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în spiritul tradiționalelor relații de prietenie, 

solidaritate militantă si colaborare româno - coreene

ÎNCEPEREA convorbirilor
DINTRE TOVĂRĂȘII NICOLAE CEAUSESCU SI KM IR SEN

CONVORBIRI INTRE TOVARĂȘII
NICOLAE CEAUȘESCU

Șl AHMED SEKOU TOURE

Simbătă au Început, la Snagov. 
Convorbirile dintre tovarășul Nii'blăe 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România. și 
tovarășul Kim Ir Sen, secretar ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, pre

ședintele Republicii Populare Demo- 
crhte Coreene.

In cursul convorbirilor a fost ex
primată satisfacția pentru noul dia
log la nivel inalt romăno-coreean, 
menit să contribuie la intensificarea 
si extinderea relațiilor excelente de 
prietenie, solidaritate militanta și 

strinsă colaborare dintre Partidul 
Comunist Român M?T TffftiditT Mun
cii din Coreea, dintre România și 
R.P.D. Coreeană. De comun acord 
s-a manifestat hotărirea de a ampli
fica raporturile de conlucrare dintre 
cele două țări pe plan politic, eco
nomic. tehnico-științifi ■. in toate do- 

nțeniile construcției socialiste. țofes- 
ptmzător ■ Intereselor mor doua po
poare prietene, in interesul cauzei 
generale a păcii și socialismului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Kim Ir Sen au procedat la un 
schimb larg de vederi in probleme 
internaționale actuale. Cei doi condu
cători de partid și de stat au eviden
țiat necesitatea Întreprinderii de mă
suri eficace pentru oprirea cursului de 
agravare a situației internaționale, 
pentru reluarea politicii de pace, des
tindere și independența. In acest sens, 
s-a subliniat importanța respectării 
ferme in relațiile internaționale a prin
cipiilor independenței și suveranității 
naționale, egalității in drepturi și 
avantajului reciproc, neamestecului 
in treburile interne, nefolosirii forței 
sau a amenințării cu forța — condi
ție sjne-qua-non a păcii și stabilită
ții internaționale, a afirmării dreptu
lui fiecărui popor de a se dezvolta li
ber. in conformitate cu interesele și 
aspirațiile sale.

S-a relevat, totodată, faptul că pa
cea. destinderea si securitatea inter
națională reclamă, in actualele con
diții. măsuri ferme in direcția solu
ționării pe cale politică, prin trata
tive, a problemelor litigioase dintre 
state, pe baza respectării intereselor 
tuturor popoarelor și renunțării la 
folosirea forței si la amenințarea cu 
forța.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Kim Ir Sen s-au pronunțat pentru 
adoptarea unor măsuri ferme de 
oprire a cursei înarmărilor, de dezan
gajare militară, de dezarmare și. in 
primul rind. de dezarmare nucleară.

In timpul convorbirii s-a .subliniat 
însemnătatea pe care o prezintă pen
tru îmbunătățirea generală a clima
tului politie mondial înfăptuirea 
unui sistem real de securitate si coo
perare in Europa și a fost relevată, 
in acest context, necesitatea bunei 
pregătiri a reuniunii de la Madrid 
din acest an. menită a da un nou 
impuls înfăptuirii Acordului final de 
la Helsinki, intăririi colaborării și în
crederii pe continent, adoptării unor 
măsuri reale de dezangajare militară 
și dezarmare.

S-a evidențiat importanta partici
pării tuturor, statelor, indiferent de 
mărimea lor, țn condiții de deplină 
egalitate, la viața internațională, re- 
leviridu-se. rolul crescind ce revine 
tarilor in curs de dezvoltare, țări
lor nealiniate în soluționarea, proble
melor internaționale, in imprimarea 
unui curs nou in relațiile interna
ționale.

Convorbirile se desfășoară intr-o 
atmosferă de caldă prietenie și în
țelegere tovărășească.

*
După convorbiri tovarășul Nicolae 

Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au invitat la cină pe to
varășul Kim Ir Sen. A participat 
tovarășul Ștefan Andrei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se-
• cretar general al Partidului Comunist 

Român, președintele Republicii So
cialiste România, a avut, simbătă di
mineață. convorbiri cu tovarășul 
Ahmed Sekou Toure. secretar general 
al Partidului Democrat din Guineea, 
președintele Republicii Populare Re
voluționare Guineea.

Cei doi conducători de partid si de 
stat au analizat posibilitățile existen
te pentru dezvoltarea in continuare 
a colaborării româno-guineeze și au 
avut un schimb de păreri in proble
me actuale ale vieții internaționale.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Ahmed Sekou Tourâ au sublifiiat cu 
satisfacție că relațiile dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Demo
crat din Guineea, dintre România și 
Guineea au cunoscut, in ultimul 
timp, o evoluție mereu ascendentă 
si rodnică, prin transpunerea in via
tă a înțelegerilor -stabilite cu prilejul 
convorbirilor purtate la București și 
ConakryJ S-au relevat, in acest sens, 
rezultatele obținute in promovarea 
colaborării bilaterale, pe nlan politic, 
economic, tehnico-științific, cultural 
si in alte domenii de interes reciproc^ 
Toiodată, a fost exprimată hotărirea 
comună de a amplifica si aprofunda 
continuu — in spiritul si pe baza mă
surilor convenite — conlucrarea din
tre partidele si țările noastre, de a 
extinde cooperarea in producția in- 
dystriahi rii..agricolă. in minerit, de a 
spdfj și diverșitiaa-Jegătții-ihx comer
ciale. de a întări prietenia șl solida
ritatea dintre poporul roman si po
norul guineez. S-a arătat că intensi
ficarea raporturilor româno-guineeze 
este in folosul si spre binele celor 
două state și popoare, al prosperi
tății și progresului lor, al cauzei Pă
cii. colaborării și înțelegerii intre 
națiuni.

Dejun oferit de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului’ Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit, simbătă, un

PLECAREA DIN CAPITALĂ 
A ÎNALȚILOR OASPEȚI GUINEEZI

Examinind evoluția situației inter
naționale. tovarășii Nicolae Ceausescu 
și Ahmed Sekou Toure și-au mani
festat îngrijorarea fată de accentua
rea tensiunii pe arena mondială și 
deteriorarea relațiilor internaționale. 
S-a apreciat că, in aceste condiții, este 
necesar să se acționeze pentru opri
rea cursului spre încordare, pentru 
soluționarea problemelor litigioase 
dintre state numai pe calea tratati
velor politice, pentru reluarea, și 
consolidarea procesului destinderii, 
pe temeiul principiilor deplinei ega
lități în drepturi, respectului inde
pendenței și suveranității iraționale, 
neamestecului in treburile interne, 
nerecurgerii la forță și la amenința
rea cu forța, al dreptului sacru, ina
lienabil, al fiecărui popor de a trăi 
liber, de a se dezvolta de sine stă
tător, fără nici o ingerință din afară. 
S-a considerat, de asemenea, că se 
impune, mai mult ca oricind, să se 
facă totul pentru realizarea unor 
pași concreți in direcția dezarmării, 
și in primul rind a dezarmării nu
cleare.

S-a subliniat că întărirea securi
tății și colaborării pe continentul 
european, realizarea de măsuri con
crete de dezangajare militară și 
dezarmare in Europa răspund cauzei 
generale a păcii, in întreaga lume, 
contribuie la întărirea colaborării pe 
plan mondial. In acest sens, a fost 
evidențiată necesitatea bunel pregă
tiri a reuniunii de ia' Madrid, care 
sâ dea un nou impuls înfăptuirii ca 
un. tot unitar a Actului final de la 
Helsinki și să relanseze politica de 
pace, securitate și colaborare dintre 
state.

In același timp, a fost reliefată 
Însemnătatea intensificării efortu
rilor pentru lichidarea fenomenu

dejun in onoarea tovarășului Ahmed 
Sekou Toure, secretar general al 
Partidului Democrat din Guineea, 
președintele Republicii Populare Re

lui subdezvoltării și instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale, 
care să asigure progresul mai rapid 
al tuturor țărilor și indeosebi al 
celor rămase in urmă, precum și 
stabilitatea politică și economică 
mondială.

De comun acord, s-a subliniat că 
soluționarea problemelor complexe 
ce confruntă omenirea reclamă par
ticiparea activă și egală la viața 
internațională a tuturor statelor, 
indiferent de mărime sau orinduire 
socială, un rol crescind revenind 
țărilor în curs de dezvoltare, statelor 
nealiniate, care reprezintă marea 
majoritate a lumii și sint direct in
teresate în promovarea unei politici 
de pace, destindere și independență 
națională.

Cei doi conducători de partid și 
de stat au relevat marea importanță 
și semnificație a victoriei poporu
lui Zimbabwe, manifest.indu-și spe
ranța că această victorie va accelera 
dezvoltarea economică și socială a 
țării și va însufleți lupta tuturor 
popoarelor asuprite, va îmbărbăta 
mișcările de eliberare națională.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu șt 
Ahmed Sekou Toură au reafirmat 
hotărirea României și Guineei de a 
contribui și in viitor la lupta împo
triva imperialismului, colonialismu
lui și neocolonialismului, a rasismu
lui și apartheidului, la crearea unul 
plimat de pace, securitate, colahma- 
re și înțelegere -In Europa, în Africa 
si in Întreaga lume, la înfăptuirea 
idealurilor de libertate, independen
tă și progres ale tuturor popoarelor.

Convorbirile s-au desfășurat in
tr-o atmosferă de caldă prietenie, în- ( 
țelegere și stimă reciprocă.

voluționare Guineea, șl a tovarășei 
Andree Toure.

Dejunul s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, de caldă pri
etenie.

LA RM. SĂRAT

1 000 de apartamente 
peste prevederile cincinalului

In perioada care a 
trecut, din acest an. 
constructorii din ca
drul șantierului nr. 3 
Rm. Săra,! al între
prinderii de construc- 
ții-monța.i a județului 
Buzău au predat la 
cheie, in noile cartiere 
ale orașului. 304 apar
tamente. Numărul to
tal al apartamentelor 
construite in Rm. Sărat 
se ridică astfel la

4 183. Sprijiniți îndea
proape de oamenii 
muncii din unitățile 
economice și de viito
rii locatari, construc
torii au asigurat con
diții pentru a realiza, 
pină la șfirșitul anu
lui, circa 1 000 de a- 
partamente peste pre
vederile actualului 
cincinal. (Dumitru Dă- 
năilă).

LA BORZE^JI Instalație complet automatizată
Intre instalațiile puse în func

țiune in ultima vreme pe marea 
platformă petrochimică de la 
Borzești. cea pentru fabricarea 
bisfenolului ocupă un loc aparte, 
atit din punct de vedere al con
strucției. cit și al tehnologiei 
de fabricație întregul proces de 
producție este automatizat, fiind 
supravegheat și dirijat de la pu
pitrul de comandă.

Pe baza unei tehnologii ori
ginale, elaborată de specialiști 
de la ICECHIM București, insta
lația realizează un produs chi
mic obținut pentru prima dată 
in țara noastră ’— bisfenolul.

Materia primă din care se ob
ține b constituie fenolul și ace
tona, fabricate țot in combina
tul de la* Borzești. Inginerul 
Mihai Traian, șeful instalației, 
ne spunea că. datorită noii teh
nologii românești, fenolul este 
înnobilat intr-un grad nemai- 
atins pină acum. ob|inindu-se 
un produs cu o valoare de pes
te cinci ori mai mare.

La ce se folosește noul pro
dus și care este valoarea lui ? 
La această întrebare ne-a răs
puns inginerul Nicolae Tonoiu, 
directorul uzinei de cauciuc sin

tetic și produse petrochimice, 
în cadrul căreia funcționează 
noua instalație :

— Bisfenolul are largi utilizări 
în industria medicamentelor, a 
lacurilor și vopselelor, precum 
și in alte ramuri ale econo
miei. Prin obținerea acestui 
produs, pe platforma din Bor- 
zești se renunță la import, ceea 
ce contribuie la realizarea unor 
importante economii valutare.

La ora cind transmitem aceste 
rinduri, primele cantități de 
bisfenol au ajuns la beneficiari. 
(Gheorghe Baltă).

Tovarășul Ahmed Sekou Toure, 
secretar general al Partidului Demo
crat din Guineea, președintele Repu
blicii Populare Revoluționare Gui
neea. împreună cu soția, tovarășa 
Andree Toure, care s-au aflat intr-o 
scurtă vizită in țara noastră, au pă
răsit simbătă Capitala.

Oaspetele a fost inspt.it în această 
vizită de tovarășii Mbussa Diakjte. 
Mamadv Keita, Abdauiaye. Țoure,,.

■ Senatnon Behanzin. Mamady Kabn. 
Alafe Kourouma — miniștri, de alte

■ persoane oficiale.
Ceremonia plecării înalților oaspeți 

a avut loc pe aeroportul OtoPeni. Pe 
frontispiciul aerogării se aflau por
tretele tovarășilor Nicolae Ceaușescu 
și Ahmed Sekou Tourâ, încadrate de 
drapelele de stat ale României și 
Guineei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu si tovarășul 
Ahmed Sekou Toure, tovarășa An

dree Toure au sosit împreună la 
aeroport.

Numeroși locuitori ai Capitalei pre- 
zenți la aeroport au ovaționat cu 
căldură pe cei doi conducători de 
partid și de stat, dind glas satisfac
ției față de noua intilnire dintre to
vărășii Nicolae Ceaușescu și Ahmed 
Sekou Toure, menită să contribuie la 
amplificarea relațiilor de prietenie si 
colaborare dintre partidele, țările și 
popoarele noastre. '

Or gardă militară, aliniată pe aero
port. a prezentat..Amorții. Au fost in
tonate imnurile de sfat ele Guineei 
și României. Cei doi conducători cie 
partjd și de stat au trecut in revistă 
garda de onoare.

Tovarășul Ahmed Sekou Tourâ și 
tovarășa Andree Toure și-au luat 
apoi rămas bun de la persoanele ofi
ciale române venite la aeroport. Erau 
prezenți tovarășii Virgil Cazacu. Ton 
Coman, Gheorghe Radulescu. Stefan 
Andrei, Mihai Gere, Nicolae Giosan,

Richard Winter. Ilie Radulescu, mem
bri ai C.C. al P.C.R. și ai guvernului.

La ceremonia plecării au fost pre
zenți Kerfalla Cisșe. ambasadorul 
Guineei in țara noastră, și membri 
ai ambasadei, precum și Trifun Niko- 
lici, ambasadorul Iugoslaviei la Bucu
rești.

Un grup de pionieri au oferit to
varășului Nicolae Ceaușescu. tovară
șei Elena Ceaușescu. tovarășului Ah
med Sekou Toure și tovarășei An
dree Toure buchete de flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a 
luat apoi rămas bun de la tovarășul 
Ahmed Sekou Toure. Cei doi condu
cători de partid și de stat și-au strins 
îndelung miinile, s-au imbnătișat cu 
căldură. La rindul lor. tovarășa Elena 1 
Ceaușescu și tovarășa Andrâe Toure 
și-au luat rămas bun. și-au strins 
miinile cu prietenie.

La ora 13.45 aeronava cu care că
lătoresc inalții oaspeți a decolat.

*

inspt.it
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„a fi In frunte Înseamnă 
a ridica Întregul colectiv"

De la dialogul din cadrul discuțiilor individuale - la faptele de muncă
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„Voinicul" 
din fintînâ

Un copil de trei ani a căzut in
tr-un put forat cu multă vreme 
in urmă, la o adincime de aproape 
100 de metri. Copilul s-a oprit 
la 8 metri intr-un fel de nișă 
unde a rămas înțepenit. Firește, 
la suprafață nu putea ieși singur, 
iar in adine putea să cadă in 
orice clipă, dacă nu era cumin
te. Dar la sfaturile si îndemnu
rile celor de sus a fost extraor
dinar de cuminte și ascultător. 
După ce oamenii au încercat 
să-l scoată cu tot felul de 
fringhii, fără să reușească, un 
sondor care se afla in concediu 
în' sat (Guzești *— Mehe
dinți) a avut ideea de a se 
săpa un canal oblic pină la 
punctul cu pricina. Tot el, agă
țat cu fringhii și clrlige de 
șolduri și picioare, a coborit cu 
capul in jos pină la copil și l-a 
scos afară. Voinicul a fost dus 
imediat la spital și se află în 
afară de orice pericol.

Dacă era 
un altul?

In fața restaurantului din co
muna Gilău, județul Cluj, sta
ționa autobasculanta 31-B-3782 a 
Trustului de construcții hidro
tehnice Someș-Criș. tn cabină, 
cu ușa deschisă, nu se afla ni
meni. Pe banchetă insă era o 
servietă plină cu bani. In res
taurant, șoferul Simion Fodor 
„cinstea" o bere cu șeful său de 
coloană, Nicolae Roman.

— Ați avut in mașină o ser- 
întrebat
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vietă cu bani? — l-a 
un milițian pe șofer,

— Aoleu, nu cumva o 
aripi, vai de capul 
Aveam acolo 24 000 lei. 
ția muncitorilor de 1 
Săcuieu.

Dacă nu era milițianul ci un 
răufăcător 7

Cine „botează" 
străzile ?

în rubrica șa de „Accente"^ re
vista „Ramuri" sesizează faptul 
că in municipiul Craiova există 
o serie de artere foarte impor
tante, care poartă numele unor.j. 
iluștri necunoscuți. Alte străduțe 
insă, precum cea denumită De- 
cebal, sint atît de scurte, incit 
numără numai o singură casă, 
iar ..ulicioara" care se cheamă 
Dacia nu este învrednicită 
nici măcar cu o locuință, tn 
schimb, artere de largă circula
ție se numesc: Vintului. Bătrinlrc 

1' lor. Petunilor (ăl dăitaa rc,i“<. lip
sește de pe indlMoaJre dim mo-'~ 
țipe necunoscute nouă);. «.o 

Așa cum se întreabă redacto
rul prestigioasei reviste, ne în
trebăm și noi: oare nu s-ar 
putea ca unele artere de circu
lație graiovene să ne amintească 
de Frații Buzești; de Elena 
Farago, de Tuculescu. de Titu- 
lescu sau de Theodor Aman ?
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> fi făcut 

nostru ! 
retribu- 

la lotul
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Virajul inutil
Va să zică, după ce a băut 

a băut. în loc să se ducă
culcare sau să-și vadă de... ame
țeala lui, Ștefan Vlașin din 
Vișeu de Sus, județul Maramu
reș, a urcat la volanul autoturis
mului personal l-MM-6899 și a 
pornit la drum. Drumul nu 
prea i-a ajuns, de vreme ce a 
tamponat un alt autoturism 
(l-MM-1935). care circula regu
lamentar. In loc să oprească și 
să aibă... curajul răspunderii, el 
a apăsat pe accelerator. La 
foarte scurt timp însă, ca si cind 
nici usturoi nu mâncase, nici 
gura nu-i mirosea, el a revenit 
la locul faptei, după ce o 
instalase la volan pe... filcă-sa- 
Cum manevra nu i-a reușit, el 
a fost „virat" spre miliție.

Petrecere
cîntecCU...

tn familia lui Nlcolae Stan din 
Petrila avea loc o petrecere. Cu 
glume, cu cintece si veselie. Ca 
orice petrecere. Totul a decurs 
in firescul lucrurilor, pină in 
clipa in care intre Nlcolae But 
și Aurel Burtea, doi dintre invi
tații gazdei, a intervenit o alter
cație, deși n-aveau nimic de îm
părțit intre ei. De la ceartă s-a 
ajuns la un scandal în toată 
regula. Celor doi nu le-a mai 
ajuns casa gazdei si au ieșit 
afară, in stradă, luîndu-se la 
bătaie. Si nu s-au potolit pină 
ce primul dintre el, grav lovit, 
n-a ajuns la spital.

Si cind te aîndești că petrece
rea s-ar fi putut desfășura, ca 
și pină atunci, in firescul lucru
rilor, dacă cei de față ar fi in
tervenit la timp să-i despartă 
pe cei doi. Dar nimeni n-a miș
cat un deget, de parcă ar fi 
asistat la un spectacol.

Nedorit spectacol si fără 
plauze.

Fane 
din Măciucă

O-

Auzind că au același drum. 
Petre Anca din Vaideeni — 
Vilcea s-a bucurat că are cu 
cine schimba o vorbă si n-o să-i 

. fie urît, mai ales că era o 
noapte de smoală. Cel care-l 
însoțea era Matei Ștefan din 
Măciuca (..Dar spune-mi Fane, 
că așa-mi place auzi?"). „Aud" 
— a răspuns Petre Anca, dar 
n-a mai apucat să-i spună Fane 
lui Fane, că Fane l-a si pocnit 
drept in moalele capului, i-a 
luat banii si ceasul de la mină, 
după care a dispărut în noapte. 
A dispărut, dar i-a fost dat să 
apară la lumina zilei in fata or
ganelor de miliție. Acum Fane 
se află la... locul lui. in aștepta
rea pedepsei, care va fi pe mă
sura faptelor.
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Petre POPA 
și corespondenții „ScinteiT^

într-una din zilele trecute mă 
găseam la întreprinderea textilă „Su
veica" — București. Doream să 
aflu cit mai multe despre Ion Popes
cu, ajutor de maistru, care, Ia discu
țiile individuale cu membrii de 
partid, s-a angajat să preia condu
cerea unei secții cu rezultate mal 
slabe și să o aducă, să o mențină în 
fruntea întrecerii socialiste.

Ce s-a întîmplat de atunci, din ia
nuarie. pină acum, la început de 
mai 7

O primă discuție o am cu membrii 
biroului comitetului de partid din în
treprindere.

Mircea Țintea, maistru la tesăto- 
rie : „Popescu ne-a obișnuit cu ase
menea initiative. în mai. anul trecut, 
pe cind conducea secția a patra, 
fruntașă de 11 ani. a cerut să i se în
credințeze cea mai slabă secție — 
nr. 2, schimbul „A". A cerut — i s-a 
dat. După ce a făcut-o fruntașă, din 
ianuarie a preluat secția a 12-a, 
schimbul „C“. Și pe aceasta a adus-o 
pe locul întîi. Noi am folosit aceas
tă,,. rotire a lui Popescu de la o sec
ție la alta tocmai pentru a demonstra 
și altora că ..omul sfințește locul". 
Mai mult, de cite ori popularizăm 
inițiativa și rezultatele aplicării ei 
adăugăm că nu i s-au creat lui Po
pescu condiții deosebite „de seră". în 
nici unul din cazuri, aș putea spune 
că. dimpotrivă, pretențiile noastre au 
fost mai mari".

Este, dealtfel, o Idee pe care co
munistul Ion Popescu a dezvoltat-o 
și în adunarea generală de concluzii 
a discuțiilor individuale, concreti- 
zînd-o prin angajamentul său de a 
prelua o secție mai slabă, de a munci 
bine oriunde și orieînd.

Exemplul personal 
înseamnă răspundere, 
inițiativă, convingerea 

că mereu este loc 
de mai bine

...Firesc, reporterul dorește să vor
bească și cu comunistul Ion Popescu.

După ce este căutat și găsit, îmi dau 
seama că am în fată un om cu care 
discuția se înfiripă anevoie pentru că 
gindul lui este în altă parte.,. în în
treprindere lucrează din 1953 ; este 
membru de partid din 1957 ; are 10 
oameni în subordine la 67 de războaie 
(norma ar fi 48 de mașini). Caută 
mereu ca toti lucrătorii „să fie la 
același nivel", să poată acționa pe 
orice post, „de aceea ori eu, ori re- 
glorul, ori firăreasa stăm pe lingă 
cel nou. să învețe, să știe el să re
medieze. dar mai bine să nu ajungă 
acolo". A lăsat „ușa încrederii larg 
deschisă", a experienței împărtășite,

chipuiti. o jumătate de oră războiul 
ar fi stat. Știți... lipsa mea se cu
noaște. p resimt oamenii, mașinile, 
producția...".

— M-am convins. Aveți dreptate.
Și ne-am despărțit prieteni după 

ce mi-am făcut... autocritica pentru 
jumătatea de oră pe care i-am ră
pit-o.

După discuția avută cu Ion Popes
cu am avut senzația că în mină nu 
am decît un capăt al firului... de 
adevăr. El ducea însă spre secția de 
tesătorie : acolo se afla întregul „mo
sor" pe care trebuia să-l „deapăn". A 
doua zi, la locul de muncă, mă ajută

la fel; „dacă omul este ajutat și încu-
rajat să învețe, dar rezultatele nu se 
văd înseamnă că are lacune în con
secvență". Ce metode aplică 7 Nimic 
neobișnuit, iebit din comun : preia 
schimbul din mers, așa cum este 
corect să se facă, vine cu o jumătate 
de oră mai înainte de începerea pro
gramului și tine ori de cîte ori este 
nevoie scurte „operative" care cel 
mai adesea sînt „aplicații pe caz în 
plenul familiei noastre, muncito
rești". în rest, muncă de la om la om: 
un sfat, o vorbă de încurajare, o 
luare de atitudine fată de risipă, in
disciplină („greutățile valutare prin 
care se aduce bumbacul" sau „ce vor 
spune beneficiarii din cele 21 de țări 
unde pleacă produsele pe care le 
executăm 7") etc., etc.

