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0 nouă și modernă instalație
industrială de concepție românească

Recent a început să producă insta
lația de metanol numărul 4 din ca
drul Combinatului chimic din orașul 
Victoria. Cîteva dintre performanțele 
tehnice și economice ale noii linii 
tehnologice sînt prezentate de șeful 
instalației, ing. Anton Hipp : „Mai 
întii o precizare. Metanol 4 este cea 
mai mare unitate de acest gen din 
țara noastră. Prin intrarea ei în func- 

de metanol a țării 
cu 32 la 
creștere 

cont că

CONTROLUL 
OBSTESC 
mai activ angajat in

perfecționarea propriei activități
începutul acestui an coincide cu 

un eveniment de însemnătate deo
sebită pentru perfecționarea activi
tății controlului obștesc. După cum 
se știe, în ședința din 21 decembrie 
1976, Biroul Executiv al Consiliului 
Național al Frontului Unității Socia
liste a hotărît ca Ia începutul acestui 
an să aibă loc consfătuiri județene și 
consfătuirea pe țară consacrate ana
lizei activității de control obștesc. 
Organizarea acestor consfătuiri sub
liniază, o dată în plus, importanța 
deosebită pe care partidul nostru o 
acordă perfecționării formelor și 
metodelor de participare a oameni
lor muncii la întreaga activitate de 
organizare, de conducere și control a 
vieții economice și sociale. „în sis
temul democrației noastre socialiste
— arăta secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu
— controlul obștesc reprezintă un 
factor de mare importanță, contri
buind Ia antrenarea largă a opiniei 
publice, a maselor populare in exer
citarea controlului asupra îndeplini
rii hotăririlor de partid și 
a politicii partidului in 
esențiale ale vieții sociale".

Consfătuirile vor constitui 
unor largi și aprofundate dezbateri 
pe marginea experienței acumulate 
în acest domeniu și vor stabili mă
surile necesare pentru continua per
fecționare a organizării și desfășură
rii activității controlului obștesc.

Fără îndoială că realizarea unui 
schimb de experiență viu și util, țin
tind problematica majoră cu care se 
confruntă zecile de mii de oameni ai 
muncii cuprinși în sfera controlu
lui obștesc, depinde nu numai de 
participanții la amintitele consfă
tuiri, ci de toți reprezentanții 
oamenilor muncii aleși în echi
pele cetățenești. Iar cea mai fi
rească prefațare a acestui eveni
ment. cea mai directă și autentică 
contribuție o constituie intensifica
rea activității fiecărei echipe, pre
zența activă în unități, exercitarea 
cu pasiune și spirit de răspundere a 
mandatului încredințat de obște. 
Iată de ce se cuvine să stăruim asu
pra unei îndatoriri de prim ordin a 
consiliilor locale ale Frontului Uni
tății Socialiste, a organismelor lor 
de specialitate — comisiile do 
coordonare și îndrumare a contro
lului obștesc — a organizațiilor de 
masă și obștești din întreprinderi, din 
instituții, de la sate, aceea de a asi
gura îndeplinirea riguroasă a progra
mului de control de către fiecare e- 
chipă. . '

Intensificarea controlului, mai ales 
acolo unde acesta nu s-a exercitat 
vreme mai îndelungată sau a avut un 
caracter sporadic, trebuie dublată de 
grija pentru sporirea eficacității 
sale, pentru că, în ultimă instanță, 
esențiale sînt rezultatele practice 
cu care se soldează fiecare in
tervenție a echipelor. Iar măsura 
unei activități temeinice, pătrunsă 
de răspundere, a controlului obștesc 
o dau numai buna funcționare a uni
tăților controlate, calitatea servicii
lor. buna aprovizionare a unităților 
comerciale, solicitudinea din partea 
lucrătorilor

Desigur,

de stat, 
sectoare

cadrul

obștesc depinde, în primul 
organizarea cu temeinicie 
tății acestuia, de măsura 
controalele se organizează 
formitate cu prevederile legii și_so- 
licitările reale ale populației.
nu-i mai 
activității 
de într-o 
atitudinea 
controlate 
punerile echipelor.

■ lucru nou cînd afirmăm că în acest 
domeniu au existat și există încă se
rioase neajunsuri. Lipsa de recepti
vitate, neglijența, indiferența cu 
care sînt tratate uneori observațiile 
echipelor de către conducerile uni
tăților controlate — abateri ce cad 
sub incidența legilor țării, a însăși 
Legii de organizare și funcționare a 
controlului obștesc — au determinat 
pe alocuri rezultate mult sub aștep
tări în activitatea echipelor de con
trol. Tocmai de aceea devin obli
gatorii manifestarea unei receptivi
tăți maxime din partea conducători
lor unităților controlate, a tuturor 
lucrătorilor din aceste unități față de 
sesizările echipelor, adoptarea mă
surilor necesare pentru soluționarea 
operativă a propunerilor făcute. Se 
cere promovat mai insistent, un cli
mat de colaborare principială — în 
scopul înlăturării neajunsurilor, al 
perfecționării activității în care con
trolul își exercită sfera sa de acți
une — între echipele cetățenești și 
cei direct controlați. Practica a do
vedit că de măsura în care colecti
vele de lucrători din unitățile con
trolate reușesc să înțeleagă acest lu
cru, și mai ales înțelegerea rolului 
de colaborator al echipelor, depinde 
pină la urmă eficiența intervențiilor 
reprezentanților obștii, în numele 
cerințelor obștii. Totodată, forurile 
superioare ale unităților controlate, 
consiliile locale ale Frontului Unită
ții Socialiste au datoria să urmă
rească mai îndeaproape modul în 
care sînt aplicate sugestiile și pro
punerile echipelor cetățenești, tră- 
gînd la răspundere — acolo unde 
este cazul — pe cei vinovați. de ne- 
receptivitate. de atitudine de respin
gere a justeței constatărilor, de lipsă 
de interes în examinarea și valorifi
carea propunerilor făcute de echipe. 

Consfătuirile amintite vor găsi, 
fără îndoială, căile și mijloacele con
crete de înfăptuire a indicației se
cretarului general al partidului de a 
se stabili o legătură mai strînsă în
tre controlul obștesc și controlul 
muncitoresc al activității economice 
și sociale în vederea sporirii eficien
ței, rezolvării mai operative a sesi
zărilor făcute de echipele de control. 

Fructificînd experiența acumulată 
pină acum, trăgînd învățămintele cu
venite din deficiențele constatate, 
consiliile locale ale Frontului Unității 
Socialiste, sub conducerea organelor 
de partid, sînt chemate să folosească 
aceste zile premergătoare consfătui
rilor județene și consfătuirii pe 
țară, ca un prilej nimerit pentru ac
țiuni decise vizînd perfecționarea ac
tivității controlului obștesc pe toate 
planurile, cu efecte pozitive pentru 
întreaga activitate viitoare.

rînd, de 
a activi- 
în care
în con-

Dar, 
puțin adevărat, eficiența 
de control obștesc depin- 
măsură hotărîtoare și de 

conducerilor unităților 
față de sugestiile și pro- 

Nu spunem un

întreprinderea mecanică Timișoara. Aspect din sala de montaj

„BULEVARDUL
CHIMIEI"

după cinci ani
Recitesc, cu emoția 

reluării, ____
publicat cu cinci ani 
in urmă. .___ _
Slobozia un „Bulevard 
al chimiei — simbol 
al schimbărilor de e- 
sență intervenite aici". 
Totul era nou. totul 
era captivant. Se mun
cea cu entuziasm, cu 
voie bună. Se năștea 
un oraș I Și se vorbea 
mult la timpul pre
zent, la viitorul apro
piat, dar mai ales la 
Viitor. Atunci, printre 
constructori, am înțe
les de ce aceștia, vor
bind de munca lor, 
încep frazele cu ver
bul. Sînt oamenii fap
tei și faptele se expri
mă cel mai bine prin 
verb !

După cinci ani, trip
ticul industrial de care 
vorbeam atunci — fa
brica de ulei, fabrica 
de produse lactate și 
filatura de bumbac 
apărute In 1969. 1970 
și, respectiv. 1971 — a 
devenit o adevărată 
platformă a industriei 
alimentare și textile. 
Adăugind la realizările 
celor trei unități con
tribuția Combinatului 
de îngrășăminte chi
mice — a cărui con
strucție abia începu
se — valoarea produc
ției industriale a cres
cut in acest interval 
de trei ori. Aceeași di
namică a cunoscut și 
evoluția forței de 
muncă : de la un nu
măr nesemnificativ de 
muncitori în 1968, o- 
cupați în diferite ate
liere meșteșugărești, la

un reportaj
Apăruse în

cîteva mii în prezent. 
Aflăm de la tovarășul 
Virgil Bordeianu, șeful 
secției economice a co
mitetului județean de 
partid, că prin intra
rea în funcțiune în a- 
cest cincinal a noi 'o- 
biective, dezvoltarea 
capacității combinatu
lui de îngrășăminte 
chimice și a altor u- 
nități valoarea pro-

propune fn locul for
mulei 
tunci : 
cute".

Reportaj 
din 

actualitatea 
socialistă 
a țării

ducției actuale și nu
mărul muncitorilor se 
vor dubla.

Și nu este vorba 
doar de o simplă creș
tere numerică 1

Modificările sînt, în 
primul rind, de ordin 
calitativ. Grație lor. 
Slobozia a devenit un 
adevărat centru indus
trial. Primul pas : mii 
de 
au 
în 
ră . 
rul :

țărani din Bărăgan 
devenit muncitori 
industria alimenta
și textilă. Următo- 

a crescut de 4 
ori numărul specialiș
tilor cu înaltă califi
care.

Poate și pentru acest 
motiv, recitind împre
ună reportajul, tovară
șul Petre Dobrescu, 
orimarul Sloboziei.

întrebuințate a- 
„Locuri renăs- 

vute , atribuită reșe- 
dinței județului Ialo
mița, un cuvînt 
piu : „Oraș". Și-i dăm 
dreptate. Vechile „u- 
nități industriale" e- 
xistente atunci — două 
mori, trei 
luminări 
teliere — 
denumire 
Vai-de-ei 
numai in 
de istorie.

Acceptăm cu plăce
re propunerea și re
luăm vechiul itinerar 
însoțiți tot de Andreea 
Corbu, arhitect șef al 
orașului. De data a- 
ceasta, mai puțin pe 
planșetă și mai mult 
pe teren 1 Toate pla
nurile de atunci au 
fost puse în operă !

