceanu, pag. 54) ; „Te iz
bești mai intii in frunte / 
Apoi ochii, apoi îți sfirteci 
pieptul. Sar stropi / De fe- 
cale-mbălsămate. Zarea-i 
aici. Șexul e un clopot 
spart"' (Angela Marinescu, 
pag. 73); „Uuuuuuuuuuuuu- 
uuuuuuuuuuuun / Nuuu- 
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu. / 
■N uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu- 
uuuu. / Uuuuuuuuuuuuuu- 
uuuuuuuuuuri 
ritorul il 
urmăritorul 
lui / Care il urmărește / 
pe urmăritorul urmăritoru
lui urmăritorului / Care il 
urmărește pe urmăritorul / 
Urmăritorului urmăritoru
lui urmăritorului / Urmărit 
de urmăritul. / Urmăritului 
urmăritul urmăritului / Ur
mărit de urmăritul / 
măritului urmăritului 
Urmărit de urmăritul 
măritului / Urmărit de 
măritor" (Matei Gavril, 
pag. 93); sau poezia cu

și „Urmă- 
urmărește I pe 

urmăritoru-

Ur-
/ 

ur- 
ur-

titlul edificator „Peste o 
oră și înainte cu o oră la 
aceeași oră și înainte cu o 
oră și peste 
Crăciunescu, 
în primul 
să îi întreb 
dacă sint 
reacțiile pe care le-ar avea 
un public de muncitori, 
țărani, intelectuali, soldați, 
elevi și alte categorii de 
cetățeni avizi de literatură 
și de înnobilară prin artă, 
dacă ei. poeții, le-ar 
zenta pe viu aceste fra
ze ? ! în al doilea 
aș dori să 
cei care au 
apariția acestor 
în citeva mii 
plare. dacă sînt con
știenti că au prăpădit hir- 
tia statului tipărindu-le ? 1 
Firește, un creator este li
ber să facă, orice, sau a- 
proape orice: poate să scrie 
despre sine că e genial, poa
te intra in cartofi sau in 
gîndaci de Colorado, poate 
reproduce bastonașe din a- 
becedar sau urmăriri din 
filme, poate să scrie chiar 
lucrări impudice, de genul 
acelora de mai sus, poate 
să creadă că el a descoperit 
dicte-ul automat al supra- 
realismului. cind 
asta au făcut-o
mult înainte și pe alte me
ridiane. poate să creadă că 
revoluția miroase a legu
me fierte ș.a.m.d. — este 
liber, in virtutea drepturi
lor constituționale, să facă, 
să creadă și. să scrie orice 
trăznăi, dar la el acasă. Pe 
de altă parte, se știe, trans
planturile de modă nu au 
dus niciodată la nimic bun.

Atunci cînd in toate do
cumentele de partid. în 
studiile și profesiunile de 
credință ale creatorilor au
tentici și în declarațiile 
oamenilor muncii iubitori 
de poezie se vorbește des
pre conștiința scriitorului, 
despre necesitatea ca aces
ta să trăiască printre oa
meni și să scrie pentru ei. 
acestea nu sînt vorbe în 
vint, ci pur și simplu co
menzi majore ale epocii în 
care trăim. Așadar, sti
mați colegi, puțin mai 
multă conștiință!"...

Coiful princiar getic de ia 
Făcău-llfov. Descoperit 
tr-un
Făcău
Ilfov), 
elenă
in secolul IV î.e.n. - a une 
aristocrații militare geto-da 
cice ce-și procură podoabe 
arme din lumea grecească 
Este o piesă de tezaur ex 
trem ' de valoroasă, in țara 

■ fiind
coifuri

9,00 Tot Înainte I 
pionierească : 
rile de vacanță ale pionierilor șl 
școlarilor ; Program artistic pio
nieresc

9,25 Șoimii patriei
Film serial : Dick Turpin. Episo
dul 9
Viața satului 
Bucuriile muzicii 
De strajă patriei 

13.00 Telex
Album duminical
Film serial : Paul Gauguin. Episo
dul 3
Micul ecran pentru cei mici 
Pe gheată și pe zăpadă. Ultima 
parte a retrospectivei consacrate 
marilor concursuri de schi și pa
tinaj artistic ale anului 1979 
Telejurnal .
In intimpinarea Congresului Fron
tului Unității Socialiste. Deplină 
angajare la înfăptuirea Programu
lui partidului
Film artistic : Vlad Tepeș. Premie
ră TV. O producție a Casei de, fil
me cinci. CU': Ștefan Sileânu, 
Ernest Maftei, Emanoil Petruț, A- 
lexandrU Repan. George Constan
tin. -.Ted'fil Vîlcu. Constantin Co- 
drescu, Constantin Bărbulescu, Va- 
siie Cosma, Ion Marinescu, Kovacs 
Gyorgy, Vadasz Zoltan. Petre 
Gheorghiu-Dolj. Mihai Pâlăde'scu. 
Regia : Doru Năstase
Telejurnal

Emisiune în limba maghiară 
10'01 de seri
Telejurnal
împliniri și perspective. Industria
lizarea și calitatea vieții — docu
mentar
Noi. femeile ! ,
Cadran mondial
Roman-foileton : Gustav cel de 
fier. Episodul 2
Telejurnal 
închiderea programului

PROGRAMUL 2

teatre
A Teatrul National (sala mică) : 
O scrisoare pierdută — 11: Moar
tea ultimului golan — 15: Inferna
lul mecanism — 20; (sala Atelier): 
Aventură in banal — 10,30; Fata 
din Andros — 15.30: Trei pe o 
bancă — 19,30.
© Filarmonica ..George Enescu“ 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic. Dirijor : Aurelian Octav 
Popa. Solist : Mincio Mincev (R.P. 
Bulgaria) — 20.
O Opera Română : Motanul în
călțat — 11: Coppelia 19.

a Teatrul de operetă : Sînge vle- 
nez — 10,30; Miss Helyett — 19,30. 
© Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Răceala — 10.30; Ferma — 15,30; 
Undeva, o lumină — 20; (sala
Grădina Icoanei) : Interviu — 10; 
Tineri căsătoriți caută cameră — 
15; Elisabeta I — 19.30.
© Teatrul Mic : Nu sint Turnul 
Eiffel — 10; Efectul razelor gamma 
asupra anemonelor — 15; Se ri
dică ceața — 20.
• Teatrul Foarte Mic : Tara lumii 
— 20.
© Teatrul de comedie : Zăpăcitul 
— 10,30; Cinema — 19,30.
O Teatrul ■ ,,Nottara“ (sala Ma- 
gheru) : Micul infern — 10: Mița 
în sac — 15; Timon din Atena —

rînd.
îi intreb pe 

răspuns de 
„versuri" 

de exem- 
sint

de fapt 
alții, cu

cunoscute doar două 
coifuri asemănătoare - cele 
de la Zimnicea-Teleorman și 

Găvani-Brăila

Emisiune pentru elevii cursurilor 
serale., Teme recapitulative 
Concert simfonic
Amintirea ponticelor. Adaptare 
după piesa „Ovidiu" de Văsile 
Alecsandri. Prezintă prof. univ. 
Virgil Brădățeanu

12,30 De dragoste și de dor — rilelodii 
populare cu Ana Munteanu, Tița 
Ștefan, Ileana Sfeteu. Ana Ispas, 
Maria Enache, Gheorghe Mureșau, 
Nicolae Pătrașcu. Stelian Apostol

13.05 Fiesta mexicană documentar

Cenacluri ale tineretului 
Varietăți muzical-distractive 
“ ’ ’ film documentar.
Producție a studiourilor franceze 
De la A la... infinit (selectiuni) 
1001 de seri
Telejurnal . 
împliniri șl perspective
Noi, femeile !
Un fapt văzut de aproape — re
portaj ■
Astă-seară opereta, cîntă șl dan
sează
Telejurnal 
închiderea programului

Știm să muncim, dar știm și să ne bucurăm
(Urmare din pag. I)

tre se 
muncă, 
zanță.

Iată — 
ferit să 
muncă, și tot la muncă am 
ajuns. Nu e nefiresc. Este 
singura cale pe care o știm, 
pe care . pășim neabătut 
spre un viitor de civiliza
ție și progres, pe deplin 
meritat. Nefiresc ar fi să 
ni se ia dreptul la muncă 
și împlinire prin sudoarea 
frunții — ceea ce. intr-o 
orînduire socialistă a echi
tății și demnității, este ex
clus. Nu vorbele, ci practi
ca o dovedește. în econo
mie îndeosebi, avem încă 
nevoie 
că.
cu 
obiective, a căror realizare 
urmează a situa țara noas
tră in rîndul- țărilor cu dez
voltare medie, se va asi
gura formarea 
■lă a unui număr 
de muncitori 1 și 
de tehnicieni.

înfăptuiesc 
instruire,

prin 
cute-

m-amcit de mult
mai pomenesc de 

muncă

îndeosebi,
de forță de mun- 

în viitorul cincinal, 
importantele sale

profesiona- 
de 1 750 000 
a 300 000 
Ponderea 

muncitorilor calificați 
crește de la circa 85 
sută în 1980 la aproape 
90 la sută in 1985. Cifre 
pe deplin ’ grăitoare. Nu 
de ceea- ce obișnuit numim 
zilier, , sezonier, lucră
tor cu spatele, personal

va 
la

auxiliar avem nevoie — ci 
de muncitori cu o forma
ție profesională solidă, cu 
o înaltă conștiință, capabili 
să contribuie la progresul 
tehnic. Nu de executanți 
robot, ci de pasionați 
meseriei, 
bunurilor 
riale și spirituale 
nevoie. în 1980 și în viito
rii ani va fi mult de lucru 
la noi. în uzine, pe ogoare, 
in școli, in institutele 
cercetare, peste tot. și 
toate colțurile de țară, ten
dința și dorința fiind să 
obținem un randament 
sporit, o nouă calitate a 
producției, cu un efort fi
zic mai mic : experiența, 
modernizarea tehnologiilor, 
o evaluare lucidă a resur
selor de care dispunem ne 
vor ajuta in această pri
vință.

Se va munci mult, fără 
a uita insă că oameni sîntem. 
și viața noastră nu se re
duce numai la muncă. Nu 
e nici un 
încrezători, 
știu să se 
treacă In ti 
nu numai
concediu. Dar pe aici, me
reu și mereu a fost mult 
de lucru, fiind noi la în
ceput în unele privințe, 
avînd și îndreptățite am-

de creatori 
noastre

ei 
ai 

mate- 
avem

de, 
in

secret, românii, 
. comunicativi, 
relaxeze, să oe- 

;ot ‘-.impui anului.
de revelion și

19,30; (sala Studio) ; Conversa
ție... — 10,30; Craii de Curtea Ve
che — 19.
a Teatrul Giulești (sala Majes
tic) : Dragoste periculoasă — 10; 
Goana — 19,30; (sala Giulești) : 
Cocoșelul neascultător — 10; Co
medie fără titlu — 19.30.
A Teatrul evreiesc de stat : Cel 
care primește palme — 11; Cîntați 
cu mine un cîntec — 18.30.
© Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : De la Cără
buș la Savoy — 11; 19,30: (sala
Victoria) : Boema rîde, cîntă și 
dansează — 19 30.
A Teatrul ,,Ion Vasilescu" : Sici
liana — 19.30.
A Ansamblul artistic. „Rapsodia 
română“ (în sala Studio a ansam

blului) : Mugurel do cîntec româ
nesc — 16.30; 19,30.
O Teatrul „Ion Creangă" : Păpu
șa cu piciorul rupt ; Pufușor și 
Mustăcioară — 10; Băiatul cu
floarea — 17.
a Teatrul „Țăndărică" : Strada 
prieteniei — 10; 12, Jocuri de
poeți — jocuri de copil (premie
ră) — 18.

cinema
© întoarcerea fiului î CENTRAL 
— 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30.