Stă cu ochii îndreptați mai mult 
spre secția tesătorie. Simt că se gră
bește și ii adresez o ultimă întreba
re : care era ultima operație pe care 
a executat-o înainte de a fi început 
discuția noastră 7 „Eram la o mașină, 
reglam o suveică nouă ; nu am venit 
să discutăm pină nu a mers. Vă in-

maistrul Vasile Szabo, un om în vîr- 
stă : „Avem în tesătorie 30 ajutori de 
maiștri. 10 din ei corespund la cerin
țele actuale, ceilalți, zicem noi, sînt 
în formare, deși a cam trecut timpul 
peste el". Citi pot deveni „Popești"? 
— il întreb. „După măsurile luate 
pentru perfectionarea pregătirii pro
fesionale și specializare, cu multi din 
ei vom reuși, dar..." îi simt ezitarea 
în glas și continuu : dar ce altceva ar 
trebui să mai fi adăugat 7 „Experien
ța de viată, calități deosebite de or
ganizare. dragoste fată de muncă, 
pasiune, voință — lucruri care nu se 
prea predau la aceste cursuri". Dar 
tovarășul Ion Popescu de unde le 
are 7 „De la unul, de la altul, de pe 
aici, unde s-a format ca om. Lucru
rile astea „au prins", vezi bine, mai 
repede la el". Dar mai sînt și alții 
care deși s-au format aici și spun că 
au vechime...... Sînt. firește că sint,
și cu vechime, dar, vorba cuiva, pot 
să am «o academie în cap*, dar dacă 
celălalt mai are și dragoste dă muncă 
și pasiune pentru ceea ce face o ia 
înainte".

În unități ale cooperației meșteșugărești din Craiova

înainte de repararea obiectelor...
...trebuie reparată calitatea serviciilor

Aflăm de la tovarășa Georgeta 
Sfirlează, vicepreședintă a Uniunii 
județene a cooperativelor meșteșugă
rești Dolj, că în orașul Craiova exis
tă patru mari dispecerate care răs
pund cu promptitudine „prezent" la 
orice solicitare. Am format primul 
număr de telefon — 1 43 03. al coope
rativei.-,,Igiena", care-trimite la do-, 
miciLiu ajutoare pentru curățenie -in’ 

- cașă. spălat, călcat și toate. celelalte 
1 treburi" gospodărești. ,Ne-a.. răspuns 
imediat și amabil un om care s-a in
teresat de adresă, de ora Ia care am 
dori să înceapă treaba, ne-a consultat 
cam cit de mare e apartamentul, și 
cite și mai cite.

Am format alt număr de telefon 
— 3 33 89 — al dispeceratului coope
rativei „Constructorul", oare dispu
ne de meșteri în repararea de 
instalații sanitare, electrice, de apă, 
plus meșteri care execută construcții 
și reparații la clădiri.

— Cu ce v-am putea servi 7
— Dacă ar putea veni...
— Nu vine nimeni. Veniți dumnea

voastră la noi.
Invitația la dispeceratul meșteșuga

rilor — chiar cînd îți curge apă in 
casă — este una dintre practicile care 
încă mai persistă în unele dintre uni
tățile noastre de servicii proprii. De 
ce ești invitat acolo 7 Pur și simplu 
să te audă ce dorești, ce lucrare ai de 
făcut, iar funcționarii să-ți facă, pe 
bază de declarație, devizul. Cind vin 
însă meseriașii la fața locului, fac ei 
alt deviz. La fel se petrec — la Cra
iova — lucrurile și în cazul cind do
rești să-ți repari televizorul. Trebuie 
să te duci personal la unitatea res
pectivă.

— De ce 7 — l-am întrebat pe to
varășul Stan Boțea, tehnician la ser
viciul producție aJ U.J.C.M.

— Pentru ca omul să aducă la ate
lier și dovada că și-a plătit taxele la 
poștă pentru televizor.

— E absurd și inutil. Omul poate 
face acest lucru și în clipa cînd a in
trat la el în casă depanatorul. Așa se 
petrec lucrurile în toată tara.

întrerupem aici dialogul cu tehni
cianul de Ia U.J.C.M, și să continuăm

sondajul în punctul numit Valea 
Vlăicii. Formăm 3 36 70. E numărul 
de telefon al dispeceratului coopera
tivei „Arta populară".

— Am avea un covor de dat Ia 
curățat — zicem noi. Sîntem o fa
milie de oameni bătrini și sufe
rinzi...

— Covor la curățat 7 se. miră vo
cea de la ..celălalt capăt al firului, Mai 
reveniți. Și telefonul se închide.

f Am revenit de trei ori'; dar cu ace-- 
lași rezultat.

Am mai încercat să facem o coman
dă și la cooperativa „Oltenia", dar 
acolo nu ne-a răspuns nimeni.

A doua zi am discutat din nou cu 
tovarășa Sfirlează, chiar cu tovarășul 
președinte al U.J.C.M., Constantin 
Baran. De cum a început discuția, au 
și început amîndoi, pe întrecute, să 
se lamenteze :

— Anul trecut — zicea președintele 
— am avut o sarcină de plan la ser
vicii publice cu 40 la sută mai mare 
față de 1978, iar din 285 de mili
oane lei n-am realizat decît 215 mi
lioane. Nu știm ce-o să facem în a- 
cest an, cind creșterea față de 1979 
este de 45 la sută !

Le-am relatat pe larg despre son
dajul nostru cu o zi în urmă, cind 
unele dintre cooperativele pe care le 
au în subordine n-au înțeles încă un 
lucru foarte bine cunoscut — și anu
me, acela că serviciul la domiciliu 
e nu numai o obligație, un lucru 
strict necesar, dar și... aduce bani 
buni cooperației și că dacă aceste 
servicii ar merge bine, cetățenii n-ar 
mai apela la meseriași de ocazie.

Mai punem o întrebare : am aflat 
de la UCECOM că anul acesta va 
trebui să generalizați metoda abona
mentelor în toate serviciile publice. 
Ce rezultate aveți pină acum în 
această direcție 7

— Păi în această privință — ne-a 
răspuns președintele — noi am cam 
mers... ca racu’. Din 38 de abonamen
te făcute in anul trecut n-am mai 
rămas cu nici unul. Și-au retras oa
menii calitatea de abonat pentru că 
n-am reușit să le îndeplinim cerin
țele. N-avem piese de schimb.

Lăsind la o parte faptul că nu peste 
tot sint necesare piese de schimb (in 
construcții, treburi gospodărești, spă
lătorii etc.) și deci această lipsă nu 
justifică nici pe departe „mersul ca 
racul" al cooperației meșteșugărești 
craiovene, problema pieselor de 
schimb — tn special în cazul aspira
toarelor.,— rămine. o problemă pe 
care comerțul ;și fabricile producă
toare n-au reușit s-o rezolve decit 
parțial. Am vizitat, împreună cu to
varășa Georgeta Sfirlează, unul dintre 
atelierele care repară asemenea ar
ticole de uz casnic — „Metalocasnica". 
Erau acolo pe lavițe, în rafturi și in 
boxe peste o sută de aspiratoare. Ni
meni nu lucra la repararea lor. Am 
întrebat pe șeful atelierului :

— De ce ați depozitat aici atitea 
aparate fără să le faceți nimic 7

— Așteptăm să treacă 60 de zile. 
Dacă în acest interval de timp 
întreprinderea „Electroargeșul" din 
Curtea de Argeș nu ne livrează pie
sele de schimb necesare, cetățeanul 
care are la noi aspiratorul sau alt 
aparat electrocasnic defect își ridică 
din atelier obiectul și 11 duce la ma
gazinul de unde l-a cumpărat. Acolo, 
în schimb i se dă altul nou. iar pe 
cele defecte magazinul le colectează 
și le trimite înapoi la fabrica produ
cătoare. Așa se întîmplă că unii 
cetățeni nu-și pot folosi unele 
aparate de uz casnic — piese de ca
litate, bine finisate — pentru că lip
sesc din dotare) accesoriile cele mai 
banale : mașinile electrice de gătit nu 
au rezistențe (producător „Unio" Satu 
Mare), tranzistoarele „Gloria" n-au... 
claviatură (producător „Tehnoton" 
Iași), aspiratoarele, despre care v-am 
vorbit, n-au rulmenți pentru schimb.

Așa cum aminteam, lipsa unora 
dintre piesele de schimb nu poate 
însă justifica în nici un caz faptul că 
dispeceratele cooperației locale sînt 
dezorganizate și cu atît mai puțin a- 
cela că la UCECOM ni s-a vorbit de 
generalizarea abonamentelor pentru 
servicii publice, iar la Craiova se ge
neralizează., desființarea lor.

Gh. GRAURE

în secția a 12-a continuăm „depă
natul" cu șeful țesătoriei, George Gu- 
tium : „Popescu ăsta, ca să zic așa, 
este un dur : nu admite justificări 
cusute cu ată albă. Și totuși oamenii 
îl caută tot mai mult pentru că ală
turi de el se lucrează cu spor, se 
ciștigă bine. Fug de el. da așa scrieți, 
leneșii și comozii, cei cărora le place 
treaba de mintuială".

„Care este cel mai greu 
loc de muncă ?

Incredințați-mi-l mie !“
Prezent mereu- printre războaiele 

de țesut, ajutorul de maistru pune 
mîna. lucrează efectiv, nu arată nu
mai cu degetul : „tu faci aia. tu faci 
cealaltă" — așa cum din păcate mai 
procedează unii fără să-și suflece și 
ei minecile. Poate că asta îl doare 
cel mai mult pe comunistul Ion Po
pescu atunci cînd se angajează să ia 
mereu și mereu în primire o secție 
slabă pentru a o duce în rîndul frun
tașilor și de fiecare dată pe locul în
tîi. dar lucrînd. în fond, cu aceiași 
oameni, cu aceleași mașini, cu aceeași 
materie primă. în aceleași condiții. 
Dar punînd suflet in tot ce face. Ori
ce clipă pierdută i se pare de neac- 
ceptat. Tocmai de aceea nu vrea „să 
rațeze clipa".

Asist la o discuție între șeful țesă- 
toriei și secretara comitetului de 
partid, tovarășa Elena Tall. E adusă 
în discuție dorința (din nou dorința) 
lui Ion Popescu de a prelua o altă 
secție mai slabă, acum dună ce sec
ția a 12-a a ajuns și ea ne primul 
loc. Pină la urmă învinge următoa
rea rațiune, stabilită prin consens : 
„Este mai bine să rămină deocam
dată pe Ioc. Ceea ce era de demon
strat (omul sfințește locul) a fost de
monstrat. Acum urmează să găsim 
alte mijloace — politice, organizato
rice. chiar administrative — pentru 
a realiza un reviriment în munca ce
lorlalți ajutori de maiștri din secțiile 
1, 2, 4, 6, 7, 16, care mai „șchioapătă". 
Problema problemelor tn fabrica 
noastră este tn prezent exportul. Și 
secția a 12-a produce numai pentru 
export. Popescu și colectivul cu care 
muncește sînt garanția calității pro
duselor fabricii".

Prin urmare, comunistul Ion Po
pescu a întrebat, de curind, din nou: 
„Care este cel mai greu loc de mun
că 7" și i s-a răspuns : „Secția a 12-a, 
ocupanta locului întîi tn întrecere, 
locul unde se realizează producția 
destinată exportului și unde oamenii 
de calitate sînt chemați să se Întreacă 
pe ei înșiși".

Si, cum am văzut, se întrec 1
Virgil GHEORGHIȚA

Noi blocuri de locuințe, construite in stilul arhitectonicii locale, pentru mun
citorii forestieri din Nehoiu, județul Buzău, viitor centru urban
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„Nevinovatele pastile" 
și responsabilitățile volanului

OMUL Șl VIAȚA
RAȚIONALĂ

„Un munte de om", cum se spune, 
abia a mai reușit să tragă automobi
lul pe dreapta, după care a leșinat. 
Și astfel, un grav accident rutier a 
putut fi evitat. Cercetările au pus în 
evidență faptul că omul de la volan 
se hotărise să mai slăbească, dar nu 
prin adoptarea unui regim rațional 
de alimentație recomandat de spe
cialist, ci. după sfatul,., unor prieteni, 
își autoadministra diuretice. Or, s-a 
demonstrat că acestea pot provoca 
hipotensiune, stări proaste șl leșinuri.

Pilulele nu pot înlocui alimentația 
echilibrată, odih
na și mersul. pe 
jos — dar pot 
deveni deosebit 
de periculoase 
cînd cel care ape
lează la ele se 
mai urcă și la 

. volan. Pentru că,
din păcate, se mal întîlnesc situații 
cînd unii, după ce' au terminat servi
ciul, se urcă la volanul autoturismu
lui și parcurg fără întrerupere sute 
de km. întrucît, gindesc ei, cîteva 
pastile o să le alunge oboseala, o să 
le mențină atenția trează și reflexele 
nealterate. Analiza accidentelor pro
duse de aceste categorii de șoferi 
arată că multe din ele puteau fi evi
tate dacă înainte de a porni la drum 
se odihneau, în Ioc să „se drogheze" 
cu medicamente și cafele.

După cum se știe, șoferii trebuie 
să execute tot timpul manevre com
plexe, care solicită atît sfera conști
entă, cît șl reflexele, implicînd mo
bilitatea, anumite procese psihice și 
senzoriale. Aceste operațiuni sînt in
fluențate negativ de substanțele care 
acționează asupra sistemului nervos 
central. Tranchilizante ca meproba- 
matul, napotonul, diazepamul repre-

In împrejurimile Capitalei, co
operația de consum a amenajat 
cîteva plăcute locuri de odihnă și 
recreare. între acestea se află hanul 
și restaurantul „Buda", amplasate 
in pădurea de pe malul Argeșului, 
la 19 km de București, pe șoseaua 
spre Alexandria. Complexul dispu
ne de camere cu confort modern și 
de un restaurant care oferă zilnic 
un sortiment variat de specialități 
culinare și de zahana.

Complexul de Ia Măgurele, si
tuat în vecinătatea modernelor edi
ficii de învățămînt și cercetare 
științifică din comuna eu același 
nume, pune la dispoziția vizitatori
lor un hotel cu 200 locuri de cazare

în camere cu confort de categoria 
întîi, un restaurant, o cramă și o 
cofetărie. Tot la Măgurele se află 
și un modern magazin Supercoop, 
bine aprovizionat cu o gamă di
versă de mărfuri industriale.

La 15 kilometri de Capitală, pe 
drumul spre Călărași, în apropiere 
de pădurea Pustnicul — la Bră- 
nești — se află un restaurant și o 
terasă In aer liber, care asigură 
servirea vizitatorilor cu gustoase 
specialități culinare, grătar, za
hana, pescărie. Restaurantul orga
nizează, la cerere, petreceri fami
liale și mese festive.

în foto : Hotelul din cadrul Com
plexului de la Măgurele.

zintă o grupă de medicamente care 
calmează, reducind starea de tensiu
ne psihică, diminuind agitația psiho- 
motorie șl tulburările emoționale. In 
doze mari însă, pot produce încețo- 
șarea vederii, imposibilitatea adaptă
rii la lumină (fotofobia). Cercetări 
experimentale ingenioase, efectuate 
în ultima vreme, au putut evidenția 
și diminuarea performanțelor psihiee 
și motorii. Statisticile arată că șofe
rii cărora li s-au administrat tran
chilizante, deși prezentau un com
portament aparent normal, făceau 

greșeli de con
ducere și provo
cau mai frecvent 
accidente.

Un alt factor 
dăunător dato
rat tranchilizan
telor este acela 
de potențare a

efectului deprimant cu băuturile al
coolice. După o doză obișnuită de me- 
probamat, napoton sau diazepam, con
sumul unei mici cantități dealcool fun 
pahar de bere) poate provoca depri
marea sistemului nervos central, stare 
incompatibilă cu circulația la volan pe 
drumurile publice. Ac,esta este mo
tivul pentru care tranchilizantele, atît 
de frecvent folosite actualmente, cu 
rost sau fără rost, mai ales, au fost 
denumite „alcool în tablete". Neuro- 
lepticele (clordelazina, levomeproma- 
zinâ, tioridazina etc.) reprezintă o 
altă grupă de substanțe cu efecte 
complexe a căror acțiune asupra sis
temului nervos central este mai pu
ternică chiar decît aceea a tranchili
zantelor, iar efectul de potențare 
exercitai de băuturile alcoolice este 
deosebit de mare. Neurolepticele nu 
trebuie folosite niciodată în timpul 
conducerii autovehiculelor. Unele an- 
tihistaminice (romerganul, nilfanul și 
în oarecare măsură feniraminul) aui 
efecte deprimante asemănătoare cu 
acelea produse de tranchilizante și 
neurpleptice. fiind și ,ele la rîndul lor 
potențate de băuturile alcoolice^ 
Aceste medicamente folosite curenti 
în diferite boli alergice (urtîcarii, 
rinite, edem angioneurotic etc.)' nu 
trebuie administrate în timpul con
ducerii autovehiculelor.

Este cunoscut că hipnoticele sau 
somniferele (ciclobarbitalul, dormi- 
talul, fenobarbitalul) sint substanțe 
utilizate, pentru producerea, și men
ținerea somnului. Deprimarea sis
temului nervos central prin hipnotice 
și sedative are consecințe negative 
mai ales la șoferi. Numărul greșelilor 
de conducere cresc și odată cu aces
tea riscul accidentelor (șoferii pot 
adormi la volan). Este important de 
știut că acțiunea sedativă a unui 
comprimat de fenobarbital luat seara 
la culcare în scop hipnotic se poate 
prelungi timp de citeva ore și în 
cursul dimineții următoare, în anu
mite situații. La fel, abuzul de as
pirină poate provoca dureri de cap 
(tocmai efectul invers fată de cel 
scontat), stare de neliniște, tremură- 
turi, țiuituri în urechi, scăderea acui
tății vizuale.

Un comitet internațional, care a a- 
nalizat aspectele medicale ale răniți- 
lor și deceselor datorate automobilu
lui, atrăgea atenția încă din 1970 a- 
supra administrării medicamentelor, 
reamintind următoarea regulă : „Me
dicii care recomandă medicamen t 
susceptibile de a avea efecte nega
tive, nedorite, asupra reacțiilor sen
zoriale, mentale sau psihice au obli
gația să-și informeze pacienții în le
gătură cu acestea și, în special, în 
legătură cu modificarea capacității 
de a conduce un autovehicul".

Dumitru RADUCANU 
farmacist

Procesul mesei 
de bucătărie

Precum atleții, care, după o cursă lungă, 
nu se pot opri dintr-odată din alergare, tot 
astfel Smaranda C. și Alexandrina C. — 
fostă noră și, respectiv, fostă soacră — 
după terminarea înfățișărilor legate de di
vorț, și-au mai încrucișat spadele într-un 
ultim și senzațional proces. Și-au dezbătut, 
pe două trepte de jurisdicție, drepturile 
asupra poziției mesei din bucătărie.

Lupta a început într-o după-amiază la 
ora 17. Fosta noră venea de la serviciu, 
fosta soacră călca rufe :

„La rugămintea de a părăsi bucătăria 
pentru că trebuie să mănînc, tov. Alexan
drina C. mi-a răspuns că în bucătărie se 
află masa dînsei și face ce vrea pe ea, toată 
ziua. Așa stind lucrurile, mi-am cumpărat 
și eu mobilă de bucătărie, iar masa dînsei 
am scos-o pe antreu".

„Casus belii" fusese creat. Și totuși, răz
boiului procesual încă nu i-a fost dat să 
izbucnească. S-a mai încercat o ultimă so
luție amiabilă : cererea de defalcare a spa
țiului în vederea unui schimb de locuință. 
Primăria n-a acceptat și ostilitățile s-au 
întetit :

„După primirea rezultatului negativ, tov. 
Al.C. a convocat prietenele in bucătărie 
pentru diferite consultări. Le-a servit cu 
băuturi alcoolice și cafea, iar zațul l-a 
aruncat în chiuvetă (...). Nici nu termina
sem bine desfundarea tubului de canali
zare și tov. Al.C. reintră in bucătărie și 
mă dă la o parte de Ia chiuvetă, pentru a-și 
spăla vasele".

Era prea de tot. Ca să se cumpere altă 
chiuvetă și să fie scoasă a soacrei pfe sală,- 
nu se mai putea. Ar fi înlocuit chiuveta, ră- 
mineau conductele, înlocuia conductele, 
rămînea canalul, înlocuia canalul, răminea

dreptul la folosință comună pină la vărsa
rea Dîmboviței in Argeș, apoi a Argeșului 
în Dunăre și tot așa pînă se ajungea Ia 
partajarea oceanului planetar. De aceea a 
părut cit se poate de firesc asaltarea din 
timp a justiției. Cu două capete de acțiune 
limpezi și răspicate :
• stabilirea locului și poziției mesei ;
• o dezavuare solemnă a agresiunilor cu 

zaț.
Prima Instanță a respins acțiunea ca 

neserioasă. Fosta noră și fosta soacră nu 
s-au descurajat și și-au continuat duelul in 
faza superioară de jurisdicție. Dar asta n-ar 
fi nimic. Dacă, după proces, cumva vreuna 
din părți iși convoacă iar prietenele in 
bucătărie pentru consultări 7 Și dacă se 
apucă iarăși să bea cafea 7 Abia atunci să 
te tii judecăți 1

Din partea unor oameni fără prea multă 
judecată.

Chilipir 
din profanare

Petiția înregistrată sub numărul 740 159 Ia 
Circumscripția 12 de miliție ar putea fi con
siderată o mostră de umor negru, dacă n-ar 
fi fost îndemnată de o indescriptibilă amă
răciune :

„Tovarășe comandant (...), vă aduc la cu
noștință că în ziua de 7 ianuarie la cimiti
rul Ghencea civil am constatat că mi s-a 
furat de la mormînt monumentul de mar
mură, fig. S bis. Vă rog insistent să cerce
tați cazul și în caz de depistare să mă 
anunțați la adresa de mai sus".

Fapta era incredibilă, dar nu fără pereche, 
într-o singură lună și de la aceeași... adresă 
au dispărut cinci monumente. Fiind lună de 
iarnă, și supraviețuitorii răzbind mai greu 
la locurile de care îngrijesc, majoritatea 
furturilor n-au fost observate decît cu in-

tîrziere. Totuși, după numai patru zile de la 
înregistrarea sesizării citate mai sus, cu 
sprijinul a doi oameni de bun simt și co- 
recți, făptuitorul era prins.

Venise din nou, înainte de Ivirea zorilor, 
sărise gardul și „operase". Ca și in ocaziile 
anterioare, n-a întîmpinat nici o greutate 
pentru a desprinde monumentul de soclu, 
sistemul de ancorare executat de coopera
tiva „Constructorul" fiind lipsit de orice 
siguranță. A tîrît piesa de marmură pină 
la o spărtură a gardului — nu se știe cum, 
neobservată de administrația instituției 
respective — a scos obiectul prin spărtură, 
iar el a sărit împrejmuirea. N-a fost nici o 
problemă să-1 convingă pe șoferul unei 
basculante (Dudulean Vladimir) să-i trans
porte piesa, contra unui litru de vin, la loc 
sigur. Doi cioplitori, cu suflet de om nu de 
piatră, au observat Insă încărcarea monu
mentului și au somat șoferul basculantei să 
oprească. Astfel s-a aflat cine era hoțul 
profanator : lacob Marian, zis Burghezu, 
fiul lui Constantin și Georgeta, șofer cu 
locurile de muncă schimbătoare, domiciliat 
în strada Neptun nr. 9 C.

Faptele acestui ins lipsit de scrupule 
sînt mai prejos de orice comentarii. Sur
prinzătoare sint circumstanțele care le-au 
înlesnit. In afară de amintitele deficiențe 
de construcție și de gospodărire, frapează 
chilipirgismul meschin datorită căruia I.M. 
și-a găsit cărăuși și beneficiari. El se posta 
în preajma atelierului de specialitate de pe 
bd. Bucureștii Noi și acosta amatori de mo
numente care nu găseau rîvnitul material. 
Cu aceeași șușoteală dezgustătoare a bișni
țarului de „blugi", de „Kent" sau de caseto- 
foane, I.M. momea potențialul cumpărător 
al obiectelor. Obiecte ce, prin valoarea lor 
de întrebuințare, ar fi trebuit să îndemne 
mai curind la corectitudine și resemnare.

lacob Marian și-a primit o meritată pe
deapsă. Ceilalți să rămină cu remușcările 
și cu temerea că, odată și odată, ar putea 
deveni ei înșiși victimile chilipirglsmului, 
ale apucatului cu japca și închiderii com
plice a pleoapelor conștiinței.