Ce era. în 1971, „Bu
levardul Chimiei ?“ O 
arteră largă, bordată 
de o parte șl de alta 
de blocuri, de șantiere 
și de cîteva spații li
bere. Ce este acum ? 
„Tripticului industrial" 
i s-a adăugat un „trip
tic cultural" : cele trei 
case — a sindicatelor, 
a tineretului și a agro
nomului — apărute 
aici in 1972. 1974 și, 
respectiv, 1975. Dimen
siunile faptului cultu-

reșeȚ
sim-

făbricuțe de 
și cîteva fl
ea și vechea 
a așezării — 
— au rămas 

manualele

Lucian 
CIUBOTARU 
corespondentul 
„Scînteii"

țiune, producția 
va spori în 1977 
parativ cu 1975, 
tivă dacă ținem 
este un produs chimic de 
arie largă de utilizări. Instalația se 
caracterizează printr-o serie de solu
ții constructive și tehnologice avan
sate. Bunăoară, sistemul de asigu
rare a aburului, proiectat în in
stitutele IPROCHIM, I.P.U.C. și 
I.C.P.E.T. și realizat de întreprin
derea de mașini grele și întreprin
derea „Vulcan" din București, se re
marcă prin economicitatea consumu
lui de energie electrică. Prin folosirea 
unor compresoare centrifugale auto
mate cu turbine și recuperarea căl
durii degajate în procesul de reacție 
se .asigură un randament termic ridi
cat și, implicit, un consum de ener
gie electrică de 30 de ori mai mic 
decît la instalațiile de metanol 1 și 2 
și de aproape 17 ori mai redus decit 
Ia instalația metanol 3. Pe de altă 
parte, folosirea sintezei la joasă pre
siune, cu catalizatori foarte activi, 
asigură condiții pentru utilizarea ma
teriei prime cu un randament de 97 
la sută, produsele secundare rezultate 
fiind de numai 3 la sută. Elemente de 
noutate oferă și cuptorul de cracare a 
gazului metan care, prin soluțiile a-

sută, com- 
semnifica- 
metanolul 

bază, cu o

doptate, permite o recuperare mai 
bună a căldurii. O concepție nouă 
prezintă și .ventilatoarele de gaze și 
aer-combustie, proiectate și realiza
te de către I.C.M. Reșița și „Vulcan" 
București. Valoarea soluțiilor con
structive și tehnologice aplicate își 
găsesc reflectarea în calitatea supe
rioară a produsului, ca și în costul 
de fabricație, care este de două ori 
mai scăzut decit cel înregistrat la 
metanol 3.

După opinia Inginerului Ovidlu 
Pantea, directorul tehnic al combina
tului, eficiența economică superioară 
este și rezultatul gradului ridicat de 
automatizare al instalației, al cărei 
proces de producție este condus de la 
un singur tablou de comandă și con
trol de numai 10 lucrători pe schimb.

De asemenea, în realizarea noii in
stalații s-a ținut seama de criteriul 
folosirii judicioase a spațiilor uzinale, 
peste 80 Ia sută din utilajele noului 
obiectiv productiv aflîndu-se ampla
sate în aer liber. Demn de relevat 
este și faptul că peste 70 la sută din 
utilajele tehnologice au fost realizate 
in intreprinderile constructoare de 
mașini din țară. Amplele lucrări de 
construcții, montai și izolații au fost 
executate de lucrătorii de la T.C.I. 
Brașov, T.M.U.C. și T.I.L.I. Bucu
rești.

Instalația de metanol 4 de la Com
binatul chimic din orașul Victoria, 
care produce acum din plin, consti
tuie o ilustrare elocventă a capacită
ții creatoare a proiectanților, cerce
tătorilor, specialiștilor, constructorilor 
și montorilor, a altor lucrători.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scinteil"

RĂSPUNDEREA CERCETĂTORULUI
de la prima schiță pină la produsul finit
Aceasta este calea pe care s-a angajat să-și organizeze întreaga 
activitate Institutul de cercetări și proiectări tehnologice pentru 

industria construcțiilor de mașini
Sarcinile desprinse din documentele 

Plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român din 2—3 
noiembrie 1976, referitoare la îmbu
nătățirea activității de cercetare și 
Inginerie tehnologică, ca reflectare a 
analizei științifice și orientărilor con
ținute in cuvîntările secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la consfătuirile de lucru 
de la C.C. al P.C.R. din luna sep
tembrie 1976, reprezintă in continua
re pentru fiecare cercetător, inginer 
tehnolog sau proiectant călăuza ju
decării critice a activității desfășu
rate în primul an al cincinalului —• 
care trebuie să aducă cu sine afir
marea deplină a revoluției tehnico- 
științifice în economia națională — 
precum și îndreptarul judicios al 
programelor de lucru în anul 1977 ce 
l-am început. încă o dată s-a subli
niat. de la cel mai înalt nivel, im
portanța care se atribuie activității 
de concepție inginerească în actuala 
etapă de dezvoltare a economiei tă
rii aflate în plin avînt. Cu mare cla
ritate și cu puterea de convingere 
a unei analize științific fundamenta
te. indicațiile date de secretarul ge
neral al partidului ridică pe o treap
tă superioară răspunderea celor 
care lucrăm în cercetare și inginerie 
tehnologică, determină manifestarea 
unei exigențe deosebite față de o- 
biectivele și rezultatele muncii noas
tre.

Fără a avea Intenția de a trece în 
revistă. într-un astfel de scurt arti
col, aspectele multilaterale sub care 
aceste indicații se transpun în acti
vitatea de fiecare zi a colectivului 
de muncă din Institutul de cercetări 
și proiectări tehnologice pentru in
dustria construațiilor de mașini, mă 
voi opri doar asupra a două sarcini

pline de semnificații cuprinse tn ho- 
tărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din 
2—3 noiembrie 1976.

Pe drept cuvînt, în fruntea măsu
rilor menite să ducă la o îmbunătă
țire radicală a eficienței întregii ac
tivități economice în al doilea an al 
cincinalului și în anii următori, ple
nara Comitetului Central a înscris 
obligația cunoașterii profunde a 
concepției și fluxurilor tehnologice 
de fabricație, a parametrilor utilaje
lor și instalațiilor tehnologice nece
sare, ca element de bază în proiec
tarea noilor capacități de producție. 
Această cunoaștere presupune, desi
gur, reflectarea pregnantă, în cadrul 
proiectelor, a celor mai avansate 
realizări în domeniul tehnologiilor 
specifice, de mare eficiență. în con
cluzia analizei critice pe care am 
efectuat-o în cadrul institutului 
nostru asupra acestei probleme s-a 
apreciat însă că extinderea — în ca
drul noilor capacități de producție 
care s-au realizat în industria con
structoare de mașini — a unor pro
cese tehnologice studiate și experi
mentate cu bune rezultate în insti-

tut nu a avut loc întotdeauna co
respunzător

Mă refer, 
considerabil 
organizarea _
derilor constructoare de mașini mo
derne, trecerea de la schema „con
vențională" a unităților, structurată 
în sectoare specializate, în funcție de 
procesul tehnologic efectuat (de 
exemplu, prelucrarea prin strunjire, 
prelucrare prin frezare, sudare, mon
taj ș.a.), la organizarea in „sisteme 
de fabricație" specializate în produc
ția unor repere sau grupe de piese 
și ansamble similare din punct de 
vedere constructiv și tehnologic, ca, 
de pildă, axe, roți, carcase, corpuri 
ș.a. Această concepție, care nu face 
decît să „transfere" în domeniul se
riilor mijlocii și mici o tehnică bine 
cunoscută în domeniul fabricației de

posibilităților.
în primul rînd, la saltul 
pe care il reprezintă, in 
tehnologică a întreprin-

Ing. Ion CRIȘAN
director general
al Institutului central de cercetări 
pentru construcția de mașini

(Continuare în pag. a IlI-a)

CRONICA SĂPTĂMÎNlh

(Continuare 
In pag. a V-a)din serviciile publice, 

eficiența controlului

Constanța. Imagine a noilor construcții de locuințe Foto : S. Cristian

I
I

Literatura, promotoare
a valorilor morale

Zoe DUMITRESCU-BUȘULENGA

Ioan GRIGORESCU
(Continuare 
în pag. a IV-a)

modernă a 
considerabil 
funcțiuni a 
și a încer-

I 
I
I
I 
I

I 
I
I
I
I
I
I
I
I

internă și internațională

Debut rodnic în noul an

Romantici!
Dacă treceți prin Brașov, și dacă simțiți că, in su

flet, vă dă ghes tinerețea, nu pregetați să urcați cele 
o sută de trepte ce duc spre cetatea universitară, spre 
tinărul templu al științei și culturii ridicat pe o colină 
ce domină orașul, ca intr-o năzuință perpetuă de zbor 
și înălțare. Nu vă va părea rău. Veți da de un lăcaș 
mindru, in silueta căruia s-a întruchipat avintul, dar 
veți mai da de ceva : un lucru care vorbește de cali
tatea vieții, un tablou de frumusețe, o ambianță de 
studiu intr-un cadru pe care studenții brașoveni și l-au 
dorit mai „altfel" ca la alții, mai propriu lor.

Impunătoarea clădire mai păstrează încă izul beto
nului proaspăt si al tencuielii peste care s-a așternut 
zugrăveala. De acolo, de sus, se vede micuța școală 
in care s-a instalat cu cinci veacuri in urmă tiparnița 
lui Coresi și unde a predat învățătură de carte româ
nească Anton Pann. Înăuntru insă, pe pereții frontali

ai scărilor și pe zidurile culoarelor principale ce duc 
spre amfiteatre, s-a plăsmuit un vis de frumusețe. 
Studenții brașoveni și-au invitat anul trecut confrații 
de la institutul bucureștean de arhitectură și le-au 
propus, in cadrul activității de integrare a lor in pro
ducție, să le împodobească proaspăta clădire cu un 
strop de frumusețe. Viitorii arhitecți au studiat, au 
întocmit proiecte, lucrări de an, apoi, in vacanță, s-au 
întors ca, intr-o lună de muncă, să le realizeze. Picturi 
murale, panouri decorative, artă monumentală menite 
să dăinuie peste vremuri. Zidurile reci au pri
mit un veșmînt de frumusețe cum arareori se mai 
poate intilni in alte părți N-au terminat lucrarea intr-o 
lună, au rămas două, să muncească cu har și dăruire, 
numai pe „casă și masă". Vrem o pildă de romantism ? 
Vrem o întruchipare a dăruirii de sine, dezinteresată 
din punct de vedere material, dar profund interesată 
din punct de vedere uman, al calității vieții ? lat-o ! 
Da, sintem romantici. Da, in minunatele noastre pa
nouri multicolore străbatem in lungul unui culoar 
drumul de la roată la rachetele cosmice. Există încă 
atita loc pentru frumos, pentru incintarea ochiului, 
pentru convingerea tuturor că viața noastră cere un 
cadru de înălțare și demnitate ! Brașovenii virstnici, 
care au trecui sau nu pe băncile facultăților, vin du
minicile să privească pereții interiori ai tinerei uni
versități din bătrina lor cetate „ca la expoziție", con- 
vingindu-se că, da, acolo, templul artei se infrățește 
cu atelierul științei .și că. intr-un astfel de cadru, se 
poate studia mai cu mindrie. tn vacanța viitoare, lu
crarea începută va continua.

O pildă ce o dorim molipsitoare.

Răspunsurile posibi
le la întrebările puse 
astăzi de literatură, în 
ceea ce privește telu
rile, funcțiunile, valo
rile ei, sînt, desigur, 
numeroase. ~ 
răspuns 
gător, 
poate 
după o 
tire a 
rice, 
curse 
care-și 
particularitățile 
ției cu oamenii, cu so
cietatea. Din sincretis
mul începuturilor, din 
amestecul de valori pe 
care le îngloba și le 
reprezenta, împreună 
cu muzica și dansul, 
poezia s-a desprins 
treptat și a devenit, 
prin ea însăși îndestu
lătoare. instrument de 
expresie și 
care, 
după 
teri, 
orice 
tual, 
tură și-a găsit 
cia antică o 
mentare majoră, 
trînd în extraordinarul 
complex de mijloace 
formative care era

Dar un 
drept, convin- 
adevărat nu 
fi dat decît 
scurtă amin- 

evoluției isto- 
în mare, par- 

de literatură, 
relevă astfel 

rela-

comuni- 
folosit de oameni 
necesități și pu- 

Bineînțeles, 
demers 
creator.

ca 
intelec- 

litera- 
in Gre- 
funda- 

in-

iffcrrisgO
gă

rac-
< ■sp'

»• ® ®

paideia șl care prive
ghea, în chip egal, la 
creșterea armonioasă 
a individului și la păs
trarea și înflorirea ce
tății. Funcțiile ei erau 
multiple, calea este
tică a frumuseții fiind

asupra existenței, a 
posibilităților și limi
telor ei.