a Răzbunarea panterei roz : 
GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, FLAMURA — 9; 11,15,
13,30; 15.45; 18; 20,15.
q Popeye marinarul : PATRIA — 
9; 11,30; 14; 16,30; 19, CAPITOL — 
9.15; 11,15; 13,15; 15,30; 17.45 : 20.
© Omul care ne trebuie : CINE
MA STUDIO — 10; 12; 14; 16; 18; 
20, GIULEȘTI — 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20. ARTA — 9: 11.15: 13,30; 
15,45; 18; 20.
© Safari Express î SCALA — 9; 
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, BUCU
REȘTI — 9; 11.15; 13.30: 15.45: 18; 
20. FAVORIT — 11,15; 13,30: 15.45; 
18; 20.15.
© Marea neliniște : LUCEAFĂ
RUL — 9; 1115; 13,30; 15,45; 18;

atunci, ca să mascheze neajun
surile mașinii (in fapt nepregă- 
tirea unora). șeful șantierului 
truchează. Pune in scenă. Jocul 
(penibil) de mascare- a realității 
se agravează și cu alte în
cercări de salvare a, aparențe; 
lor (o căsnicie ratată, o impost 
tură tehnică) a unor oameni 
dispuși să mintă, , care intră, in 
ciocniri violente cu.cei ce nu le 
mai acceptă convenția, (.de aici 
elementul-sțirpriză). Un , inginer 
(inteligent) interpretat de Tra
ian Stănescu) „bursier al obștii"; 
cum îl numește cineVa, întors 
„la ceasul confirmării spe
ranțelor". încearcă să spargă 
oglinzile, făcîndu-și onest dato
ria, dar e împiedicat de un socru 
vindicativ, director în centrală 
(Mircea Șeptilici) și de o soție 
(Aime Iacobescu) care l-a trădat 
în lipsă, dar se cramponează de 
el ca să-și salveze reputația. 
Miza e mare, jocul strîns de o 
parte și de cealaltă. Un secretar 
de partid (Mircea Albulescu) 
prezent pretutindeni unde apar 
dificultăți nu doar de ordin teh
nic, ci și intim („nu putem asi
gura fericirea tuturor fără să ne 
intereseze fericirea fiecăruia") 
— spune Costea-Albulescu (cum 
numai el știe, rosti o replică fără 
să sune a lozincă) ; un șef de 
șantier protector cu protejații de 
la centrală, fricos cînd e să-și 
ia singur o răspundere („Tre
buie să avem curajul de-a rămi- 
ne noi" — ii amintește un vechi 
prieten. „Fără curaj nu scapi 
nici de o măsea stricată"). In 
jurul lor gravitează și alte per
sonaje cu rol în dramă, ca fri
vola fiică de director ce-i șanta
jează pe mulți, dar e alungată 
finalmente de peste tot. 
Mai apar, convingătoare in 
demersurile lor scurte, Diana 
Lupescu (tînăra doctoriță în
drăgostită de electronist) și 
Constantin Diplan (un șofer- 
rezoneur). Cîteva accente idilice 
(weekend-ul Ia cascadă, apusu
rile ostentativ poetizate) disto
nează cu caracterul anti-conven- 
țional al filmului războindu-se 
tocmai cu convenționalismul.

Alice MĂNOIU

pricină nubiții, din 
ne-am putut îngădui redu
cerea săptămînii de lucru 
în rind și odată cu țările 
dezvoltate și superdezvol- 
tate, ceea ce. am înțeles — 
și ne-am bucurat cînd prin 
munca noastră am reușit 
să asigurăm și condițiile 
reducerii treptate a săptă
mînii de lucru, cu extin
dere în acest an și la alte 
categorii profesionale, 
litatea ’ 
vins, o 
petăm, 
noi, de 
de sîrguință, de pricepere 
și solidaritate in toate îm
prejurările.

Ar putea să pară ciudat 
— pe noi ne preocupă cu 
înverșunare calitatea vie-’ 
ții, noi intrăm senini, în
crezători într-un an nou, 
intr-un moment cînd prin 
alte părți ale lumii se 
fac statistici meticuloase, 
printre care și cea stabi
lind de cite ori poate 
exterminat fiecare om 
ajutorul armamentelor 
xistente oe suprafața pla
netei la această oră.
cite ori ? De 
mâ înșel de 
Același om... 
știu, un om 
să fie exterminat o singu
ră dată. Și totul s-a ispră-

care

Ca- 
vieții, ne-am con- 
spunem toți, o re- 
depinde chiar de 
efortul fiecărei zile,

vit, s-a prăbușit — a fost 
distrusă o viață, o aspira
ție spre împlinire. Noi sîn- 
tem senini, încrezători și 
hotârîți să ne urmăm dru
mul. în liniște și pace. Prin 
glasul președintelui nostru, 
prin toate documentele de 
partid și de stat expunînd 
limpede, fără ezitări, po
ziția României în lumea 
contemporană, ca stat in
dependent și suveran, 
exprimat convingerea 
pacea poate și trebuie 
fie apărată nu prin conti- 

înarmărilor 
mijloacelor 

, ci prin 
popoare, 

colabo- 
la

am 
că 
să

fi 
cu 
e-

De 
zeci, dacă nu 
sute de ori.

După cite 
este suficient

nuarea cursei 
și înmulțirea 
de exterminare, 
înțelegere intre 
prin tratative și 
rare, prin renunțarea 
forță în relațiile internațio
nale și neamestec în trebu
rile interne ale altor state. 
Noi credem cu tărie că va 
învinge glasul rațiunii. Nu 
este de conceput, nu pu
tem admite ca eforturile 
noastre spre mai bine, op
timismul și încrederea cu 
care am pășit într-un an 
nou să fie umbrite, zădăr
nicite. Noi avem de făcut 
altfel de statistici, nu de 
cite ori să murim, ci cît si 
cum să trăim și să ne 
bucurăm in rind cu toți oa
menii însetați de pace și 
progres.

20.15, FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
e Acei oameni minunați cu apa
ratul de filmat : VICTORIA — 15; 
17,15; 19,30.
a Ora zero : TIMPURI NOI — 15; 
17,15; 19,30.
O Julia : FEROVIAR — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18: 20,15.
© Operațiunea „Stadion" : BU- 
ZEȘTI - 15,30; 17,30; 19,30, FLA
CĂRA — 15; 17,15: 19,30.
a Omul Vineri : EXCELSIOR — 
9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15, MO
DERN — 9; 11.15; 13.30: 15.45: 18;
20.15.
© Africa Express șl Safari Ex
press (ambele filme) : PALATUL 
SPORTURILOR ȘI CULTURII — 
17,30.

© Mușchetarul român : DACIA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15. 
© Eboli : GRIVITA - 9; 11,30; 14; 
16,45; 19,15,
o Interviuri despre probleme per
sonale î BUCEGI — 16; 18; 20.
© Ultimul start : LIRA — 16;
18; 20.
O Ultima jertfă : DRUMUL SĂ
RII — 16; 18; 20.
© Totul pentru un cîntec : FE
RENTARI — 17,30; 19,30.
© Speranța : COTROCENI — 15; 
17,15; 19,30, FLOREASCA — 11; 13; 
15,30; 17,45; 20.
O Revanșa : PACEA — 16: 18.15. 
© Piedone Africanul : VOLGA — 
9; 12; 14,30; 17; 19.30. TOMIS — 
9; 11,30; 14,15; 17; 19.45.

q întîlnire la sfîrsitul iernii : 
VIITORUL — 15,30; 17.45; 20.
a Domnul Miliard : AURORA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Eu, tu- și Ovidiu : MUNCA — 
18; 20.
A 39 de trepte : MIORIȚA — 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
© Un surîs în plină vară : COS
MOS — 17,30; 19,30.
o Program de vacanță : FAVO
RIT — 9, TIMPURI NOI — 16, 
BUZEȘTI — 9; 11,15: 13.15. FLA- 
CARA — 9,30; 11.30: 13.30. BUCEGI
— 10. LIRA — 10. GIULEȘTI — 9, 
FERENTARI — 15.30. FLOREASCA
— 9, PACEA — 9; 11; 13. MUNCA
— 15, COSMOS — 10; 12; 14. PRO
GRESUL — 15.30.
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Tovarășului KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, 

Președintele Republicii Populare Democrate Coreene

PHENIAN

In legătură cu tragica încetare din viață a tovarășului Ro The Săk, 
membru supleant al Comitetului Politic al Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, vicepremler al Consiliului Administrativ și președinte al 
Comitetului de Stat' al Planificării din Republica Populară Democrată 
Coreeană, vă exprim dumneavoastră șl, prin dumneavoastră, familiei defunc
tului. cele mai profunda condoleanțe.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOEAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

In numele Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol și al meu personal, 
vă felicit in mod cordial pentru realegerea dumneavoastră In funcția de 
secretar general al Partidului Comunist Român și vă dorim ca pe perioada 
noului mandat să obțineți aceleași succese ca și pină In prezent, atit ca 
secretar general al partidului, cit și ca președinta al republicii.

Cu salutări socialiste,

FELIPE GONZALEZ
Secretar general

al Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol

A apărut :
„ERA SOCIALISTĂ"

nr. 1/1980
Revista se deschide cu editorialul 

„In noul an, avint revoluționar pe 
calea progresului multilateral al pa
triei". In continuare sînt publicate 
articolele „Forumul național al de
mocrației noastre socialiste" de Ta- 
mață ,Dobrin, „Coordonate de bază 
ale dezvoltării social-economice a 
României în deceniul al nouălea" de 
Ștefan Arsene, „Eficiența, la baza 
dezvoltării economice in profil teri
torial" de Letiția Ionaș, „O experien
ță socială inedită : rezolvarea proble
mei naționale în România socialistă" 
de Ernst Breitenstein, „Probleme ale 
educației ateist-științifice a tineretu
lui școlar" de Toma Mareș și „Impe
rative actuale ale dezarmării" de Ion 
Datcu și Sergiu Verona. La rubrica 
Consultații este inserat articolul 
„Obiectivul fundamental și liniile di
rectoare ale dezvoltării României în 
cincinalul 1981—1985 și în perspecti
vă" de Mihai Părăluță, precum și 
tematici orientative pentru invăță- 
mîntul politico-ideologic. Din suma
rul revistei mai spicuim articolele 
„Critica teatrală șl dramaturgia con
temporană"; „Coordonate actuale ale 
colaborării și solidarității internațio
nale", „Criza alimentară, problemă 
acută a omenirii". Revista Se încheie 
cu rubrica Cărți și semnificații.

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

Prezentul, 
al doilea

La noi, baschetbaliștii nu fac 
parte dintre răsfățații publicului, ai 
presei și televiziunii. Nici baschetba
listele. Dovadă că mai toate meciu
rile lor (exceptînd derbiurile Dina
mo—Steaua) se desfășoară în săli 
aproape goale, iar primul baschetba
list care apare in clasamentul celor 
mai buni sportivi români ai anului 
1979 este plasat pe locul... 42.