Inocența
Textual, din piesele acțiunii de divorț, 

Introdusă de I. Pătrașcu și respinsă, pe 
bună dreptate, de Judecătoria sectorului 4 :

— în fapt, încă din primii ani de căsă
torie, pirita a avut o conduită de duritate, 
lipsită de afecțiune și prețuire față de mine, 
fiind gata de ceartă și scandal, prOvocind 
numeroase discuții șl neînțelegeri, in 
cursul cărora, de fiecare dată, imi aducea 
ofense și mă injuria cu expresii și epitete 
care răneau demnitatea mea de om și de soț, 
cum și mîndria mea personală, in acest mod 
îndepărtindu-se sufletește de mine. Mereu 
eram făcut golan, prost, bețiv, afemeiat...

— ...Afemeiat 7
— Da, cea mal urttă comportare față 

de mine s-a datorat unei malforniațiunl de 
ordin psihic, și anume starea de gelozie de 
care era stăpînită în mod continuu. Nu era 
vorba de o gelozie oarecare, ci de o profun
dă carență moral-sufletească, de o maladie 
periculoasă ce întunecă rațiunea și poate 
duce la gesturi necugetate, la finaluri dra
matice și ireparabile.

— Spre exemplu 7
— Spre exemplu, fiind organizatorul gru

pei sindicale, am avut relații pe linie sin
dicală cu o tovarășe care avea unele neca
zuri personale. Dar pirita, în obsesia ei 
produsă de gelozie, a denaturat aceste re
lații Și s-a declanșat contra mea cu un re
gim de teroare nemaipomenit, greu de re
produs...

— ... Cum ar fi...
— ... Cum ar fi într-o zi cînd am fost la 

pescuit și lăsasem un alt coleg de serviciu 
să-mi tină locul de gardă. M-a reclamat la 
serviciu că am fost cu acea tovarășe.

— Și nu fuseseti ?
— Bă da, pentru că pirita nu voia să mai 

meargă ea cu mine la pescuit ! Dar s-a pro
dus un fapt și mai grav. Pentru că nu mai

puteam să mă odihnesc și eram în pericol 
să nu mai dau randament la serviciu, fiind 
torturat de pirită mai în toate nopțile și 
amenințat că mă va ucide în somn sau mă 
va desfigura, m-am dus într-o zi la o prie
tenă să o rog să mă sprijine. Aceasta m-a 
ascultat cu atenție și, pentru că era o pro
blemă dificilă, m-a rugat să-i spun- toată 
povestea noastră, între timp servindu-mă și 
cu o cafea, discutînd apoi toată durerea mea. 
O altă locatară din bloc a anunțat-o pe 
pirită că eu m-aș fi dus la acea prietenă 
în alte scopuri, iar pirita a alarmat tot 
blocul și ne-am pomenit cu larmă la intrare.

— Ce a făcut prietena 7
- — Prietena i-a spus că nu sînt acolo. Dar 

m-a căutat și m-a găsit.
— Unde v-a găsit 7
— în șifonier.

Din caietul 
grefierului

Martorul B.Gh. :
— Contestatorul a intrat înjurind în șe

dință, iar pe inginerul-șef l-a prins de băr
bie și i-a zis : „Ești un Don Juan".

Contestatorul:
— Precizez că am înjurat viața mea, pe 

mine însumi. O să rideți, dar ăsta e adevă
rul. Tovarășului inginer-șef nu i-am făcut 
nimic, doar l-am gîdilat sub bărbie cu de
getele, așa cum mă joc cu fetița mea de 
cinci ani.

(Din dosarul Judecătoriei Brașov 
nr. 3 558/79).

„Mie mi s-a plins copilul -că pîrttul nu 
ține la el-. Am auzit și noaptea plingerîle 
copilului".

(Martorul Z.M. în dosarul Judecă
toriei Brașov nr. 514/79).

Sergiu ANDON



SCINTEIA — duminică 11 mai 1980 PAGINA 3

Un 
obiectiv 

clar

FIECARE JUDEȚ - CU BAZA
PROPRIE DE LEGUME

impune 
in prezent ÎNTREȚINEREA CULTURILOR
Pentru buna aprovizionare a popu

lației cu legume, la ședința Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. din noiembrie 1979 s-a trasat 
Ministerului Agriculturii și Indus
triei Alimentare, comitetelor județe
ne de partid, consiliilor unice agro
industriale sarcina de a lua măsuri 
ferme pentru intensificarea produc
ției de legume în profil teritorial, 
astfel ca fiecare județ să-și asigure 
necesarul pentru consumul propriu, 
în lumina acestor indicații, organele 
de specialitate au elaborat un pro
gram pe baza căruia producerea și 
valorificarea legumelor au fost așe
zate pe baze noi.

Zilele trecute, la o ședință de lu
cru ce a avut loc la Ministerul A- 
griculturii și Industriei Alimentare, 
la care au participat directorii trus
turilor horticole județene, s-a apre
ciat că noua organizare a legu- 
miculturii a permis desfășurarea 
unei activități mult îmbunătățite față 
de trecut, a deschis calea generaliză
rii tehnologiilor noi, sporind cointe
resarea celor care lucrează în secto
rul legumicol. Aceasta se reflectă în 
creșterea producției și a cantităților 
de legume livrate. în numeroase ju
dețe —■ Alba. Bistrița-Năsăud. Boto
șani, Hunedoara, Maramureș, Timiș, 
Sibiu și altele — livrările la fondul 
de stat pe primele patru luni ale 
anului au fost îndeplinite. Desigur, 
condițiile climaterice din această pri
măvară au îngreunat desfășurarea 
normală a activității în legumicul- 
tură, ceea ce a determinat ca unele 
produse de sezon destinate aprovi
zionării pieței să se obțină cu intir- 
ziere. Dar aceste condiții nu pot jus
tifica neajunsurile care continuă să 
se manifeste în activitatea unor fer
me legumicole și care au făcut ca in

unele județe — Argeș. Bihor. Buzău, 
Brăila. Constanța, Dolj, Ialomița, Il
fov. Teleorman, Tulcea — să nu se 
îndeplinească planul d.e livrări la le
gumele de sezon. Este o situație care 
ridică din nou problema instaurării 
unei discipline ferme în respectarea 
tehnologiei fiecărei culturi de le
gume.

îndeplinirea planului la producția 
de legume este hotărîtă, în primul 
rind. de cultivarea integrală a supra
fețelor cu fiecare din sortimentele 
prevăzute. Potrivit programului de 
măsuri privind desfășurarea lucră
rilor agricole de primăvară, planta
rea legumelor trebuie să se 
cheie pînă la 15 mai. Din 
tele furnizate , de Direcția 
nerală economică a horticulturii 
minister rezultă că pînă la 7 mai au 
fost insămințate și plantate aproape 
210 000 hectare cu! legume, lucrările 
fiind avansate in județele Arad, Bi
hor, Brăila. Cluj., Harghita, Mehe
dinți. Olt și Timiș. Sint necesare 
măsuri organizatorice și tehnice pen
tru intensificarea lucrărilor de plan
tare indeosebi în fermele legumicole 
din județele Argeș. 
Severin. Neamț, 
unde programul 
realizat doar in 
la sută. Această 
întîmplătoare. în 
viteza zilnică stabilită la 
fost realizată in proporție 
30—60 la sută. Desigur. în 
a plouat, dar întotdeauna legumicul
torii au lucrat și pe ploaie, umidita
tea solului favorfeind prinderea mai 
bună a răsadurilor. Iată de ce este 
necesar ca specialiștii, conducerile 
unităților agricole să respecte grafi
cele de plantare, de aceasta depin-

în- 
da- 
ge- 
din

Bacău. Caraș- 
Prahova, Suceava, 
de plantări a fost 

proporție de 50—70 
intîrziere 
județele

nu este 
amintite, 

plantări a 
de numai 
multe zile

luate în vederea

zînd atit realizarea producției prevă
zute. cît și eșalonarea livrărilor.

Corespunzător sarcinii stabilite de 
conducerea partidului, fiecare județ 
trebuie să-și asigure din producția 
proprie legumele de care are nevoie, 
îndeplinirea acestei sarcini impune 
ca în fiecare fermă, unitate a- 
gricolă și comună să fie cultivate in
tegral toate suprafețele prevăzute. 
Tn aceste zile, paralel cu măsurile 
luate în vederea realizării progra
mului de plantări, cu sprijinul orga
nelor de specialitate.. în toate unită
țile cultivatoare vor fi verificate, 
prin măsurători la fața locului, su
prafețele cultivate.

între măsurile
sporirii producției de legume se în
scrie și atribuirea unor suprafețe de 
teren din perimetrul construibil al 
localităților urbane șl rurale, pro
prietate de stat sau cooperatistă. în
treprinderilor și instituțiilor care au 
cantine, precum și locuitorilor din a- 
ceste localități in vederea cultivării 
lor cu legume. în multe județe au 
fost identificate și atribuite din vre
me suprafețe însemnate de teren : 
Ialomița — 244 hectare, Constanța — 
239 hectare. Mureș — 194 hectare, iar 
în municipiul București — 200 hec
tare. Sint însă și județe — Galați, 
Arad, Bacău. Sibiu. Teleorman. Vil- 
cea — în care prea puține întreprin
deri și prea putini oameni au intrat 
In posesia terenurilor pe care ar dori 
să le cultive cu legume. Este necesar 
ca aoeastă acțiune să fie mai intens 
susținută acum, deoarece tocmai în 
aceste zile se pun bazele recoltelor 
acestui an.

Realizarea planului la producția 
de legume presupune deopotrivă e- 
xecutarea neîntirziată și cu cea mai 
mare răspundere a lucrărilor de in-

>

O lucrare de sezon : întreținerea cul
turii de tomate. Aspect de muncă 
surprins la întreprinderea de sere 

Oradea

treținere. Neglijarea acestor lucrări 
— așa cum s-a intimplat anul trecut 
în multe unități agricole — duce la 
scăderea producției și chiar la com
promiterea culturilor.

în mod deosebit se cere să fie 
extinsă aplicarea acordului global. 
Potrivit reglementărilor Ministerului 
Agriculturii și Industriei Alimentare 
și Uniunii Naționale a Cooperative
lor Agricole de Producție, retribuirea 
cooperatorilor care lucrează in legu
micultura urmează să se facă și in ce
reale. măsură care are drept scop 
permanentizarea forței de muncă în 
acest sector.

în aceste zile hotărîtoare pentru 
producția de legume a acestui an, 
comitetele județene de partid, orga
nele agricole județene, consiliile 
agroindustriale au datoria să asi
gure cultivarea tuturor suprafețelor 
Ia fiecare sortiment în parte si exe
cutarea la termenele stabilite și de 
cea mai bună calitate a lucrărilor de 
întreținere, astfel incit să se obțină 
producțiile prevăzute.

H. IOAN

Omul de știința spune

IA TĂ CUM A fl PUTEA ECONOMISI 
UN MILION DE LEI"

Directorul de întreprindere replica

„M DAR ASTA CAM CERE 
BĂTAIE DE CAP!"

Un dialog care n-a avut loc, dar care oglindește soarta 
unei realizări privind aplicabilitatea ultrasunetelor în 

prelungirea vieții acumulatoarelor

Acumulatoarele constituie, știm cu 
toții. procedeul cel mai banal de 
transformare a energiei chimice in 
energie electrică și. în același timp, 
cel mai uzual sistem de stocare a 
energiei electrice. Din păcate, în mo
mentul de față, posibilitățile acestei 
inmagazinăn sint limitate dacă avem 
în vedere că numărul de kilowați/ore 
pe kilogramul de acumulator esțe 
încă redus, iar randamentul de trans
formare incă scăzut. Dar deoarece 
tehnologiile care vor revoluționa ac
tualele sisteme mai au incă nevoie 
de timp pentru a se impune și cum 
industria noastră solicită in număr 
tot mai mare aceste acumulatoare, 
se cuvine ca în prezent să facem tot 
ce este posibil să stoarcem de la ele 
tot ce ne-ar putea da.

Este și raționamentul pe care cu 
siguranță l-a făcut și dr. inginer Ilie 
Gavrilă, conferențiar la Institutul po
litehnic din Brașov, care, timp de 
aproape două decenii, s-a ocupat in 
mod deosebit de acumulatoare, abor- 
dîndu-le din toate direcțiile, utilizind 
cei mai diverși electrozi și electroliți, 
supunindu-i la cele mai diverse tra
tamente. Din multitudinea stimulen- 
ților fizici sau chimici testați a re
marcat o pistă ce merita să fie abor
dată : ultrasunetele. Din nou. zeci de 
experiențe de laborator pe acumula
toare de toate soiurile și categoriile, 
cu fascicule de ultrasunete cu inten
sitățile și frecventele cele mai diverse.

Muncă asiduă, tenace. încununată în 
primul rind cu un doctorat privind 
aplicabilitatea ultrasunetelor în ener
getică, iar apoi cu un brevet de in
ventator acordat de O.S.I.M.

Face publice rezultatele muncii sale 
In anul 1974 la Conferința națională 
de acustică și stîrnește senzație. Ace
leași reacții și teribil interes in ria
dul specialiștilor la un congres inter
național de la Praga. unde participă 
împreună cu profesorul V.P. Mihu de 
la Facultatea de fizică din București, 
coautor al invenției și indrumătorul 
fostului doctorand Ilie Gavrilă. Re-

O descoperire 
care, la scara economiei 

naționale, valorează 
miliarde 

cu indiferența și rutina
in luptă

Pentru aplicarea Decretului privind recuperarea si valorificarea resurselor materiale refolosibile
La Combinatul de produse sodice din Govora

DE CE AU RUGINIT PREOCUPĂRILE
PENTRU VALORIFICAREA FIERULUI VECHI? de

Avem în față adresa cu numărul 
7976 din 10 martie a.c. emisă de Com
binatul de produse sodice Govora și 
expediată către întreprinderea jude
țeană pentru recuperarea și valorifi
carea materialelor refolosibile din 
Rimnicu Vilcea. Prin ea. de fapt, se 
face o revenire la alte adrese trimise 
în urmă cu șase luni. Ce a 
această circulație a hîrtiiior ?

— în urma înlocuirii unor piese 
uzate — ne spunea tovarășul 
lae Vidoiu, directorul comercial al 
combinatului — au rezultat o seamă 
de ventile, vane și conducte. Toate 
sint din oțel inoxidabil, care nu mai 
corespund condițiilor tehnice de 
funcționare din instalațiile noastre 
datorită gradului ridicat de uzură. 
Întrucît nu este vorba de cîteva zeci 
de kilograme, ci de peste 50 tone de 
piese din oțel inoxidabil, am conside
rat de datoria noastră să le punem 
la dispoziția combinatelor siderurgi
ce producătoare de oțeluri speciale, 
în același scop ne-am adresat — 
încă din luna octombrie 1979 — și 
Centralei pentru prelucrarea și co
lectarea deșeurilor metalice Bucu
rești. Ba, mai mult, odată cu adre- 

; sele am înaintat și buletine de ana
liză sau certificate de calitate, toc
mai pentru a urgenta lucrurile. Dar 
în locul unor măsuri operative și fi
rești, ne-am trezit zilele trecute cu 
un delegat de la întreprinderea ju
dețeană de recuperare și valorificare 
a materialelor refolosibile. care n-a 
făcut altceva decit să ne ceară copii 
după adresele și certificatele emise 
cu luni de zile în urmă, și să rămi- 
nem în așteptare...

Pornim pe urmele acestei avalan
șe de hîrtii. Primul popas — in de
pozitul de fier vechi al combinatului 
vilcean, căutînd piesele uzate din 
oțel inoxidabil după ce mai întîi am 
consultat evidențele de la depozit. 
După fișele din evidența magazine
rului Petre Lazăr, muntele de vane, 
ventile și conducte n-ar măsura 
decit... 14 tone. „N-am mai înregis
trat ce-au adus secțiile — recunoaște 
magazinerul — pentru că m-aș fi în
cărcat degeaba cu gestiunea. (!!!) La 
fel am procedat și cu piesele uzate 
din fontă și oțel pentru care n-am 
mai acceptat să semnez hote de pre- 
dare-preluare".

Este limpede. Sute de tone de 
piese și subansamble au fost pur și 
simplu aruncate la întîmplare prin 
tot felul de depozite, fără a se mai

stirnit

Nico-

ține, cît de cît, o evidență a acestora. 
Practic, nimeni din combinat nu știe, 
fie și cu aproximație, cită fontă și 
oțel vechi există in cele trei rampe 
improvizate. După spusele gestiona
rului de depozit, cantitatea de repere 
uzate din oțeluri inoxidabile ar fi 
fost cu mult mai mare dacă, pe 
parcursul anului trecut, nu s-ar fi 
strecurat prin vagoanele încărcate cu 
fier vechi și asemenea piese. De fapt, 
la fel sint „gospodărite" și piesele 
uzate din cupru. Dovada o fac cele 
aproape 2 tone de conducte „prote
jate" doar de oxidul care s-a așter-

• Cînd recuperarea me
talului este acoperită de 
avalanșa hîrtiiior ® Cu un 
sudor și un vagon nu se 

face primăvară 
in depozite

nut peste ele și lăsate vraiște într-un 
depozit.

L-am informat despre aceste negli
jențe pe inginerul Ion Vasilescu, 
șeful serviciului . mecano-energetic. 
Lui îi revine sarcina de a stabili ce 
piese și subansamble iau drumul de
pozitului de fier vechi și de a dirija 
spre atelierul central pe cele care 
pot și trebuie să fie recondiționate. 
Uimirea sa trădează, odată in plus, 
că n-a mai trecut prin depozitele cu 
pricina cam de multă vreme. In lo
cul unei măsuri imediate pentru pu
nerea la adăpost a conductelor de 
cupru aruncate la voia intîmplării 
undeva in marginea combinatului, 
inginerul Vasilescu a preferat altă 
soluție : „îi vom amenda pe cei de 
la montaj-reparații, ca să nu mai 
ducă altă dată cuprul la fier vechi".

Evident, se pune întrebarea : de ce 
este expediat cu țîrîita spre combi
natele siderurgice fierul vechi din 
incinta combinatului de produse so
dice ? O întrebare la care se pot da 
două răspunsuri. Pe de o parte, pen
tru astfel de transporturi Direcția re
gională C.F.R.. Craiova nu dispune 
de un număr suficient de vagoane, 
în 20 de zile din luna martie, bună
oară, a fost repartizat pentru prelua
rea fierului

prindere un singur vagon ! Pe de 
altă parte, transportul este îngreunat 
și de conducerea Combinatului de 
produse sodice Govora, care nu a luat 
măsuri pentru pregătirea, pieselor 
agabaritice pentru livrare. Un singur 
sudor repartizat la depozitele de fier 
vechi ca să taie sutele de suban- 
samble pentru a fi încărcate in va
goane nu poate face mare lucru.

La încheierea anchetei noastre am 
cerut punctul de vedere al ingineru
lui Vasile Săvulescu, directorul com
binatului :

— într-adevăr. problema recuperă
rii și valorificării materialelor refo
losibile a stat, oarecum, la periferia 
preocupărilor noastre, a consiliului 
oamenilor muncii, a specialiștilor din 
combinat. . După apariția celor două 
decrete, am trecut la o acțiune ceva 
mai hotărîtă, dar nu pe toate planu
rile impuse de această activitate. 
Dovada rezidă in faptul că în primele 
două luni ale anului am recondițio
nat piese și subansamble in valoare 
de numai 511 766 lei, Ceea ce este pu
țin față de posibilitățile noastre. 
Avem deci motive să fim nemulțu
miți și să acționăm mult mai ener
gic. în primul rind, am hotărit să 
constituim in cadrul secției de mon- 
taj-reparații un atelier profilat pe 
recondiționarea pieselor și suban- 
samblelor, în afara echipelor exis
tente la nivelul instalațiilor care 
aveau pină acum aceeași sarcină. în 
al doilea rind, vom întări forța de 
muncă din depozitul central de fier 
vechi în vederea pregătirii materia
lelor pentru încărcarea în vagoane, 
în sfirșit, dar nu în ultimul rind, 
vom amenaja o platformă corespun
zătoare și vom asigura o evidență 
strictă a materialelor intrate în de
pozitul de fier vechi, pe fiecare sor
timent in parte.

Sint măsuri care, aplicate stărui
tor, vor soluționa și problema va
lorificării corespunzătoare a materia
lelor refolosibile. Dealtfel, pînă la 
apariția acestor rinduri au și fost în
treprinse unele acțiuni, intre care or
ganizarea atelierului de recondițio- 
nare și sortarea materialelor din de
pozite pe categorii. Deci se poate. 
Perseverați 1

„Dacă pot alții, 
putem și noi !“

Suedia, țară cu o suprafață 
449 500 kmp, din care 52 la sută
este acoperită cu 'păduri, se numă
ră printre principalele țâri din 
lume producătoare si exportatoare 
de;. celuloză și liirtie.' Re'cuperării 
maculaturii i se acordă însă o aten
ție maximă, aceasta constituind 48 
la sută din materia primă necesară 
producției de hîrtie. (în țara noas
tră procentul de recuperare a fost 
în 1979 de circa 21 la sută).

Recuperarea deșeurilor de hîrtie 
în acea tară este organizată ast
fel : 1) în instituții, fabrici, școli 
și in alte unități și întreprinderi, 
hirtiile și cartoanele, indiferent de 
dimensiuni, nu se aruncă in coșu
rile de gunoi, ci se colectează in 
cutii speciale care poartă inscrip
ția „Retur hîrtie". Asemenea cutii 
confecționate din carton sau mate
rial plastic sint așezate la toate 
locurile de muncă. Zilnic, la sfîr- 
șitul . programului, hirtia colectată 
se strînge în saci din plastic sau 
din alte materiale, de către perso
nalul de serviciu, care sint preluați 
apoi de unități specializate numai 
pentru această activitate. 2). De la 
locuințe, colectarea se face o dată 
pe săptămînă, dimineața la ora 7. 
Cu o zi înaintea zilei stabilite și 
cunoscute de toți, locatarii se în
grijesc să pună în pungi din ma
terial plastic hîrtiile de care nu 
mai au nevoie (ziare, reviste, cărți, 
Cartoane etc), așezindu-le într-o 
ordine desăvirșită în holul blocu
lui sau in fața casei. In ambele 
situații sistemul de colectare func
ționează ireproșabil, caracterizin- 
du-se pfintr-o punctualitate de 
ceasornic.

Inspirat de cele văzute în Sue
dia, am aplicat sistemul de colec
tare a hirtiei la „ARPIMEX". în
treprindere din subordinea Minis
terului Industriei Ușoare. Deși unii 
au fost Ia început sceptici, numai 
după cîteva zile totul a început să 
funcționeze ireproșabil. Cred că 
experiența poate fi generalizată 
peste tot. Nu sint necesare nici in
vestiții, nici cheltuieli suplimen
tare.

S. SPATARU
director la „ARPIMEX”-București

la baloții de fin și paie. Dacă în 
anii anteriori se aruncau însemna
te cantități de sirmă, in anul 1979 
peste 170 tone sirmă au fost strân
se in pachete de cîte un metru lun
gime și predate la baza de y apro
vizionare ca materiale ft'foldsibile. 
Cele mai mari cantități au fost, pre
date de întreprinderile agricole de 
stat din Goești — 28 tone, Giubega 
— 25 tone, Craiova — 18 tone, Sa
dova — 17 tone etc. Nu peste tot 
s-a manifestat aceeași înțelegere 
pentru recuperarea sirmei. Astfel, 
la întreprinderile agricole de stat 
din Brabova șl Dăbuleni nu s-a re
cuperat decît cite o tonă de sirmă. 
Apreciez că există pretutindeni po
sibilitatea de a se recupera 95 la 
sută din cantitatea de sirmă primi
tă pentru balotat.