Funcțiile cathartice 
erau îndeplinite mai 
cu seamă de poezia 
tragică, aceea a cărei 
exemplaritate pozitivă

roismul se cultivau In 
cetățenii liberi tot prin 
valorile educative ale 
poeziei, fie prin cele 
ale liricii care exal
tau sentimentul ‘pa
triei, fie prin cele ale 
epicei ce punea în fața

cea prin care se trans- 
'miteau valorile cu
noașterii, valorile mo
rale și toate celelalte, 
în primul rînd se ară
tau însă funcțiile gno
seologice. cele prin 
care se pătrundea în 
alte experiențe uma
ne, în concentrate pre
țioase de viață care 
lărgeau domeniile cu
noașterii, sporind ca
pacitatea de reflecție

ori ' negativă prin 
participarea compasio- 
nală la soarta eroului 
ce se înfrunta cu des
tinul, slujea la purifi
carea, ordonarea, ar
monizarea puterilor in
terioare, ducînd spre 
măsură și înțelepciu
ne. Iar in secolele de 
glorie ale cetății gre
cești, de la Solon la 
Pindar, curajul, de
terminarea civică, e-

cetățenilor modelele 
fără moarte ale exis
tențelor glorioase din 
trecut.

Fixînd celebra sa 
formulă despre poezie, 
utile dulci, Horațiu 
subînțelegea în terme
nul prim și rezuma 
toate funcțiile și valo
rile instructive și edu
cative ale literaturii în 
antichitate, iar cu al

doilea adăugat cuprin
dea toată kalokaga- 
theia și sensul de lu
crare asupra sufletu
lui omenesc prin artă.

Epoca 
îmbogățit 
paleta de 
literaturii 
cat, prin atente diso
cieri analitice în 
cimpul artei cuvîntu- 
lui, să opereze dife
rențieri între valorile 
ei, așa cum s-a văzut 
din binecunoscutele 
dispute ale secolului 
XIX, continuate în se
colul XX. Și mai cu 
seamă asupra legăturii 
dintre valorile estetice 
și cele etice au avut 
a se pronunța și criti
cii și esteticienii și 
chiar, uneori, și artiș
tii înșiși. Intre viziu
nea autonomă a este
ticului și arta cu 
tendință (încorporînd, 
adică, într-un fel in
disolubil și alte valori 
decit acelea pur este
tice) care au făcut să 
se înfrunte, și la noi, 
ca și in toată Europa, 
poziții indestructibile.

Iată-ne la finele primei săptămini 
a anului 1977.

Frumoasa sărbătoare a revelionu
lui, care, în societatea noastră, ca
pătă sensui i atît de largi, caldele 
cuvinte de apreciere privind rezul
tatele anului încheiat, precum și în- 
suflețitoarele îndemnuri cuprinse în 
Mesajul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu adresat întregului popor 
la începerea noului an, au făcut ca 
debutul în cea de-a doua treaptă a 
cincinalului revoluției tehnico-știin- 
țifice să se săvîrșească sub semnul 
optimismului realist, al hotăririi 
ferme a întregii noastre națiuni de 
a participa cu toate forțele la înfăp
tuirea obiectivelor economico-sociale 
de progres și bunăstare înscrise în 
Programul P.C.R. In primele pagini 
ale ziarelor anului 1977, amplele re
portaje ale bucuriei de a intra într-un 
nou an s-au însoțit, de altfel, cu ști
rile anunțînd succese remarcabile în 
diferite ramuri de producție.

La Combinatul chimic din orașul 
Victoria â intrat în funcțiune insta
lația de metanol 4. în întregime de 
concepție românească, ale cărei per
formanțe tehnice constituie un veri
tabil succes al științei si tehnicii din 
țara noastră : peste 2 000 de tone de 
laminate peste plan au înscris, în 
graficele de producție ale acestei 
săptămîni. siderurgiștii hunedoreni ; 
la Combinatul de industrializare a 
lemnului din Rîmnicu Vîlcea s-au 
obținut însemnate succese în valori
ficarea superioară a masei lemnoa
se ; un produs nou — pala albă — și 
însemnate cantități de materiale 
peste plan s-au înregistrat la Com
binatul de fibre sintetice din Iași ; 
o productivitate orară < 
realizărilor anterioare s-a 
prin aplicarea unor soluții __  . _
moderne de către cimentiștii din Bi- 
caz — și asemenea știri s-ar mai pu
tea menționa din toate colțurile țării.

Asemenea vești vorbesc, astfel, e- 
locvent despre conștiința cu care oa
menii muncii — români, maghiari, 
germani sau de alte naționalități — a- 
flați Ia datorie, și avîndu-i in 
frunte pe comuniști, au trecut la În
făptuirea indicațiilor secretarului 
general al partidului privind pro
gresul în ritm rapid al economiei 
naționale, ridicarea nivelului tehnic 
și calitativ al producției, creșterea 
puternică a eficienței economice. In 
întreprinderi, in institute de cerce
tări și proiectări se acționează cu 
stăruință și hotărîre pentru a se 
răspunde prin fapte chemării adre
sate de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la Consfătuirea de lucru de la C.C. 
al P.C.R. tuturor organizațiilor de

partid, tuturor oamenilor muncii de 
a acționa cu înaltă răspundere și 
spirit de abnegație pentru reduce
rea consumurilor de materiale și 
materii prime, ieftinirea investiții
lor și micșorarea cheltuielilor de pro
ducție, pentru creșterea susținută a 
productivității muncii și organizarea 
pe baze științifice a Întregii activi
tăți în economie, ca cerințe determi
nante ale revoluției tehnico-științi- 
fice.

Mill XCt.pl y 
superioară 

obținut 
tehnice

Recomandări prețioase» 
exemplu mobilizator
în acest cadru de fructuoase pre

ocupări se înscrie vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în unități econo
mice din Craiova. Avînd drept scop 
examinarea la fața locului. împre
ună cu cadre de conducere din eco
nomie, cu reprezentanții organelor 
locale de partid și de stat, cu munci
tori și specialiști, a unor probleme 
de deosebită însemnătate, atît pentru 
dezvoltarea Craiovei, a județului 
Dolj, cît și pentru progresul econo- 
mico-social al întregii țări, pentru 
realizarea cu succes a planului pe 
1977, vizita a reliefat încă o dată 
spiritul de lucru propriu secretaru
lui general al partidului — consul
tarea permanentă cu oamenii mun
cii. studierea îndeaproape, minu
țioasă și concretă, la fața locului a 
problemelor, acțiunea operativă, efi
cientă în vederea realizării optime a 
obiectivelor de investiții, creșterii 
eficientei economice prin diminua
rea cheltuielilor de producție și 
scăderea consumurilor de materii 
prime și materiale. în toate locurile 
vizitate secretarul general al parti
dului a analizat problemele folosirii 
cît mai raționale a metalului, sta
bilind ca prin îmbunătățirea tehno
logiilor să se realizeze sarcina de a 
depăși coeficientul de utilizare de 
85 la sută, acționîndu-se concomi
tent pentru reducerea greutății pro
duselor. pentru diminuarea impor
turilor prin conceperea și realiza
rea. cu forțe proprii, de noi agre
gate și piese de schimb. Desigur, 
sînt recomandări cu aplicabilitate 
generală. întru totul valabile pentru 
toate colectivele din întreprinderi.

Valoare și semnificații generale 
dobîndește și primirea caldă făcută 
de oamenii muncii craioveni tova
rășului Nicolae Ceaușescu. prezența 
sa în mijlocul colectivelor de mun
că încă din primele zile ale anului 
constituind un mobilizator îndemn 
la acțiune energică, hotărîtă, in «pi-
(Continuare in pag. a V-a)
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Din datele care ne-au fost puse la dispoziție la Comisia 
centrala pentru recensămîntul populației și al locuințelor, în 
primele 3 zile ritmul mediu al înregistrărilor în țară — față de 
cifrele preliminate pentru acest'interval — a fost de :

• 52,5% la populație;
• 52,5% la locuințe;
• 54,1% la clădiri.

turile lor, muncesc, învață. Al patru
lea, care a rămas cu mine, e plecat 
la C.A.P. Pe el o să-1 înregistrați 
după-amiază, cînd vine de la muncă, 
dacă nu vă este cu supărare.

Cu vădit interes cei doi bătrîni răs
pund corect și exact 
recenzorului,

la întrebările

cursul zilelor 
comisia mu- 

recensămînt

Peste tot in țară, recensămîntul 
continuă sub semnul interesului și 
străduinței fiecărui cetățean și ale fie
cărui recenzor de a face totul pen
tru ca lucrările să se termine în 
timpul stabilit, iar corectitudinea și 
exactitatea datelor înregistrate să 
fie exemplare. îndeplinirea acestor 
cerințe fundamentale depinde în 
egală măsură de modul in care or
ganele locale îndrumă și coordonează 
la fața locului întreaga activitate, de 
conștiinciozitatea recenzărilor, de fe
lul in care fiecare cetățean este pre
gătit să răspundă la întrebările din 
formularele de recensămint. Iată 
cîteva fapte și impresii consemnate 
de corespondenții noștri din țara, in 
cea de-a treia zi a recensămintului.

...Cîndva Hunedoara era cunoscută 
— printre altele — și prin marele nu
măr de neștiutori de carte. Au trecut 
însă aproape 30 de ani de atunci.

FFAPTULi
'DIVERS1

Ce spune 
zîmbetul

constanta. în primele 3 
zile, ia Constanta, recensămintul s-a 
desfășurat suu semnul calității, in
tr-un ritm susținut, superior celui 
stabilit inițial.

— f ăptui ca s-a realizat mai mult 
decit se stabilise inițial, adică o op
time pe zi — ne spune tovarășul 
Vasile Rusescu, secretarul comisiei 
municipale de recensămint — este 
rodul acțiunilor susținute de popu
larizare a recensămintului in rindul 
populației și al instruirii minuțioase 
și temeinice a recenzărilor.

Un bun exemplu in această pri
vință ni-1 oferă circumscripția nr. 17 
din Tomis-Nord, unde, după cum 
ne-a relatat responsabilul circum
scripției, inginerul Valeriu Bujoi : 
„lucrările de recensămint s-au des
fășurat în cele mai bune condiții. In 
majoritatea cazurilor cetățenii i-au 
așteptat pe recenzori cu documente
le privind situația spațiului locativ 
la indemînă și cu toate datele per
sonale pregătite din timp".

— La rindul lor, recenzorii — ne 
spune Petre Hristudol, responsabilul 

tost 
fără

MEHEDINȚI. La sediul circum
scripției de recensămint, 20 
zori din comuna Oprișor se 
să-și înceapă cea de-a treia 
tiyitate. îl însoțim pe unul 
recenzorul Ristea Mîțu. La 
case noi, arătoase, construite cu bun 
gust, după tradiție, dar și după regu
lile sistematizării : aliniate la frontul 
stradal, cu etaj ș.a.m.d. Ne oprim la 
gospodăria lui Constantin Tuță 
vîrstă de 76 de ani. Este acasă 
soția dînsului, Elena.