De ce ? Pentru că, intr-adevăr și 
regretabil, prezentul în baschetul 
nostru nu este foarte bun, nu este 
nici măcar satisfăcător față de ce
rințele și dorințele noastre, față de 
condițiile asigurate acestei discipline 
sportive în școli și facultăți, în în
treprinderi și instituții, în toate ju
dețele. Cîndva — pe .vremea gene
rațiilor succesive ale1 lui Sădeanu, 
Vasile Popescu, Andrei Folbert, Mi
hai Nedef, Alin Savu ori Radu Dia- 
conescu, ale Magdei Niculescu, Vio- 
ricăi Niculescu, Ancăi Racoviță, Cor
neliei Taflan sau Ecaterinei Savu — 
ne duceam puhoi la baschet fiindcă 
vedeam întreceri de adevărat spec
tacol sportiv, vedeam soliști de mare 
virtuozitate, dar și echipe cu joc ra
pid și fantezist. Au apărut însă gi- 
ganții in baschet, ceea ce a deter
minat și la noi schimbări în selec
ție, in concepție și în joc. Din do
rința de a se adapta din mers, ai 
noștri au mai renunțat la fantezie și 
rapiditate, au renunțat și la soliști, 
implantind repede în fiecare echipă 
uriași de 2 metri sau mai înalți : la 
început un pivot, apoi doi interi, iar 
mai încoace și două extreme. Dar 
dintre cei exagerat de „bine cres
cuți" față de media de înălțime a 
populației de la noi, prea puțini au 
avut și calități de tehnicieni ai balo
nului. Așa s-a făcut că spectaculo
zitatea a scăzut văzînd cu ochii, dar 
recuperările de sub panou și efica
citatea n-au crescut corespunzător ; 
nivelul jocurilor de campionat a de
venit mediocru (chiar și în derbiuri, 
altădată autentice momente de re
ferință), spectatorii au venit din ce 
în ce mai puțini la baschet, rezulta
tele internaționale ne-au situat spre 
periferia ierarhiei europene. Este 
drept că băieții au pierdut anul tre
cut 6 calificare la un singur punct și 
în condițiile unui arbitraj pe care 
presa greacă l-a calificat ca vădit 
vitreg, este drept că fetele au reușit 
de curînd să cîștige fără înfrîngere 
un turneu tare din R.F.G. (la care au 
mai luat parte reprezentativele 
Cehoslovaciei, Ungariei și țării-gaz- 
dă), totuși prezentul baschetului nos
tru rămîne departe de a fi roz. Și 
va mai rămîne citva timp, fiindcă în 
momentul de față numărul marilor 
valori e mic. Printre jucătorii și ju
cătoarele în activitate se află, ce-i 
drept, un buchet de talente remarca
bile și cu forță competitivă, cum sînt 
Costel Cernat, Dan Niculescu, Ocze- 
lak sau Braboveanu și Ecaterina 
Roșianu, Constanța Fotescu, Doina 
Mate sau Magdalena Pal, însă pen
tru un salt calitativ ar fi nevoie de 
mult mal multe asemenea talente ie
șite din comun.

Aceasta este situația in prezent. 
Modul în care se lucrează cu copiii 
și juniorii în baschet este, totuși, de 
natură să conducă la un progres va
loric în viitor. Spunem astfel fiindcă 
baschetul își construiește viitorul pe 
o foarte largă și bine organizată bază 
competițională de masă : divizia „B“,

A

IN
• In primul meci al turneului in

ternațional masculin de baschet care 
se desfășoară în localitatea poloneză 
Piotrkow, echipa Universitatea Bra- 
țov a învins cu scorul de 98—80 
(52—37) formația cehoslovacă Fridek 
Mistek.

© După disputarea a trei con
cursuri, în clasamentul general al 
competiției internaționale de sărituri 
cu schiurile „Turneul- celor patru 
trambuline" conduce sportivul aus
triac Hubert Neuper. cu 726,2 puncte, 
urmat de Johan Saetre (Norvegia) — 
694,6 puncte, Klaus Ostwald (R.D. 
Germană) — 693,1 puncte și Alfred 
Groyer (Austria) — 689,4 puncte.

Ultimul concurs se va desfășura 
astăzi pe trambulina de la Bischofs- 
hofen (Austria).

viitorul întîi și viitorul 
în baschetul românesc
divizie școlară (juniori I), juniori II, 
juniori III, copii ; plus tot felul de 
campionate orășenești, școlare, uni
versitare sau întreceri de durată in 
cadrul „Daciadei". Ne-am propus 
să subliniem acest aspect, tocmai 
pentru a contribui la o mai rapidă 
ascensiune a acestui spectaculos și 
îndrăgit sport. Am urmărit nenu
mărate meciuri în aceste competiții 
și am văzut la lucru nu zeci, ci sute 
de tineri înalți, bine făcuți, cu de
prinderi și înclinații evidente spre 
baschetul modern. Dacă numai a 
cincea parte dintre juniorii și copiii 
de azi (respectiv, cite unul de fie
care echipă) vor ajunge jucători de 
elită, baschetul nostru va pu
tea avea mîine o poziție internațio
nală mult mai bine cotată. Să exem
plificăm...

Știați, de pildă, că orașe care n-au 
echipe de baschet în prima divizie 
— ca Tirgoviște, Mediaș, Brăila. Bo
toșani, Piatra Neamț, Alexandria, 
Ploiești — dispun de bune formații 
de juniori, care se întrec de la egal 
ia egal (sau chiar le întrec) cu echi
pele cadete din București, Cluj-Na- 
poca, Timișoara, Constanța, Iași, 
Oradea, Galați, orașe prin tradiție 
abonate la divizia „A" ? Adunați 
aceste centre, adăugați și pe cele de 
la Tîrgu Mureș, Suceava, Sf. Gheor- 
ghe, Craiova, Tulcea, Satu Mare, 
Drobeta-Tr. Severin, Baia Mare, 
Bacău, Arad, Vaslui și poate încă al
tele, și veți afla cite pepiniere de 
juniori are baschetul nostru. Atit la 
băieți; cit și la fete ! Multe din 
aceste echipe se află in plină com
petiție chiar in aceste zile — cind 
în opt orașe din țară au loc turnee 
finale ale diviziilor școlare. Mergeți 
la meciurile acestea, și veți vedea la 
lucru viitorul întîi al baschetului 
nostru.

Și mai multe posibilități de pro
gres are viitorul al doilea al basche
tului. Pentru că această disciplină 
sportivă — datorită inimosului ini
țiator Stelian Gheorghiu și datorită 
profesorilor de educație fizică de pe 
tot cuprinsul țării — a organizat o 
competiție oficială permanentă pen
tru copiii incepători. Fazele finale 
ale întrecerilor celor mici ,— în
cheiate cu tradiționalul „Festival na
țional de minibaschet" — prilejuiesc 
în fiecare vacanță de vară trecerea 
în revistă a mii de copii care prac
tică acest joc. Cei mai dotați dintre 
primii campioni de minibaschet au 
și ajuns în echipele de „A" și în re
prezentativa națională de seniori, 
iar procesul acesta continuă, mărin- 
du-și amploarea de la generație la 
generație.

Comparația dintre prezent și viitor 
in baschet este cit se poate de bine 
ilustrată de situația unui club, din
tre multe altele : Politehnica Bucu- 
rești-Clubul sp. șc. 2 din București 
care are echipe la toate eșaloanele 
posibile. La băieți — echipele de „A" 
și „B“ (deci, cele reprezentînd pre
zentul) se află pe ultimele locuri în 
clasament (la fete, însă, pe primul) ; 
în schimb, echipa de juniori II este 
campioană națională, iar cea de ju
niori III și cea de minibaschet sînt 
de asemenea in cursă pentru titlu. 
Văzînd cîteva din meciurile și an
trenamentele echipei campioane (de 
juniori II), conduse cu metode știin
țifice', moderne, de către antrenorii

Costel Dîrjan șl Mircea Iofciulescu, 
te convingi că acești copii (care, la 
15—16 ani, măsoară între 1,80 m și 
2 m înălțime și mînuiesc atit de 
abil balonul) vor putea deveni senio
rii de care baschetul românesc are 
atîta nevoie. Și mai imbucurător este' 
că talente asemănătoare, dacă nu 
mai mari, pot fi întilnite și la Steaua, 
la Dinamo, la Constanța și la Cluj- 
Napoca (în ceea ce-i privește pe bă
ieți), la Brașov și Oradea (în privin
ța fetelor). în consecință, și loturile 
naționale de juniori (care, in prima 
parte a vacanței de vară, au făcut o 
pregătire centralizată la Constanța) 
beneficiază de astfel de elemente de 
perspectivă. Nemaivorbind de lotul 
național al juniorilor de 17—18 ani 
(antrenat de Evuleț Colibaba), să 
spunem — spre exemplu — că din 
lotul cadeților de 15—16 ani (antre
nat de Vasile Popescu și Costel Dîr
jan), nu mai puțin de 4 jucători au 
peste 2 metri, ceilalți fiind și ei 
pe-aproape. Aceasta în condițiile in 
care selecționerii n-au făcut nici un 
fel de rabat la tehnică.

Din păcate, probleme mai sînt și 
în ceea ce privește viitorul. Nu s-au 
găsit (de fapt, nici nu știm dacă se 
caută) soluții pentru ca pepinierele 
care n-au echipe în „A" și nici 
nu sînt centre universitare (Tîrgo- 
viște, Botoșani, Brăila, Mediaș ș.a.) 
să nu mai piardă așa ușor talentele, 
ci să poată clădi cu ele echipe puter
nice de viitor. Cluburile mari con
centrează prea mulți tineri de mare 
talent’ care lincezesc pe banca rezer
velor privind la titulari, în loc să 
joace la alte echipe și să crească ju- 
cînd. (Așa sînt Marinache, Ciochină, 
Mihalcea și alții — aduși să stea la 
Dinamo sau I.C.E.D.. în loc să se 
rodeze un an-doi la alte formații sau 
la cele ce i-au crescut și le duc do
rul). Chiar și cu tinerii care au 
ajuns deja in lotul național de se
niori se petrece o anomalie inadmi
sibilă : sînt titulari la echipa repre
zentativă, dar in echipa lor de club 
intră în ordinea 7, 8. 9, mai mult 
stînd decît jucînd (exemple : David, 
Caraion, Fluturaș, Brăriișteanu).

Este insă de așteptat că Federația 
de baschet (ea însăși avind în con
ducerea operativă cîțiva tineri de ac
țiune, fermi, principiali și îndrăz
neți) va pune piciorul in prag și va 
găsi mijloacele optime pentru creș
terea fără pierderi și promovarea cu 
succes pentru baschetul național a ti
nerilor de talent incontestabil care au 
început să se afirme peste tot. De
altfel, se pare că la fete soluțiile au 
fost găsite și au și început să dea 
roade. Prezența unui mare număr 
de copii și juniori in mișcarea 
baschetbalistică trebuie consolidată 
prin muncă răbdătoare și stăruitoare 
pentru formarea lor ca jucători mo
derni, capabili să facă față exigențe
lor internaționale de mîine. Grija 
față de talente, munca științifică fără 
preget și distribuirea echitabilă a va
lorilor constituie căi care, urmate 
neabătut, vor duce peste ani la Ieși
rea baschetului nostru din albia me
diocrității și propulsarea lui in elita 
continentală. Cu cit se va munci mai 
mult și mai bine, cu atit vom ajunge 
mai repede acolo unde dorim cu toții.

Gheorqhe MITROI

CÎTEVA RÎNDURI
• La Landover (Maryland), în ziua 

a doua a „Turneului campioanelor" 
la tenis, tînăra jucătoare americană 
Tracy Austin a reușit să. o învingă 
cu 6—1, 6—3 pe compatrioata sa Chris 
Evert-Lloyd,, deținătoarea titlului. 
Alte rezultate : Wendy Turnbull — 
Dianne Fromholtz 4—6, 6—1, 6—4 ; 
Martina Navratilova — Evonne Goo- 
lagong 6—3. 6—2. Regina Marsikova 
a cîștigat partida cu Kerry Reid, 
care nu s-a putut prezenta la teren, 
fiind accidentată.

® Partidele disputate în ziua a 
treia a campionatului mondial de 
tenis rezervat probei de dublu băr
bați, turneu ce se desfășoară in sala 
„Olympia" din Londra, s-au încheiat 
cu următoarele rezultate : grupa A : 
Bob Hewitt, Frew McMillan — Ilie

Năstase. Buster Mottram 6—3, 3—6, 
2—6, 6—1, 6—3 ; Fibak, Okker — 
Fleming, Smid 7—6, 6—2, 6—4 ; grupa 
B : Gottfried, Ramirez — Riessen, 
Stewart 6—3, 6—3, 7—5 ; Tim și Tom 
Gullikson — Cox, David Lloyd 7—6, 
7—6, 6—7, 6—2.