Constantin DASCALU
Craiova

vistele de reputație mondială „Ultra
sonics" și „Maschinenmarkt" îi pun 
Ia dispoziție paginile lor. în presa 
română, revistele „Energetica" și 
„Știință și tehnică" (după ce revista 
„Electrotehnica" îi respinsese mate
rialul) semnalează realizarea ingine
rului Ilie Gavrilă drept o mare des
coperire științifică. Și iarăși expe
riențe, de data aceasta în proba ho
tărîtoare a practicii industriale, sol
date cu încercări cu reușită catego
rică la întreprinderea de piese auto 
din Sibiu și la întreprinderea meca
nică Săcele. Se demonstrează, fără 
nici un dubiu, că o soluție de acid 
sulfuric — utilizată ca electrolit — 
supusă timp de 15 minute acțiunii unui 
generator piezoelectric de ultrasunete 
cu frecvența de doi megaherți dă 
rezultate spectaculoase. Un acumula
tor tratat în acest fel își mărește ca
pacitatea de încărcare cu 30—35 la 
sută. în comparație cu unul nețratat, 
conducînd practic aproape la o du
blare a vieții acftmulatoarelor.

Reproducem cîteva exemple con
crete din testele efectuate în condi
țiile exploatării industriale : un eleC- 
trostivuitor a, lucrat cu acumulator 
ultrasonat 8 ore în loc de șase cit 
lucra normal, iar un electromobil și-a 
mărit autonomia de la 80 la 130—140 
km ! Și, lucrul cel mai demn de re
marcat, un acumulator de fabrică cu 
o durată de funcționare de un an — 
dar care de regulă nelucrînd nici 
șase luni datorită de cele mai multe 
ori unor vicii de realizare a porozi- 
tății plăcilor și a unor condiții dure 
de exploatare — își mărește timpul 
de funcționare pină la 16 luni !

Ce înseamnă acest lucru transpus 
la scara întregii economii ? După 
cum afirmă dr. ing. I. Gavrilă, ple
ci nd de la un calcul făcut de un con
tabil de la intreprinderea din Săcele

(care cheltuie anual două milioana 
de lei cu acumulatoarele) orice în
treprindere de mărime medie poate 
realiza o economie de un milion de 
lei pe an. Or. avind in vedere că uti
lizarea acumulatoarelor este generală, 
este ușor de socotit că pe întreaga 
economie s-ar ciștiga, fără exagera
re. miliarde de lei 1

Din nefericire, aceste miliarde con
tinuă să fie doar un calcul al hirtiei 
și nu beneficii reale. Iar aceasta pen
tru simplul motiv că invenția uni
versitarului brașovean continuă să 
rămina incă o preocupare a autorului 
și a altor două — trei întreprinderi, 
dar nu pentru că profesorul Gavrilă 
n-ar dori-o. ci. pur si simplu, așa cum 
se mai întimplă (din păcate cu reali
zări valoroase, se poticnește în dru
mul său spre afirmare de nepăsare 
și comoditate din partea celor care ar 
trebui să fie interesați. Altfel nu se 
explică de ce pină in prezent nimeni 
n-a încercat să preia această proble
mă și in primul rînd Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini de 
care aparține industria electrotehni
că. Sau poate chiar Ministerul Apro
vizionării Tehnico-Materiale, avind 
în vedere că soluționarea acestei pro
bleme ar aduce economii de mii de ' 
tone de plumb, metal deficitar și 
scump.

Este de mirare, de pildă, atitudi
nea întreprinderii de transporturi 
București care, deși are un contract 
de cercetare cu Politehnica din Bra
șov, convinsă fiind de eficiența și 
importanța metodei, nu a trecut to
tuși la aplicarea ei pe motivul pue
ril. ne spune dr. ing. I. Gavrilă, că 
„dă prea multă bătaie de cap cu in
struirea celor care trebuie să efec
tueze operația de ultrasonare", lucru 
dealtfel deloc adevărat.

Propunerea autorului invenției, 
rațională și simplă : să se stabilească 
o întreprindere oarecare care să achi
ziționeze un generator de ultrasune
te, împreună cu un cristal de rezervă 
și folosind un personal instruit In 
prealabil să realizeze ultrasonarea 
acumulatoarelor din întreprinderile 
localității respective. După cum afir
mă I. Gavrilă. avind în vedere efi
ciența metodei, investiția făcută va 
fi rapid amortizată, aducînd un ciștig 
de 2 500 la sută. După analizarea re
zultatelor — fără discuție, pozitive, 
afirmă autorul — să se treacă la ge
neralizarea metodei.

Totodată, folosind acest prilej, 
cineva va face poate ordine și un ri
guros control asupra normativelor de 
exploatare a acumulatoarelor, măsuri 
care, după părerea profesorului Ilie 
Gavrilă — cunoscător al condițiilor 
reale de exploatare a lor în între
prinderi și al nenumăratelor „cimi
tire" de acumulatoare prematur 
abandonate — singure ar putea să 
adauge la zestrea țării alte multe 
sute de milioane de lei economii.

Vlaicu RADU

vechi din această între-
Ion STANCIU
corespondentul „Scînteii

Și sîrma subțire 
poate cîntări greu 
Anul trecut, în fermele zootehni

ce din întreprinderile agricole de 
stat din județul Dolj s-a luat ini
țiativa de a -se recupera sirma oe

O „disciplină14 
fără manuale : 

„spiritul 
gospodăresc11 

împreună cu învățătorii si diri- 
ginții din școlile comunei am trecut 
la explicarea prevederilor Decretu
lui pe clase (pentru elevi) si în ca
drul lectoratelor cu părinții. Expli
cațiile au fost însoțite de calcule 
estimative asupra sumelor ce se pot 
realiza prin colectarea și valorifi
carea fierului vechi, hirtiei. textile
lor, sticlelor și borcanelor.

Rezultatele n-au întîrziat să se 
arate. Școlarii, chiar și cei mai mi
cuți — șoimii patriei, au început 
să stringă din gospodăriile părin
ților însemnate cantități de astfel 
de materiale. Și pentru ca acțiu
nea să fie antrenantă, am inițiat in 
cadrul detașamentelor de pionieri 
și șoimi ai patriei adevărate între
ceri. care sint popularizate prin re
vista „Semaforul".

Cum s-ar spune, o nouă „disci
plină școlară" 
gospodăresc, 
sară și 
nivelul 
sătești,
consum . . .............. _
vate pentru toate mărimile de stic
le și borcane și. după ce se colec
tează o cantitate suficientă unui 
transport auto, aceasta să fie ridi
cată direct prin delegatul unități
lor beneficiare ori colectorul împu
ternicit în acest sens.

Prof. Tlti RADU 
director coordonator,
Școala generală din comuna 
Tătulești, județul Olt

se înfiripă : spiritul 
Ca o măsură nece- 

imediată consider că. la 
fiecărei unități școlare 

prin grija cooperației de 
să fie aduse lădite adec-

Ipostazele risipei acuză /
Privim prin obiectivul aparatului de fotografiat 

groapa de gunoi a municipiului Slobozia. Privim 
nu ne vine să credem ceea ce vedem. în loc 
gunoaie, pe o platformă întinsă sint aruncate zeci 
zeci de tone de metal, tablă cositorită, calorifere 
stare bună, grămezi întregi de cărămidă, panouri pre
fabricate, piese de tractor, carcase pentru transmisii, 
axe cardanice, sticle întregi și sparte, polietilenă, 
cauciuc, resturi textile. Adică, materiale care, potrivit 
reglementărilor decretului, trebuiau să se afle in com
binate siderurgice, pe șantiere, in alte întreprinderi.

Fotografiile le-am realizat fără prea multe căutări, 
exemplele de crasă neglijență fiind La tot pasul. Cit 
privește autorii actelor de risipă, negospodărești, au 
fost fără dificultate identificați: este vorba ' ~ 
de construcții montaj, Uniunea județeană 
tivelor de consum și Uniunea județeană 
tivelor meșteșugărești din județul Ialomița, 
și E.G.C.L. din Slobozia.

Vina este a lor, dar nu numai a lor. Prin reglemen
tările legale, o mare răspundere revine întreprinderii 
județene Ialomița pentru recuperarea și valorificarea 
materialelor refolosibile, recent înființată, care are nu 
numai atribuții pasive, de preluare și depozitare a 
materialelor aduse de alții, ci și obligația de a iniția 
acțiuni pentru readucerea în circuitul economic a tu
turor materialelor rezultate din producție și din con
sum și de a instaura disciplina în gospodărirea acestor 
resurse materiale.

de Trustul 
a coopera- 
a coopera- 
de I.C.R.A.

Foto-text :
Mihai V1ȘO1U 
Costin ANTONESCU

Bogata ofertă prezentată în standu
rile celor 27 de întreprinderi româ
nești de comerț exterior la TIBCO 
’80 și Salonul internațional al chi
miei se bucură în aceste zile de aten
ția vizitatorilor, specialiștilor, oame
nilor de afaceri de peste hotare, care 
analizează la fața locului performan
tele și calitatea produselor expuse.

La TIBCO '80, în standurile expo
ziției, se remarcă mașina de filat in 
uscat tip FIS/2. produs realizat de în
treprinderea „Unirea" din Cluj-Na- 
poca, mașină care a fost recent me
daliată cu aur la Tîrgul internațional 
de la Zagreb. Productivitatea înaltă, 
calitatea superioară a firelor obți
nute au determinat juriul expoziției 
pentru industria ușoară de la Mos
cova să acorde medalia de aur cardei 
de bumbac 5 C, produs al aceleiași 
unități clujene, prezentat acum și în 
standurile din cadrul Tîrgului inter
național de primăvară. Printre alte 
exponate din acest domeniu, care se 
bucură de interesul vizitatorilor, se 
numără si mașinile de tricotat 
jaquard, cele de tricotat circular 
„Interlock", mașinile de cusut orna
mental. presa de călcat confecții cu 
comandă program.

Exportind peste 700 de produse în 
110 țări ale lumii, industria chimică 
românească este principalul expozant 
în cadrul celei de-a patra edit.li a 
Salonului international al chimiei. în 
cadrul pavilioanelor V si P. pe o su
prafață totală de 5 000 mp si in plat-

forme exterioare adiacente. 110 uni
tăți din industria chimică prezintă cu 
acest prilej o reprezentativă gamă de 
produse, utilaje si tehnologii de înalt 
nivel tehnic și competitivitate la care 
cercetarea românească si-a adus o 
contribuție decisivă. Este semnifica
tiv. în acest sens, că în actualul cinci
nal, 1 900 de produse chimice noi au 
fost asimilate pe baza cercetărilor 
proprii. Numeroase asemenea pro
duse au fost medaliate cu aur la 
tirgurile internaționale. între cau
ciucurile sintetice CAROM, a căror 
producție a crescut de 8 ori in ulti
mii 15 ani și care au fost distinse la 
tirgurile de la Leipzig. Zagreb. 
Plovdiv cu medalia de aur, este de 
remarcat cauciucul poliizoprenic.

Fără îndoială că vizitatorii rețin 
modul ingenios de prezentare a fire
lor și fibrelor chimice, produse de 
unitățile Centralei industriale de la 
Săvinești. Dintre noutăți, amintim 
fibrele melana biconstituente. fibre 
tip bumbac, fire poliamidice retro- 
setate, fire poliesterice contractibile 
pentru pielea sintetică. întreprinde
rea de comerț exterior „Danubiana", 
care prezintă principalele sortimente 
de ingrășăminte chimice, exportate in 
80 de țări, și-a adăugat acum incă 
un partener comercial : în cea de-a 
doua zi a Salonului, „Danubiana" a 
încheiat un important contract pen
tru livrarea de îngrășăminte chimice 
în Brazilia.

D. CONSTANTIN

Opinii ale unor participanți de peste hotare
CAMELIA ZIOLEK, directoarea 

pavilionului Poloniei : „Cunosc bine 
tirgurile internaționale care se orga
nizează la București. Și de această 
dată pot aprecia caracterul lor dina
mic. diversitatea si calitatea mărfu
rilor prezentate, străduința organiza
torilor. de a asigura tuturor nartici- 
panților condiții optime de activitate. 
Sint sigură că, în urma desfășurării 
TIBCO ’80 și Salonului international 
al chimiei, schimburile comerciale și 
tehnico-științifice dintre țările noas
tre prietene se vor amplifica. Pre
zentăm la București o gamă de pro
duse ale industriei ușoare și' chimice, 
care au fost bine alese, judecind 
după interesul arătat de vizitatorii și 
specialiștii români. De asemenea, vi- 
zitind standurile românești, am re
marcat numeroase noutăți și, drept o 
caracteristică generală a ofertei dum
neavoastră la export, diversitatea si 
calitatea produselor".

LOUIS DRASINOVER, reprezen
tantul firmei .,Hoechst" (R.F. Germa
nia) : „Firma «Hoechst» are relații 
de peste 25 de ani cu întreprinderile 
românești din industria chimică, con
structoare de mașini și ușoară. Cola
borarea tehnică și științifică cu în
treprinderile din România se va dez
volta în continuare, așa după cum 
s-a stabilit în cadrul grupei mixte 
de cooperare a Ministerului Indus
triei Chimice cu firma noastră. Pe 
lingă domeniile tradiționale vom în
cepe 
lacuri 
tecții 
riei.
ofertă românească din cadrul Salonu
lui international al chimiei, am re
marcat numeroase idei tehnice, cali
tatea înaltă a multor produse si teh
nologii originale".

cooperarea in producția de 
electroizolante. piese si prp- 

din teflon, cît si al bioingine- 
Analizind cu atenție bogata
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spațiul neîntreruptei noastre dăinuiri
Sărbătorim în acest an împlinirea a două 

milenii și cinci decenii de cînd s-a consti
tuit statul dac centralizat și independent, 

sub conducerea regelui Burebista ; aniversăm 
mărețul eveniment cu firești simțăminte de min
drie, căci pi stă mărturie de netăgăduit vechi
mii și permanenței noastre pe aceste meleaguri, 
străjuite de Carpați, incinse cu briul albastru al 
Dunării, sărutate de apele Pontului Euxin, a fap
tului că noi am fost, din adîncuri de istorie, oa
menii pămîntului acestuia, pe care l-am lucrat și 
l-am făcut să rodească, l-am împodobit și infru-

musețat, potrivit cu firea și simțirea noastră, l-am 
apărat cu brațele noastre la vreme de restriște ; 
îl aniversăm cu mindrie, deoarece dezvăluie tra
dițiile îndelungate de organizare statală ale 
popoiului român, ai cărui strămoși și-au făurit 
cu mai bine de două mii de am în urmă un stat 
propriu, unul din marile edificii statale ale anti
chității.

in intîmpinarea aniversării, ne-am propus să 
înfățișăm, în cadrul „Colocviilor «Scînteii»", o 
seamă de realizări ale istoriografiei românești în 
elucidarea unor probleme fundamentale ale tre-

cutulul național ; vom stărui cu precădere asu
pra rezultatelor obținute in perioada de după 
Congresul al IX-lea al partidului, cînd orientă
rile de largă perspectivă și suflul înnoitor impri
mat întregii vieți politice și social-economice a 
țării de către secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, au exercitat o rod
nică inrîurire șl asupra cercetării științifice, 
asupra științei istorice - inrîurire materializată în 
amplificarea substanțială a zestrei documentara, 
în 
Și

elaborarea unor valoroase lucrări monografice 
de sinteză, a unor utile instrumente de lucru.

nume-

ETNOSUL GETO-DAC
cristalizat, după recente argumente 

ale arheologiei, cu peste două sute 
de ani înainte de prima atestare 

în izvoarele scrise

D. B. : Stăruința cu care tovară
șul Nicolae Ceaușescu s-a aplecat 
asupra începuturilor poporului ro
mân, subliniind că pe aceste me
leaguri s-a făurit una din cele mai 
avansate civilizații antice — cea a 
geto-dacilor — a însemnat pentru 
noi. arheologii, un perpetuu Îndemn 
de a ne îndrepta cu prioritate aten
ția spre investigarea, din multiple 
unghiuri, a istoriei geto-dacice. 
Elaborarea unui plan unic de cer
cetare arheologică — pornindu-se 
de la indicațiile de principiu ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu — a 
creat, in această privință, cadrul 
adecvat, propice concentrării poten
țialului de cercetare arheologică 
spre problemele de fond ale isto
riei noastre, între care desigur și 
cele ce privesc antichitatea dacică. 
Ca o ilustrare a atenției deosebite 
ce se acordă acestui domeniu se 
înscrie și crearea cu un an in urmă, 
prin decret prezidențial, a Institu
tului român de tracologie. cu atri
buții de coordonare unitară a cer
cetărilor ce privesc. între altele, 
si geneza și evoluția civilizației 
geto-dacice.

Toate acestea explică faptul că 
lntr-un răstimp relativ scurt — cum 
sînt acești ultimi 15 ani — s-a adu
nat un bogat tezaur de informații, 
sub fasciculul lor de lumină înlătu- 
rîndu-se numeroase „pete albe“ 
existente pînă prin anii ’50 cu pri
vire la lumea geto-dacică. Astăzi, 
din Dobrogea și cîmpia munteană 
pînă în nordul Moldovei si Mara
mureș, întreg spațiul românesc este 
Înțesat cu șantiere arheologice care 
scot la lumină, mereu mai multe.

mereu mal bogate, urmele acestei 
strălucite civilizații. Se întregește 
pe cale arheologică imaginea unui 
popor brav, adine pătruns de con
știința apartenenței la acest spațiu 
geografic, cu o vocație constructivă 
de excepție, a unui popor pentru 
care demnitatea, libertatea pămin- 
tului natal reprezentau supremele 
valori, crezul cel mal înalt.

A. V. : Unul din cele mai impor
tante ciștiguri dobîndite pe baza 
cercetărilor din ultima vreme este 
coborirea in timp a procesului de 
cristalizare a poporului geto-dac cu 
mai bine de două sute de ani, față 
de cea dinții atestare a lor in iz
voarele scrise (anul 514 î.e.n.) ;
acest moment este situat acum cu 
îndreptățire în secolele IX—VIII 
î.e.n.. cînd pe întreaga arie a tării 
6e constată răspîndirea unei culturi 
unitare, caracterizată prin sisteme 
tdentice de așezări, o ceramică uni
tară de un efect artistic deosebit si 
un rit de înmormintare unitar — 
cultura Basarabi. •

Totodată, acum poate fi urmărită, 
secol cu. jsecol, viata economică si 
.spirituală de la sfîrșitul .epQcif.' . 
bronzului, adică de dinainte de 
anul 1280 î.e.n., și pînă în vremea 
culturii Basarabi. punîndu-se în lu
mină filiatiunea directă a acesteia 
din culturile epocii bronzului. Cu 
alte cuvinte, culmea pe care civili
zația geto-dacă a atins-o în timpul 
lui Burebista și Decebal era rodul 
unei evoluții îndelungate, milenare, 
al unor cristalizări proprii, reali
zate in condiții specifice, care dau 
amprentă. personalitate distinctă 
acestei civilizații.

cetățile amintite, comportă 
roase alte elemente auxiliare — 
bastioane izolate, turnuri de veghe, 
valuri de pămînt. Mai trebuie spus, 
de asemenea, că anumite cetăti 
care nu fac propriu-zis parte din 
zona Munților Orăștiei (Căpîlna. 
Tilișca, Piatra Craivii. poate și Oc- 
nița și Polovragi) au fost si ele in
cluse de Burebista. ca un fel de 
centură exterioară. In sistemul de 
fortificații care apăra centrul sta
tului dac.

Din punct de vedere constructiv, 
aceste cetăti reprezentau o reali
zare remarcabilă. Este destul să 
spun că numai cetatea Sarmizege
tusa acoperea o suprafață de circa 
3 hectare. Zidul fiind înalt de 4—5 
metri, e ușor de imaginat ce efort 
extraordinar a cerut ridicarea aces
tor cetăți.

S-a remarcat, pe bună dreptate, 
că acest ansamblu constituie unul 
din rarele exemple arhitectonice 
in care constructorii nu s-au stră
duit să domine natura, ci să com
pleteze și să desăvirșească relieful, 
potrivit obiectivelor propuse, obți- 
nindu-se astfel un efect grandios. 
Imaginea cetății de pe Blidaru, de 
pildă, este intr-adevăr imaginea 
unei fortificații răsărind din coasta 
dealului. II Înțelegem mai bine 
aciim. după dezvelirea acestor ce
tăti. pe Cassius Dio. cronicarul 
războaielor daco-romane, care vor
bea despre munții întăriți cu zi-

duri ai dacilor pe care Traian a 
fost obligat să-i cucerească unul 
după altul cu mari dificultăți.

A. V. : Și fortificațiile din alte 
zone dacice impresionează prin 
masivitate, prin temeinicia lucrului, 
documentind cunoștințele tehnice 
avansate și forța economică a co
munităților 
Cotnari-Iași. 
rată cu val 
circa 350 de 
val oarecare, dacă si azi — după 
2 500 de ani — măsoară pe alocuri 
peste 4 metri înălțime : tot aici, 
zona centrală a cetătii era apărată 
de un val de pămînt Înalt de 15 
metri, in fata sa aflindu-se un sânt 
lat in partea superioară de 22 metri 
și adine de 6 metri. La Stîncesti- 
Botoșani incinta întărită se tntinde 
pe circa 50 de hectare. La Brad- 
Neamt. o pantă extrem de abruptă, 
de 20 metri înălțime, a fost conso
lidată cu birne. iar la Cugir. vîrful 
platoului a fost efectiv tăiat și te- 
rasat. Și exemplele pot continua, 
desigur.

Dacă davele dacice nu pot fi con
siderate drept orașe, nu este insă 
mai puțin adevărat că se aflau pe 
linia unei evoluții spre centrul ur
ban. La Popești, pe Argeș, a fost 
descoperit un adevărat palat care 
ocupa o suprafață de circa 2 000 
metri pătrati. în fata palatului se 
afla o piațetă cu o fintînă în mij
loc.

care le-au 
suprafața 

de apărare 
hectare. Si

Înălțat. La 
inconju- 

Insumează 
nu era un

Toarta împletită, forma suplă con 
feră acestui ulcior dacic un remar

cabil efect artistic

CULTURA MATERIALA
mărturie a înaltei dezvoltări

economice

MONEDELE GETO-DACILOR
documente ale tradițiilor unei trainice 

organizări politice

C. P. : Săpăturile sistematice e- 
fectuate în ultima vreme au per
mis arheologilor să studieze si dru
mul parcurs de societatea geto-dacă 
pe făgașul organizării politice, să 
pună în lumină faptul că apariția 
regelui unificator Burebista pe 
scena istoriei a fost pregătită de 
citeva secole de organizare social- 
politică, în cursul cărora s-a trecut 
de la o multiplă compartimentare 
tribală la uniuni de triburi mari — 
adevărate formațiuni prestatale. 
Este un proces care a fost atestat 
arheologic încă din secolele VI—IV 
i.e.n. — completind informațiile li
terare și epigrafice care vorbesc — 
chiar dacă uneori nu o fac explicit 
— despre formațiuni politice și regi 
ai acestor locuri.

Pe baza descoperirilor monetare 
(fiecare uniune tribală emitea un 
anumit tip de monedă, a cărui cir
culație se reducea, de regulă, la 
zona ocupată de acea formațiune), 
s-au putut localiza patru dintre 
formațiunile politice din care 
s-a . închegat statul condus de 
Burebista. delimitindu-se chiar și 
întinderea lor. Cea mai impor
tantă dintre acestea era aceea 
din Cîmpia Munteniei (care emi
tea monede pe care noi le 
numim de tipul Vîrteju-Bucureștl). 
a cărei arie era marcată de văile

Argeșului și Vedei înspre apus, de 
Dunăre la sud. de Subcarpati la 
nord și de zona Buzăului la răsă
rit. O a doua uniune de triburi se 
întindea in nord-estul Munteniei și 
pe valea Șiretului inferior (monede 
de tipul Dumbrăveni-Inotești-Râ- 
coasa). într-o zonă in care și alte 
izvoare istorice semnalează pre
zența unor regi geto-daci — Zalmo- 
degikos și Rhemaxos (secolele 
III— II î.e.n.). Era o uniune îndea
juns de puternică, dacă avem în 
vedere că orașele grecești pontice 
(Histria, Tomis și Callatis) i-au ce
rut protecția împotriva unor ame
nințări străine. O a treia formațiu
ne politică prestatală ocupa terito
riul de azi al Olteniei (monede de 
tipul Aninoasa-Dobresti). iar cea 
de-a patra se întindea pe valea 
Mureșului mijlociu și inferior si a 
Tirnavelor (monede de tipul Hu
nedoara).