— Trei dintre feciori au 
ședința în alte localități 
răspunde exact după tipicul recen- 
sâmintului moș Tuță. Au acolo ros-

de recen- 
pregătesc 
zi de ac- 
dintre ei, 
tot pasul

în 
Și

re-

circumscripției nr. 16 — au 
punctuali, respectind aproape ___
excepție înțelegerile stabilite cu pri
lejul vizitelor preliminare la domici
liul locatarilor, pe baza cărora și-au 
fixat grafice zilnice și orare.

In ziua de 6 ianuarie, comisia mu
nicipala de recensămint a convocat 
o scurtă consfătuire de lucru cu toți 
recenzorii șefi și șefii de circumscrip
ții în cadrul căreia au fost rezolvate 
toate situațiile neprevăzute și tot
odată s-au dat toate îndrumările și 
lămuririle solicitate de recenzori.

HUNEDOARA. Vineri, ora 8 
dimineața. Căminul muncitoresc nr. 
5 um Hunedoara. Aici locuiesc pestă 
320 de tineri care, firesc pentru un 
oraș „cu foc continuu", lucrează în 
trei schimburi.

— Pentru a nu-i deranja din somn 
pe cei care au lucrat in schimbul de 
noapte — ne spune recenzoarea Sa
bina Bușui, prezentă la datorie din 
primele ore ale dimineții — am ame
najat ad-hoc, in cămin, un „birou al 
recensămintului". unde locatarii se 
pot prezenta oricînd doresc. In două 
zile am recenzat peste 200 locatari. 
Și trebuie să recunosc că sînt plăcut 
surprinsă de faptul că majoritatea a- 
cestoc tineri muncitori învață. Peste 
80 ia sută.

Stind de vorbă și cu aiți recenzori 
am aflat că perfecționarea pregătirii 
profesionale este una din caracteris
ticile esențiale ale orașului siderur- 
giștilor de pe malul Cerne!: Hune
doara are la ora actuală peste 20 000 
de elevi și studenți, din care aproape 
5 000 sînt la cursurile serale și fără 
frecvență. Deci, fiecare al patrulea 
locuitor al orașului Hunedoara în
vață.

Primii oaspeți 
la Vatra Dornei
Circa 700 de oameni ai muncii din 

toate colturile țării au sosit în aceste 
zile la Vatra Dornei. Ei sînt primii 
oaspeți din acest an ai stațiunii bal
neare bine cunoscută în țară și peste 
hotare pentru calitățile terapeutice 
ale apelor minerale, > Stațiunea bal- 
neo-terapeutică își primește oaspeții 
avînd condiții tot mai bune de ca
zare și de masă și asigurind, totoda
tă, sporirea tratamentelor afecțiunilor 
reumatismale și de cord, care i-au 
creat renumele. Dotările de care dis
pune asigură în 1977 găzduirea a 
circa 25 000 de pacienți. în viitorii 
ani baza materială a stațiunii va 
crește cu încă 2100 locuri prin con
struirea a noi baze de tratament, ho
teluri ți unități de alimentație pu
blică. (Gheorghe Parascan).

SATU MARE. în 
de 6 și 7 ianuarie la 
nicipală de 
Mare s-au prezentat mai 
tățeni : Nicolae Braun, de 
Republicii, Elisabeta Heib 
ghe Lupan, de pe strada __
Viteazul. Cu aceeași problemă. Primi
seră bilete de tratament și odihnă în 
diferite stațiuni balneare din țară, în 
seriile care începeau pe 7 și 8 ianua
rie, iar cu recenzorii, în timpul vi
zitelor preliminare — cînd nu știau 
că vor primi biletele atît de curînd — 
stabiliseră să fie acasă pe 8 sau pe 9 
ianuarie. Așa că doreau să fie re
cenzați mai devreme. Firește cererea 
le-a fost satisfăcută. Recenzorii din 
sectoarele respective — Florica Le- 
vițchi și Clara Papp — și-au devan
sat data întîlnirii cu respectivii ce
tățeni. La plecare le-au urat celor 
trei posesori de bilete de odihnă și 
tratament: „Concediu plăcut și să se 
întoarcă odihniți

din Satu 
mulți ce
pe strada 
și Gheor- 

Mihai

și sănătoși".
Grupaj
Florin
cu sprijinul
corespondenților „Scînteii'

realizat de
C1OBĂNESCU

„Temporar prezente" in București, studentele care locuiesc într-unul din 
câminele Academiei de studii economice, sînt prezente și la întîlnirea cu 

recenzorul

Noi unități 
comerciale

în anul recent încheiat în 
comparație cu 1975 valoarea 
produselor vîndute prin unități
le comerțului socialist din ju
dețul Galați a crescut cu aproa
pe 340 milioane de lei. O con
tribuție considerabilă au avut în 
acest sens înființarea a peste 40 
de noi unități, cu o suprafață 
totală de peste 6 500 mp, ame
najarea și modernizarea a 10 
unități, înființarea altor 12 îri 
foste vaduri comerciale, în pa
saje pietonale sau în complexe 
existente, ori prin trecerea în 
rețeaua comercială a unor foste 
birouri, magazii etc. în majori
tatea cartierelor din Galați și 
Tecuci au luat ființă noi micro- 
piețe, în suprafață totală de 
circa 6 000 mp, precum și peste 
220 puncte de vînzare, tonete, 
chioșcuri stradale. în ultimul 
timp îndeosebi au fost luate 
măsuri pentru mai buna educa
ție a lucrătorilor 
acționîndu-se 
prin editarea 
alte materiale 
înființarea de
servire, popularizarea exemple
lor de conduită corespunzătoare 
și a celor care contravin eticii 
profesionale, în vederea asigu
rării tot mai bunei serviri a 
populației. (Dan Plăeșu).

In fotografia de sus: Comple
xul comercial din noul cartier 
„Aeroport".

din comerț, 
pe această linie 

de foi volante și 
de propagandă, 

brigăzi de bună

Expoziția a fost reușită...
șablonul culinar mai rezistă

în ultimii ani, în județul 
Alba, structura rețelei de 
.alimentație publică s-a îm
bunătățit prin dezvoltarea, 
cu precădere, a unor uni
tăți cu profil culinar : can- 
tine-restaurant, simigerii, 
patiserii, plăcintării, cofe
tării. Ponderea acestor ti
puri de unități în întreaga 
rețea de alimentație publi
că a crescut de la 30 la 
sută în 1970, la 41 la sută 
în anul trecut. Iată pe plan 
financiar cum s-au resimțit 
reprofilările amintite : vo
lumul desfacerilor totale a 
crescut cu 168 la sută, iar 
încasările obținute din pro
ducția culinară cu 280 la 
suta. Efectele pozitive ale 
noii orientări în alimenta
ția publică sînt deci evi- 
dente. Și, totuși, realizările 
nu sînt încă pe măsura po
sibilităților, pe măsura 
pretențiilor publicului. De
sigur, acțiunea de reprofi
lare, de modernizare a lo
calurilor publice din oraș, 
nu e încă încheiată, iar re
zervele nu sînt nici pe de
parte epuizate. O demon
strează și constatările unui 
raid-ancneta prin unitățile 
de alimentație publică lo
cală făcut in ultima lună a 
anului care s-a încheiat.

...Dintr-un local, cindva 
plin de gălăgie (produsă de 
prea mulți consumatori, a- 
junși în starea de a vorbi 
toți odată), cu nori de fum 
și aburi de alcool, a mai 
rămas doar numele : „Ștru- 
gurul". Unitatea a fost re
profilată. S-a introdus o li
nie de autoservire cu mul
te mincăruri calde, s-a 
interzis alcoolul și. bineîn
țeles, fumatul. S-au „pră
bușit" oare vînzările; așa 
cum profețeau unii 1 Dim
potrivă. „Vînzările au cres
cut rapid — ne spune 
Iuliu Groza, responsabilul. 
Qepășim planul cu regu
laritate. Numai în ultima 
lună am încasat din vînza- 
rea mîncărurilor aproape 
300 000 de lei".

Ne uităm de jur-împre- 
jur. Curățenie, ordine, at-

mosferă 
care invită___,_________
Zilnic se servesc aici 5—6 
feluri de supe și 10—12 di
verge mincăruri calde. Res
ponsabilul ne invită să vi
zităm pivnița. Aceeași cu
rățenie și ordine. Pe raf
turi, ca la expoziție, stau 
rînduite borcane cu legu
me conservate.

— Sînt pregătite de noi. 
Bune și ieftine. Obișnuim 
să ne aprovizionăm bine 
încă din toamnă pentru a 
putea oferi cetățenilor un 
sortiment de legume cît 
mai diversificat.

calmă, intimă, 
la o masă bună.

Deci, laboratorul de car
mangerie e de vină — nu 
responsabilul, care nu cum
pără pe lîngă carne și alta 
produse : păsări, ouă. peș
te/ orez și legume pentru 
diversificarea sortimentului 
culinar.

...Am intrat la restauran
tul „Apulum", unitate cu 
vechime în alimentația pu
blică. După succesul unei 
expoziții de artă culinară, 
din care de altfel nu a mai 
rămas decît amintirea, lu
crurile și-au Intrat în mat
că. Meniul a rămas același: 
ciorbă țărănească de vacă.

In unități de alimentație publică 
din Alba Iulia

Ne continuăm raidul în 
gară. Călătorii vin, pleacă. 
Unii așteaptă. Nu de mult, 
aici se afla un bufet com
promis. anonim, prost apro
vizionat. Acum s-a înfiin
țat o ospătărie. Ce găsește 
călătorul aici? Gustări cal
de și plăcinte proaspete. 
„Tăriile" spirtoase au fost 
scoase. Au rămas berea, vi
nul și șampania.

Intrăm și la „Pensiune", 
pe bulevardul Transilvania. 
Tihnă, intimitate. 36 de a- 
bonați permanenți, la care 
se adaugă și alții, vin să 
mănînce aici la un preț 
convenabil. Dar iată că 
lista de meniu este o foaie 
de registru „trasă" la... in
digo. Exact ca meniul. 
Pentru că, ,1a respectiva 
pensiune (unitatea 104) se 
servește la preț fix, un... 
meniu fix. Mereu același. 
Cu aceleași ciorbe de porc, 
de văcuță, de fasole albă...

— Preparăm meniurile în 
, funcție de materia primă 

pe care o primim de la la
boratorul de carmangerie 
al întreprinderii comerciale 
mixte, ne spune loan Roșu, 
responsabilul pensiunii. De 
aceea, inițiativa noastră 
este mai... redusă.

ciorbă țărănească de porc, 
cotlet de porc cu varză că
lită, pulpă de porc cu varză 
călită, văcuță cu morcovi, 
văcuță cu fasole verde.

— Expozițiile sînt bune, 
prezintă meniuri diversifi
cate, pregătite cu grijă, ne 
ajută la îndeplinirea pla
nului — apreciază Petru 
Roșu, responsabilul restau
rantului, „rostul" acestor 
manifestări expoziționale.

Desigur, așa este, expo
zițiile sînt buhe, iar rolul 
lor, în afară, de faptul că 
ajută la îndeplinirea pla
nului, stimulează sau ar 
trebui să stimuleze diver
sificarea alimentației. A- 
tunci cum se explică fap
tul că din produsele expo
ziției de la „Apulum" nici 
unu! nu e trecut 
nent în lista de bucate ? 
Iată o întrebare la care șe
ful localului „n-a știut" să 
răspundă.