® în urma unei anchete întreprin
se de agenția „Taniug", sprinterul 
italian Pietro Mennea a fost desem
nat drept cel mai bun sportiv me
diteranean al anului 1979. După cum 
se știe, Pietro Mennea deține recor
dul mondial in proba de 200 m, cu 
timpul de 19’’ 72/100.

Pe locurile următoare au fost cla
sați ciclistul francez Bernard Hi
nault. înotătorul iugoslav Borut 
Petrici și atleta italiană Sara 
Simeoni.

• ECOGRAFIA. A?1 
putea vedea copilul înainte de 
a se naște..., ce poate fi mai 
emoționant pentru o viitoare 
mamă? Acest lucru este astăzi 
posibil, grație ecografiei, un 
procedeu care poate fi aplicat în 
mod curent în timpul sarcinii. 
Indolor și inofensiv, examenul 
cu ajutorul ecografiei consistă în 
proiectarea pe pîntecul femeii 
gravide a unui fascicul de ultra
sunete, al căror ecou este „tran
scris" pe un ecran. El permite 
să. se măsoare.cu cea mai mare 
precizie talia fătului și să se 
depisteze eventualele defici
ențe de creștere ; să se de
termine din timp dacă viitoarea 
mamă va avea gemeni; să se lo
calizeze placenta, pentru a face 
în caz de nevoie o amniocen- 
teză (prelevare a lichidului care

înconjoară fătul, pentru a-i stu
dia celulele). In fine, lucrul cel 
mai important, examenul cu 
ajutorul ecografiei va permite 
să se cunoască încă de la 
începutul sarcinii sexul viitoru
lui copil. Deocamdată. însă, cu 
actualele mijloace tehnice, acest 
lucru nu poate fi precizat decît 
de la a 33-a săptămînă a gravi
dității. i

® SCULPTURĂ ÎN 
GHEATĂ. Americanul Henry 
Escala a reușit să-și vadă nu
mele trecut in cunoscuta „Carte 
a recordurilor" Gtiinness. prin 
faptul că a devenit autorul celei 
mai mari sculpturi în gheață ri
dicate vreodată. Opera sa, am
plasată în Central Park din New 
York, înfățișează o sanie trasă 
de doi reni, lingă care se ridică

un pom de iarnă înalt de 6 
metri. Pentru această originală 
sculptură. Escala a avut nevoie 
de 200 blocuri de gheață, 
cîntărind în total peste 30 de 
tone.

® „FACTOTUM" E- 
LECTRONIC. Specialiștii 
francezi au pus la punct un 
microcomputer (în fotografie) 
care poate îndeplini multiple 
funcțiuni. Astfel, cu ajutorul u- 
;nui aparat telefonic și al unui 
ecran TV, el poate juca de la 
distanță șah sau table cu un 
partener care posedă un instru
ment similar. De asemenea, poa
te ajuta gospodinele să-și țină 
socoteala cheltuielilor, poate 
ajuta pe copii să-și facă lecțiile 
și, în fine, poate servi și drept 
paznic al apartamentului în lip-

CETĂȚENI, AZI CU TOTII LA DESZĂPEZIRE!
acționeze pentru deszăpezirea dru
murilor și a căilor ferate forestie
re, astfel incit să poată fi debloca
te căile de acces spre parchetele de 
exploatare. Peste tot, în fabrici, 
uzine și pe șantiere să se degajeze 
toate drumurile spre depozitele de 
materii prime și materiale, spre 
locurile de depozitare a produselor, 
astfel incit și în viitor, chiar in con
dițiile unor noi căderi de zăpadă, 
activitatea să se desfășoare normal. 
O atenție specială trebuie acordată 
asigurării tuturor condițiilor pentru 
transportul operativ al navetiștilor, 
întreprinderile respective sprijinind 
consiliile populare la degajarea căi
lor de acces spre localitățile in care 
domiciliază aceștia. Trebuie f“ 
totul ca activitatea productivă 
nu fie stinjenită în nici un fel.

Toți cetățenii sînt chemați 
răspundă chemării organizațiilor 
partid, consiliilor populare și orga
nizațiilor locale ale Frontului Uni
tății Socialiste de a participa la în
lăturarea zăpezii de pe străzi și de 
pe căile , de circulație, contribuind 
astfel la buna ’desfășurare a trafi
cului. De asemenea, organele și or
ganizațiile de partid au datoria să 
întreprindă măsuri energice pentru 
ca în toate întreprinderile să se lu
creze în condiții normale, să se asi
gure materiile prime, energia și 
combustibilul, astfel încît sarcinile 
de plan să fie îndeplinite ritmic. De 
asemenea, trebuie intensificate ac
țiunile menite să asigure buna des
fășurare a transportului urban și 
interurban, buna aprovizionare a 
populației cu produse aProalimenta- 
re, pentru ca întreaga activitate să 
se desfășoare în cele mai bune 
condiții.

j
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necesar ca toți cetățenii* să pună 
mina și să lucreze la deszăpezire : 
la zăpadă multă — lopeți multe, 
este o cerință stringentă a acestor 
zile.

In Capitală, răspunzind chemării 
organizațiilor de partid și celor lo
cale ale Frontului Unității Socia
liste, peste 320 000 de oameni ai 
muncii din întreprinderi și institu- 

. ții, cetățeni din cartiere, studenți și 
elevi au ieșit la degajarea zăpezii. 
Dar, așa cum s-a arătat, străzile la
terale, unele piețe și căi de acces 
spre unele depozite continuă să fie 
acoperite de zăpadă, care îngreunea
ză circulația. în Capitală au fost 
repartizate pe întreprinderi și in-, 
stituții porțiuni de bulevarde sau 
străzi care urmează să fie deszăpe
zite în cursul zilei de azi. Aseme
nea acțiuni se desfășoară și în alte 
orașe. Este necesar ca astăzi, pre
cum și in zilele care vor urma, cu 
sprijinul deputaților și al comitete
lor de cetățeni, toți locuitorii 
participe la 
trotuare și 
locuinței.

O atenție 
cordată, in 
normale a activității in 
agricultură, in celelalte sectoare ale 
activității economico-sociale. Tre
buie arătat că, aproape peste tot, 
munca în fabrici și uzine, pe șan
tierele de investiții și construcții de 
locuințe s-a desfășurat normal. Sin
gurul domeniu în care activitatea 
este îngreunată este cel al colectării 
și exploatării lemnului, unde, din 
cauza marii cantități de zăpadă, 
transportul se desfășoară în condi
ții grele. De aceea,

să 
degajarea zăpezii de pe 
de pe strada din fața

deosebită va trebui a- 
continuare, desfășurării 

industrie,

se cere să se

făcut 
i să

să 
de

Complex comercial sătesc i

In toată țara, magazinele coope
rativelor de consum au fost apro
vizionate cu o gamă largă de 
mărfuri solicitate cu deosebire în 
acest sezon. Marile complexe co
merciale, 
magazinele, 
specializate 
modele noi 
femei’ și bărbați : costume, sacouri, 
paltoane. pantaloni, fuste, bluze, 
rochii din țesături moderne. La 
rîndul lor,’ râioâriăle de îiîcălțăminte 
prezintă un sortiment bogat de

supercoop-urile. super- 
precum și magazinele 
oferă cumpărătorilor 
de confecții pentru

cizmulițe, ghete, pantofi din piele 
și înlocuitori. Pentru dotarea locuin
țelor, magazinele mari și speciali
zate ale cooperativelor de consum 
oferă o gamă largă de aparate de 
radio și televizoare, o mare diver
sitate de articole electrotehnice și 
de uz gospodăresc, materiale pen
tru construcții și de întreținere a 
curățeniei etc.

In fotografie : complexul comer
cial al cooperativei Trușești din 
județul Botoșani.

i
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jumătate din populația ță
rii — care aduc o contri
buție dintre cele mai im
portante la progresul mul
tilateral al patriei repre
zintă o puternică forță so
cială a orinduirii noastre. 
Iată de ce crește pretutin
deni participarea intensă a 
femeilor la întreaga viață 
social-politică, la condu
cerea treburilor societății. 
Partidul nostru comunist 
acordă o mare atenție pro
movării femeilor _în toate 
sferele activității ’ sociale, 
în munci de conducere ia 
toate nivelurile — pe mă
sura ponderii și rolului lor 
în viața societății noastre, 
în acest context, recentele 
măsuri de constituire a or
ganizațiilor proprii ale 
F.U.S. creează un cadru și 
mai bun pentru larga afir
mare politică a tuturor fe
meilor din patria noastră.

Să ne rotim privirile în 
peisajul contemporan în 
care evoluează femeile de 
astăzi, pe care nici o ge«- 
nerație nu le desparte de 
orînduirea trecută. Econo
mia românească se mîn- 
drește cu contribuția pe 
care femeile muncitoare, 
cu înaltă pregătire, o aduc, 
dovedind din 
pere, hărnicie, 
toate acestea 
„mitul" fragilității 
ce traduce, de fapt, 
crederea in forța ei 
toare. Promovarea 
în orice sector de activitate, 
inclusiv in munci de mare 
răspundere și complexitate, 
este un fapt ce definește 
politica profund umanistă, 
echitabilă a partidului co
munist, grija de a asigura 
acel cadru în care să se 
afirme nestingherită per
sonalitatea multilaterală a 
fiicelor și fiilor patriei 
noastre.

în C.A.P.-uri și I.A.S.-uri 
nu rareori președintele ce

plin price- 
abnegație. 
spulberînd 

femeii 
nein- 
crea- 

femeii

organizează cu luciditate 
fiecare zi de muncă a co
lectivului este o femeie 
promovată pentru capacita
tea ei, care măsoară cu pă
sul fiecare parcelă semă
nată, veghind asupra firu
lui plăpind de grîu in pri
măvară, asupra covragului 
de porumb ce-și flutură 
frunzele ondulate în lumi
na dulce, asupra vițeilor și 
purceilor, a tomatelor tim
purii — intr-un cuvînt,

IN SLUJBA CIVILIZAȚIEI MODERNE
© Perspectivele fabuloase oferite de microbiologia industriala 
© Microbii „domesticiți”, la lucru ® Biomasa — o alternativă a 

petrolului ® Ingineria genetică și problemele alimentare
în anul 2Q00, globul pămîntesc va 

număra 6 miliarde de locuitori. Eco
nomiștii consideră că unica alterna
tivă pentru asigurarea hranei pen
tru întreaga populație a globului o 
oferă bioindustria, bazată pe micro
organismele monocelulare. • Ele vor 
deveni ceea ce au fost aburul și e- 
lectricitatea — noii „sclavi ai omu
lui", furnizîndu-i acestuia alimente, 
medicamente, carburanți. Prin aso
ciere cu plantele, microorganismele 
vor înlocui, de asemenea, îngrășă- 
mintele agricole, marcind o nouă e- 
tapă în cadrul revoluției industriale.

Dezvoltarea microbiologiei indus
triale a fost impusă de o serie de 
factori de care omenirea a devenit 
mai de mult conștientă, și anume: 
necesitatea de a da o utilizare mai 
judicioasă biomasei existente (masa 
de materie vie animală sau vegetală 
întreținută de energia solară); posi
bilitățile tehnice oferite de rezulta
tele cercetărilor ingineriei genetice, 
adică posibilitățile de a reprograma 
microbii prin intermediul manipu
lărilor genetice; necesitatea de a con
serva mediul ambiant. Este o stră
veche îndeletnicire de a utiliza mi
croorganismele (drojdiile de fermen
tație), pentru a prepara vin, bere, 
brinzeturi, pîine și, mai recent, anti-1 
biotice, vitamine. Microbiologia a 
depășit însă acest stadiu, înregis- 
trind progrese fantastice. Descoperi
rile în genetică și enzimologie per
mit deja să reprogramăm și să „do
mesticim" microbii. Pînă acum, pen
tru a descoperi și pune la lucru mi
crobii utili omului trebuiau găsite 
trunchiuri noi printre descendenții 
fără număr ai aceluiași microb. în 
prezent, datorită ingineriei genetice, 
se poate interveni în patrimoniul ge
netic al unui microorganism. încor- 
porind gene purtătoare de funcții 
precise.