Există anumite indicii si asupra 
desfășurării acțiunii de unificare a 
geto-dacilor. Răspîndirea celor mai 
tirzii monede de tipul Inotesti (la 

I î.e.n.) din 
și pînă pe valea 
arate că în acea 
uniuni de triburi 
anticipînd marea

D. B. s In aceste dave funcționau 
numeroase ateliere meșteșugărești. 
La Popești se executau cantitâti 
importante de cupe getice cu decor 
în relief, de un rafinament deosebit, 
amfore, centrul de aici aprovizio- 
nînd întreaga zonă subcarpatică. La 
Tilișca au fost identificate peste 20 
de ateliere meșteșugărești, tot aici 
fiind descoperită si o adevărată 
monetărie tribală din perioada pre
mergătoare urcării pe tron a lui 
Burebista și din primii ani ai dom
niei acestuia. La Pecica-Arad si 
la Tășad-Bihor au fost dezvelite 
atelierele unor bijutieri, ceea ce 
atestă că cele peste o sută de des
coperiri de podoabe din lumea 
geto-dacică sint in majoritatea lor 
de proveniență autohtonă, și nu 
importate, asa cum se credea pinâ 
nu de mult.

C. P. : Să mai adăugăm la a- 
ceastă enumerare faptul că ulti
mele cercetări arheologice au pus 
în relief puternica dezvoltare a 
„metalurgiei" la geto-daci. S-au 
descoperit adevărate cuptoare — 
furnale de redus minereul de fier, 
precum și zeci de mari ateliere de

prelucrare a fierului. Am să dau un 
singur exemplu. La Grădiștea Mun- 
celului. în Munții Orăștiei. s-au 
descoperit intr-un singur loc 30 de 
lingouri de fier cîntărind 887 kilo
grame : s-a calculat că pentru ob
ținerea lor se folosiseră circa 50 de 
tone de minereu de fier.

Dar strămoșii noștri erau, deopo
trivă. si agricultori 
comuna Negri-Bacău 
perit un depozit de 
plug, in turbăria 
Botoșani — 56 de unelte agricole 
și meșteșugărești, iar in Transilva
nia au fost deja catalogate aproa
pe 3 300 de seceri, datînd de la sfir- 
șitul epocii bronzului și din prima 
virstă a fierului. Arheologia adeve
rește astfel spusele scriitorului ro
man Columellăt care-i socotea pe 
geto-daci intre7 popoarele „experte 
in lucrarea pămîntului". Au fost 
strămoșii noștri, deopotrivă, pri- 
ceputi crescători de vite, pescari, 
agricultori, practicind toate ocupa
țiile caracteristice populațiilor afla
te pe o treaptă înaltă de dezvoltare 
social-economifeă.

și ca reprezentări, mai mult sau 
mai puțin realiste, de plante si 
animale, reale sau fantastice.

A. V. : S-au acumulat date mal 
bogate despre creația plastică a 
strămoșilor noștri. La Popești-Ilfov 
s-a descoperit un fragment de sta
tuetă. înaltă cam de 45 de centime
tri. reprezentînd un bărbat, iar la 
Grădiștea Muncelului, un medalion 
din lut ars. pe a cărui suprafață 
se găsește relieful unui personaj 
feminin. Săpăturile din ultimii ani 
întreprinse în dava de la Cîrlomă- 
nești-Buzău au scos la iveală nu
meroase figurine, reprezentînd de 
regulă călăreți și războinici sau 
animale : dincolo de destinația lor 
magică, ele alcătuiesc fără îndoială 
o culme a creației plastice autoh
tone. artistul de aici strălucind mai 
puternic decit oricare dintre plasti- 
cienii epocii sale. As adăuga aici 
cupele cu decor în relief descope
rite la Popești-Ilfov. unde este re
prezentat. e drept schematizat, un 
personaj feminin care execută o 
mișcare de dans.

C. P. : Virtuțile artistice, măies
tria. forța creatoare a geto-dacilor 
Iși află o grăitoare ilustrare în po
doabele lor de aur și argint. Cerce- 
tînd splendidele tezaure de la Cu- 
cuteni-Băiceni, de la Agighiol, Po
roina și Peretu. coiful de la Cotofe- 
nești etc. — datate în secolul IV 
Î.e.n., descifrînd sensurile motivelor 
ornamentale, prezente și pe alte

creații artistice geto-dacice. specia
liștii înclină tot mai mult pentru o 
proveniență autohtonă a acestora 
ori cel puțin pentru ideea că ele 
sint rezultatul unor comenzi indi
gene.

Culmea cea mal înaltă a artei 
geto-dacice din epoca clasică o re
prezintă lucrările de argint. Pe 
o aplică din tezaurul de la Surcea- 
Covasna este înfățișat un călăreț cu 
un șoim de vînătoare. pe talerele de 
la Herăstrău — un personaj bărbă
tesc. Vasele de argint de Sincrăieni- 
Harghita poartă incizate frumoase 
decorații geometrice. La Lupu. in 
judelui Alba, intr-un tezaur scos la 
iveală nu cu prea mult timp în 
urmă și care conținea sf 10 piese 
de argint au fost găsite, de aseme
nea. mai multe reprezentări în 
relief.

D. B. : E îndreptățită astfel opinia 
că geto-dacii au creat o artă care, 
deși nu poate fi comparată cu cea 
greacă și romană, este totuși de fac
tură superioară, avindu-și rădăcinile 
în însăși spiritualitatea autohtonilor, 
dar în cadrul căreia au fost topite 
și asimilate creator . potrivit cerin
țelor și firii lor. influente ale mari
lor civilizații cu care au fost con
temporani. S-a îmbogățit astfel și 
s-a plămădit cultura lor. cultură cu 
un pronunțat timbru specific, origi
nal. care prin desăvirșita sa unitate 
pune in relief o dată mai mult în
săși unitatea etnică a geto-dacilor. 
pe temelia căreia s-a rezemat uni
tatea politică făurită de Burebista.

A. V. : N-aș vrea să omitem nici 
faptul că această originalitate a ci
vilizației geto-dacice, mal ales in 
laturile sale spirituale, a frapat cu 
deosebire pe scriitorii antici, fie 
greci, fie romani, care au scos în 
relief în lucrările lor. de pildă, ele
mentele de gîndire înaintată întîl- 
nite in credințele geto-dacilor. Con
tribuția strămoșilor noștri la tezau
rul universal al gîndirli și-a aflat 
semnificative aprecieri. Dion Chry- 
sostomus considerîndu-i mai înțe
lepți decît aproape toti barbarii st 
mai asemenea grecilor, iar ’>1* 
dorus din Sicilia asezînd 
marii gînditori ai lumii antice 
Zalmoxis.

Pe baza descoperirilor de la 
distea Muncelului s-a formulat cu 
Îndreptățire ipoteza existentei nnuf 
calendar geto-dacic. remarcabil 
prin exactitatea măsurătorilor sale. 
Sint confirmate astfel știrile litera
re despre cunoștințele astronomioe 

. ale geto-dacilor. după cum desco
perirea unor instrumente care pu
teau servi, bunăoară, la executarea 
unor intervenții chirurgicale con
firmă informațiile privind o anu
mită dezvoltare a medicinii.

DUMINICA, 11 MAI
PROGRAMUL 1

8.30 Tot Înainte !
9.05 Șoimii patriei
9.1.5 Film serial pentru copil'
9.40 De pe plaiuri, sucevene.10.00 Viața satului

11.45 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei 13.00 Telex
13.05 Album duminical15.30 Șah
15.45 Telesport
17.30 Film serial : Război șl pace. 

Episodul 3
18.40 Micul ecran pentru cel mici 19.00 Telejurnal
19.15 Antena „Clntăril României'. 

Spectacol prezentat de județul Vllcea.
80.25 Film artistic : Alexandru Ma

cedon. Premieră TV.22.30 Telejurnal
PROGRAMUL 8

10.00 Concert educativ : Simfonia 
a Il-a de Beethoven11.00 Teleșcoală

12.00 Caleidoscop muzical
12.55 Bucureștlul Ieri. azi. mtlna
13.15 Oaspeți pe scenele noastre
14.15 Reportaj „T* : „Timp al a- 

firmării și mobilizării tinereții"
14.30 Muzee șl expoziții
14.55 Videoteca muzicală
15.55 Teatru TV : „Oameni felu

riți" de Anton Holban17.25 Anunțuri șl muzică
17.30 Tenis. Aspecte din semifina

lele turneului International 
..Cupa Națiunilor" de la 
DOsseldort Transmisiune directă

19 00 Telejurnal
19.19 Telerama
19.45 Desene animate :
20.10 Medalion — Ana Asian
20.40 Jaz cu formația Dan MindrfIM
31.10 Documentar : Telecomunica

țiile lntr-o nouă eră21,35 Emisiune literară
22,00 Seară de romanțe
22.30 Telejurnal

LUNI, 12 MAI
PROGRAMUL 1

14.30 Tenis. Finalele turneului in
ternațional ..Cupa Națiuni
lor" de la Dtlsseldori. Transmisiune directă

16.00 Emisiune in limba maghiari18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.25 Dosarul energiei
19.40 Documentar științific j Gravitație Zero
20.30 Primăvara pe aripi de muzică ușoară
30.45 Cadran mondial
21.15 Roman foileton : La 

de vînturi. Ultimul22.05 Telejurnal
PROGRAMUL X

16.00 Tineri creatori în 
național ..Cintarea Româniea'16.30 Muzică ușoară

16.45 Buletin rutier 17.00 ~
17.50
10.15
18.25
18.50
19.00
19.25
20.50

răscruce episod

Festivalul

Dlo- 
lntra 
si pe
Gră-

Comorile artei muzicale 
Copilărie, ani de aur 
Manuscrise eminesciene. 
Un virtuoz al țambalului loot de seri 
Telejurnal
Mozaic — selecțiuni 
Un fapt văzut de aproape — reportaj

M.10 Profil componistic — Cornel Tăranu
81.40 „Vlnătorul și natura". O pro

ducție a Studioului de film TV
22,05 Telejurnal

teatre

priceputi. In 
s-a desco- 

315 fiare de 
de Ia Lozna-

o vocație multimilenară,
un argument puternic 

al permanenței pe aceste plaiuri

CIVILIZAȚIA geto-dacă
în dialog rodnic 

cu marile civilizații antice

începutul veacului 
valea Argeșului 
Șiretului pare să 
vreme cele două 
fuzionaseră deja, 
sinteză politică din Vremea lui Bu- 
rebista.

ORAȘEIE-CETAȚI
GETO-DACE

dovezile geniului constructiv 
stîrnesc admirația istoricilor antici

D. B. : Datorită cercetărilor ar
heologice intense întreprinse în ul
timii 15 ani avem acum si o Ima
gine de ansamblu, clară, asupra 
civilizației materiale a geto-daci- 
lor. Ea ni se relevă pe deplin uni
tară. cu trăsături care ii conferă 
originalitate. factură superioară, 
meritind a fi așezată, prin ceea ce 
are mai reprezentativ, alături de 
civilizațiile avansate 
lății.

Studiile arheologice 
prilejul să cunoaștem 
rile geto-dacilor — 
puternic fortificate —

aie antichi-

ne-au oferit 
astfel aseză- 
foarte multe 
pe care ei le

numeau „dave“ si pe care unii 
scriitori antici nu ezită să le soco
tească drept orașe (poleis). Ridi
carea acestor cetăti denotă o price
pere și dibăcie deosebite în valori
ficarea condițiilor terenului. în exe
cutarea lucrărilor de fortificații.

H. D. : Complexul de fortificații 
din Munții Orăștiei. de pildă, se 
întindea pe o suprafață de 200 ki
lometri pătrati Si era articulat pe 
impunătoarele cetăti de la Costești. 
Blidaru. Piatra Roșie. Bănită — 
cetatea de la Sarmizegetusa fiind 
o cetate de refugiu. Acest sistem 
era foarte complex, căci pe lingă

D. B. : In ultimii ani, arheologia 
românească a sporit considerabil 
dovezile adîncii iubiri pentru fru
mos a strămoșilor noștri geto-daci; 
prin calitatea și rafinamentul lor, 
creațiile lor artistice probează exis
tența unor tradiții fecunde și a 
unor acumulări spirituale prin se
cole, a unor elevate simțăminte 
estetice. Ca si urmașii lor directi — 
românii, geto-dacii si-au împodobit 
cu frumoase ornamente uneltele de 
muncă (la Grădiștea Muncelului 
chiar si unii clești de fierărie sint 
bogat decorați cu linii incizate). 
obiectele casnice ; edificiile publice 
(la Grădiștea Muncelului s-au gă
sit 5 ținte de fier cu un dia
metru de 30 centimetri, foarte 
bogat decorate, ce împodobeau 
sanctuarele) ; este neîndoielnic deci 
că și locuințele purtau orna
mentații. dar lemnul din care erau 
construite fiind perisabil acestea 
nu s-au păstrat ; identică este și si
tuația vestimentației.

H. D. : Aceeași sete de frumos îi 
făcea pe geto-daci să-si împodo
bească pînă si vesela grosolană, 
exemplarele lipsite de orice orna
mentație fiind rare. Măcar o linie 
dreaptă este incizată pe vase, dar 
de regulă decorația este mai bo
gată — linii vălurite. 
oblice, motive in formă 
de brad. Ornamentelor 
se adaugă cele in relief
nente discoidale. conice, ovale. Un 
efect artistic deosebit îl dau brîu- 
rile in relief, modelate orizontal 
sau vertical.

Unică in felul său este ceramica 
pictată, descoperită in munții Orăș
tiei. Ea apare probabil in a doua ju
mătate a secolului I al erei noastre și

se caracterizează prin îmbinarea 
motivelor geometrice, vegetale si 
zoomorfe — adeseori chiar pe ace
lași vas. Este de notat că motivele 
vegetale și zoomorfe nu apar nu
mai ca motive stilizate, ci uneori

C. P. t Cercetările arheologice din 
ultimii 15 ani au imbogătit in chip 
remarcabil cunoștințele noastre 
despre raporturile geto-dacilor cu 
marile civilizații antice : persană, 
elenă, celtică, romană. S-a atestat 
astfel că relațiile lor cu lumea 
grecească sint foarte vechi, datînd 
probabil dinaintea întemeierii co
loniilor grecești pe țărmurile Pon
tului Euxin. Ele se vor amplifica 
cu deosebire in secolele IV—II 
î.e.n., cind. prin expansiunea rega
tului macedonean spre Dunăre, 
geto-dacii ajung în legături directe 
cu lumea elenistică.

D. P. : în ceea ce privește rapor
turile cu lumea romană, este de 
consemnat. înainte de toate, că în
ceputurile lor se datează spre 
sfîrșitul veacului al II-lea I.e.n. 
și se amplifică odată cu pe
netrația romană in Peninsula 
Balcanică. Predominau în prima 
parte relațiile comerciale, ele di- 
versifieîndu-se apoi ne plan econo
mic. politic, cultural, demografic. 
Semnificativ pentru amploarea 
acestor legături este faptul că in 
Dacia s-au descoperit circa 25 000 
de monede republicane romane, cu 
mult mai multe decît in alte re
giuni. unele dintre acestea intrate 
chiar mai devreme sub înriurirea 
lumii romane. Deosebit de impor
tantă pentru viitorul relațiilor lumii

geto-dacice cu romanii a fost mă
sura adoptată de Burebista. care a 
abandonat vechile monede de tip 
elenistic, adoptind moneda de tip 
roman republican tocmai pentru că 
deja în acea epocă ea reprezenta 
moneda curentă a Întregii lumi an
tice. Această măsură a deschis, 
fără îndoială, perspective noi in 
raporturile daco-romane. a integrat 
mai puternic Dacia în 
mertului roman.

Dar, cum spuneam, 
daco-romane cuprind 
mai vastă. La curtea 
vin meșteri și arhitecti romani. 
Avem dovezi de folosire a scrierii 
latine, dintre care cele foarte re
cente descoperite la Ocnita-Vîlcea 
datează din vremea lui Augustus 
— sfîrșitul secolului I î.e.n. — în
ceputul secolului I e.n. Relațiile 
politice cunosc o evoluție mereu 
mai amplă. Toate acestea creează 
premisele împletirii strînse a celor 
două civilizații antice, in cursul 
unui proces de lungă durată, al că
rui rezultat va fi — asa cum exact, 
expresiv și memorabil arăta to
varășul Nicolae Ceaușescu — naș
terea unui nou popor, moștenitor al 
glorioaselor tradiții ale înaintașilor 
săi: poporul român.

orbita co
raporturile 

o arie mult 
regilor daci

Masă rotundă realizată de
Silviu ACHIM

crestături 
de creangă 
incizate li 
— proemi-

Scene gravate pe rhytonul descoperit la Poroina Mehedinți (stingă) și pe coiful de aur de la Coțofe- 
nești — Prahova (dreapta)

• Teatrul Național (sala mică): 
O scrisoare pierdută — 10; Examenul — 16; Generoasa fundație
— 20; (sala Atelier): Monolog cu 
fața la perete — 10.30; Trei pe o 
bancă — 15,30: Idolul și Ion A- napoda — 19.30.
• Filarmonica „George Enescu" (Ateneul Român): Concert sim
fonic pentru elevi. Dirijor: Petra Andriesei — 11.
• Opera Română: Prinț șl cer
șetor — 11; Madame Butterfly— 19.
• Teatrul de operetă: I-a calul bălan — 19.30; Băiatul si paiele fermecate — 19.30.
• Teatrul „Lucia Bturdz* Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Mobilă și durere — 19 30; (sala 
Grădina Icoanei) : Interviu — 11; Elisabeta I — 19.30
• Teatrul Mic: Să Îmbrăcăm pe 
cel gol — 10; Cititorul de contor— 19.30.
• Teatrul Foarte Mic : Lecția de 
engleza — 11: Emigrant!! — 20.
• Teatrul de comedie: Risete in 
labirint — 10.30: Plicul — 19.30.• Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru): Micul infern — 10: Sftntul 
Mitică Blajinul — 19.30: (sala Studio): Conversație — 10 30; Senti
mente și naftalină — 19.
• Teatrul Giuiești (sala Majestic) : Spectacol prezentat de Tea
trul din Setubal (Portugalia) eu 
piesa „Tu nu cunoști muzica?” — 
10: Dragă mincinosule — 16: Ro
manțioșii — 19.30: (sala Ciulești): Hotel „Zodia gemenilor” — 10; 
Cum s-a făcut de-a rămas Catin- ca fată bătrlnă — 19.30.
• Teatrul evreiesc de stat: Me- nahem Mendel om de afaceri — 
11: Clntecul păunului de aur — 18.30.

cinema
• Cînd dragostea se întoarce: 
SCALA — 9; 11,15; 13,30: 15.45: 18;20.15, CAPITOL — 9; 11.16; 13,39; 15,45: 18; 20.15.
• Bietul Ioanide: PATRIA — 9; 
12; 16; 19. FAVORIT — 9: 12: 16; 
19. MELODIA — 9; 12; 16; 19.• Detașament cu misiune spe
cială: FESTIVAL — 9: ÎL. 15;
13,30: 15,45: 18: 20.15
• Mitul Fedorei: MIORIȚA — •;
11,15: 13,30; 15,45: 18; 20,15.
• Operațiunea „Stadion44 : CEN
TRAL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;20.15,
• Adincurile: LUCEAFĂRUL — 
9; 12; 15.45; 18, BUCUREȘTI — 9; 11,30; 13.15; 17: 19.45.
• Aventură in Arabia: FERO
VIAR — 9: 1L.13: 13,30: 15.45; 18;
20.15, AURORA — 9: 11,15: 13,30; 
15,45; 18: 20, FLAMURA — 9; 11,16; 13.30; 1’5,45: 18 : 20.15.• Blestemul pămîntului. bleste
mul iubirii: EXCELSIOR — 10; 
14; 18. MODERN — 10: 14: 18.• Nu-mi furați copilul: GRIVITA
— 9; 11.15: 13.30: 15.45: 18: 20.
• Siberiada: FLOREASCA — 10; 14; 18.
• Prietena noastră veverița — 9; 
10.45; 12,30; 14.15, O viață închina
tă fericirii poporului — 16; 18; 20: DOINA.
• Ultima noapte de dragoste: E- 
FORIE — 9: 12: 16: 19.• Stejar, extremă urgentă: TIM
PURI NOI — 15: 17.15: 19.30.• Bizonul alb: VICTORIA — •;
11.15: 13.30; 15.45: 18: 20.15. ARTA— 9; 11,15: 13.30: 15.45: 18 : 20.15.
• împușcături in stepă: BUZEȘTI
— 15,30: 17.45: 20.
• Mesaj din spațiu: BUCEGT — 15.30: 17.30: 19.30
• Proba de microfon : STUDIO
10: 12; 14: 16; 18: 20. GLORIA — 9: 11.15; 13,30: 15.4-3: 18 : 20.15, CUL
TURAL — 9; 11.15; 13.30; 13,46;18: 20.13.
• întoarcerea lui Vodă Lăpușnea- 
nu: DACLA — 9: 12; 16: 19. PRO
GRESUL — 15.30: 19.
• Castele de gheață: GTULEȘTT
— 9: 11; 13.15: 15.30: 17.45 : 20.
TOMIS — 9; 11.15; 13.30: 15*45;18: 20 15.
• Al 4-lea stol: LIRA — 16; 18: 20.• Iarba verde de acasă: DRU
MUL SĂRII — 16; 18; 20.
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în momentul în care părăsim frumoasa dumneavoastră țară, indreptîn- 
du-ne spre Republica Populară Revoluționară Guineea, ne face o deosebită 
plăcere să vă adresăm sincerele noastre mulțumiri pentru generoasa ospitali
tate și deosebita atenție cu care delegația de partid și de stat din Guineea, 
tovarășa Andree Toure și eu însumi am fost înconjurați de două ori Ia rînd, 
cu prilejul trecerii spre și la reîntoarcerea de la Belgrad.

Dorim să vă asigurăm de marea noastră prietenie și de dorința noastră 
fermă de cooperare.

Vă rugăm să primiți sentimentele noastre de profundă stimă și Înaltă 
considerație.

AHMED SEKOU TOURă
Președintele Republicii Populare 

Revoluționare Guineea

Cronica
Tovarășul Paul Niculescu, vice- 

prim-ministru al guvernului, minis
trul finanțelor, a primit sîmbătă di
mineață pe Jin Dejin, director ge
neral la Banca Chinei, director ge
neral al sucursalei la Londra a 
băncii.

în cadrul întrevederii au fost re
levate cu satisfacție bunele raporturi 
existente între Banca Chinei și băn
cile din tara noastră și au fost abor
date noi modalități pentru dezvol
tarea în continuare a colaborării 
financiar bancare.

La întrevedere a participat Vasile 
Voloșeniuc, președintele Băncii româ
ne de comerț exterior.

★
Sîmbătă dimineața, tovarășul Ște

fan Andrei, ministrul afacerilor ex
terne, a avut o întrevedere cu Ab- 
doulaye Toure, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Populare Revo
luționare Guineea.

Cu acest prilej, ș-a efectuat un 
schimb de păreri în legătură cu dez
voltarea relațiilor dintre cele două 
state, în spiritul înțelegerilor con
venite între președinții Nicolae 
Ceaușescu și Ahmed Sekou Toure.

Si ihătă dimineața, Suzana Gâdea, 
președintele Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, a primit dele
gația culturală cehoslovacă, condusă

VILCEA

Sesiune de comunicări consacrată 
cărții vechi românești

Timp de două zile (9—10 mai), ju
dețul Vilcea a găzduit, în semn de 
omagiu la împlinirea a 275 de ani 
de la apariția celei dinții tipărituri 
fîmnicene, un important eveniment 
științific : sesiunea de comunicări 
„Valori bibliofile din patrimoniul na
țional — valorificare și cercetare", 
organizată sub egida Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste. Reputațl 
specialiști, sosiți aici din toată țara, 
au susținut peste o sută de referate 
și comunicări, au luat parte la lu
crările unei mese rotunde despre cro

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

FOTBAL:
Meciurile celei de-a 

XXXil-a etape
Astăzi au Ioc întilnirile celei de-a 

XXXII-a etape a campionatului di
viziei A la fotbal. Iată programul 
partidelor : Sportul studențesc — 
F.C.M. Galati (stadionul Steaua) ; 
Jiul — Politehnica Iași ; Universita
tea Craiova — F.C. Olt ; Gloria — 
Olimpia ; C.S. Tîrgoviște — Steaua ; 
F.C. Argeș — Universitatea Cluj- 
Napoca ; F.C. Baia Mare — Dinamo ; 
Politehnica Timișoara — Chimia ; 
S.C. Bacău — A.S.A..

Toate partidele vor începe la ora 
17,15.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Etapa I a competiției cicliste 

„Cursa Păcii" disputată în împreju
rimile orașului Wroclaw a fost cîști- 
gatg de rutierul Olaf Ludwig din 
R.D ifermană. cronometrat pe dis
tanta de 157 km cu timpul de 3 h 
39’36”.

Cu primul pluton, la 9 secunde 
fată de învingător, au sosit si ci
cliștii români Teodor Vasile. Costică 
Bonciu și Mircea Romașcanu.