Intrăm și la cel mai re
prezentativ restaurant din 
cadrul I.C.S.M. Alba Iulia : 
„Arieșul". Unitate nouă, e- 
legantă, dată în folosință 
într-un modern complex 
comercial din cartierul Pla
toul Romanilor. La ora 
12,50 localul era pustiu.

perma-

Ne așezăm la o masă și 
așteptăm. între timp, con
sultăm meniul din ziua 
precwehtă. Am constatat 
cu ușurință că aici, la „A- 
rieșul", specialitățile casei 
sînt... lipsa de inițiativă și 
spirit comercial. In bucă
tărie, în locul aromelor 
îmbietoare, apetisante, ne-a 
întimpinat o atmosferă de... 
reparații capitale : mor
mane de vase nespălate și 
un recipient mare, plin de 
reziduuri menajere. Din 
cele 10 (zece) feluri de 
mincare gătite, trecute în 
lista proaspăt dactilogra
fiată, in ziua aceea, prac
tic, nu se putea oferi decît 
unul. Și jiu numai în ziua 
aceea.
ceea ce 
nu pare 
mentgție

Să ie 
că nu-și 
de desfacere, că producția 
culinară reprezintă doar 10 
la sută din totalul vînzări- 
lor ? Dar de această situa
ție nu-s de vină doar... bu
cătarii.

Tovarășul loan Albu, di
rectorul întreprinderii co
merciale mixte Alba Iulia. 
în subordinea căruia se 
află unitățile vizitate, ne 
spune : „Vom continua să 
îmbunătățim structura re
țelei de unități prin repro
filarea unor bufete. Avem 
un program de acțiune pe 
următorii ani, care prevede 
modernizarea unităților și 
dotările corespunzătoare 
pentru bucătării și carman
gerii. Este drept, ne mai 
confruntăm în prezent cu 
unele neajunsuri, cu men
talități învechite existente 
la unii lucrători, cu mani
festări de comoditate. De 
acum înainte vom con
trola și vom sprijini mai 
îndeaproape unitățile, pen
tru ca să devină cît mai 
primitoare și în stare să 
răspundă solicitărilor con
sumatorilor".
Ștefan D1N1CA 
corespondentul „Scînteii

Dacă te iei după 
oferă. „Arieșul" 
un local de ali- 
publică.
mai mire atunci 
realizează planul
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ANTIBIOTICELE:
arme cu două tăișuri

Locul important pe care îl ocupă ' 
antibioticele în „arsenalul terapeu
tic" al medicine! moderne se justi
fică prin acțiunea lor în lupta contra 
infecțiilor, prin efectele. lor terapeu
tice rapide, prin vindecările specta
culoase obținute. Astfel, datorită 
antibioticelor a scăzut simțitor mor
talitatea în pneumonie, în menin
gita cerebro-spinală, în septicemii, 
în febra tifoidă. în scarlatinâ ș.a. 
în general, mortalitatea prin boli 
infccțioase a fost redusă de 5—10 
ori, ceea ce a contribuit la scăderea 
mortalității generale și infantile, la 
progresul sănătății și al calității 
vieții. în acest ansamblu de rezul
tate favorabile și de neconceput fără 
antibiotice, nu putem uita însă și 
cealaltă față â problemei. Căci, ca 
și zeul Janus, antibioticele au două 
fețe, iar una din acestea 
rea, fiind constituită din 
lor nefavorabile asupra 
omului și pe care noi le denumim 
științific efectele adverse 
bioticelor sau reacțiile 
ale acestora.

Frecventa, profilul și intensitatea 
acestor reacții adverse variază după 
tipul de antibio
tice, ca și după 
anumite stări par
ticulare ale per
soanei care le fo
losește : vîrstă,
graviditate, stare 
de reactivitate, 
starea de sănăta
te a ficatului și a 
condiții care țin de 
nism în parte. Gravitatea 
efecte nefavorabile nu trebuie sub
estimată, întrucit ele pot afecta 
atît de mult sănătatea celor ce uti
lizează antibioticele incit devin mai 
greu de suportat și. adesea, 
periculoase decit însăși infecția pen
tru care sînt prescrise (dintre care 
multe și, îndeosebi, cele 
s-ar fi vindecat în mod 
prin puterea 
lui).

Reacțiile secundare ale antibioti' 
celor pot fi numeroase și 
între care 
Aș stărui îndeosebi asupra 
bărilor biologice, care 
ie o particularitate a 
adverse ale antibioticelor, neintîl- 
nite la alte medicamente, fiind da
torate acțiunii acestora asupra flo
rei microbiene normale din organis
mul Omului (din cavitatea bucală, 
tub digestiv, căi respiratorii).

Pentru anihilarea unui microb 
patogen (uneori, numai bănuit, tra
tat la întimplare) se administrează 
nu de puține ori antibiotice cu 
spectru larg, cum sînt ampicilina, 
tetraciclină sau cloramfenico'ul. care 
prin acțiunea lor pot extermina și 
microbii nepatogeni (care nu îm
bolnăvesc), găzduiți în mod natural 
pe mucoasele cavităților naturale 
ale omului și în tubul digestiv. Re
zultatul este adesea tocmai cel ne
dorit, deoarece în locul acestor 
bacterii nepatogene, organism»! este 
invadat de bacterii patogene sau de 
alte microorganisme, cum sînt ciu
percile microscopice, care produc 
micoze la nivelul mucoaselor (bu
cală, faringiană, intestinală, 
nală) și care sînt rezistente 1a 
biotice. Deseori, suferința dată 
micoză (ciupercă microscopică) 
mai greu de suportat decît 
inițială (exemplu : o simplă viroză 
de tipul faringitei, laringitei. gripei, 
guturaiului ș.a.). micoză față de care 
antibioticele actuale nu au de fapt 
nici un efect terapeutic. Am văzut 
cazuri cînd, pentru o răceală banală, 
în urma administrării de ampicilină

este cea 
efectele 

sănătății
ale anti- 

secundare

sau tetraciclină a apărut o micoză 
mai supărătoare și mai greu de tra
tat decît viroza pentru care se pre- 
scriseseră medicamentele amintite 
sau cazuri de laringită micotică cu 
sufocație, aduse de urgență la spital.

O altă perturbare biologică pro
dusă de antibiotice, și de o gravi
tate incalculabilă, constă în faptul 
că tot mai mulți microbi devin re
zistenți la tot mai multe antibiotice. 
Așa se explică de ce o serie de mi
crobi ca : piocianicul, Proteus, eoli- 
bacilii ș.a. au devenit atît de rezis
tenți la antibioticele actuale, încît, în 
prezent, aceștia mai pot fi anihilați 
doar cu puține 
descoperite. S-a creat, ca urmare, o 
mere problemă : apariția unor bac
terii rezistente la foarte multe anti
biotice și care provoacă 
greu de tratat.

Am prezentat, prin 
cîteva din efectele adverse 
bioticelor. din grupa celor ___ ___
Dar tot atît de multe sînt reacțiile 
alergice care au dus la sensibiliza
rea a 10—12 la sută din populație. 
Este suficient, uneori, ca cineva să 
ia o pastilă de

antibiotice, recent

infecțil

exemple, 
ale anti- 
biologice.

1976
copilului

în ziua de 16 noiembrie 
a fost adus la camera de gardă
a spitalului „Emilia Irza" din 
București copilul Marius Radu 
Petre, in vîrstă de numai 11 
zile, într-o stare extrem de gra
vă. Cumula o întreagă „colecție" 
de boli : septicemie, meningi
tă purulentă, sindrom de deshi
dratare acută, icter septic. Pă
rinții — disperați. Sînt tineri și 
Marius este primul lor copil... 
Echipa de la reanimare, condu
să de dr. Ion Anca, după o luptă 
cu moartea, dusă, fără întreru
pere, timp de o lună, l-a readus 
pe micul Marius la normal. 
Acum e acasă, sănătos și voios 
spre marea bucurie a părinților 
lui.

Să crești mare, flăcăule !
Să trăiești, doctore !

C. V. către

Morala: nu „udați“ 
cumpărăturile!

pe care M. S. le avea asupra lui. Inclusiv 
a portmoneului din interiorul hainei.

După cum am văzdt, sancțiunea pronun
țată in procesul infractorului este pildui
toare. Dar și învățătura de minte a păgu
bașului. Sperăm I

Recent, Judecătoria Oltenița l-a judecat 
ți condamnat pe numitul Ion Radu — do
miciliat in aceeași localitate — la trei ani 
ți jumătate închisoare pentru săyîrșirea 
infracțiunii de furt in dauna avutului per
sonal. Ceea ce ne retine atenția asupra 
acestui caz este însă nu persoana hoțului 
ci... persoana păgubașului. Și iată' de ce : 

într-una din zile, după ce a făcut o serie 
de tirguieli prin oraș. M.S. — păguba
șul 1 — a ajuns — cu brațele încărcate de 
tirguieli — în piața din centrul orașului. 
Loc in care, zor-nevoie, a ținut să ,.ude“ 
cumpărăturile, „potrivit obiceiului". Numai 
că M. S. le-a stropit mult prea vîrtos. Faptă 
suportată cu stoicism de vecinii de pahar 
ai fericitului cumpărător de bunuri, dar nu- 
ți de propriul său organism. Așa se face 
că. la un moment dat, acesta a confundat 
una dintre tarabele pieței cu propriul său 
pat, iar bordura trotuarului cu... cămara in 
care trebuia să-și depoziteze tîrguielile.

Ce a urmat nu-i greu de presupus. După 
cp i-a dat tîrcoale de cite va ori, I. R. s-a 
autodeclarat proprietarul tuturor bunurilor

Bunăvoința... 
cu tarif

— încotro, nea Ioane ?
— Acasă, bat-o s-o bată de treabă ; mi-am 

uitat portofelul...
— Stai omule, că doar nu trăim în pus

tiu : poftim o sută de lei. Mi-o dai dum
neata, cînd te întorci...

De la o vreme. Nicolae Moise — din 
Bărbulești, Ilfov — devenise deosebit de 
atent față de consătenii și cunoscuții săi. 
A plecat „nea Ion" fără portofel ? 1 Nici 
o grijă I De ce să se întoarcă omul acasă, 
de ce să-și piardă timpul pe drum ? 1 N. M. 
băga cu dărnicie mina în buzunar, scotea 
teșchereaua plină cu sute și mai da una ! 
A rămas „nea Gheorghe" fără parale exact 
în mijlocul chefului la restaurant ? N. M. 
scotea din nou portofelul I Ș.a.m d. Numai 
că, pe cît de „dezinteresat" era atunci cînd

dădea banii, pe atît de interesat era atunci 
cînd îi primea... Cînd a vrut să-și achite 
„datoria" de o sută de lei, „nea Ion" a 
constatat cu surprindere că trebuie să-i dea 
lui Nicolae Moise... două sute de lei 1 Sur
priză pe care galantul creditor o rezerva 
cu statornicie tuturor celor care primeau 
sau apelau la „serviciile" lui. „Nu mie-mi 
dai, nea Ioane, ci tot dumitale — «argu
menta» cămătarul, altfel eu de unde aș 
avea ? 1 De unde l-aș putea ajuta pe unul, 
pe altul ? !“

Recent, „binevoitorului" cu tarif 1 s-a 
aplicat cuvenita sancțiune penală, plus cu
venita „dobîndă" legală : sumele necinsti
telor sale fapte au fost confiscate integral 1

...Și a fost 
o petrecere!