Toată lumea știe că omenirea este 
amenințată de o criză alimentară, în
deosebi de o penurie de proteine, 
criză ce afectează îndeosebi țările 
în curs de dezvoltare. întrucît carnea 
este foarte scumpă, locuitorii acestor 
țări sînt nevoiți să se hrănească cu 
cereale și legume, care însă conțin 
puține proteine. Soluția rezidă în a 

~ proteică suficient de
Cercetătorii și-au pro-
fabrice proteine por-
la organisme unicelu- 

sau drojdii). „Culti-

găsi o sursă 
ieftină.
pus i 
nind 
lare (bacterii 
vate" cu mare eficiență pe un strat de 
petrol, aceste organisme sînt capabile 
să fabrice un substitut al cărnii cu 
un conținut proteic de 60—70 la sută. 
Aplicarea la scară industrială a pro
cedeului a început în Franța în 1957. 
Dintr-o tonă de hidrocarburi parafi- 
nice se obțin 1,2 tone de drojdie us
cată, conținind 63 la sută proteine. 
Această aplicație a microbiologiei, 
care ar permite producția de pro
teine în cantități. practic nelimitate, 
a suscitat un viu interes și- 
speranțe în întreaga lume, 
meroase țări au fost 
uzine producătoare de
Din păcate, criza energetică a de
terminat sistarea producției de pro
teine bazate pe derivați ai petro
lului, care costau prea scump. Dar 
tehnologiile respective pot fi folosite

să 
de

mari 
în nu- 

lnființate 
proteine.

pentru a fabrica proteine pe bază de 
metanol, acesta din urmă fiind ex
tras din lemn, cărbune, gaz natural. 
Proteinele pe bază de metanol sint 
de bună calitate și pot completa per
fect rația de hrană a animalelor, 
fiind la fel de hrănitoare ca și făina 
de pește sau turtele de soia.

In domeniul energiei, cercetările se 
orientează îndeosebi spre producerea 
de combustibili (biogaz) și alcool por
nind de la resturile agricole sau me
najere. In Uniunea Sovietică func
ționează 35 de fabrici de transforma
re a celulozei în alcool, iar o parte 
din autoturismele „Volkswagen" fa
bricate în Brazilia folosesc alcoolul 
drept carburant. Dacă vom reuși să 
transformăm toate deșeurile agricole 
și forestiere în alcool, nu va mai 
exista o problemă a energiei, intrucit 
cantitatea de biomasă de care dispu
ne Terra este de o sută de ori mai 
mare decît cea de petrol.

Alt domeniu de utilizare a microor
ganismelor este cel al Îngrășămintelor 
agricole. Prin mărirea capacității 
plantelor de a fixa azotul din aer, a- - 
gricultura ar putea renunța la ingră- 
șămintele azotoase, foarte costisitoa
re și poluante (cind sînt folosite în 
mari cantități). Remediul il sugerea
ză unele plante care fixează biologic 
azotul din aer cu ajutorul unor specii 
de bacterii. Cele mai importante sim
bioze pentru producția agricolă sînt 
între leguminoase și bacteriile fixa- 
toare de azot de genul rhizobiumului. 
Aceste bacterii, care trăiesc in sol, 
pătrund în rădăcinile leguminoaselor, 
unde formează nodozități și unde se 
dezvoltă. Rhizobiumul fixează azotul 
din atmosferă, iar amoniacul format 
pe această cale este apoi utilizat de 
plantă pentru propria sa dezvoltare. 
Se apreciază că această simbioză per
mite fixarea unei cantități de azot 
de ordinul a 40—400 kg la hectar, în 
funcție de plantă și de sol. Plantele 
care nu posedă proprietăți simbiotice 
similare cu cele ale leguminoaselor, 
și care reprezintă de fapt majoritatea 
speciilor vegetale utile, cum sint po
rumbul, griul, orezul, cartoful, sfecla, 
rapița, ar putea dobîndi această în
sușire prin crearea de simbioze aso
ciative, adică a unei asociații bacte- 
rie-plantă, ceea ce ar duce la econo
misirea unor mari cantități de îngră
șăminte.

O altă revoluție se săvîrșește în zi
lele noastre în domeniul antibiotice
lor și vitaminelor. Utilizind specii 
selecționate de bacterii se poate ob
ține prin fermentare o gamă largă 
de antibiotice și vitamine. Grație in
gineriei genetice, cercetătorii vor pu
tea programa in mod riguros bacte
ria care le trebuie. In acest 
vor putea realiza substanțe 
complexe, cum sint hormonii, 
imunologici și de coagulare 
gelui, substanțe antivirotice.

Pe această bază se pot 
vaccinuri, procedeu ce va 
mai economic decît cel

Astăzi, de exemplu, 
fabrica vaccinul anti- 

specialiștii trebuie să

fel se 
foarte 

factorii 
a sin-

fabrica 
fi mult 

folosit

omenie, clarviziune șl prin
cipialitate.

Mai departe, pe treptele 
organizării muncii noastre 
trepidante de Meșter Ma- 
nole multiplicat cu milioa
ne, ca să putem construi în 
50 de ani cit s-a construit 
de la întemeierea voievo
datelor : lăsînd la o
parte sectorul învățămîntu- 
lui, unde numărul femeilor 
este de mult precumpănitor, 
inginere și arhitecte, docto-

Femeilor - stima și prețuirea 
întregii noastre societăți

■ ■

asupra a tot ce răsare, se 
naște și crește in cuprinsul 
unității de care răspunde. 
In jurul ei, pilcuri de fe
mei cu obrazul dogorit de 
soare, cu mîini indemîna- 
tice, chezășuind cu puterea 
și voința lor belșugul tu
turor.

Tractorițele fac parte in
tegrantă acum din peisajul 
rural. Nimeni ■ nu se mai 
miră și clevetirea de la în
ceputuri a suratelor a înce
tat, convertită în involun
tară uimire. In 
irîgate, vărgate 
șănțulețelor și Împodobite 
cu curcubeiele 
din aspersoare, 
zecilor de femei 
deasupra pămîntului 
pentru a-i asculta șoapta 
îți dau siguranță și 
in suflet recunoștință 
de munca lor.

Primărițele apar tot 
frecvent în schemele 
mmistrative ale satelor și 
chiar ale orașelor, activis
tele noastre de partid și de 
stat impunîndu-se ca per
sonalități puternice prin 
hărnicie șl conștiinciozitate,

regiunile 
cu luciul

ce țîșnesc 
siluetele 
aplecate 

ca

nasc
față

mai 
ad-

sa stăpinilor, alertînd cel mai 
apropiat post de poliție în ca
zul cînd cineva încearcă să for
țeze ușa...

• „I DE LA ICAR"...
Așa se intitulează ultimul film 
al cunoscutului actor francez 
Yves Montand. Evocînd un caz 
imaginar, care amintește însă 
pină în cele mai mici amănunte 
de asasinarea fostului președin
te Kennedy, acest film politic 
își propune să redeschidă dosa
rul acestei crime emițînd ipote
za unei conspirații a Mafiei. 
Yves Montand joacă rolul unui 
procuror care — asemenea legen
darului Icar, care s-a prăbușit 
cind s-a apropiat prea mult de 
Soare — este suprimat în mo
mentul cînd se află pe punctul 
de a descoperi adevărul.

rlțe șl economiste, arheo- 
loage și documentariste, 
cercetătoare în toate do
meniile științelor — spre a 
nu mai vorbi de marea 
armată a stenodactilogra
felor, cu munca lor fără 
glorie, dar atit de utilă tu
turor — se află în perma- 

Intrecere ca număr, 
presti-

mentă 
dar și ca realizări 

•gioase cu colegii lor băr
bați care s-au obișnuit în 
anii socialismului să le re
cunoască cinstit meritele și 
să le intîmpine cu admira
ție și prețuire.

La lucrările recentei se
siuni a Marii Adunări Na
ționale, femeile din asis
tență se vor fi simțit min- 
dre ascultînd cuvîntul de
putatei Cristina Popescu 
despre „dezvoltarea în rit
muri înalte, susținute, a 
economiei naționale, am
plasarea judicioasă a forțe
lor de producție pe întreg 
teritoriul patriei...", iar pe 
Elisabeta Bedo din Odor- 
heiu Secuiesc, despre fră
ția în care trăiesc și mun
cesc românii și maghiarii

din acest municipiu, avind 
drept călăuză Directivele 
Congresului al XII-lea.

în planul spiritual, al ar
telor, nenumărate femei 
și-au descoperit vocații la 
care semenele noastre de 
altădată nici nu cutezau să 
se gindească, pe cind ele 
se afirmă impetuos : poete 
și prozatoare mai în fie
care localitate, violoniste, 
pianiste și compozitoare, 
flautiste și balerine plutind 
ca fulgdl pe scenele inun
date de lumină, cîntărețe 
de operă cu renume mon
dial, coriste nemișcate ca 
niște cariatide însuflețite 
de pe Acropole, sculptorițe 
și pictorițe... Dar ce înde
letnicire a minții și a mîi- 
nilor a 
iureșul 
lacome 
muncii 
sufletului ? 1

Pe toate, ale căror nume 
străbat din 
in coloanele 
al profesoarei 
Iolanda Marc 
Satu Mare, sau 
anonimat, 
noștință și admirație al 
harnicului popor român le 
învăluie deopotrivă.

Tovarășe, femei dragi, 
mame sfinte și fiice iubi
toare. ca să fiți pe deplin 
fericite în anii socialismu
lui pe care îi trăiți, nu ui
tați să recitiți paginile tre
cutului, cu femeile înge
nuncheate de sărăcie, umi
lință, brutalitate, orbecăind 
în întunericul neștiinței, 
victime ale prejudecăților, 
ale lipsei de orizont... O 
moștenire grea, înjositoare 
pentru ființa umană, a fost 
definitiv înlăturată în anii 
ițoștri, în special Jn acești 
cincisprezece ani din urmă 
cind in. viața social-econo- 
mică și politică .a țării se 
afirmă cu putere rolul crea
tor al femeilor, contribuția 
lor la înflorirea scumpei 
noastre patrii.

rămas necucerită de 
femeilor românce 
să se dăruiască 

— izvor al nobleții

cind in cind 
gazetelor, ca 
de biologie 

din Botiz — 
rămîn în 

gindul de recu- 
Și

economic 
în prezent, 
pentru a 
hepatic, 
preleveze viruși din sîngele bol
navilor. Microbiologia va încerca să 
amplifice acest virus necesar vacci
nurilor cu ajutorul recombinațiilor 
genetice. în 1978 s-au consemnat patru 
mari premiere realizate în laborator: 
somatostatinul (hormonul creierului), 
insulina umană, proinsulina șoarece
lui și ovalbumina, toate acestea fiind 
pină acum sintetizate în 'organism.

Alte perspective imediate de utili
zare a microorganismelor se situează 
in sfera insecticidelor. Se știe că cele 
mai mari calamități din natură 1 smt 
provocate de larve și omizi, care de
vorează vegetația. La Institutul Pas
teur din 
anumită 
giensis) 
demie in 
acestei bacterii a 
insecticid care are 
contaminează nici 
turile alimentare.

Microorganismele 
în industria... minieră. O mină din \ sta
tul american Utah produce cupru 
printr-un procedeu care constă în tra
tarea minereului cu un lichid conți- 
nînd o mare cantitate de microorga
nisme. Acestea transformă sulfurile 
din metal în sulfați precipitabili. Din- 
tr-o cantitate de 250 000 tone mine
reu se obțin astfel zilnic 150 tone 
de cupru. în Anglia funcționează in
stalații pentru tratarea unor mine
reuri uranifere.

Iată deci, ce imensă gamă de posi
bilități oferă oamenilor biotehnologil- 
le create In ultima vreme.