Astăzi se desfășoară etapa a 2-a. 
Wroclaw — Polianita Zdroj (170 km).
• în ziua a doua a turneului in

ternational feminin de volei de la 
Most (Cehoslovacia), echipa Româ
niei a învins cu 3—2 (15—12. 13—15, 
14—16, 15—11. 15—7) reprezentativa 
Ungariei. în altă partidă, Cuba a în
trecut cu 3—0 (15—0, 15—4. 15—5) 
formația Cehoslovaciei.
• La Perugia au continuat cam

pionatele internaționale feminine de 
tenis ale Italiei. în sferturile de fi
nală, jucătoarea româncă Virginia 
Ruzici a învins-o cu 6—4. 6—1 pe 
Bettina Bunge (S.U.A.). Alte rezul
tate : Chris Evert (S.U.A.) — Laura 
Dupont (S.U.A.) 6—4, 6—2 ; Ivanna 
Madruga (Argentina) — Virginia 
Wade (Anglia) 7—6, 6—2 ; Hana
Mandlikova (Cehoslovacia) — Rena
ta Tomanova (Cehoslovacia) 7—6, 
6—1. In semifinale, Virginia Ruzici o 
va intilni pe Ivanna Madruga, iar 
Chris Evert va juca în compania Ha- 
nei Mandlikova.

zilei
de Jozef Svagera, adjunct al minis
trului culturii din Republica Socia
listă Cehă, care a participat la „Zi
lele culturii cehoslovace" în țara 
noastră.

în cadrul întrevederii s-a făcut un 
schimb de opinii cu privire la dez
voltarea culturii și artelor in cele 
două țări și la dezvoltarea colabo
rării româno-cehoslovace în acest 
domeniu.

La întrevedere a fost de fată Vla
dimir Vaclavik, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Cehoslovaciei la Bucu
rești.

★
La București s-au deschis sîmbătă 

lucrările mesei rotunde cu tema 
„Propolisul în medicină", manifes
tare științifică la care participă spe
cialiști, cercetători din R. F. Germa
nia, Danemarca, Suedia, Cehoslova
cia, S.U.A. și România.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit 
de prof. dr. ing. V.. Harnaj, pre
ședintele Apimondlei.

Timp de două zile, participantii vor 
dezbate caracteristicile, proprietățile 
și folosirea propolisulul în apărarea 
sănătății. Programul manifestării in
clude, de asemenea, vizitarea la
boratoarelor Institutului de cercetări 
pentru apicultură, a Complexului 
apicol, a unor obiective medicale din 
Capitală și din țară. (Agerpres) 

nologia cărții vechi românești, au 
participat la vernisajul expoziției do
cumentare „Rîmnicul, vechi centru 
de cultură tipografică".

O notă aparte au adus în cadrul 
sesiunii cele peste 20 de comunicări 
referitoare la istoria tipografiei și 
cărții rîmnicene, la meșterii prin a 
căror zăbavă asupra slovei tipărite 
Rîmnicul a devenit un important 
focar de la care a iradiat multă vre
me în întreaga țară lumina cărții. 
(Silviu Achim).

La baza pregătirii performanței: 
triunghiul medic - sportiv - antrenor

Ultimul deceniu a revoluționat pur 
și simplu „altitudinea" performanțe
lor sportive, la acest salt spectacular 
fiind unanim luată în considerare si 
contribuția medicinii sportive.

Dar, deși astăzi este acceptată ca 
un element indispensabil al pregă
tirii performantei, medicina sportivă 
nu și-a spus încă ultimul cuvînt nici 
măcar la nivelul marii performanțe, 
adică la nivelul loturilor reprezen
tative, de exemplu. Cu atît mai mult, 
la eșaloanele de bază ale sportului 
de performantă — cluburi, asociații 
și cluburi școlare — contribuția aces
tei specialități medicale este încă 
departe de a satisface, departe de a 
conferi siguranța că la diferitele 
unități vor ajunge numai tineri să
nătoși și apți pentru a răspunde ce
rințelor unei noi calități a muncii de 
instruire sportivă și educativă.

înainte însă de a aborda unele 
aspecte „cheie" ale problematicii 
enunțate, să prezentăm definiția 
acordată de forul internațional de 
specialitate medicinii sportive, posi
bilitățile și limitele el de interven
ție. Medicina sportivă, „clinica omu
lui sănătos", a fost definită recent 
ca o ramură a medicinii preventi
ve, care, utilizînd ca mijloace pro
prii exercițiile fizice și activitățile 
sportive, în asociere cu factorii na
turali de mediu, își propune șă con
tribuie la dezvoltarea corectă și ar
monioasă, psihofizlcă, a tineretului, 
la corectarea unor tulburări morfo
logice sau funcționale favorizate de 
efortul profesional, la tratarea unor 
afecțiuni (cultura fizică medicală), 
la recrearea și refacerea organismu
lui după procesul muncii. Prin apro
fundarea metodieii șl a fiziologiei 
antrenamentului sportiv, in cadrul 
medicinii sportive s-a conturat ca o 
supraspecializare medicina sportivă 
a sportului de inaltă performanță, 
care, aplicind cuceririle din domeniul 
științelor medico-biologice, contri
buie la optimizarea procesului de 
antrenament, în vederea obținerii 
unor performanțe biologice inalte și 
a păstrării și promovării standar
dului sanogenetic — adică evitîn- 
du-se orice intervenții care ar afecta 
dezvoltarea normală, sănătoasă a 
sportivului.

Selecția medlco-biologică, ca o 
componentă a selecției în sport, re
prezintă o modalitate de intervenție 
activă a acestei specialități care, din

Ieri a început la Pitești, 

in a treia ediție, acțiunea edilitara 

„Simfonia lalelelor"
Cu ani în urmă. Piteștiul — orășel 

așezat pe drumul urmat de negus
torii din Sibiu spre București — 
era înconjurat doar de frunzișul 
bogat al livezilor, de viile cățărate 
pe dealurile din jur. Atestat docu
mentar în 1388, orașul a cunoscut 
în ultimele trei decenii o dezvol
tare impetuoasă. Siluetele blocurilor 
de locuințe, ale edificiilor publice 
se profilează distinct pe fondul 
dealurilor din jur, îmbrăcate de 
verdeață. în această epocă marcată 
de atîtea investiții pentru dezvol
tarea economică și socială, în- 
tr-o vreme în care — așa cum 
spune poetul — ar părea că 
rămîne prea puțin pentru gin
gășie, pentru suflet — pitestenii nu 
s-au despărțit de natură, de fru
mos. Priviți astăzi minunata gră
dină din centrul orașului, unde la
lelele într-o varietate de forme si 
culori oferă un tablou care poate 
inspira pe toți pictorii. Aceeași 
imagina o întîlnim pe străzile din 
cartiere, în parcul orașului. Și a- 
ceastă frumusețe a culorilor și for
melor floricole culminează în ex
poziția „simfonia lalelelor", de la 
Casa de cultură a sindicatelor.

Piteștiul putea avea soarta ora
șelor unde construcțiile gigantice 
au izgonit ultimul colț de natură. 
Nu s-a întâmplat așa pentru că 
edilii săi, oameni care au înțeles 
bine ce înseamnă frumosul în viata 
citadinilor, s-au îngrijit să întro
neze natura în drepturile ce î se 
cuvin, să creeze spatii verzi pen
tru desfășurarea vieții cotidiene în 
condiții cît mai bune. S-ar putea 
ca gospodarii orașului să fi cunos
cut cuvintele atomistului Robert 
Oppenheimer, care spunea: „Nu 
știu dacă vom putea păstra grădi
nile așezărilor noastre, iar cărările 
capricioase vor putea supraviețui 
într-o lume care creste frenetic. Eu 
cred că dacă omul pierde grădinile 
și cărările, se va pierde pe el în
suși." Tot atît de bine s-ar putea 
ca ei să nu fi cunoscut aceste cu
vinte. dar este cert că ceea ce au 
făcut — și admirăm astăzi în Pitești 
— au făcut din dragostea pentru 
orașul lor, pentru locuitorii săi. Iar 
florile au devenit un adagiu al prive
liștii. Pentru că tot ce s-a înfăptuit 
aici are la bază preocupări artistico- 
arhitecturale. rezolvări compozițio
nale gîndite, în firească si strînsă 
legătură cu dezvoltarea urbanistică 
a orașului, cu rolul functional de
corativ al străzii, al parcurilor.

La Pitești nu s-au implantat doar 
tăblite cu inscripția „nu căleați 
iarba", „nu rupetl florile". în pri
mul rînd s-au plantat flori, care 
prin efectul lor decorativ au educat 
pe cetățeni să iubească natura, fru
mosul. Când se ridicau primele fa
brici, iar pe Calea București, pri

păcate, nu este valorificată suficient 
mai ales la eșaloanele școlare, sec
țiile de copii și juniori. Dispunem 
azi de îndrumare valoroasă, instru
mente de lucru, diferențiate pe vîr- 
ste, sex și sport, dar care sînt apli
cate sporadic, uneori și din cauza 
numărului redus de specialiști an
grenați la nivelul cluburilor, secții
lor sau chiar al cabinetelor medico- 
sportive teritoriale. Numai așa ne 
putem explica de ce ajung uneori 
pînă la Centrul de medicină spor
tivă (C.M.S.) tineri, campioni de ju
niori, dar care au deficiente funcțio
nale sau de altă natură ce atestă

Opinii din arenă 

și din jurul ei

faptul că momentul plafonării bio
logice este foarte apropiat, fără a 
mai menționa riscurile pentru starea 
de sănătate.

După această primă etapă, indis
pensabilă în diferitele stadii ale se
lecției și cu mari resurse de inter
venție din partea medicinii spor
tive, ajungem la esența specialității 
— dirijarea științifică a procesului 
de antrenament. în realitate, medi
cul sportiv nu dirijează procesul de 
antrenament — proces unitar ce tre
buie să beneficieze de un singur 
dirijor : antrenorul — ci furnizează 
date obiective antrenorului ca ur
mare a relației „efort-adaptare", pe 
care antrenorul le integrează in pro
cesul de antrenament. în acest sens, 
subliniem colaborarea fructuoasă în 
triunghiul medic-antrenor-sportiv la 
loturile olimpice de canotaj feminin, 
handbal, volei masculin, lupte greco- 
romane și libere, caiac și canoe, 
colaborare care se reflectă la ora 
actuală prin indicatori ridicați pe 
plan medico-biologic și tehnico- 
sportiv. Dacă la nivelul loturi
lor olimpice se realizează în
semnate progrese in această direc
ție — de pildă, au fost rezolvate fa
vorabil cazuri medicale dificile, pină 
la recuperarea integrală pentru înal
ta performanță a unor sportivi de 

mele blocuri de locuințe — să tot 
fie 20 de ani de atunci — edilii ora
șului au chemat la Pitești ne un 
cunoscut profesor de floricultură si 
arhitectură peisageră, ajuns la pen
sie. rugindu-1 să-i ajute să înfru
musețeze orașul. S-au plantat multi 
trandafiri, din toate soiurile si cu
lorile. îi admirăm si astăzi. Au 
urmat spatiile verzi din centrul 
orașului pentru care au fost alese 
lalelele. De ce lalele ? Pentru că 
din toate plantele care înfloresc 
primăvara sînt cele mai străluci
toare. Pentru că laleaua — asa cum 
am văzut-o în grădinile acestui 
oraș — posedă toate caracterele 
cerute unei plante ornamentale : 
bogăția nuanțelor, frumusețea for
melor. eleganta portului. Si din nou 
o referire la trecut. în 1972 s-au 
adus de la Arad 3 000 bulbi de la
lele care s-au înmulțit prin perse
verenta horticultorilor argeșeni. 
Astăzi, numărul lor depășește 
150 000. Bulbii au fost plantați în 
diferite zone ale orașului, realizîn- 
du-se unul din cele mai frumoase 
covoare floricole de lalele din tară. 
Pe merit, ele conferă Piteștiului 
renumele de oraș al florilor.

Pornind de la aceste realizări, 
edilii orașului au initiat o manifes
tare devenită tradițională : „Simfo
nia lalelelor". Cea de-a treia ediție 
a acestei manifestări, organizată de 
Consiliul popular al municipiului 
Pitești și Trustul pomiculturii, 
cu sprijinul comisiei centrale 
de horticultură. dendrologie si 
arhitectură peisageră, a fost marca
tă de o sesiune tehnico-stiintifică 
privind dezvoltarea floriculturii. 
dendrologiei și arhitecturii peisa- 
gere. S-ar putea spune multe des
pre noile tehnici aplicate în flori
cultură. despre comportarea noi
lor soiuri de plante ornamen
tale introduse în cultură. Dar a 
atras atentia un fapt care demon
strează că experiența gazdelor nu 
e singulară ; în mai multe referate 
au fost prezentate preocupările si 
realizările în ce privește înfrumu
sețarea altor orașe. Aflăm noutăți 
despre amenajările floricole de pe 
malul Dunării la Galati, despre 
realizarea primei ediții a „expo- 
florei" la Constanta, despre noile 
spatii verzi la Brăila, toate acestea 
vrînd să releve că importante forte, 
energii si ambiții sînt angajate în 
întrecerea pentru înfrumusețarea 
orașelor șl satelor tării. Iar unirea 
în cadrul expoziției de la Pitești a 
florilor provenind din numeroase 
orașe și comune constituie o reușită 
încununare a acestei pasionante în
deletniciri : floricultură.

Laudă acestor entuziaști „gospo
dari ai frumosului".

Ioan HERTEG

renume : Cornel Penu și Mihai Mi- 
roniuc (handbal), Corneliu Oroș (vo
lei), Nadia Comăneci (gimnastică), 
Nastasia Nichitov (caiac). Aurel 
Neagu (lupte libere), Szabo Arpad 
(judo) și alții cu importante obiec
tive olimpice — nu același lu
cru se poate constata la ni
velul celorlalte eșaloane ale per
formanței, unde această cola
borare vădește serioase- deficiențe. 
Unele din acestea țin desigur de sti
lul de muncă al medicului ; altele, 
și nu de puține ori, țin de modul 
„personal" al unor antrenori de a 
concepe această colaborare („nu am 
nevoie de medic care să-mi scuteas
că sportivii de la antrenament" ; 
„medicul să-mi rezolve susținătoa
rele de efort, de rest răspund eu" 
etc.). Or, dirijarea alimentației, 
a pregătirii biologice de concurs, a 
refacerii după efort, a recuperării 
după traumatisme sau îmbolnăviri, 
amplificarea activității de educație 
medico-sportivă, cu antrenorii și 
sportivii, iată domenii în care me
dicul sportiv trebuie să se comporte 
ca un veritabil specialist, iată dome
nii in care realmente medicina spor
tivă poate ajuta sportul de perfor
manță, la toate nivelurile, inclusiv 
în cadrul cluburilor și asociațiilor, 
ca si al cluburilor sportive școlare.

în orice caz, medicina sportivă, 
acest laborator nesecat de experi
mentare a biologiei ființei vii în dru
mul spre optimizare, păstrează seri
oase rezerve, care stau la îndemîna 
noastră, a antrenorilor, sportivilor, 
medicilor spre a fi valorificate efi
cient la toate unitățile și, bineînțe
les, cu atît mai mult la loturile re
prezentative. aflate în curs de desă- 
vîrșire a pregătirii olimpice. Acesta 
constituie dealtfel esențialul în acti
vitatea triunghiului medic-sportiv- 
antrenor, pe care o dorim cît mai 
fructuoasă zi de zi. în acest context 
de mari responsabilități, medicii se 
consideră angajați plenar, alături 
de toți sportivii și tehnicienii lotu
rilor olimpice, în vederea realizării 
obiectivelor competiționale la J.O. 
de la Moscova și a reprezentării cu 
cinste și demnitate a tricolorului 
românesc.

Conf. dr. Ioan DRAGAN
Directorul Centrului de medicină 
sportivă — București

BOTOȘANI

Manifestări în cadrul 
„Zilelor George Enescu"

Timp de două zile, sîmbătă șl du
minică, la Botoșani, Dorohoi și Li- 
veni se desfășoară o suită de ma
nifestări sub genericul „Zilele George 
Enescu". Aceste manifestări, ajunse 
la cea de a șasea ediție, au debutat 
în sala festivă a muzeului județean 
cu un simpozion pe tema „George 
Enescu în muzica secolului XX". în 
holul teatrului „Mihai Eminescu" din 
localitate s-a deschis expoziția 
„George Enescu și locurile natale". 
Seara, orchestra simfonică locală a 
prezentat un concert simfonic cu 
lucrări ale lui George Enescu. Du
minică, la Dorohoi, se va desfășura 
o sesiune de referate și comunicări 
științifice, iar la Liveni — unde se 
vor sărbători și 500 de ani de la 
atestarea documentară a satului — 
va avea loc o evocare. Manifestările 
se vor încheia printr-un concert 
simfonic-coral extraordinar cuprin- 
zind lucrări de George Enescu. (Sil
vestri Ailenei).

A apărut:

„Munca de partid 4
nr. 5/1980

în numărul din luna mal al revis
tei, rubrica „Contribuție creatoare, 
originală, la tezaurul teoriei și prac
ticii construcției socialiste" cuprinde 
articolele : „Spiritul științific — ca
racteristică dominantă a conducerii 
de către partid a vieții sociale" și 
„Forumul tinerei generații — moment 
major de angajare fermă, responsabi
lă a tineretului Ia înfăptuirea 
neabătută a politicii partidului nos
tru".

Alte articole : „Toate resorturile 
muncii de partid — în slujba ace
luiași scop" (Schimb de experiență 
la întreprinderea de utilaj chimic 
București). „Organizarea riguroasă a 
activității birourilor și organizațiilor 
de partid", „în toate sectoarele — 
realizări cel puțin la nivelul planului" 
(Schimb .de experiență Ia Consiliul 
unic agroindustrial Miroși, județul Ar
geș), „Secretarii de partid nou aleși 
întreabă, cei cu o experiență mai 
mare răspund", „Consiliile de educa
ție politică și cultură socialistă — 
profund implicate în modelarea con
științei maselor" (Consfătuire la Co
mitetul județean de partid Prahova).

A început sezonul estival pe litoral
Pînă la 15 iunie - importante reduceri de tarife

Deși lima mai face parte, calen
daristic, din anotimpul primăverii, 
pe litoral ea a debutat ca... primă 

• Tună de vară. Zilele de sărbătoare 
de la începutul lunii mai au adus 
In stațiunile de pe coasta noastră 
maritimă primii oaspeți ai sezonu
lui estival. De la 4 mai au început 
să vină si cele dinții grupuri de 
turiști străini. De Ia tovarășul Va
sile Trandafir, directorul general al 
O.N.T. litoral, aflăm că baza mate
rială este pregătită să primească 
turiști, în fiecare stațiune, la ca
pacitatea din timpul verii. în pre
zent. pe litoral se află cîteva mii 
de oameni. în perioada 15 mai—15 
iunie sînt așteptați peste 200 000 de 
oameni ai muncii. E perioada cînd

■A

„OBSERVER" (Londra)

Uzinele electrice solare—o soluție 
de viitor a crizei energetice ?

„Rolul sateliților artificiali at Pă- 
mîntului se deosebește acum consi
derabil față de perioada cînd aceștia 
erau folosiți numai pentru cercetări 
științifice. în prezent, au devenit, 
de exemplu, obișnuite sistemele in
tercontinentale de comunicații prin 
satelit, în care este folosită tehnica 
modernă a microcalculatoarelor pen
tru transmiterea la mari distante a 
programelor de televiziune și a con
vorbirilor telefonice. In cadrul pro
gramelor cosmice, sectorul industriei 
aerospațiale din Marea Britanie a 
acumulat o anumită experiență în 
domeniul tehnologiei creării de ba
terii solare pentru alimentarea siste
melor de la bordul sateliților artifi
ciali și a aparaturii științifice. De 
aceea, in prezent a Început să se 
analizeze posibilitatea înfăptuirii 
unui proiect care prevede folosirea 
energiei solare pe scară largă, în 
final urmind să fie conectată la re
țeaua energetică națională a Marii 
Britanii.

O asemenea idee, la baza căreia 
stă folosirea asa-numitelor „Uzine 
electrice solare-sateliti", a apărut 
mai de mult, dar numai acum suc
cesele tehnologiei, și, în același timp, 
consecințele penuriei energetice din 
ultima vreme, au apropiat posibili
tatea înfăptuirii sale. Nu este vorba, 
firește, de o treabă ușoară, căci, in

Din viața partidelor comuniste 

și muncitorești

Opțiuni ale Partidului Comunist Mexican
Revista „Australian Left Review" 

publică un interviu cu Enrique Semo, 
membru al conducerii P. C. Mexican, 
în legătură cu opțiunile fundamentale 
ale acestui partid, interviu din care 
reproducem următoarele :

Partidul Comunist Mexican a cu
noscut o gravă criză în perioada 
1940—1960, criză datorată. In princi
pal, pozițiilor dogmatice si dificultă
ților în ceea ce privește aplicarea teo
riei marxiste la condițiile concrete 
din Mexic. în acești ani și ulterior, in 
Mexic au apărut Si alti marxiști, sub 
formă de grupări sau individual. 
Astăzi, cînd stînga mexicană poate 
să-și recapete pozițiile pe care le-a 
avut acum 20 de ani. ne aflăm în si
tuația in care trebuie să recunoaștem 
că există și alte grupări și partide 
importante care și-au cistigat un loc 
în lupta pentru progres și socialism 
în țara noastră.

Din această cauză promovăm o po
litică de unitate cu toate aceste gru
pări, Ne prezentăm la alegeri îm
preună cu alte trei partide care pro
vin din mișcarea socialistă si care au 
avut divergente serioase cu partidul 
comunist acum zece ani. Lupta con
cretă din ultimii ani a apropiat mult 
aceste tendințe de partidul comunist.

Acum trei ani. am început discuții 
cu aceste partide privind probleme 
practice si am inițiat împreună ac
țiuni comune, de exemplu, demon
strații publice, participarea la greve 
naționale, semnarea si publicarea de 
declarații in probleme politice cu
rente ale tării, ca și în probleme pri
vind unitatea in lupta antiimperialis- 
tă. De-a lungul ultimilor doi ani și mai 
bine, această experiență s-a dovedit 
foarte rodnică pentru toate cele trei 
organizații. în consecință am consi
derat că există posibilitatea unei uni
tăți organice între organizațiile noas
tre. Am început prin două-trei reu
niuni ale comitetelor centrale ale 
celor trei organizații. în primul rînd, 
am început să discutăm situația me
xicană și am căzut de acord să parti
cipăm Împreună la campania electo
rală, sub egida Partidului Comunist 
Mexican. Am început, de asemenea, 
discuții privind condițiile creării unui 
partid unic ca rezultat al contopirii 
acestor trei partide.

Nu pot spune că au dispărut toate 
divergentele. Nu vom încheia nici un 
acord de unitate pe baze neprincipia
le. Unitatea în acțiune este un fapt 
și In prezent considerăm că trebuie 
să abordăm posibilitatea unității or
ganice. Am creat condițiile pentru 
aceasta :

în primul rind. prin declarația că 
partidul nostru nu consideră că nu
mai comuniștii «înt marxiști In Me- 

vin in vacantă turiști atît pentru 
serii complete, de 12 zile, cît și 
pentru serii mai lungi sau mai 
scurte, dună preferințe.

— Ca alte facilități slnt asigura
te în această perioadă numită „în
ceput de sezon" celor care vin să-si 
petreacă vacanta la mare ?

— în primul rînd — ne snune in
terlocutorul — facilități de ordin 
material. De pildă, pînă la 1 iunie, 
costul unei vacante (cazare si masă) 
este mai ieftin cu 50 la sută decît 
in lunile de vară. între 1 iunie si 
15 iunie, reducerea tarifelor este de 
40 la sută. Absenta aglomerației — 
caracteristică verii pline — permite 
efectuarea unor servicii de calitate.

Constantin PRIESCU

:-':N

tre altele, va trebui să fie creată pe 
o orbită circumterestră o imensă 
platformă pe care să fie montate 
milioane de elemente de captare, 
care vor transforma energia solară 
in energie electrică cu ajutorul așa- 
numitului proces fotovoltaic.

Această energie va fi transforma
tă apoi în microunde, ceea ce va 
permite să fie transmisă, in această 
formă, prin atmosferă pînă la stația 
receptoare, situată pe suprafața Pă- 
mîntului : aci va fi reconvertită si 
trimisă în rețeaua electrică.

în afară de Marea Britanie, cer
cetări preliminare în această direc
ție se fac și în Statele Unite ale 
Amerieii.