într-una din seri. Alexandru Ștefan — de 
profesie șofer, domiciliat în București, Aleea 
Straja nr. 12 — s-a gîndit că n-ar fi rău 
să scoată ceva bani din „piatră-seacă". 
Piatra seacă fiind în cazul concret creduli
tatea și — scuzați termenul — prostia uno
ra. Așa că, după ce și-a ales ora potrivită 
— miezul nopții — acesta s-a apropiat de

Clobra Vasile din județul Satu 
Mare, Negrești-Oaș, str. Mestea
cănului nr. 11, a găsit nu de mult 
un porumbel voiajor, obosit de 
drum. Are numărul 132852- 
R.S.R./75, iar pe inel sînt și ini
țialele stăpînului: U. ' 
gindit că 
dus vreo 
la vreun 
posesorul

V. „M-am 
a avut de 
participat 
aceea rog

porumbelul 
veste, că a 
concurs, de 
să-mi dea de știre".

sulfamidă, pentru a 
face o erupție 
generalizată pe 
corp. Fenomene 
similare, alergi
ce sau toxice, se 
pot repercuta a- 
supra sîngelui, fi
catului, rinichiu
lui.

bine ci nu 
fără efecte

OMUL

rinichiului și alte 
fiecare orga- 

acestor

Este nece- 
există 
secun-

mai

ușoare, 
natural, 

proprie a organismu-

variate, 
perturbările biologice, 

pertur- 
constitu- 
efectelor

vagi- 
anti- 
de o 
este 

boala

sar să se știe 
nici un antibiotic . ____  ____
dare. Orice antibiotic poate fi deci 
o „armă cu două tăișuri". Cunoscînd 
acest potențial periculos al antibio
ticelor, acest risc de reacții adverse, 
trebuie să stăvilim și să prevenim 
orice abuzuri și erori.

în primul rînd. acest scop poate 
fi atins printr-o utilizare rațională : 
să cumpănim de fiecare dată cînd 
și dacă este bine sau nu să luăm 
un antibiotic, cintărind efectele fo
lositoare cu riscurile posibile. Per
sonal, sînt convins că. printr-o ma
tură chibzuință, se poate renunța la 
30—40 la sută din consumul actual 
de antibiotice, fără nici un pericol 
pentru sănătate — și poate chiar 
pentru mai binele acesteia. Nu cred 
însă că am eliminat astfel toate 
abuzurile de antibiotice, consumul 
inutil. în Ș.U.A, s-a apreciat că o 
persoană din 4 primește pe an pe
nicilină, și din aceste persoane în 
90 la sută din cazuri în mod inutil. 
După o anchetă întreprinsă la Zu
rich. privind utilizarea antibioticelor, 
a rezultat că numai 61 la sută din 
prescrierile de antibiotice au fost 
raționale, 26 la sută sînt inutile, iar 
restul — discutabile.

Erorile și abuzurile cele mal mari 
se produc prin folosirea ihutilă (și 
periculoasă) a antibioticelor în vi
roze : răceli, gripă, guturai (față de 
care, de fapt, antibioticele sînt inac
tive). Să renunțăm deci la acest 
act inutil și periculos. Prescrierea 
profilactică de antibiotice (preope
rator sau în viroze) constituie un 
alt act periculos, care poate fi ur
mat de complicații de 5 ori mai 
frecvente și cu germeni rezistenți.

Să luptăm contra acestei imagini 
deformate 
după care 
orice infecție posibilă". Este in
exact ! Să contribuim la o cit mai 
rațională utilizare a acestora, pentru 
o cît mai bună conservare a efecte
lor lor favorabile asupra sănătății 
omului.

Unde și cum 
țineți 
armele de 
vînătoare ?

Un om dintr-o comună praho- 
veană și-a pus în gînd ca de 
Anul nou, cînd ceasul va arăta 
ora zero, să tragă în aer două 
focuri cu arma lui de vînătoare. 
A luat deci două cartușe 
le-a introdus în camera 
nantă a armei. între timp 
răzgîndit, punînd pușca, 
cum era. In cui. Iată însă 
zilele acestea, i-au sosit în 
zită un cumnat împreună

Și 
deto- 

s-a 
așa 
Că, 
vi- 
cu 

fiul său, copil de 10 ani. Băia
tul, fără să fie observat, a luat 
arma din cui și a început să se 
joace cu ea. Odată ajuns cu mi
na pe trăgaci a luat la ochi pe 
taică-său și a apăsat Și. 
fel, fără să vrea, copilul 
omorit tatăl.

Distracția
s-a

ast- 
și-a

Va-

asupra 
acestea

antibioticelor, 
,pot controla

Prof. dr. docent 
Marin VOICULESCU I

Popasuri turistice in Vil cea
Cooperația de consum a construit 

și amenajat și în județul Vîlcea, 
în locurile cele mai pitorești, cîteva 
unități turistice propice pentru un 
concediu plăcut și în perioada de 
iarnă. Pe malul Topologului. la cir
ca 18 km de Rîmnicu Vîlcea. pe 
drumul național spre Pitești se 
află Hanul Topologul, care dispune 
de un restaurant, un bar de zi și o 
braserie, de camere cu două pa
turi. dușuri cu apă caldă și grupuri 
sanitare proprii, încălzire centrală, 
precum și de un loc pentru parca
rea automobilelor. O ambianță plă
cută, reconfortantă oferă și Hanul 
Lotrișor, care este amplasat in
tr-un peisaj încîntător, pe valea 
Oltului, la circa 5 km de la ieșirea
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unul dintre tinerii aflați într-o stație de 
autobuz și l-a întrebat dacă nu cumva do
rește să petreacă o seară plăcută. „Am eu 
două fete a-ntîia“ — a argumentat.

Unul dintre tineri i-a rîs în nas ; un al 
doilea l-a sfătuit să se lase de prostii ; un 
al treilea i-a dat chiar o pereche de palme 
și l-a amenințat cu miliția. (Bine era dacă 
și apela la ea 1). Din nefericire, „chema
rea" lui Al. Șt. g dat și rezultate : unul 
dintre tineri a acceptat să-1 acompanieze 
— contra cost — la promisa petrecere cu 
„fete". Numai că. odată ajuns la „destina
ție" — o stradă veche și mărginașă, aproa
pe în afara orașului ! — numita petrecere 
s-a dovedit a fi... tîlhărie curată. Amatorul 
de aventuri nocturne a fost lovit, buzună- 
rit și deposedat de toate bunurile de va
loare ce le avea asupra lui...

Al. Șt. a ajuns în fața instanței. Cine are 
însă urechi de auzit...

Din caietul 
grefierului

„Deoarece eu am făcut contactul mașinii, 
iar N.V. a condus-o, cred că nu se poate 
spune cu precizie care dintre noi a furat

Ioan Toader din Poiana 
dului (Alba) a pătruns — in 
miez de noapte — in locuința lui 
Alexandru Belciu 
na Avram Iancu, 
a sustras bani și 
valoare de 10 000 
împreună cu o tinără, 
comună de peste munte, a ple
cat prin țară să cheltuiască ba
nii jurați. Distracția s-a termi
nat însă repede.

din comu- 
de unde 

obiecte in 
lei. Apoi, 

d intr-o

din Căciulata, pe șoseaua ce duce 
spre Sibiu. Camerele sînt dotate 
cu încălzire centrală. La restauran
tul unității oaspeții au posibilitatea 
să servească o gamă variată de 
preparate culinare. Un atractiv loc 
de popas este, de asemenea, Hanul 
Horezu din frumoasa stațiune mon
tană cu același nume, de unde se 
pot face excursii pentru vizitarea 
renumitelor mînăstiri Horezu, Ar- 
nota și Polovragi, sau la Cheile Ol- 
tețului, Peștera Polovragi și Peș
tera Muierii. Hotelul „Rusidava" 
de la Drăgășani, care dispune de 
camere confortabile, de categoria I, 
restaurant, cramă, terasă acoperită 
și cofetărie, este, de asemenea, o 
gazdă ospitalieră In orice anotimp.

după părerea mea noi doi fiind unmașina. . . .....
fel de persoană juridică, care nu poate fi 
sancționată penal. Așa stind lucrurile, so
licităm 
să...".

achitarea noastră de orice pedeap-
(Tribunalul județean Ilfov, frag

ment din motivarea lui C. Ștefan). 
adevărat că in lipsa reclamantului„Este 

subsemnata’ am intrat in apartamentul a- 
cestuia și am luat cu' mine unele bunuri 
ce-i aparțineau. Dat fiind faptul că am 
făcut acest lucru folosindu-mă de cheia pe 
care i-o furasem acestuia, socot că singurul 
lucru de care mă fac cu adevărat vinovat 
este furtul cheii, restul venind aproape de 
la sine...".

(Fragment din „recunoașterile" lui 
I. Moraru, Tribunalul Capitalei, Secția 
I penală, dosar 445/1976).

„în baza aceluiași drept de coproprietate 
cu fostul meu sot — concubin, n.n. •— sub
semnata solicit să-mi atribuiți jumătate din 
următoarele bunuri dobindite in comun : 
două duble de porumb, cincisprezece găini, 
opt curci și curcani, un patul pentru grine, 
o cărămidă de bordură și cimentul din co
tețul porcului...".

(Tribunalul județean Ilfov, fragment 
din cererea adresată instanței de Ioana 
S„ dosar 1 599/1976).

Titus ANDREI

II

Gospodarii
în urmă cu doi ani, Consiliul 

popular al localității Teremia 
Mare a luat în administrare o 
sondă abandonată care, în loc 
de țiței, dădea... apă termală. 
Curînd s-a stabilit că sonda are 
un debit de circa 400 metri cubi 
de apă pe zi, cu o temperatură 
de 68°C. Compoziția chimică a- 
testă că e o apă clorosodică, bi- 
carbonatată și intens iodurată. 
S-au inițiat degrabă lucrări pen
tru aducerea apei termale la 
ștrandul comunal și pentru ali
mentarea unui solar de legume 
timpurii. Edilii comunei și-au 
pus însă în gînd să amenajeze o 
baie populară cu bazine colecti
ve necesare tratamentelor sub 
supraveghere medicală. După 
cum ii cunoaștem, vor reuși.

Ca-n codru
in municipiul Tirgu Mureș, 

sărbătorile de iarnă cu noianul 
lor de bucurii au lăsat și urme 
triste. Am numărat în plin cen
trul localității, în Piața tranda
firilor și in parcul Casei de 
cultură a sindicatelor. 8 (opt) 
brazi retezați cu ferăstrăul. 
Erau brazi argintii, crescuți și 
îngrijiți 15—20 de ani. Pentru că 
este de presupus că făptașii 
valorificat pe la colturi, la 
țuri „forte", cetățenii care 
să dea unele indicații sînt 
gați să o facă neîntîrziat.

Act

i-au 
pre- 
pot 
ru

iresponsabil
Ajuns la capătul liniei tro

leibuzului nr. 8 din Brașov, con
ducătorul auto Dumitru Bodea 
a comis un gest iresponsabil și 
incredibil : a încredințat vola
nul troleibuzului său lui Lau- 
rențiu Stelică Olteanu, un tinăr 
de 19 ani, care nu condusese 
niciodată un troleibuz. La ma
nevra de întoarcere, acesta a 
scăpat autovehiculul de sub 
control, intrind cu el intr-un 
grup de oameni. în acest acci
dent și-au pierdut viața un ti
năr și o tinără și au fost grav 
rănite alte două persoane. O 
întimplare tragică, care a îndo
liat mai multi oameni. D. Bo
dea va răspunde de faptă in 
fața instanței de judecată.