Paris s-a descoperit că o 
bacterie (bacillus thuren- 
provoacă o veritabilă epi- 
coloniile de omizi. Pe baza 

fost realizat un 
avantajul că nu 

mediul, nici cui-

sînt utilizate si

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 7, 

8 și 3 ianuarie. In țară : Vreme In curs 
de încălzire, dar în general umedă. 
Cerul va fi mal mult noros. Precipita
țiile, la început mal ales sub formă de 
ninsoare, se vor transforma in lapoviță 
și ploaie. Local, se va produce polei. 
Vintul va sufla slab, pînă la moderat 
cu intensificări locale, îndeosebi in 
zona de munte, predominînd din sec
torul sud-vestlc. Temperaturile minime 
in creștere, vor fi cuprinse intre minus 
12 și minus 2 grade, izolat mal coborite 
în Transilvania și Moldova șl vor de
păși zero grade în a doua parte a in
tervalului în sud-estul țării. Tempera
turile maxime vor oscila între minus 
5 și plus 5 grade. Se va produce ceață, 
mal ales dimineața șl seara. In Bucu
rești : Vreme în curs de încălzire. Ce
rul va fi mai mult noros. Vor cădea 
precipitații cu tendințe de transformare 
in lapoviță și ploaie. Condiții favora
bile producerii poleiului. Dimineața șl 
seara, ceață. (Corneliu Pop, meteorolog 
de serviciu).

• PARCURI GEMENE.
Dacă vreun locuitor din Varșo
via se întimplă să se plimbe 
prin Bangkok, capitala Thailan
dei, explorînd frumusețile aces
tui oraș, la un moment dat riscă 
să aibă o mare surpriză : un 
parc care seamănă aproape ca 
două picături de apă cu renumi
tul parc Lazienki din capitala 
Poloniei. Cum se explică aceas
ta ? Pentru a răspunde la o 
asemenea întrebare, trebuie 
date înapoi filele istoriei pînă 
spre mijlocul secolului trecut, 
cind regele Siamului. vizitind 
Europa, a trecut și prin Var
șovia. Atit de mult 1-a plăcut 
parcul Lazienki, încît a hotărit 
să creeze unul asemănător și în 
propria-i capitală. Drept care, 
se poate spune că la latitudini

atît de diferite există astăzi 
două parcuri gemene, curiozita
te poate unică în felul ei.

• TRAVERSAREA ÎNOT 
A STRÎMTORII MAGEL
LAN. Soichi Nakajima, Instruc
tor de înot la un club din Tokio, 
a devenit primul om din lume 
care a traversat, înotind sub 
apă, strîmtoarea Magellan, ce 
separă Țara de Foc de conti
nentul latino-american. Perfor
manța a fost realizată într-un 
timp de două ore și zece mi
nute. Nakajima a înotat cei a- 
proape patru kilometri la cinci 
metri sub nivelul apei, trebuind 
să înfrunte curenți puternici și 
temperatura scăzută a apei. Bu
teliile de oxigen au fost schim
bate de două ori în timpul tra

versării, cu ajutorul echipajului 
unei ambarcațiuni a marinei 
chiliene.

® UN NOU TIP DE 
ÎNCĂLȚĂMINTE.Iată ° ves- 
te menită să bucure persoanele 
cu picioare sensibile. In Anglia a 
fost pus la punct un nou ma
terial, sorbothanul, un polimer 
asemănător intru totul pielii u- 
mane, avind aceeași elasticitate 
și aceeași rezistență. Cei care 
poartă încălțăminte fabricată 
din sorbothan au impresia că 
merg cu piciorul gol, fără a re
simți însă asperitățile solului, 
întrucît noul material absoarbe 
perfect șocurile unui sol oricît 
de dur. Pentru încălțămintea fa
bricată din noul material se 
prevăd multiple utilizări, în 
special în sport și ortopedie.



Noi pași pe calea reglementării 
problemei rhodesiene

® Circa 17 000 de luptători ai Frontului Patriotic 
Zimbabwe au sosit în punctele de adunare ® Ei vor 
rămîne în aceste zone pînă la alegerile generale

din luna
SALISBURY. — Un purtător de 

cuvint britanic a anunțat la Salisbury 
că, pînă’sîmbătă la prinz, circa 17 000 
luptători ai forțelor populare de eli
berare din Zimbabwe au sosit in 
punctele de adunare fixate prin acor
dul asupra reglementării problemei 
rhodesiene semnat luna trecută la 
Londra — relatează agențiile U.P.I. și 
A.P. Această cifră — adaugă agen
ția France Presse — se așteaptă să 
crească, deoarăce luptătorii Zim
babwe continuă să aflueze către 
respectivele puncte, deși termenul li
mită a expirat la 4 ianuarie.

februarie
Trupele Frontului Patriotic din 

Zimbabwe, ca și cele ale regimului 
de la Salisbury urmează să rămînă 
cantonate sub controlul forțelor de 
supraveghere a încetării focului pînă 
la alegerile programate să aibă loc 
în Rhodesia în zilele de 27—29 fe
bruarie. După alegeri, care vor fi 
supravegheate de o comisie britanică, 
precum și de aproximativ 100 de ob
servatori din patru țări membre ale 
Commonwealthului. Marea Britanis 
va acorda în mod oficial indepen
dența ultimei sale colonii africane.

Febra aurului în centrul dezbaterilor 
reuniunii de la Basel

BASEL 5 (Agerpres). — Creșterea 
vertiginoasă a prețului aurului la toa
te bursele lumii occidentale va con
stitui unul din principalele subiecte 
ce vor fi abordate, luni, la reuniunea 
lunară a guvernatorilor băncilor cen
trale din principalele țări occidentale 
industrializate, care se. va desfășura 
la sediul Băncii de reglementări in
ternaționale, transmite agenția France 
Presse.

Metalul galben, care a atins joi pre
țul apreciat de comentatori drept 
,,fabulos" de 650 de dolari uncia (31,1 
grame) continuă, în pofida unei ușoa
re scăderi temporare a cursului său, 
să fie cotat Ia valori extrem de ri

dicate. în aceste condiții, se așteaptă 
ca guvernatorii ce se vor reuni la 
începutul săptăminii viitoare la Ba
sel să ia în discuție posibilitatea unor 
acțiuni concertate ale băncilor cen
trale pe piața aurului, în vederea 
restabilirii unei situații care să nu 
mai fie dominată de haos. Se pune, 
însă. întrebarea, după cum remarcă 
și agenția France Presse, dacă o ase
menea acțiune concertată ar putea fi 
realizată in condițiile în care țările 
în cauză au poziții diferite în ce pri
vește vînzările de aur și prețul me
talului galben și,' pe de altă parte, 
chiar dacă ea ar avea loc, ar putea 
da efectele scontate.

Atmosferă agitată la bursa din New York ca urmare a puternicelor fluctuații 
ale cursului aurului

Telefoto : A. P. — Agerpres

Greva siderurgiștilor britanici continuă
LONDRA 5 (Agerpres). — Repre

zentanții sindicatelor din siderurgia 
britanică și cei ai companiei ..British 
Steel" au avut vineri seara o nouă 
întilnire, la care a participat și Len 
Murray, secretar general al Congre
sului sindicatelor britanice (T.U.C.). 
Revendicările celor aproximativ 
100 000 de . greviști din acest sector 
de muncă nu au fost Satisfăcute, ast
fel că acțiunea grevistă a acestora 
va . continua. O nouă întilnire între 
sindicate și conducerea firmei este 
programată pentru luni. După curo 
transmite agenția Reuter, Len Murray 
a declarat că au fost înregistrate

unele progrese in cadrul negocierilor 
purtate, dar nu suficiente pentru a 
se ajunge la suspendarea grevei.

Acțiunea revendicativă a lucrători
lor de la „British Steel Corporation", 
declanșată pentru sprijinirea reven
dicărilor legate de îmbunătățirea con
dițiilor de viață ale muncitorilor, 
este sprijinită de mineri, feroviari și 
de alte uniuni sindicale din Marea 
Britanie. Inițiatorii grevei au adresat 
sindicatelor din transporturi din 
străinătate apelul de a se solidariza 
cu această acțiune, blocînd exportu
rile de oțel către Marea Britanie.

Delegația P. C. R. primită 
de primul-ministru al Israelului

TEL AVIV 5 (Agerpres). — Dele
gația Partidului Comunist Român la 
cel de-al VIII-Iea Congres al Parti
dului MAP AM a fost primită la 4 ia
nuarie de Menahem Begin, prim-mi- 
nistru al guvernului sfatului Israel.

Cu acest prilej, tovarășul Mihai 
Gere, membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
a transmis din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, un salut 
primului ministru israelian și urări 
de sănătate, iar poporului israelian 
succese pe calea păcii și progresului.

Primul ministru al Israelului a 
mul!urnit pentru urările primite și a 
rugat să se transmită președintelui 
Nicolae Ceaușescu cele mai bune 
urări de sănătate și fericire perso
nală și de noi succese in activitatea 
dedicată bunăstării și progresului po
porului român, colaborării și înțele
gerii internaționale.

întîlnirea a prilejuit un schimb de 
păreri privind relațiile bilaterale, 
precum și în legătură cu unele pro
bleme ale situației internaționale, în
deosebi din Orientul Mijlociu.

MAURITANIA

Desemnarea noului șef al statului
NOUAKCHOTT 5 (Agerpres). — Lo- 

cotenent-colonelul Mohamed Khouna 
Ould Haidala ă devenit șef al statu
lui mauritan. înlocuindu-1 in acest 
post pe locotenent-colonelul Moha
med Mahmoud Ould Louly — se 
arată intr-un comunicat oficial radio
difuzat la Nouakchott și citat de 
agențiile France Presse și Reuter. 
Noul șef al statului preia, de ase
menea. funcția de președinte al Co
mitetului Militar de Salvare Națio

nală (C.M.S.N.) și își păstrează pos
turile de prim-ministru' și ministru 
al apărării, deținute anterior.

în același timp, a fost anunțată 
Înlocuirea a trei membri ai Comite
tului Permanent al C.M.S.N.

Comunicatul precizează că aceste 
schimbări vizează „adaptarea struc
turii politice la sarcinile importante 
de restructurare economică și admi
nistrativă și de consolidare a păcii".

AGENDĂ ENERGETICĂ
BOGOTA 5 (Agerpres). — Con

gresul Național al Columbiei a apro
bat proiectul de lege prezentat de 
guvernul președintelui Julio Cesar 
Turbay Ayala privind noul regim al 
exploatărilor carbonifere, în baza că
ruia zăcămintele neexplorate de căr
buni intră în proprietatea statului.

Referindu-se la importanta adop
tării acestei legi, care s-a bucurat de 
o primire deosebit de favorabilă în 
rîndurile opiniei publice columbiene, 
datorită importanței. ei in politica de 
instaurare a controlului statului asu
pra principalelor resurse naționale, 
președintele Julio Cesar Turbay 
Ayala a arătat : „Statul dispune acum 
de posibilitatea utilizării raționale, în 
concordanță cu interesele economiei 
naționale, a bogatului potențial car
bonifer, ceea ce. în condițiile crizei 
energetice mondiale, plasează Co
lumbia într-o situație favorabilă pe 
termen mediu si într-o perspectivă 
mai îndepărtată".

★
CARACAS 5 (Agerpres). —; Pro

ducția zilnică de petrol a Venezuelei 
se va reduce în cursul acestui an cu 
156 000 barili, a anunțat Ministerul 
Energiei și Minelor din această țară.

citat de agenția Prensa Latina. în 
consecință. Venezuela va extrage zil
nic 2 200 000 barili. Producția va pu
tea fi mărită in cazul în care intere
sele naționale ar impune acest lucru.

Paralel, vor fi elaborate programe 
pentru exploatarea mai completă a 
puțurilor active și pentru recuperarea 
altor zăcăminte, cu utilizarea inte
grală a gazului natural pe care îl 
conțin. Totodată, va fi inițiat un pro
gram de noi explorări în vederea 
sporirii rezervelor naționale la 18 mi
liarde barili, fără a se lua în calcul 
cantitățile cuprinse în zăcămîntul de 
la Orinoco, considerat cel’mai mare 
din lume.