Uzina electrică solară-satelit, a- 
ceastă gigantică rețea din elemente 
cu cuarț, va fi, inițial, montată pe o 
orbită circumterestră apropiată de 
Pămînt ; ea va fi apoi deplasată pe 
o așa-numită orbită staționară, la o 
înălțime de 36 000 kilometri de su
prafața Terrei. Aflîndu-se pe o ase
menea orbită, stația va păstra ace
eași poziție în raport cu un punct 
ales de pe suprafața Pămîntului.

Construirea unei asemenea stații 
constituie o sarcină de o extraordi
nară complexitate tehnică. Pe Terra, 
o astfel de construcție ar cintări 
circa 45 000 de tone.

Avind in vedere complexitatea șl 

xic. Sînt numeroși marxiști în afara 
partidului comunist.

în al doilea rînd. afirmînd că 
partidul comunist este gata să dis
cute multe din pozițiile lui politice 
și chiar organizarea lui internă cu 
alți marxiști, care vor să ia parte la 
formarea unui singur partid munci
toresc in Mexic.

în al treilea rînd. am arătat că nu 
dorim să fim considerați drept forță 
hegemonistă sau mai importanți de- 
cit celelalte partide. Numai forța 
reală si evoluția luptei vor decide lo
cul exact pe care fiecare' dintre noi 
îl va ocupa în formarea unui mare 
partid unit muncitoresc al Mexicului.

în legătură cu perspectivele cola
borării între partidele de stînga, in
clusiv comuniștii, și biserică. în in
terviu se arată : Socialismul va tri
umfa în Mexic și el va fi si opera 
unor oameni care sint catolici, care 
ar rămine catolici si dună revoluție. 
Din acest motiv, problema socialis
mului în Mexic nu poate fi pre
zentată și nu poate fi practic ela
borată fără a se rezolva problema 
participării la mișcarea pentru socia
lism a catolicilor, care vor să parti
cipe la lupta pentru socialism.

în consecință, ne pronunțăm pentru 
menținerea de relații foarte bune cu 
acesțe forte de stînga ale bisericii 
mexicane.

în încheierea interviului este abor
dată poziția P. C. Mexican față de 
partidele și mișcările comuniste si 
muncitorești internaționale. Pe baza 
experienței propriei noastre dezvol
tări — se menționează în interviu — 
am ajuns, la concluzia că fiecare 
partid comunist trebuie șă-și asume 
răspunderea pentru dezvoltarea miș
cării revoluționare din propria tară, 
în momentul actual nu se poate vorbi 
despre nici un fel de centru sau de 
nici un fel de acțiune de coordonare 
a partidelor comuniste, care să depă
șească solidaritatea reciprocă in lupta 
comună împotriva imperialismului si 
pentru viitorul socialist al umanității. 
Aceasta înseamnă că partidul nostru 
este gata să mențină relații cu toate 
partidele comuniste, fără să le ceară 
să fie de acord asupra tuturor pro
blemelor dezbătute în prezent în ca
drul mișcării comuniste.

Multi oameni au devenit socialiști, 
intrucit socialismul sau mișcarea pen
tru socialism se dezvoltă foarte re
pede. Ar fi însă complet fals să se 
creadă că această impresionantă miș
care poate fi condusă sau orientată 
din vreun centru al lumii.

Din acest motiv — se subliniază în 
încheierea interviului — partidul nos
tru a depus numeroase eforturi ca 
să stabilească relații prietenești și 
tovărășești cu toate partidele care 
fac parte din mișcarea comunistă. In 
acest sens, credem că atitudinile di
ferite față de o problemă sau alta 
nu pot fi un obstacol în întărirea so
lidarității proletare de care au ne
voie toate partidele.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 13, 

13 și 14 mal. In țară : Vremea va fi in 
general instabilă șl va continua să se 
răcească. Cerul va fi temporar noros. 
Vor cădea ploi mal frecvente tn primele zile, cînd, pe alocuri, cantitățile de 
apă vor depăși 25 litri pe metrul pătrat. 
Vîntul va prezenta intensificări îndeo
sebi în regiunile din estul țării, predo
minând din sectorul nordic. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 3 și 
13 grade, iar cele maxime între 13 și 
23 de grade. In București : Vremea va 
fj răcoroasă, cu cerul mai mult noros. 
Vor cădea ploi ce vor avea și caracter 
de aversă. Vîntul va sufla moderat, cu 
intensificări de scurtă durată din sec
torul nord-est. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse Intre 7 șl 11 grade, iar 
cele maxime între 17 și 21 de grade.

dimensiunile problemelor care se 
pun, conducerea industriei aerospați- 
ale britanice încearcă să stimuleze 
interesul altor țări europene față de 
acest proiect. Elaborarea tehnologiei, 
cheltuielile și însăși construcția — 
toate acestea cer o largă cooperare 
internațională.

După unele estimări, cheltuielile 
totale pentru construirea stației 
energetice orbitale s-ar ridica la 38 
miliarde de lire sterline (circa 76 
miliarde dolari), în vreme ce costul 
montajului va depăși 2,4 miliarde 
de lire sterline. Cifrele sînt socotite 
acceptabile in comparație cu costul 
construirii de uzine electrice obiș
nuite, care ar produce o cantitate 
echivalentă de energie. Specialiștii 
britanici consideră că asemenea 
cheltuieli pot fi amortizate prin fo
losirea complexelor energetice solare 
în scopuri industriale timp de 30 de 
ani. Foloasele economice ale proiec
tului sint întregite și de un avantaj 
indiscutabil : posibilitatea utilizării 
resurselor nelimitate ale „combusti
bilului" solar.

în luna iulie a acestui an, in ora
șul francez Toulouse va avea loc o 
conferință vest-europeană, al cărei 
scop principal este de a atrage Fran
ța și R.F.G. și eventual și alte țări 
la realizarea proiectului. Va fi încă 
un pas spre înfăptuirea Iui".

• COMBATEREA 
ZGOMOTULUI — este tema 
unei reuniuni care se desfășoară 
la Paris și la care participă 200 
de experti din țările membre 
ale Organizației pentru Coope
rare Economică și Dezvoltare 
(O.E.C.D.). Participantii la dez
bateri au atras atenția că sur
sele de zgomot și efectele lor 
negative asupra stării sănătății 
oamenilor reprezintă una dintre 
problemele grave cu care este 
confruntată societatea contempo
rană. Principala sursă de zgo
mot o reprezintă circulația ru
tieră, în condițiile cînd în ță
rile membre parcul de auto
mobile va crește de la 260 
milioane, cite sint în pre
zent, la 360 milioane în anul 
2000. Totodată, va spori de la 

60 de milioane la 90 milioane 
numărul vehiculelor utilitare,. 
La reuniune s-a subliniat nece
sitatea elaborării unui program 
comun în cadrul O.E.C.D. pentru 
combaterea zgomotului rutier.

• BALANȚĂ DE MARE 
PRECIZIE. în Marea Brita
nie a fost pusă la punct o ba
lanță atît de precisă incit poate 
înregistra cu exactitate greuta
tea unui obiect in mișcare, pînă 
la mărimea unui fulg. Balanța 
„Alpha 22“ este prevăzută cu 
microprocesori, citirea greutății 
înregistrate făcîndu-se cu ajuto
rul unei diode luminiscente. Mă
surarea se efectuează în mai pu
țin de două secunde. în interio
rul balanței se găsește un sistem 
special de pirghii care face ca 
in momentul cîntăririi unui 

obiect tn mișcare microproceso
rul să nu fie influențat de fluc
tuațiile generate de deplasarea 
obiectului respectiv, indicînd 
greutatea exactă. Această ba
lanță poate fi folosită în zone 
unde se produc vibrații ; ea nu 
este influențată nici de mișca
rea curenților de aer.

• ZĂPADĂ LA CO
MANDĂ ? în zona indus
trială a localității vest-germane 
Freiburg au căzut zilele trecute 
fulgi mari de zăpadă. Fenome
nul meteorologic ar fi trecut 
neobservat dacă... cerul n-ar 
fi fost senin. Doi colabora
tori ai Oficiului de meteo
rologie din localitate, care au 
studiat cauzele misterioasei 
ninsori, au ajuns Ia concluzia că 
se pot obține precipitații „la co

mandă" nu numai prin „vacci
narea" norilor cu cristale de 
gheață, ci și prin combinarea, in 
anumite condiții atmosferice, a 
vaporilor de apă și a unor pro
duse chimice — cum ar fi iodu- 
ra de argint — sub formă de 
gaze. Or. asemenea gaze sînt 
împrăștiate zilnic în atmosferă 
de un număr de uzine din Fri- 
burg, care, fără voia lor, s-au 
transformat astfel, în fabrici 
de... zăpadă. Cei doi specialiști 
vest-germani se întreabă dacă 
nu ar fi de preferat să se con
struiască astfel de uzine in a- 
propierea stațiunilor de iarnă, 
sau dacă zăpada nu va deveni 
un deșeu industrial folositor.

• MUZEU AL CIR
CULUI. La Leningrad există 
un muzeu de Istorie a circului, 
unic în lume, cuprinzînd aproa
pe o sută de mii de exponate. 
Se află aici materiale referitoare 
Ia istoria și dezvoltarea artei 
circului, artă cunoscută pe toate 
continentele din timpuri imemo
riale. în vitrinele muzeului sînt 
expuse costume și recuzită apar- 
ținînd unor maeștri ai genului. 
Deosebit de interesantă este o 
colecție de afișe rare. Muzeul 
s-a îmbogățit cu achiziții recen
te : materiale legate de istoria 
circului american și o „Enciclo
pedie a circului", editată in 
Franța.

• PETROL SUB INSU
LELE DE CORALI. Repu
blica Maldivelor, alcătuită din 
aproximativ 2 000 de insule de 
corali, cunoscută în special ca 
un „paradis turistic" pentru fru
musețea si bogăția peisajului 
său, ar putea deveni in anii ur
mători o tară producătoare de 
petrol. După cum a anuntat șe
ful statului, președintele Abdul 
Gayoom, forajele efectuate in 
insulele Maldive și probele adu
se la suprafață arată că sub in
sulele de corali se găsește pe
trol in mari cantități.

• UN CAL TROIAN 
MODERN. Printre curiozi
tățile turistice' ale Turciei se nu

mără și un... cal troian. Deși el 
se află lingă colina Hissarlik, la 
porțile legendarei Troia, nu este 
chiar calul troian descris în 
„Iliada", ci o copie ce se vrea 
fidelă, construită la ordinele 
unui proprietar de restaurant. 
„Calul troian" de la Hissarlik 
poate adăposti 140 de turiști dor
nici șă privească de la inălțime 
șantierul arheologic și In ace
lași timp să lase— o însemnată 
6umă de bani ingeniosului pro
prietar.

• RĂZBOAIELE AS
TRALE Șl PROFITURILE 
PĂMINTEȘTI. DuPă
filme despre cucerirea Vestu
lui sălbatic — cunoscutele 

„western“-url, „Hollywood“-ul 
se concentrează acum asu
pra unui nou „filon de aur" : 
— filme despre închipuite răz
boaie cosmice. Succesul lor 
comercial s-a văzut nu numai 
din milioanele provenite din 
încasări, ci și din profiturile in
dustriilor de „mărfuri anexă" : 
ceasuri de mină cu cadran pe 
care sint înfățișați eroii filme
lor și cosmonavele lor. îmbră
căminte și chiar lenjerie de pat 
cu motive legate de subiectele 
filmelor, discuri ș.a. încuraja
te de rezultate, case de filme’ 
au anuntat 7 noi „superproduc
ții" de acest gen, cu un cost to
tal de 200 milioane de dolari, 
scontîndu-se pe profituri care 
reprezintă dublul acestei sume.
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„Realizarea reunificării pașnice și independente 
a Coreei impune voința și eforturile conjugate 

ale întregii națiuni"
Un articol din ziarul „Nodon Sinmun"

PHENIAN 10 (Agerpres). — Ziarul 
„Nodon Sinmun" a publicat un arti
col referitor, la dificultățile create de 
partea sud-coreeană la cea de-a șap
tea întrunire de la Panmunjon a de
legațiilor de lucru consacrată pregă
tirii contactelor premierilor din Nord 
și Sud.

In articol se arată — după cum 
transmite agenția A.C.T.C. — că or
dinea de zi a proiectatei, reuniuni a 
premierilor propusă de partea nordi
că este cea rezonabilă, întrucit ea 
este o expresie a aspirațiilor națio
nale ale poporului coreean de acce
lerare a reunificării țării pe calea 
colaborării și unității. Totodată, ea 
este conformă cu caracterul și obiec
tivul acestui contact.

Dar partea sud-oareeană a conti
nuat să susțină o ordine de zi deta
liată, pretinzind că pentru a se ajun
ge la „etapa reunificării pașnice" 
trebuie să se treacă mai lntii prin 
„etapa creării condițiilor", a „creării 
încrederii" și a „fixării păcii" și câ 
premierii trebuie să discute la pri
mul lor contact „problema creării 
condițiilor" și nu cea a reunificării.

Această poziție a părții sud-coree
ne— se arată in articol — dă naște-

re la îndoieli cu privire la poziția ei 
fundamentală referitoare la reunifi- 
care.

In articol se subliniază, totodată, 
că pentru realizarea reunificării paș
nice și independente a țării este ne
voie de voință și eforturi conjugate 
ale întregii națiuni. în încheiere se 
cere părții sud-coreene să renunțe Ia 
pretențiile ei ne justifica te și să a- 
dopte o poziție in spiritul dragostei 
față de patrie și de națiune, în fa
voarea reunificării.

★
PHENIAN 10 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția A.C.T.C,. un 
avion rapid de recunoaștere, de tip 
„SR-71", al forțelor militare ameri
cane, a pătruns in spațiul aerian dea
supra apelor teritoriale ale R.P.D. 
Coreene, la est de Koseung. Avionul 
a întreprins acțiuni de spionaj, zbu- 
rind de-a lungul coastelor pină in 
dreptul localității Seusoura. din pro
vincia Hamkyeung de nord. De la 1 
aprilie a.c. pină in prezent au fost 
înregistrate 17 asemenea acțiuni.

Agenția A.C.T.C. arată că trebuie 
șă se pună capăt acțiunilor de spio
naj de .acest gen. care pun în pericol 
pacea în Coreea.

COREEA DE SUD

MANIFESTĂRI CONSACRATE ROMÂNIEI
VARȘOVIA. — La Clubul inter

național de presă și carte ..Ekspres" 
a fost inaugurată expoziția pictoru
lui Nicolae Constantin. Au fost pre- 
zenți Boguslaw Piaza, vicepreședin 
te al Centralei, cluburilor de presă 
și carte din Polonia, reprezentanți 
ai M.A.E. și Ministerului Culturii 
și Artei, artiști plastici, ziariști, 
membri ai corpului diplomatic acre
ditați da Varșovia. Au fost de față, 
de asemenea. Ion Cosma. ambasa
dorul României, și Petre Constan
tin. adjunct al niinistrului educației 
și invățămintului.

HELSINKI 10 (Agerpres). — 
Ambasada română din Helsinki și 
Asociația de prietenie Fînlanda- 
România au organizat, in orașul 
Alajankoski. o seară a filmului do
cumentar românesc. Prof. Jorma 
Vainonen, membru al Comitetului 
Executiv municipal, președintele 
Filialei Asociației de prietenie Fin
landa-România, din Alajankoski, a 
vorbit despre condițiile economice, 
sociale și politice care au duș la 
crearea statului dac centralizat, sub 
conducerea lui Burebista. El a 
subliniat că politica externă de 
independentă, pace și prietenie in
tre popoare a României contempo-

rane are adinei rădăcini in trecutul 
istoric al poporului roman.

BEIJING. — In editura „Litera
tura ' poporului" a apărut i.CiUlihii 
Bărăganului", de Panait Istrati, in 
traducerea lui Zhang Zengxin. spe
cialist in limba ți literatura româ
nă. care semnează si o prezentare 
a vieții și operei marelui scriitor 
roțnân. Volumul este bogat ilustrat 
de graficianul Huang Guanpu și 
este bine primit de cititorii chinezi.

BUDAPESTA. •— La editura „Eu
ropa" a apărut un frumos, volum de 
poezii de Tudor 
jul împlinirii a 
nașterea marelui

PARIS. — La
de limbi ți civilizații orientale 
abut loc o seară culturală româ
nească. A fost evocată importanța 
realizării pentru prima oară, de 
către Burebista, a unității pQlitice 
a daco-geților. expresie a unității 
etnice, de limbă ți civilizație a a- 
cestui popor. In continuarea mani
festării a fost proiectat, filmul 
artistic ..Frații Jderi", după roma
nul cu același titlu de Mihail Sado- 
veanu. Au asistat cadre didactice și 
studenți ai lectoratelor de limba 
română din universitățile pariziene.

Arghezi. cu prile- 
100 de ani de la 
poet roman.

Institutul național 
a
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COMITETUL PENTRU PROGRAME Șl COORDONARE — organism din 
care fac parte 21 de state, între care și România - și-a început lucrările 
la sediul O.N.U. din. Nev.' York. In cursul actualei reuniuni, Comitetul va 
actualiza programele principalelor sectoare de activitate ale O.N.U. pen
tru următorii patru ani și va stabili măsurile necesare pentru asigurarea 
coordonării între aceste programe și planurile de acțiune ale instituțiilor 
specializate și organismelor regionale.

crat-Creșlin. de opoziție. Rene de 
Leon. El a arătat că grupările ex
tremiste guatemaleze și-au inten
sificat, in ultimul timp, acțiunile, 
și că lupta politică din țară a evo
luat spre o serie de înfruntări ar
mate intre forțele de stingă și cele 
de dreapta, ceea ce provoacă mari 
pierderi de vieți omenești.

NISA

CONVORBIRILE PREMIERULUI 
REPUBLICII ZIMBABWE LA 
LONDRA. Primul ministru al Re
publicii Zimbabwe. Robert Mugabe, 
a conferit la Londra cu premierul 
Marii Britanii. Margaret Thatcher, 
și cu șeful diplomației britanice, 
lordul Carrington. El a prezentat 
interlocutorilor săi situația econo
mică și politică din Zimbabwe si a 
cerut guvernului britanic să contri
buie la obținerea unei asistente in
ternaționale mai substanțiale, nece
sară reconstrucției țării. Mugabe a 
arătat că o serie de state occiden
tale nu au oferit încă ajutorul pe 
care l-au promis in timpul nego
cierilor privind viitorul constituțio
nal al fostei colonii.

pentru abolirea legii marțiale 
de reforme democratice

univer-

Ample manifestații 
și înfăptuirea

SEUL 10 (Agerpres). — In
sitățile sud-coreene din Seul, Chun- 
chon, Inchon și din alte orașe conti
nuă puternicele acțiuni ale studen
ților. care se pronunță pentru aboli
rea legii marțiale și pentru reforme 
democratice. După cum transmit a- 
gențiile internaționale de presă, a- 
ceste demonstrații împotriva regi
mului represiv de la Seul sint cele 
mai puternice mișcări sociale de la 
cele car e au precedat moartea dicta
torului Pak Cijan Hi.

în cadrul demonstrațiilor studen
țești au fost adoptate declarații în 
care se cere abolirea legii marțiale, 
asigurarea dreptului la muncă, liber
tatea presei. Studenții de la Univer
sitatea Kangwon au făcut un apel 
pentru organizarea unui „mare marș 
pentru democrație", în timp ce Ali
anța pentru Democrație și Reunifi- 
care Națională a dat publicității o 
declarație în care se cere o reformă 
radicală a actualului sistem social- 
politic. La acțiunile studenților s-au 
alăturat și profesorii de la . mai mul
te universități. Astfel, la universita
tea Yeunse din Seul profesorii au a- 
doptat un manifest în cinci puncte in

care se pronunță pentru suspendarea 
legii marțiale, pentru libertăți demo
cratice. pentru apărarea intereselor 
oamenilor muncii, pentru drepturi 
sindicale.

Paralel cu acțiunile studențești se 
intensifică mișcările revendicative 
ale oamenilor muncii. Peste 3 200 de 
muncitori de la Compania de ex
ploatare a, lemnului din Dongmyeung 
s-au aflat in grevă in semn de pro
test față de actualele condiții de 
muncă și viață, cerind drepturi sin
dicale. O altă grevă a avut loc în 
provincia Kyeungki, in cadrul ..unui 
combinat textil.

Pe de altă parte, agenția France 
Presse informează că intr-o declara
ție făcută la Seul, Kim Yang Sam, 
liderul Partidului Nou Democratic,- 
principalul pârtid de opoziție, a ce
rut guvernului să suspende legea 
marțială și să permită democratiza
rea vieții social-politice sud-coreene. 
El a arătat că trebuie organizate de 
îndată alegeri anticipate preziden
țiale și( legislative, .pentru a permite 
formarea unui guvern democratic.

In favoarea abolirii legii marțiale 
s-a pronunțat, și conferința epișcopi- 
lor catolici din Coreea de Sud.

La reuniunea internațională de la Nairobi

Cereri în favoarea unei soluționări 
globale a problemelor subdezvoltării
NAIROBI 10 (Agerpres). — La 

Nairobi s-ău încheiat sinibătâ lucră
rile. reuniunii, la nivel ministerial a 
reprezentanților C.E.E. și ai țărilor 
din Africa, zona Pacificului si Carai
bilor (A.C.P.). consacrată examinării 
evoluției raporturilor economice între 
cele două grupuri de state in lumina 
prevederilor noii convenții comercia
le, denumită „Lome II".

Dezbaterile. apreciază agenția 
France Presse. s-au . desfășurat in 
contextul mai amplu al dialogului 
dintre statele dezvoltate și cele in 
curs de dezvoltare., in vederea, edifi
cării unoi- relații de cooperare reci
proc avantajoase. In acest sens, mem
brii A.C.P. s-au pronunțat pentru 
reducerea barierelor restrictive exis-

tente în calea accesului produselor 
lor pe piețele Vest-europene.

Deși ambele părți' și-au ■ exprimat 
dorința de a acționa in comun pen- 
trjj a contribui la soluționarea grave
lor probleme economice' internațio
nale. intre ele continuă să rămină 
serioase deostebiri de. vederi. Nu ș4a 
reușit, in acest sens, să se ajungă la 
o [înțelegere in problema limi tării co
telor de export ale celor pâtru țări 
membre ale-A.C.P. (Kenya. Uganda, 
Cpngp și Surinam) in statele C.E.E. 
Dp asemenea. statele A.C.P. se pro
nunță pentru inițierea, unor negocieri 
globale•• CU" țările industrializate, in 
cadrul dialogului Nord-Sud, in 
vreme ce reprezentanții C.E.E. do
resc o abordare parțială a complexei 
problematici a subdezvoltării.

Situat la poalele muntelui Alatau 
din masivul Tianshan. cel cu cușma 
veșnic înzăpezită, orașul Alma-Ata, 
capitala Kazahstanului. este practic 
inundat de vegetația luxuriantă a 
parcurilor și grădinilor. Pentru tu
riștii ce poposesc pe aceste meleaguri 
gazdele organizează inedite excursii 
in zona barajului, situat la 1 679 metri 
altitudine, unde a fost amenajată o 
frumoasă stațiune de odihnă. Odini
oară. riul ce se prăvălea din munte 
și străbatea orașul dădea multă bă
taie de cap locuitorilor. îndeosebi la 
topirea zăpezilor, care ii măreau in- 
tr-atît debitul, incit distrugea totul 
in cale.

Prin zestrea sa edilitară si econo
mică. prin instituțiile de știință. cul
tură si artă pe care le adăpostește. 
Alma-Ata oferă o vie imagine a ma
rilor transformări înnoitoare prin 
care a trecut. îndeosebi in ultimele 
decenii. întreaga republică. Despre 
aceste transformări ne-a vorbit, vice
președintele Comitetului pentru pla
nificare al Kazahstanului. tovarășul 
Samelihanov Amanjol. înaintea in
staurării puterii sovietice, preciza 
el. populația Kazahstanului se în
deletnicea aproape exclusiv cu păs- 
toritul. urmărindu-și turmele si cire
zile pe vastele întinderi ..ale stepei cu 
negară, in căutarea hranei si apei. 
Kazahstanul. cu cei 2 700 000 kmp ai 
săi. era cunoscut ca un tinut extrem 
de Înapoiat, deși dispunea de mari 
bogății (subsolul său ascunde resurse 
minerale atit de variate, incit aco
peră aproape întreg tabelul lui Men
deleev).

Ceea ce a dat un deosebit de pu
ternic impuls dezvoltării republicii a 
fost marea acțiune de desțelenire a 
pămînturilor. întreprinsă incenînd din 
1954. Pentru fertilizarea pustiurilor 
aride și sterpe, statul a investit în
semnate resurse materiale si umane.