Rubrlcd realizata de
Gh. GRAURE
cu spripnul corespondenților 
Scinteii" -I
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ADUNĂRILE GENERALE
ALE COOPERATIVELOR AGRICOLE

în aceste zile se desfășoară adunările generale ale 
cooperativelor agricole, în care se dezbat planurile de 
producție și financiare pe anul 1977, precum și măsu
rile concrete care vor fi luate pentru îndeplinirea lor. 
Prin problemele majore pe care le examinează, adună
rile generale constituie un moment hotărîtor în luarea 
unor decizii de mare însemnătate pentru sporirea pro
ducției și dezvoltarea viitoare a cooperativelor agricole.

Pentru orientarea dezbaterilor sînt deosebit de valoroa
se indicațiile cuprinse în cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu rostită la Consfătuirea de lucru de la C.C. 
al P.C.R. din 27—28 decembrie 1976. „în cadrul adună
rilor generale să asigurăm dezbaterea temeinică a pro
gramelor de măsuri pe fiecare unitate, pe fiecare bri
gadă și echipă, in vederea indeplinirii planului de 
creștere a producției — sublinia secretarul general al 
partidului. Să se aibă în vedere că planurile fiecărei 
unități, balanțele de venituri și cheltuieli trebuie să fie 
echilibrate. Veniturile trebuie să asigure cel puțin aco

perirea cheltuielilor de producție, îndeosebi a cheltuieli
lor de forță de muncă. Nu se pot întocmi planuri de 
producție, planuri de venituri și cheltuieli care să nu 
aibă acoperirea corespunzătoare in producția fiecărei 
unități. Anul 1977 trebuie să marcheze un salt calita
tiv in activitatea cooperativelor agricole de producție 
și din acest punct de vedere".

în lumina exigențelor și sarcinilor formulate de 
conducerea partidului, în centrul dezbaterilor tre
buie să se afle problemele legate de sporirea pro
ducției vegetale și animale, de creșterea efi
cienței întregii activități. Tocmai în aceste direc
ții trebuie să-și spună cuvîntul participanții la dezba
teri, pentru a se contura programe de măsuri cit mai 
cuprinzătoare, pentru ca actualele adunări generale să 
prilejuiască o puternică afirmare a răspunderii și ho- 
tărîrii țărănimii noastre cooperatiste de a face totul 
pentru a traduce în viață sarcinile mari și complexe 
ce îi revin pe baza planului pe anul 1977.

SĂ CREASCĂ RECOLTELE, 
SĂ SCADĂ COSTUL LOR

Adunarea generală a cooperativei 
agricole din Olteni, județul Teleor
man, s-a desfășurat într-un cadru 
democratic, de exigență și răspun
dere colectivă pentru înfăptuirea 
sarcinilor de plan. Toți participanții 
la discuții au apreciat ca realizabile 
prevederile din planul pe 1977 și, in 
numele echipelor, brigăzilor și fer
melor pe care le reprezintă, au cerut 
consiliului de conducere suplimen
tarea sarcinilor asumate de către 
cooperativă. Aceasta se bazează pe 
rezultatele obținute de acest colectiv 
în anul trecut, 
cînd realizările la 
fiecare cultură, la 
fiecare specie 
de animale au de
pășit cu 10—15 la 
sută indicatorii 
prevăzuți in pla
nul pe 1977. De 
asemenea, grîul a fost însă- 
mînțat în condiții bune. Pentru 
culturile de primăvară au fost efec
tuate arături pe aproape întreaga su
prafață. în perioada de iarnă, 45 la 
sută din culturile prășitoare și în
treaga suprafață cu legume vor fi 
fertilizate cu îngrășăminte organice, 
la acestea adăugîndu-se, bineînțeles, 
cantitățile mai mari de îngrășăminte 
chimice care vor fi folosite în 1977. 
Pentru sectorul zootehnic au fost asi
gurate furaje îndestulătoare.

Maturitatea colectivului de aici s-a 
dovedit nu numai pe planul strict 
al producției fizice, ci și pe cel al 
eficienței economice, atunci cînd este 
chemat să analizeze problema echi
librării balanței de venituri și chel
tuieli. Analiza a fost fermă, precisă, 
fără echivoc. Neajunsurilor li s-a 
spus pe nume tocmai pentru a putea 
fi înlăturate. Concludente în acest 
sens sînt aprecierile critice asupra 
modului în care s-au preconizat

aceste echilibrări. Din conținutul bo
gat de idei și propuneri exprimate in 
cadrul adunării generale, ne vom 
opri numai la citeva intervenții care 
s-au referit direct la posibilitățile de 
valorificare superioară a tuturor re
surselor existente în cooperativă, Ia 
cele ce privesc întărirea spiritului de 
ordine și disciplină la nivelul fiecărei 
formații de muncă.

S-a 'evidențiat că există însemnate 
rezerve de sporire a producției în 
toate sectoarele. Tovarășul Gheorghe 
Barbu, șef de echipă în cadrul fer

O cerință unanim subliniată la adunarea 

cooperatorilor din Olteni-Teleorman

mei nr. 14, spunea : „Recoltele medii 
planificate fermei noastre pentru 
acest an depășesc cu 100—200 kg pe 
cele prevăzute pe 1976, dar sînt mai 
mici cu 200—300 kg decit cele reali
zate la culturile respective anul tre
cut. Iată de ce consider că rezultatele 
obținute nu sînt pe măsura posibili
tăților care există în cooperativa 
noastră. în 1976, echipa mea, bună
oară, a lucrat în acord global, dar 
nu am reușit să creăm acel spirit de 
echipă care să ne permită să mun
cim ca o adevărată familie. Greul a 
trebuit să-1 ducă tot cei harnici și, 
de multe ori, acest greu le-a depășit 
puterile. Au rămas suprafețe nelu
crate la timp, pe care și producția a 
fost mai mică. Să organizăm mai 
bine munca, luînd ca bază echipa. 
Iată de ce trebuie să întărim ordi
nea. disciplina și răspunderea colec
tivă în producție, înlăturînd neajun
surile care mai există". „Este bine 
să dăm mai multă atenție organizării

Realizări în spiritul exigentelor revoluției
tehnico - științifice

PRODUSE DINTR-O Mătase artificială A

Răspunderea
(Urmare din pag. I)
masa, s-a dovedit a fi — încă din 
primele proiecte elaborate pe aceas
tă bază și aplicate în fabricația de 
mașini agricole, piese pentru autove
hicule, armături ș.a. — deosebit de 
eficientă, în primul rînd datorită 
faptului că în locul mașinilor-uneite 
de catalog devine posibilă introdu
cerea mașinilor speciale și speciali
zate, fiecare dintre acestea înlocuind 
4—5 mașini universale. Pe ansamblu, 
productivitatea muncii crește cu 25 
pină la 45 la sută.

Pe aceeași linie se înscriu și me
canizarea și automatizarea montaju
lui, principala cale de reducere a 
ponderii muncii manuale in între
prinderile constructoare de mașini. 
Realizind, pe baza concepției noas
tre proprii, sisteme de montaj spe
cializate pentru fabricația de armă
turi, lanțuri cu role, piese auto, pom
pe de injecție ș.a., in cadrul carora 
mecanizarea operațiilor este comple
tă, cu un grad ridicat de automati
zare, s-a demonstrat că este nejusti
ficată rezerva unor sceptici cu privi
re la neoportunitatea adoptării unor 
tehnologii avansate, chipurile, din 
cauza seriilor prea scurte.

în fine, al treilea exemplu se re
feră la controlul de calitate. In in
stitut am dat o deosebită atenție 
conceperii „tehnologiilor de control 
de calitate", considerind că dacă 
vrem să asigurăm și să ridicăm sim
țitor calitatea produselor, in sensul 
la care se referă și hotărîrea plena
rei din noiembrie, trebuie sa proiec
tăm tehnologia de control cu ace
eași minuțiozitate cu care proiectăm 
teanologia de execuție propriu-zisâ. 
Cunoașterea tehnologiei de control, 
așa cum rezultă dintr-un astfel de 
proiect, determină dotările necesare 
pentru fiecare loc de muncă și punct 
de control, multe din aceste dotări 
fiind echipamente speciale sau spe
cializate, care să permită efectuarea 
controlului în ritmul rapid impus de 
ritmul producției, fără a dăuna cu 
nimic exigențelor superioare. E im
portant de subliniat că prin colabo
rarea institutului nostru cu Institutul 
de cercetări și proiectări de mecanică 
fină și cu Institutul de cercetări e- 
lectronice a fost posibil ca numeroa
se astfel de echipamente speciale și 
specializate să se realizeze cu forțe 
proprii, evitîndu-se achiziționarea 
unor aparate mai pretențioase și măi 
scumpe din import.

Examinind cauzele pentru care nu 
toate proiectele noilor capacități de 
producție din industria constructoare 
de mașini au contribuit la extinderea 
acestor tehnologii eficiente, în cadrul 
institutului am stabilit măsuri pen
tru o mai bună conlucrare cu institu
tele care proiectează obiective de in
vestiții. Pentru a evita „criza de 
timp" care intervine, uneori, în pro
iectarea noilor capacități de produc
ție, mai ales cind acestea sînt desti
nate fabricației unor produse noi, 
ne-am angajat de a studia unele 
probleme tehnologice concrete, în 
paralel cu proiectarea și experimen
tarea prototipurilor noilor produse, 
astfel ca odată cu omologarea pro
duselor noi să fie clarificate și prin
cipalele procese tehnologice specifice. 
Acționind în felul acesta apreciem 
că vom contribui mai mult la valo
rificarea eficientă a noilor tehnolo
gii, încă din primele etape'de pu
nere in funcțiune a noilor capacități 
de producție.

în munca noastră de fiecare zi 
acordăm, de asemenea, cea mai mare 
importanță aplicării in practică a 
sarcinilor subliniate la plenară refe-

cercetătorului
ritoare Ia prelungirea răspunderii 
cercetătorilor și proiectanților mult 
dincolo de limitele laboratorului, la 
faptul că „cercetarea să nu se con
sidere încheiată decit in momentul 
în care produsul și tehnologia au 
fost însușite efectiv în producție". 
Conștienți de sporul considerabil de 
răspundere pe care această concep
ție îl atribuie cercetării și ingineriei 
tehnologice, am acționat în sensul 
creării — în cadrul institutului — a 
acelui flux continuu, cercetare-pro- 

. iectare tehnologică-aplicare indus
trială, ce reprezintă de fapt singura 
bază solidă pentru promovarea nou
lui în industrie. A fost necesar în 
primul rînd să întărim secția de exe
cuție, echipînd-o, potrivit indicațiilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu 
unele mașini-unelte de mare perfor
manță, astfel că, în primul an al 
cincinalului, am realizat, cu forțe 
proprii, de 2,5 ori mai multe utilaje 
și echipamente industriale decit in 
1973, prototipuri concepute în institut 
și destinate aplicării industriale a 
noilor tehnologii.

Un bun exemplu asupra modului 
în care înțeleg să se angajeze în a- 
cest domeniu lucrătorii noștri, asupra 
răspunderii cercetătorilor și ingine
rilor tehnologi, pînă la începerea e- 
fectivă a fabricației, îl constituie lu
crările pe care le desfășurăm in pre
zent pentru punerea în funcțiune a 
unei noi fabrici de aparatură hidrau
lică. Acționind în strînsă legătură cu 
întreprinderea beneficiară, cu care 
am organizat echipe mixte de teh
nologi și constructori, institutul nos
tru asigură nu numai concepția, exe
cuția și omologarea prototipurilor 
noilor aparate (in prezent, două fa
milii de produse sînt omologate), ci 
și proiectarea tehnologiilor acelor 
piese care pun probleme speciale, 
precum și execuția sculelor și dispo
zitivelor de primă dotare, inclusiv a 
standurilor de probe și a unor apa
rate de control de calitate cje mare 
finețe, reprezentind premiere teh
nice.