*
Potrivit Buletinului oficial al Or

ganizației Țărilor Arabe Exportatoa
re de Petrol (A.O.P.E.C.), statele 
membre trebuie să treacă la măsuri 
de raționalizare în domeniul energe
tic deoarece, in caz contrar, consu
mul intern va absorbi pînă' la sfîrși- 
tul acestui secol jumătate din pro
ducția realizată. Creșterea în ritm 
„accelerat" a consumului în țările 
A.O.P.E.C. — se arată în buletin — 
nu a fost compensată prin suficiente 
descoperiri de noi resurse.

Orașul Bogota, capitala Columbiei, 
este supranumit adesea „trufașul din 
Anzi". Ce anume o fi stirnit acest 
amestec de admirație și invidie? Poa
te ingeniozitatea arhitecților și urba
niștilor capitalei columbiene, care 
au proiectat in așa fel profilu
rile albe ale edificiilor — uriașe 
semne de exclamație din be
ton și sticlă — incit, privite de pe 
avenida Jimenez de Quesada, axul 
orașului, paralel cu lanțul oriental 
al Cordilierilor, aceste siluete semețe, 
care se ridică intr-o zonă de savană 
la o altitudine de 2 600 metri dea
supra nivelului mării, par mult mai 
înalte decît piscurile de la frontiera 
de răsărit a orașului. Poate faptul că 
în Columbia — unde legăturile dintre 
diferite provincii ale țării pe căi 
ferate sau pe șosele sint obstrucțio- 
nate de cele trei lanțuri in care se 
desfac, aici, Anzii — s-a trecut direct 
de lă transportul pe mula (catîr) la 
avion, Bogota devenind centrul unei 
ample rețele de navigație aeriană. 
Poate intensitatea vieții culturale, Bo
gota fiind capitala latino-americană 
unde s-a produs acel șoc al literaturii 
moderne care poartă numele Gabriel 
Garcia Mârquez. autorul vastei fres
ce „Un veac de singurătate", strălu
cită afirmare, a romanului in secolul 
nostru. Poate existența acelui „Mu- 
seo de oro", faimosul muzeu al au
rului din Bogota,' unic in lume.

Pășind pragul muzeului ai impre
sia că te afli într-o lume de basm, o 
lume fascinantă.

Impresionează din cale afară figu
rile umane , în filigran, cu membrele 
sugerate de fire de aur, așa-numi- 
tele tunjas, „caratele" talentului in 
realizarea lor depășind cu mult pe 
cele ale nobilului metal. Unele biju
terii sint confecționate dintr-un 
aliaj special al aurului cu cupru, 
una din marile descoperiri tehno
logice ale indienilor chibcha. stră
moși ai columbienilor de azi. care, 
alături de mayași și incași, au creat 
cele mai strălucite forme ale civili
zațiilor din America antică.

...în Antiohia. zona de podiș cu 
peisaje tulburătoare, de-a lungul văi
lor săpate de ape legendare — Rio 
Magdalena și Rio Cauca — se află 
matca sud-americană a meșteșuguri
lor. Se pare — e un consens de apre-

SEAgențiile DE PRESA 
pe scurtflV>! • ...S

COLABORAREA FORȚELOR DE STINGĂ IN VIITOARELE ALE
GERI DIN PERU. Cele trei organizații ale Blocului Unit de stingă din 
Peru (Partidul Comunist Peruan, Partidul Socialist Revoluționar și Fron
tul Muncitoresc Țărănesc Studențesc și Popular) au ajuns la un consens 
în ceea ce privește programul de acțiune în perspectiva alegerilor gene
rale din luna mai, anunță din Lima agenția Prensa Latina. După înche
ierea negocierilor, se așteaptă ca la începutul săptăminii viitoare cele trei 
organizații să-și anunțe candidații în alegeri și programul de acțiune.

VIZITA LA BEIJING. Ministrul 
apărării al S.U.A., Harold Brown, 
a sosit simbătă la Beijing. într-o 
vizită oficială in R.P. Chineză, la 
invitația lui Xu Xiangqian, vice- 
premier al Consiliului de Stat și 
ministru al apărării naționale al 
R.P. Chineze.

INCIDENTE LA SAN SALVADOR.
După eum informează agențiile de 
presă, criza politică declanșată in 
Salvador a înregistrat, vineri, și as
pecte violente, in cele cîteva inci
dente înregistrate în zona capitalei 
pierzîndu-și viața mai multe per
soane.

DEFICITUL BALANȚEI DE 
PLĂȚI A R.F.G, într-un interviu 
acordat televiziunii vest-germane, 
Karl-Otto Poehl, noul președinte al 
băncii centrale a R.F.G. — „Bun
desbank" — a evaluat la circa 12 
miliarde de mărci deficitul balanței 
de plăți curente a acestei țări pe 
anul 1979, un factor major al defi
citului constituindu-1 creșterea ac
centuată în ultimii ani a „facturii 
petroliere" a țării, care, a apreciat 
el, se va cifra în 1980 la aproxima
tiv 60 miliarde mărci (față de 15 
miliarde în 1973).

I SPORIREA FONDULUI DE IN
VESTIȚII IN IRAK. Cheltuielile 
bugetare și programul de investiții 
ale Irakului pe acest an însumează 

1 8,89 miliarde dinari (circa 30 mi-
| liarde dolari), informează agenția 

irakiană de știri — I.N.A. Alocați-
I ile bugetare însumează 3,65 mi

liarde dinari, ceea ce reprezintă o 
creștere de 14 la sută fată de anul

I trecut, in timp ce fondul de inves- 
. tiții va fi mai mare cu 33,3 la tută 

decit cel de anul trecut.

IN PERSPECTIVA ALEGERI
LOR PENTRU BUNDESTAG. Pre
ședintele P.S.D., Willy Brandt, in
tr-un interviu acordat cotidianului 
„Kolner Stadt Anzeiger" s-a pro
nunțat pentru continuarea coaliției 
guvernamentale dintre partidele 
social-democrat și liber-democrat. 
El a subliniat, totodată, că în ale
gerile pentru Bundestag din acest 
an, P.S.D. urmărește să devină din 
nou formațiunea politică cea mai 
puternică în Camera inferioară a 
forului legislativ.

mai arătat că „Volkswagen" esti
mează că în anul curent va plasa 
pe piața americană circa 325 000 de 
automobile. Anunțarea acestor cifre 
a survenit în contextul în care în 
depozitele marilor firme america
ne constructoare de automobile 
există mari stocuri de autoturisme 
nevîndute, 
restrîngere 
din S.U.A.

ceea ce determină o 
a producției in uzinele

TORENȚIALE care auPLOILE
căzut in Peru in acest început de 
an au provocat pierderi considera
bile, îndeosebi in zona de sud a tă
rii. Numeroase aeroporturi, intre 
care cele de la Maldonado. Iberia, 
Inapari au fost închise, ceea ce a 
provocat perturbata in aproviiio- 
narea regiunii Madre de Dios. In 
provincia Huancavelica, nouă orașe 
sint complet izolate datorită inun
dațiilor.

VICEPREȘEDINTELE 
LUI, Husni Mubarak, a 
bâtă la Beijing, intr-o 
cinci zile in R.P. Chineză.

EGIPTU- 
sosit sim- 
vizită de

TURNEU. — în cursul lunii 
rente, Ian Gilmour, adjunct al 
nistrului de externe britanic, va în
treprinde un turneu în capitalele 
țărilor membre ale C.E.E. pentru a 
susține revendicările Marii Britanii 
privind contribuția ei la bugetul , co
munitar — a anunțat un purtător de 
cuvînt de la Foreign Office. Aces
ta a precizat că emisarul britanic 
va căuta să obțină convocarea în 
cursul acestei luni a unei sesiuni 
extraordinare a Consiliului C.E.E. în 
vederea stabilirii cuantumului con
tribuției britanica la bugetul Pieței 
comune.

cu- 
mi-

GRECIA ȘI SISTEMUL MONE
TAR VEST-EUROPEAN. După ade
rarea sa la Piața comună, la 1 ia
nuarie 1981, Grecia nu va intra 
imediat in sistemul monetar vest- 
european, s-a anunțat la cartierul 
general al C.E.E. din Bruxelles. Po
trivit declarațiilor președintelui 
Băncii naționale a Greciei, Xeno
phon Zolotas, este necesar mai în- 
tîi ca rata inflației din Grecia să 
coboare la nivelul mediu pe C.E.E., 
adică sub 10 la sută, și de abia după 
aceea Grecia ar putea intra în sis
temul monetar vest-european.

„VOLKSWAGEN" PE PIAȚA 
S.U.A. în cursul anului 1979 firma 
vest-germană constructoare de 
automobile „Volkswagen" a vîndut 
292 017 autoturisme pe piața ame
ricană, înregistrînd un spor de 22 la 
sută , al vînzărilor in raport cu ni
velul atins în 1978 — a anunțat un 
reprezentant al companiei. Acesta a

O NOUĂ ANCHETA IN LEGĂ
TURA CU ASASINATUL DE LA 
DALLAS. Ministerul Justiției al 
S.U.A. a făcut cunoscut că va des
chide o anchetă pe cont propriu in 
legătură cu asasinarea fostului pre
ședinte al S.U.A., John Kennedy, 
s-a anunțat la Washington. Ancheta 
va studia, in primul rind, eventuali
tatea de a fi existat un al doilea 
trăgător la Dallas, eventualitate su
gerată de o înregistrare sonoră fă
cută in momentul asasinatului.

încheierea primei etape 
a alegerilor din India

DELHI 5 (Agerpres). — La înche
ierea primei etape a alegerilor legis
lative din India se contura o ten
dință in favoarea Congresului Na
țional Indian (I) condus de Indira 
Gandhi, relevă agenția France Pres
se. Primele indicii in acest sens — 
precizează sursa țitată — s-au ma
nifestat în capitala indiană.

★
Comisia electorală indiană, arată 

France Presse, a ordonat sifhbătă 
organizarea de noi alegeri în cinci 
circumscripții din statul Uttar Pra
desh din cauza înregistrării unor ne- 
regularități. Ca urmare a acestui 
fapt, marți vor fi cunoscuți numai 
titularii a 519 locuri din cele 524 ale 
camerei inferioare.

Plenara C. C. 
al P. C. Mexican

CIUDAD DE MEXICO 5 (Ager
pres). — Plenara Comitetului Cen
tral al • Partidului Comunist Mexi
can, desfășurată la Ciudad de Mexi
co, a hotărit ca cel de-al XIX-lea 
Congres al partidului să aibă loc in 
luna septembrie 1980. Pregătirile 
pentru congres — informează agenția 
Prensa Latina — vor incepe cu dis
cutarea statutului, a programului de 
acțiune și a unei declarații de prin
cipii.—De- asemenea, urmează să fie 
elaborate tezele privind situația ac
tuală din Mexic și poziția P.C.M., 
care vor fi supuse în luna aprilie 
discuției membrilor partidului. După 
cum menționează agenția citată, ple
nara a aprobat directivele privind 
transformarea P.C.M. în partid de 
masă, dezvoltarea bazei sale munci
torești. organizarea și educarea po- 
litico-ideologică a militanților.

Dificultățile economiei 
daneze

COPENHAGA 5 (Agerpres). — Sub 
titlul „Un viitor sumbru" revista „Le 
Nouvel Economiste" publică un arti
col consacrat situației economice și 
sociale a Danemarcei. După ce re
cent a hotărit inghetarea prețurilor și 
veniturilor, guvernul danez a trecut 
la devalorizarea cu 5 la sută a mo
nedei naționale — coroana. Această 
devalorizare, însoțită de un nou pro
gram de austeritate, antrenează, im
plicit, o scădere substanțială a pu
terii de cumpărare. Prin aceste mă
suri se urmărește reducerea ratei 
înalte a inflației — 12 la sută, în 1979 
— dar mai ales a deficitului comer
cial care ia proporții dramatice. Da- 

l toria externă a Danemarcei — scrie 
„Le Nouvel Economiste" — repre
zintă 24 la sută din produsul național 
brut anual. Industria daneză, insu
ficient dezvoltată, nu asigură decît 
40 la sută din exporturile țării. In
dustria navală, altădată cu mare 
pondere in exportul danez. înregis
trează in prezent un puternic recul 
datorită crizei mondiale de comenzi.