Această acțiune, nemaiintilnită prin 
amploarea ei. s-a deosebit, in același 
timp, și prin complexitatea efortu
lui pe care l-a solicitat. Prin scoate
rea pămînturilor din amorțeala lor 
milenară, numărul sovhozurilor a 
aiuns la 2 000, iar al colhozurilor la 
400. In dotarea lor se află aproane 
un sfert de milion de tractoare fizi-

Conferința franco-africană Ia nivel înaltd
PARIS 10 (Agerpres). — La Nisa 

se desfășoară lucrările celei de-a 
șaptea conferințe, franco-africane la 
nivel înalt, consacrată unor proble
me privind cooperarea economică. 
Lucrările sint prezidate de Valery 
Giscard d'Estaing, in calitate de 
președinte al tării-gazdă a reuniunii. 
Participă reprezentanți ai Franței și 
a 25 de state din Africa, între care 
numeroși șefi de stat și de guvern.

Luind cuvîntul la deschiderea reu
niunii in calitate de președinte al 
precedentei, conferințe, desfășurată la 
Kigali, președintele Republicii Ruan
da, JuVenal Habyarimanâ, a subli
niat că situația economică 'a unora 
dintre țările africane este deosebit de 
gravă., o serie de state fiind bîntuite 
de flagelul foametei. La rindul său, 
președintele Senegalului. Leopold 
Sedar Senghor. s-a referit la „un nou 
tip de situație colonială, mult mai 
dură decit cea veche" pentru o serie

de țări africane. El a arătat că în 
ciuda crizei economice mondiale pu
terea de cumpărare a . țărilor bogate 
continuă să crească, in timp ce in
flația, creșterea prețurilor la petrol 
și lipsa acută de alimente au. con
secințe catastrofale asupra continen
tului african.

Președintele Giscard d’Estaing a 
exprimat angajamentul Franței de a 
sprijini acțiunile țărilor africane pe 
lingă organismele internaționale, 
mentionînd, totodată, că Acțiunea 
Concertată pentru Dezvoltarea Afri
cii. organism ce grupează șase țări 
occidentale industrializate, va prezen
ta în viitoarele săptămini o primă 
liștă de proiecte comune în favoarea 
Africii. Pe de altă parte, președintele 
Franței a adresat un apel in vederea 
stabilirii păcii in Ciad, exiprimind 
dorința ca „armele să tacă", cedind 
locul „unui adevărat proces de re
conciliere națională".

O REUNIUNE COMUNA GU- 
VERN-SINDICATE, in cadrul că
reia au fost examinate o serie de 
probleme economice urgente ce 
stau în fața Italiei, a avut loc la 
Roma. Au participat primul minis
tru, Francesco Cossiga, miniștrii 
trezoreriei; bugetului, finanțelor și 
al muncii, precum și liderii celor 
trei mari centrale sindicale italie
ne — C.G.I.L.. C.I.S.L. și U.I.L.

aspecte ale situației internaționale. 
De la Paris. Waldheim va pleca la 
Viena, unde va participa la festivi
tățile prilejuite de aniversarea a 25 
de ani de la semnarea tratatului 
de stat cu Austria, care consfințește 
starea de neutralitate permanentă 
a acestei țări. In perioada 20—23 mai 
Waldheim va efectua o vizită ofi
cială in Marea Britanie. unde va fi 
primit de către regina Elisabeta,

ALEGERI PENTRU REÎNNOI
REA PARLAMENTULUI LOCAL 
au loc azi in cel mai populat land 
al R. F. Germania — Renania de 
Nord-Westfalia. Principala dispută 
electorală are loc între actuala coa
liție guvernamentală la nivel local 
(P.S.D.—P.L.D.) și partidul de opo
ziție. Uniunea Creștin-Democrată. 
Scrutinul de azi este apreciat drept 
semnificativ in perspectiva alege
rilor generale ce 
octombrie in R.F.

FUZIUNE. Consiliul aviației ci
vile al S.U.A. a aprobat fuzionarea 
a două din cele mai mari compa
nii americane de transporturi ae
riene de mărfuri „Seabord World 
Airlines" și „Flying Tiger Dine". 
Fuziunea vizează întărirea pozițiilor 
companiilor americane în competi
ția cu alte societăți aviatice occi
dentale.

ACCIDENT MINIER. într-una din 
minele din Dorog (nordul R.P. Un
gare) s-a produs o surpare ; 14 mi
neri au fost surprinși in abataj — 
anunță agenția M.T.I.' Pină in seara 
zilei de 9 mai, precizează agenția 
citată, opt dintre ei au fost salvați. 
O comisie de experți cercetează 
cauzele accidentului.

Preocupări energetice pe plan mondial
Creșterea producției 

de cărbune
Consumul de cărbune al Comunită

ții Economice se va dubla pină la 
' sfirsitul acestui secol, se arată in

tr-un raport publicat la Bruxelles. El 
va fi de circa 580 milioane tone, in 
anul 2000, față de 304 milioane tone, 
în 1980. In ce privește producția.. de 
cărbune a C.E.E, precizează rapor
tul. ea va spori in mod simțitor in 
următorii 20 de ani. pentru ă se ri
dica la aproximativ 300 milioane de 
tohe. Raportul menționeoaă că impor
turile C.E.E. de cărbune se Vor era- 
drupla la sfirsitul acestui secol : 65.7 
milioane de tone in 1980 ți 280 mili
oane tone în 2000.-Numai două țări 
ale Pieței-comune iți vor spori pro
ducția de cărbune : Marea Britanie. 
de la 123.6 la 170 milioane tone, și 
R.F.G, de la 95 la 115 .milioane tone.

Program de prospecțiuni 
petroliere

Egiptul produce 670 000 barili de 
petrol'pe zi. dar obiectivul tău este 
de a ajunge, in 1982. la o producție 
de un milion de barili — a declarat 
directorul Oficiului.național al petro
lului. Ibrahim Radwan. El a precizat, 
că 23,5 la sută din producția actuală 
de petrol provine din zăcămintele din 
Sinai. Guvernul egiptean intenționea
ză să inițieze un program de prospec
țiuni in Peninsula Sinai și in apele

Grădini în stepele
Kazahstanului

ce. 11 500 de combine cerealiere și tot 
atitea camioane, precum și numeroa
se alte utilaje care conferă tinerei 
agriculturi din republică un înalt ni- 
vel de mecanizare. Tocmai datorită 
acestui fapt, in pofida condițiilor cli
materice nefavorabile, s-au obținut 
în ultimii ani cite 28—29 milioane 
tone de cereale, principala pondere 
revenind griului. Posibilități nebânui- 
te in urmă doar cu citeva •decenii 
s-au deschis pentru dezvoltarea zoo
tehniei. Pe baza indicațiilor condu
cerii de partid și de stat a Uniunii 
Sovietice, s-a stabilit in acest sens ca, 
in perspectivă, numărul bovinelor, de 
pildă., să sporească de la 35 milioane, 
în prezent, la 80 milioane.

Pămintul din zona de stepă a Ka- 
zahstamilui are o structură mozaiea- 
tă. la care se adaugă condițiile cli
matice specifice — schimbări de tem
peratură bruște, de la arșița aspră la 
temperaturi foarte scăzute, vinturi 
puternice-ce se stîrnesc din senin și 
distrug totul in calea lor — toate 
acestea necesiți nd aplicarea unor teh
nologii diferențiate. Pentru a stabili 
un echilibru in natură si a crea con
diții optime agriculturii, s-a apelat 
din nou la oamenii de știință.

L_

TURNEUL SECRETARULUI GE
NERAL AL O.N.U. IN EUROPA. 
Kurt Waldheim va conferi la 14 
mai la Paris cu președintele Fran
ței, Valery Giscard d’-Estaing. El va 
avea, de asemenea, o întrevedere cu 
ministrul, de externe al țării gazdă, 
Jean Frangois-Poncet, asupra unor

Componența 
noului guvern

de coastă. între Port Said si El Arish, 
in vederea descoperirii de noi ză
căminte de țiței.

Dezvoltarea producției 
de mușchi de turbă

Banca de investiții a Pieței comune 
a acordat Irlandei credite în valoare 
de 19 milioane de dolari, în vederea 
finanțării proiectelor de dezvoltare a 
producției de mușchi de turbă, care 
este utilizat că materie primă pentru 
obținerea de combustibil. Combușți- 
bilu! tjbținut pe această cale a .asi
gurat anul trecut 20 la sută din con
sumul de electricitate al. Irlandei, 
ecliivalind' cu un milion tone de pe
trol. ■
Sprș noi surse, regenerabile

Autoritățile.italiene vor elabora in 
cursul lunii iunie un plan național 
de cercetări care să poată mobiliza, 
în . perioada 1981—1985. toate resurse
le tehnico-științifice - ale institutelor 
de profil. întreprinderilor: industriale 
si universităților. Cercetărin ș- . vj~ 
deplasa de la căuțarea ■ s-arselor^ de 
energie clasice spre descoperirea 
unor surse noi. regenerabile. Totoda
tă. se tinde spre deplasarea atenției 
de la sursele de energie la consumu
rile de ene.rgie — prin noi țehnologii 
care să permită economii sporite, 
utilizări mai complete.

grec
ATENA 10 (Agerpres). 

prim-minis tru 
ghios Rallis.

Noul
Greciei. Gheor- 

„___  ____ anunțat, simbătă.
componența guvernului ; în cursul 
aceleiași zile membrii cabinetului au 
depus jurămintul in fata președinte
lui Constantin Tsatsos. informează 
agenția A.N.A. Dintre membrii fos
tului guvern al lui Constantin Cara- 
manlis. care â fost ales . președinte 
al Republicii Elene. 8 miniștri și-au 
păstrat posturile. între care vicenre- 
mierlil Constantin Papaconstantinou 
și Evangelos Averoff Tossițsa. care a. 
rămas la obli ducerea Miiiisteriilui 
Apărării Naționale. Constantin Mi- 
tsotakis. fost ministru al cooperării, 
a devenit ministrul afacerilor ex
terne, iar fostul ministru al agricul
turii. loannis Boutos, a preluat por
tofoliul cooperării. De asemenea. în 
locul fostului ministru de finanțe. 
Athanasios Canellonoulos. care a pri
mit portofoliul Ministerului Agricul
turii. a fost numit Miltiades Evert, 
care a fbst titular la Ministerul In
dustriei șî Energiei, atribuit, acum, 
lui Stenhanb.s Manos. Din cei 43 d--
membri ai guvernului - 24 de mi
niștri și- 19miinișlri adjuncți- — 14 sint 
personalități căre nu! au mai' deținut 
portofolii' guvernamentale;. ■ '

PrimuT ministru Gheorghios Rallis 
va solicita parlamentului învestitura 
guvernului său la 19 mai.

al 
a

PUTERNICE FURTUNI s-au abă
tut, în ultimele sase zile, 
unor zone din Bangladesh, 
citld numeroase victime si 
tante pagube materiale, 
primelor estimări, peste 90 
soane' si-au pierdut viata si 
au fost date dispărute.

... _________ _____________  CONGRES EXTRAORDINAR A
M.P.L.A. — PARTIDUL -MUNCIT. Prima reuniune a Comisiei naționale de 
pregătire a celui dinții Congres extraordinar al M.P.L.A- — Partidul 
Muncii, partidul de guvernămint in Republica Populară Angola, si-d înche
iat lucrările. Membrii comisiei au procedat la constituirea organismelor de. 
lucru însărcinate cu pregătirea viitorului congres, precum si la definirea 
sarcinilor si atribuțiilor acestora, la nivel național, provincial si muni
cipal. Obiectivul reuniunii l-a constituit dinamizarea activităților consacrate 
pregătirii înaltului forum al partidului de guvernămint angolez.

vor avea 10c iri 
Germania.
SE AFLA TN 

RĂZBOI CIVIL"
„GUATEMALA

PRAGUL UNUI
— a declarat, in capitala acestei 
țări, președintele Partidului Demo-
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Potrivit 
de per- 
alte 150

In legătură cu impasul Pieței comune
O declarație a primului ministru al Olandei

HAGA 10 (Agerpres). — Intr-o 
conferință de presă ținută la Haga, 
primul ministru al Olandei, Andreas 
Van Agt, și-a exprimat îngrijorarea 
în legătură cu degradarea situației 
din Piața comună, citind. In acest 
sens, impasul financiar dintre Marea 
Britanie și celelalte țări membre ale 
C.E.E.' Premierul olandez, care a 
apreciat că această stare de lucruri 
riscă să ducă la un faliment pe plan 
comunitar, a relevat că a examinat

această sitpație cu prilejul unor în
trevederi avute recent cu primul 
ministru al Franței, Raymond Barre. 
*1 cu cancelarul R.F.G., Helmut 
Schmidt. Van Agt consideră că per
spectivele pentru depășirea acestor 
grave divergențe sint sumbre, sus- 
ținind că Marea Britanie nu pare să 
manifeste dorința necesară de a se 
ajunge la un compromis asupra con
troversatelor probleme comunitare.

M.âDRID 10 (Agerpres). — Tn 
Spania continuă șirul atentatelor te
roriste comise de ramura militară a 
organizației separatiste basize — 
E.T.A.. precum și de alte grupări 
extremiste de dreapta. Numai. în ul
timele trei zile, relevă un comunicat 
dat publicității rimbătă la Madrid, 
trei persoane au fost ucise, iar alte 
20 rănite. De la începutul anului, 52 
de persoane și-ău pierdut viața' în 
urma atentatelor teroriste. In aceeăși 
perioadă, politia spaniolă a. arestat 
375 de teroriști, din. 
membri ai E.T.A. ,

Grupările teroriste

care

extremă
dreaptă, in frunte cu E.T.A. — mili-

de

tară și-au intensificat activitatea cri
minală. după ce intervenise o pauză 
relativă în perioada formării celui 
de-al. patrulea guvern Suarez, scrie 
agenția France Presse.' care adaugă 
că. in prezent, ritmul atentatelor 
soldate cu morți este de două pe 
șăptămină. Cel mai recent atentat a 
fost, comis in noaptea de vineri spre 
simbătă într-un local din Sobrema- 
ta. soldat cu 13 răniți.

Interpelat în parlament, ministrul 
spaniol de interne. Juan Jose Roson, 
a declarat că guvernul este hotărit 
șă. acționeze cu toată fermitatea îm
potriva terorismului, care cunoaște 
o nouă fază de recrudescență.

Cînd rîurile fac cale în
toarsă Valorificarea cu bune re
zultate. economice a pămînturilor 
desțelenite și a bazei tehnice create 
a necesitat declanșarea unei noi bă
tălii. De data aceasta pentru apă. 
Experiența seculară a localnicilor, 
constatările specialiștilor, cercetările 
oamenilor de știință au. dus lă con
cluzia că trebuie găsite mijloacele 
necesare pentru „eliberarea robine
telor". pină acum ferecate pentru 
stepele Kazahstanului.

Soluția la care s-a ajuns este aceea 
de a determina unele riuri din Sibe
ria să-și schimbe cursul, pentru a 
străbate stepa și a o face să rodească 
din plin. Această îndrăzneață idee a 
fost transpusă în schite și planuri, iar 
apoi s-a trecut la materializarea ei. 
De la riul Irtiș, prin Karaganda, s-a 
construit un canal de peste 1 000 km. 
care va continua pină la Marea Arai 
pentru a asigura debitul necesar 
menținerii nivelului apei freatice din 
sol. în pluș, de-a lungul canalului au 
fost și continuă să fie amenajate' im
portante suprafețe de tereh roditor. 
Un alt riu. Iii. a fost dirijat spre la
cul Balhaș. care și-a lărgit astfel 
oglinda de apă la o suprafață de 
185 kmp. Ca urmare, in zona respec
tivă, la Kapelagai. pe lingă construi
rea unei hidrocentrale, au putut fi. 
amenajate mari crezării, care asigură 
in medie 5 000 kilograme de orez la 
hectar.

Clima — in obiectivul cer
cetărilor științifice. Inainte de 
toate a fost înființat un institut de 
cercetări cu menirea de a se ocupa 
numai de fenomenele ieșite din co
mun. necunoscute sau mai puțin cu
noscute in alte zone agricole. Prin în
gemănarea eforturilor stăruitoare ale 
specialiștilor, oamenilor de știință și 
practicienilor au fost studiate vreme 
îndelungată evoțuțiile climei, s-au 
elaborat grafice adecvate pentru lu
crări. precum și tehnologiile ce tre
buie aplicate 
parte.

Porhindu-se 
este nisipos . și .. 
vint cu ușurință — eroziunile eoliene 
producind adesea năvalnice furtuni de 
praf — s-a stabilit ca lucrările la su
prafață să se facă numai, cu discu
rile și grapele, fără folosirea plugu
lui. Tn același timp, au fost plantate 
vaste rețele de perdele de protecție 
din pomi și arbuști pentru a stăvili 
furia vintului. care adesea ia propor
ția unor uragane. Tot in acest scop, 
printre tarlalele cu plante vegetale 
se cultivă fișii de plante furajere: lu- 
cernă. trifoi, ierburi perene, care, in- 
figîndu-și adine rădăcinile in pâmint 
și neputind fi smulse de vint. rezistă 
la intemperii șl 
adăpoșt bun și ........
lungul anilor au fost create, rind 
pe rind. numeroase stațiuni 
perimentale cu profile diferite, care 
rezolvă cele mai complicate proble
me din zonă. In cele 19 regiuni ale 
Kazahstanului funcționează in pre
zent, cu bune rezultate. 26 de aseme
nea stațiuni. 7 institute de invătă-

fiecărei culturi in
de' la faptul că solul 
poate fi spulberat de

oferă solului un 
de nădejde. De-a

- ex-

pămînturilor des-Imagine din Jelinograd,
Kazahstan

principala așezare urbană o zonei 
țelenite din

mint superior. 40 de institute de în- 
vâtămint tehnic si profesional, unde 
primesc .^biletul de drum" in viață 
elevi și studenți - pentru 19, profesii,

St.răbătind astăzi Kazahstanul. te 
convingi cit de rodnică a fost iniția
tiva partidului de a atrage in circui
tul economic uriașele întinderi ale 
stepei, că efortul depus de intrăaga 
tară in acest sens a fost încununat 
de succes. Trebuie amintit că. numai 
în perioada desțelenirii, pentru în
ființarea colhozurilor și sovhozurilor, 
dezvoltarea zootehniei și irigațiilor 
au fost investite 25 miliarde de ruble. 
Astăzi, Kazahstanul asigură 27 la sută 
din producția agricolă globală a Uni
unii Sovietice si pe păminturile des
țelenite sint create condiții tot mai 
bune pentru sporirea, an de an. a 
producției in toate sectoarele. Astfel 
desertul a fost transformat în ade
vărate grădini înfloritoare. Iar in ju
rul centrelor gospodărești ale celor 
2 000 de sovhozuri și 400 de colhozuri 
au fost durate frumoase și bogate 
așețări civice, cu tot confortul nece
sar pentru cei ce plămădesc cu dibă
cie pămintul din stepa aridă de odi
nioară.

Orașele din Stepă. Deve
nirea pămînturilor a dat un puternic 
impuls dezvoltării forțelor de produc
ție ale Kazahstanului, a economiei în 
general, a științei și culturii. în 
această perioadă au apărut mari com-

plexe industriale. O amplă dezvol
tare a cunoscut metalurgia neferoase
lor. care valorifică bogatele zăcă
minte locale de cupru, zinc, titan. In 
Kazăltstanul central s-a dezvoltat in
dustria siderurgică, la Karaganda 
functioning un combinat cu o capaci
tate de circa 8 milioane tone de oțel 
pș an. în Kusțanai. paralel cu pro
ducția agricolă, s-a extins exploata
rea unei largi game de minereuri 
pentru diferite ramuri ale industriei. 
O puternică dezvoltare a cunoscut 
industria chimică, s-a extins extrac
ția de cărbune și petrol. Construcția 
de mașini, inexistentă in trecut, a 
devenit o ramură de bază a econo
miei. O pondere importantă o repre
zintă construcția tractoarelor, intre 
care cele cu o putere de 250—300 cai 
putere. în sfirșit. a fost pus in func
țiune tin reactor cu neutroni rapizi.

Expresive exemple ale implantării 
civilizației in zonele pustii de altă
dată le constituie cele 90 de orașe-noi 
care au apărut pe harta republicii.

Călătorind cu avionul sau cu eli
copterul pe deasupra întinderilor ste
pei. privirea iți este atrasă de lanu
rile de grine si de panglicile de șo
sele asfaltate. de linii de cale ferată 
și de înaltă tensiune, de nenumărate 
uzine și fabrici. Toate acestea au 
prins - contur și viată într-un fost 
tinut al stepăi aride...

Florea CEAUȘESCU
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Geometrie și antinevralgice j

Foarte discret, tăcut, rezervat, estompat, catifelat și tamisat Corni- r 
tetul pentru dezarmare de Id Geneva și-a încheiat lucrările. Sesiunea ' 
nu a durat decit trei luni ; ca rezultate practice, încă nu au devery 
cunoscute cifrele exacte privind numărul cafelelor consumate șl af 
scrumierelor deșertate. Abia după ce vom cunoaște acestea se va putea 
aprecia dacă sesiunea a fost mai eficientă decit eele anterioare.

Concomitent, au sosit insă și alte vești, mult mai bune. Grație 
geometriei și antinevralgicelor;

Cum este, de pildă, cazul bulevardelor lui M.X.
In general, marile rachete balistice intercontinentale iși aveau do

miciliul personal in silozuri ; nu silozuri de suprafață, cum sint cele pen
tru cereale, ci subterane, cu capace de oțel prevăzute a se da la o 
parte spre a permite rachetelor ieșirea la pașnicele lor prome
nade. Or, tipul de Ibcuință subpământeană producea destule deza
gremente ; lipsa de contact cu soarele împiedica rachetele să 
bronzeze', le menținea palide și aneniice ; i . ' 
domiciliului, adresa lor devenise prea cunoscută, și nu numai de factorii 
poștali. Incit se crease riscul ca rachetele îngropate să fie ciocnite, cap 
în cap, aidoma unor ouă vopsite, de către contrarachetele opuse (fără 
nici un fel de urare sau perspective de înviere ; dimpotrivă...),

M.X.-urile urmează să evite acest ritual cam misticist : ele sînt 
prevăzute să se plimbe permanent, purtate pe autostrăzi speciale de 
către autoplatforme gigant, făcind naveta continuă între citeva zeci de 
baze de lansare. Știindu-se că mișcarea înseamnă' sănătate, este ușor 
de ințeles ce efecte pozitive asupra vigorii fizice a megatonelor va avea, 
trecerea de la sedentarism la un asemenea regim de perpetuum mobile.

Inițial se prevăzuse, ca M.X.-urile să-aibă'un sistem de desfășurare 
circulară, adică bulevardul de plimbare a mastodonților atomici să 
aibă o formă inelară. Or, s-a constatat' că sistemul circular care urma 
să lege între ele 26 de adăposturi-bază de lansare ar fi costat foarte 
mult, respectiv cocheta sumă de 33 de miliarde de dolari.

Aici a intervenit geometria, determinind marea realizare a acestor 
zile în domeniul dezarmării. Respectiv, preconizind adoptarea unui sis
tem rectilinia care să unească cele 26 de baze. Știut fiind că linia 
dreaptă este drumul cel mai scurt între două puncte, se apreciază că 
grație acestui sistem se vor economisi citeva miliarde bune de dolari.

La această reducere drastică a cursei înarmărilor se adaugă bucuria 
M.X.-urilor pe care nu le incinta mișcarea circulară, cu riscurile de 
amețeli, dureri de cap și consum de antinevralgice — consum, de ase
menea, foarte costisitor avînd in vedere capetele multiple ale rachetelor.

Iar aceasta este, la rîndul ei, o economie foarte serioasă, 
căci Agenția Federală pentru coordonarea măsurilor de urgență — 
organism cere se ocupă cu constituirea stocurilor de materiale esen
țiale pentru situații deosebite - a ajuns la concluzia că este necesară 
dublarea rezervelor de săruri de opiu, utilizate în medicină pentru 
înlăturarea durerilor. Explicația : experții militari, după studii amănun
țite, au ajuns la concluzia că in cazul unui război nuclear vor fi 
necesare, pentru victime, cantități considerabil mai mari ■ de produse 
analgezice decit șe apreciase.

...Deși poetul spunea că ceea ce nu e, nu simte dureri.
Incit, adunindu-se antinevralgicele cu cafelele consumate și cu 

scrumierele deșertate la Geneva se poate spune că dezarmarea a 
înregistrat, totuși, unele progrese,

Nu credeți că ar mai fi, totuși, loc și pentru altele?
N. CORBU

se
în plus, datorită fixității
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