Programul de austeritate adoptat 
de -guvernul danez vizează stoparea 
agravării șomajului, fenomen care 
afectează 5.2 la sută din populația 
activă a Danemarcei.
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Graficul de mai sus, reprodus din ziarul vest-german „Frankfurter Rundschau", 
înfățișează creșterea prețurilor in țările capitaliste în 1979. Potrivit previziunilor 
prganizației pentru Colaborare și Dezvoltare Economică (O.C.D.E.), tendințele 
inflaționiste din economia capitalistă se vor menține și chiar se vor amplifica 

în 1980

Comorile noi ale

Anzilor columbieni
cieri al arheologilor și etnografilor 
— că aici, pe podișul Antiohiei, s-a 
obținut prima victorie lin marea 
aventură a cuceririi Anzițor de către 
om. E foarte probabil câ aici să fi 
fost cultivată pentru prima oară 
quinoa (cereală andină. cu un 
bogat conținut. în proteine) și, mai 
apoi, cartoful, pe care incașii din 
Peru îl vor recrea in „laboratoarele" 
lor agricole. Și tot aici se scutură 
de miliarde de boabe covorul verde 
uriaș al plantațiilor de cafea. Si tot 
aici va fi germinat, pe vremuri, 
ideea aliajului pe care vechii meta- 
lurgiști îl numeau tumbago.

...Bellencito este o localitate si
tuată la marginea podișului. încrus-

ÎNSEMNARI 
DE CĂLĂTORIE

tată in Anzii orientali, această mică 
așezare montană nu ocupă însă nici 
măcar unul din ultimele locuri pe 
scara ierarhică a peisajelor exotice, 
atît de abundente la latitudinile 
ecuatoriale. Și totuși, călătorului care 
vizitează Antiohia i se va sugera să 
meargă neapărat și. în provincia Bo- 
yaca și să se oprească la Bellen
cito. Iar la ieșirea din labirin
tul curbelor i se arată, cu o ex
presie de evlavie abia reținută, 
orizontul albastru pe care fumul unui 
conglomerat de coșuri industriale 
execută un ritual pictural : „Am 
ajuns la Paz del Rio. Aici e combi
natul siderurgic de la Paz del Rio... 
Una din primele oțelării moderne 
din America Latină...".

Se spune că o undiță din tum
bago. ilustrare a ingeniozității meș
teșugarilor chibcha în crearea unel
telor, a fost aruncată în cuptorul 
de unde s-a scos prima șarjă de oțel 
la Paz del Rio... Un act simbolic 
ilustrînd perenitatea creației în me
talurgia columbiană. Un adevărat 
dialog între generații, revelînd co
mori vechi și noi ale „trufașului din 
Anzi".

...Discuție la Medellin — centrul 
administrativ al Antiohiei — cu par
lamentari columbieni. Aflăm că, pină 
cu nu prea mulți ani în urmă, Me

dellin,- metropolă- andină cu peste 
2 500 000 de locuitori, ’ avea două 
embleme — o orhidee, simbol al far
mecului peisajelor, și o creangă de 
arbust de cafea, sugerînd ideea că 
înflorirea orașului se datorește plan
tațiilor de „cale colombino" din 
regiune. în ultimul timp li s-a ală
turat o a treia emblemă, o stea 
plutind pe apfe — metaforă a 
seînteii electrice. „scăpărate" din 
energia potențială a marilor flu
vii. Ne spunea un senator, in 
legătură cu apariția „stelei" pe 
hrisovul orașului : „«Vecinătatea» 
dintre creanga arborelui de cafea și 
«steaua» purtată de undele Caucăi 
este ilustrarea trecerii dintr-o epocă 
în care economia noastră era uni
lateral dezvoltată — domina mono- 
producția de cafea — într-o _ altă 
epocă, inițiată în urmă cu cîteva 
decenii, cînd a început «desțelenirea 
industrială» a solului columbian. în
treprinderile pe care le puteți ve
dea, azi, la Medellin fac casă bună 
cu plantațiile ; fabricile cu diferite 
profiluri care au apărut in mai 
multe provincii columbiene — și in 
care bogății importante ale pămîn- 
tului nostru, cum ar fi bauxita și 
cărbunele, sint trecute prin retor
tele industriale care le multiplică 
valoarea — contribuie la lichidarea 
treptată a dependenței de exterior, 
atît de accentuată in trecut, cind 
produceam numai cafea și aduceam 
din afară o mie și una de mărfuri 
din care multe puteau fi fabricate 
de noi, cu resurse proprii. Am și în
ceput să le fabricăm. în aceeași di
recție țintesc și planurile noastre 
ambițioase în materie de energe
tică. Ne gîndim la valorificarea ză
cămintelor de cărbune, cum sint cele 
de la C.errejon, și la extinderea rețe
lei de hidrocentrale. La coborirea 
unui întreg cer de stele pe Cauca și 
Rio Magdalena...".

Era o figură de stil care și-a găsit 
acoperire in fapte. De curînd, presa 
din Bogota relata că hidrocentrala 
de la Etuango de pe Cauca va 
produce, la terminarea lucrărilor 
pentru lărgirea capacităților ei, o 
cantitate de energie egală cu cea 
pe care o consumă în prezent în
treaga Columbie.

...„Ediție specială, ediție specială"...

„Se definitivează proiectul com
plexului carbonifer de la El Cerre- 
jon"....... „Romanul «Un veac de sin
gurătate» cucerește Europa".

...E invazia, in pofida ploii, a mi
cilor vinzători de ziare, pe avenida 
Jimenez de Quesada. Un coleg de 
breaslă columbian, cu care sint 
împreună, trece în revistă titlurile, 
cu scurte comentarii :

— „Cerrejon" : se naște deci un 
nou frate al „titanului" din Bellen
cito....... Proiectul de naționalizare a
băncilor" : acțiune legitimă ; in fond, 
de orientarea instituțiilor financiare 
depinde, în bună măsură, marea 
ofensivă a prezentului... Și succesul 
cărții lui Mârquez face parte tot 
din această ofensivă pentru a- 
firmarea personalității columbie
ne în lume. Căci Macondo, satul 
mitic din „Un veac de singurătate", 
e o alegorie a singurătății, a privațiu
nilor in care mulți columbieni au 
fost nevoiți să trăiască, datorită 
zbuciumatei lor istorii, ca și înapoie
rii economice, cu tot cortegiul de 
consecințe pe plan social.

Evident, lucrurile nu se pot schimba 
de pe o zi pe alta', dar columbienii 
au spart, in mai multe locuri, cercul 
„singurătății", al subdezvoltării, des- 
chizind drumuri noi, care înlesnesc 
contactul cu progresul contemporan. 
Drumuri pe care înaintează în ciuda 
a nu puține vicisitudini, inclusiv ale 
naturii, înfruntate cu mult curaj, așa 
cum au dovedit-o — stau mărturie 
relatările agențiilor de presă — in 
timpul recentului seism, cel mai pu
ternic cunoscut de Columbia în ulti
mul secol.

...Ploaia a stat brusc. Filele ziare
lor proaspăt cumpărate sug ultimele 
picături pe care vîntul le scutură din 
frunzișul copacilor de pe Jimenez de 
Quesada. La poarta hotelului, alți 
vinzători de ziare: „Ediție specială! 
încă o sută de sate din Anzii colum
bieni vor fi electrificate".

încă o continuare, cu bogate sem
nificații simbolice, a „traseului" ima
ginar și totuși atît de real — 
„Museo de Oro—Bellencito"...

Eugen POP

Simbolul Sansberry

* 
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Au trecut sărbătorile de iarnă - parcă au fost demult - cu respec
tivele datini, prognoze, specialități culinare și bilanțuri. Fiecare sfirșit 
de an aduce, pe lingă rafinamentele gastronomiei clasice, și o gastro
nomie a cifrelor, alimentată de o insațiabilă foame de statistici.

Aflăm, astfel, din ultimele date furnizate de Banca Mondială, cit de 
frumos avansează întreaga umanitate. Cum, în patru țări, venitul pe 
locuitor a trecut de 10 000 de dolari, ajungind intre 11 și 15 mii.

Și cum, în 21 de țări, în care trăiește aproape o cincime din 
întreaga populație a lumii, venitul respectiv a fost de 200 de dolari 
sau chiar mai puțin, in unele, de 90-100 dolari pe locuitor - anual.

Probabil că în aceste țări pomul de iarnă - care nu-i obligatoriu 
un brad, ci poate fi și palmier, bambus sau sequoia — a fost destul de 
sărăcăcios împodobit. Este posibil ca de crengile respective să nu fi fost 
atîrnate nici automobiluțe teleghidate electronic, nici păpuși cu micro- 
ordinatoare programate cînd să spună „ma-ma" sau să dea ochii peste 
cap, nici cutii de fondante pralinate cu miez de ananas și ambrozie.

Este posibil ca de crengile respective să nu fi fost atîrnat nici 
măcar un ciob de lut cu un pumn de mălai sau o grămăjoară de orez.

Ei, dacă ar fi avut norocul lui Sansberry...
...In viața de toate zilele, dl. Ray Sansberry este măturător de stradă 

în orășelul Cheraw din Carolina de Sud. Ca stare civilă - 33 ani, 
căsătorit, 7 copiii. Ca stare juridică — infractor. Căci, în ajunul sărbă
torilor de iarnă, a pătruns prin efracție in depozitul de gunoaie al 
orășelului, căutînd ceva haine uzate sau jucării stricate să le aducă 
familiei, intîmplarea a stirnit emoție in localitate - iar acei părinți care 
se întorseseră cu brațele pline, de pachete cu automobiluțe electronice 
ou pus mină de la mină și i-au obținut eliberarea pe cauțiune.

Dar umanitarismul este ifri sentiment care nu are margini — direc
torul principalului supermagazin s-a decis să se transforme în zină 
bine bărbierită și briliantinată și, în prima duminică, a deschis maga
zinul numai pentru Sansberry, invitîndu-l ca în decurs de o oră să ia 
tot ce poftește, cu condiția ca la ieșire să se lase fotografiat alături 
de un moș Gerilă (și de firma magazinului).

Decent, Sansberry nu s-a dus la raioanele cu bijuterii, ci a luat 
ceva îmbrăcăminte, alimente și cîteva jucării. Satisfacția a fost reci
procă : directorul magazinului a scăpat de ceva mărfuri (totuși, criza-i 
criză) și și-a făcut o publicitate. enormă, intercontinentală — iar 
Sansberry avea lacrimi în ochi de fericire.

Devenind - pentru o oră - simbolul ștergerii decalajelor dintre 
bogății și săracii lumii.

...Din păcate, neînțelegînd morala episodului, bogății planetei n-au 
făcut nici colectă pentru a elibera, fie și pe cauțiune, pe săracii 
globului din închisoarea lor - a nevoilor ; ba chiar Banca Mondială 
informează că ajutorul pentru dezvoltare s-a diminuat cu 7 la sută în 
1979. Și nici nu i-au poftit cu mărinimie in magazinul cu minuni - la 
Conferința O.N.U. de la Viena nu s-a putut adopta nici unul din pro
gramele transferului de tehnologie către țările slab dezvoltate.

Așa incit, indiferent dacă pomul sărbătorii lor deșarte este un brad 
sau un palmier, bambus ori sequoia, copiii săracilor lumii au rămas 
să-și caute bucuriile printre reziduurile avuților. Cu ochii înlăcrimați, dar 
nu de fericire. Și în suflet cu ceva care mocnește, mocnește adine.

...Ca un geamăt surd și amenințător, in măruntaiele planetei.
N. CORBU
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