Nu pot să nu mă refer la greută
țile pe care acest mod nou de abor
dare a problemelor le-a ridicat in 
fața cercetătorilor și inginerilor teh
nologi din institutul nostru. Transfe
rul „hîrtie-realitate" nu s-a făcut 
fără dureroase surprize, fără apari
ția unor dificultăți aparent de netre
cut, mai ales sub presiunea graficu
lui de timp rigid. Dar chiar și aceste 
greutăți ne dau astăzi convingerea 
că lucrind bine (și noi știm că pină 
acum acest „bine" nu a fost atins 
decit rareori), vom înregistra re
zultate în continuu progres. Depă
șind aceste neajunsuri, care ne-au 
determinat să ne examinăm stărui
tor, în mod critic, munca din pe
rioada precedentă, să ne recunoaș
tem lipsurile și greșelile, ,vom putea 
asigura cu satisfacție, în cursul anu
lui 1977, livrarea spre beneficiari a 
primelor serii de produse ale noii 
fabrici.

Pornind de la această experiență, 
în cadrul acțiunilor care au urmat 
hotărîrilor plenarei, colectivul insti
tutului nostru s-a angajat să reali
zeze programe similare de lucru pen
tru alte 3 fabrici de aparatură hi
draulică și pneumatică, precum și 
pentru o fabrică nouă de mecanis
me. care se vor da în funcțiune în 
actualul cincinal pe noile platforme 
industriale ale țării. Acționind pe 
această linie, colectivul institutului 
nostru se simte puternic angajat în 
evoluția dinamică a concepției și ac
țiunii practice, pe care conducerea 
partidului nostru o imprimă întregii 
dezvoltări economico-sociale a țării.

muncii — spunea cooperatorul Udrea 
Albu. Planul de măsuri ar trebui 
completat cu o prevedere prin care 
să se stabilească obligația consiliului 
de conducere de a analiza lunar, în 
mod organizat, cazurile de indisci
plină și de a face cunoscute măsurile 
luate".

O mare atenție a fost acordată, in 
timpul dezbaterilor, problemelor eco- 
nomico-financiare. „Urmărind cum 
au crescut producțiile în ultimii 3 
ani —' spunea economistul Mihai 
Petre — se vede saltul pe care l-a 

înregistrat uni
tatea noastră, 
mai ales în sec
torul vegetal ; la 
principalele cul
turi se obțin re
colte duble față 
de 1973. Dacă la 
aceasta mai adău

găm că, în aceeași perioadă, cheltuie
lile la tona de porumb sau grîu au 
crescut doar cu 15—25 la sută, se poa
te spune că acest salt are la rîndul 
său o valoare aproape dublă. Era de 
dorit ca și în sectorul creșterii ani
malelor să evolueze pe aceeași linie 
atît producțiile, cît și rezultatele fi
nanciare. Unele cauze de ordin obiec
tiv, dar și subiectiv, au făcut ca spo
rurile să fie mult mai mici decit cele 
planificate și, s-o spunem deschis, 
lucrăm în pierderi la taurine și oi. 
în 1976, cooperativa a investit
în aceste sectoare sume mari
pentru achiziționarea unor vaci și oi 
de înaltă productivitate, pentru con
struirea unor grajduri și saivane, 
avînd la bază tehnologii industriale 
de creștere. începînd cu 1977, aceste 
efective urmează să intre în produc
ție. Or, producția medie de lapte și 
lină stabilită pe cooperativă nu nu
mai că este departe de potențialul 
adevărat al efectivelor noastre, dar 
nu asigură nici o rentabilitate cores
punzătoare. Iată de ce propun ca 
prevederile stabilite în planul de 
măsuri să fie modificate in cazul 
acestor două produse cel puțin pină 
la limita în care să existe certitu
dinea rentabilizării lor".

Folosirea judicioasă a fondului 
funciar, introducerea noilor tehnolo
gii de lucrare a pămîntului și de 
creștere a animalelor, accelerarea 
procesului de concentrare și speciali
zare a producției, adoptarea formelor 
de aplicare a acordului global la con
dițiile specifice cooperativei din Ol
teni, îmbunătățirea activității în sec
torul legumicol, folosirea mai efi
cientă și cu mai multă răspundere 
a mijloacelor mecanice au constituit, 
de asemenea, obiectul unei serioase 
analize în luările de cuvînt ale me
dicilor veterinari Florica . Curcă și 
Ion Balaban, ale șefilor de fermă 
Stancu Dincă și Gheorghe Ghiță, a 
cooperatorului Mibai Crăciun sau a 
șefului secției de mecanizare Ștefan 
Voicu. Pe baza lor, a propunerilor 
făcute de ceilalți vorbitori, s-a 
conturat un program de măsuri 
care, așa cum spunea în cuvîntul 
său președintele cooperativei, Marin 
Ghiță, va marca un salt calitativ în 
activitatea unității.

Iosii POP

ARAD

Noi construcții 
de locuințe

La Arad au început recent lucră
rile de construcție a patru noi 
bmeuri cu cite 4 niveluri fiecare, în- 
sumînd 120 apartamente. Acestea 
sînt primele apartamente din seria 
celor 2 825 care se vor construi in 
județul Arad in acest an din fon
durile statului și ale populației, cu 
sprijinul statului. De reținut este 
și faptul că in 1977 vor fi construite 
și date în folosință 48 săli noi de 
clasă, 480 locuri în grădinițe, 216 
locuri în internate și se vor finaliza 
lucrările de construcție la casa 
de cultură cu 800 locuri și magazi
nul universal cu 8 580 mp spații 
utile. (Constantin Simion).

BRAȘOV

Importante economii
Colective formate din activiști de 

partid și specialiști au supus unei 
analize atente 221 obiective indus
triale și social-culturale aparținînd 
unui număr de 65 întreprinderi be
neficiare din județul Brașov. Anali
zele au evidențiat faptul că prin 
luarea unor măsuri ca : reducerea 
suprafețelor industriale acoperite, re
organizarea fluxurilor tehnologice și 
creșterea gradului de îndesire a uti
lajelor, micșorarea înălțimii halelor 
industriale, a. suprafețelor platforme
lor și drumurilor uzinale, raționali
zarea unor rețele electrice, termice, 
de alimentare cu apă și de canalizare 
ș.a. valoarea investițiilor va fi re
dusă, la lucrările aflate în execuție, 
cu peste 611 milioane lei la obiecti
vele industriale și cu aproape 25 mi
lioane lei la obiectivele social-cultu
rale. Demn de relevat este faptul că, 
prin reducerile preconizate, nu vor fi 
afectate capacitățile prevăzute sau 
finalitatea lor, indicatorii tehnico- 
economici stabiliți urmînd să înre
gistreze o substanțială îmbunătățire 
calitativă. (Nicolae Mocanu).

EXPOZIȚIE
A INDUSTRIEI UȘOARE

Ridicarea continua a eficienței economice în industria^A 

ușoară, prin valorificarea superioară a materiilor prime și 
reducerea costurilor de fabricație, îmbunătățirea calității 
produselor și lărgirea gamei de sortimente puse la dispo
ziția populației, pentru a satisface în condiții cît mai bune 
exigențele oamenilor muncii, reprezintă un obiectiv central 
pentru lucrătorii din această ramură a economiei națio
nale în cincinalul revoluției tehnico-științifice.

Sarcinile desprinse din cuvîntările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu rostite la Plenara C.C. al P.C.R. din 2—3 noiem
brie și la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. din 
27—28 decembrie 1976, indicațiile date de secretarul ge
neral al partidului cu prilejul vizitelor la expozițiile cu pro
duse ale industriei ușoare constituie un program clar și 
cuprinzător de acțiune, menit să perfecționeze activitatea 
din industria ușoară, să înscrie hotărît realizările din între
prinderile și institutele de profil pe coordonatele progre
sului tehnic.

Prezentăm astăzi citeva imagini din expoziția de la 
Palatul sporturilor și culturii din Capitală consacrată reali
zărilor obținute pînă acum și proiectelor de viitor care, 
prezentînd o serie de noutăți și tehnologii moderne, de 
mare randament, ilustrează în același timp rezervele exis
tente în ceea ce privește micșorarea consumurilor specifice 
de materii prime si materiale, realizarea unor produse mai 
ușoare, în condițiile sporirii calității acestora, reducerea 
procentului de materii prime secundare și valorificarea lor 
eficientă, îmbunătățirea finisajelor — sarcini subliniate de 

^conducerea partidului.

Diversificarea încălțămintei 
prin utilizarea unor înlocuitori

Prin folosirea înlocuitorilor de piele, diversi
ficarea^ producției de încălțăminte va fi orientată 
în direcția creșterii ponderii sortimentelor din 
cauciuc și PVC, cu fețe textile și a celor cu fețe 
din piele sintetică poromerică și neporomerică. 
încălțămintea realizată din înlocuitori ESTE MAI 
UȘOARĂ CU 5—12 LA SUTĂ Șl MAI IEFTINA, 
lesne de întreținut, iar procesul de fabricație per
mite mecanizarea unor operații (coasere și asam
blare) și aplicarea unor finisaje superioare.

cu caracteristici superioare

Mătasea artificială pentru confecții este un 
produs rezistent, suplu, ieftin, ușor de întreținut, 
confortabil, cu higroscopicitate mărită, care per
mite aplicarea unei palete largi de coloranți. 
Principala preocupare a specialiștilor o consti
tuie reducerea greutății acestui tip de țesătură 
pînă la MINIM 60 GRAME PE METRU PĂTRAT, 
adică la nivelul celor mai bune realizări existente 
pe plan mondial, păstrîndu-se nivelul calitativ al 
produselor, prin aplicarea unor tratamente și fini
saje superioare (neșifonabilizare, anticontracție, 
antiglisare).

în laboratoarele de cercetare s-a pus la punct 
și se perfecționează tehnologia privind realiza
rea stofelor nețesute pentru paltoane. Eficiența 
economică ridicată a noii tehnologii este deter
minată de reducerea consumului specific de ma
terii prime cu 10—15 LA SUTĂ ; micșorarea cos
turilor de fabricație cu 5—10 LA SUTĂ ; posibili
tatea utilizării a 30—50 LA SUTĂ materii prime 
secundare în amestec.

DIN MATERII PRIME SECUNDARE
-----r ------

marochinărie modernă... ...tricotaje și confecții

O cale sigură pentru creșterea gradului de 
utilizare a pieilor naturale o constituie folosirea 
materiilor prime secundare rezultate din piei tă
băcite. Cum vor fi valorificate cele 7 335 tone ma
terii prime secundare rezultate din piei tăbăcite 
în acest an ? în talpă artificială — 42,3 LA SUTA; 
încălțăminte — 34,8 LA SUTĂ ; articole din piele 
și blănărie — 19,6 LA SUTĂ ; hidrolizant de co
lagen — 3,3 LA SUTĂ. Valoarea acestor produse 
se va ridica la 136,6 MILIOANE LEI.

în acest an, în industria tricotajelor și confec
țiilor vor fi introduse în circuitul productiv 520 
tone resturi de materii prime rezultate din proce
sele tehnologice. Valoarea producției care va fi 
realizată pe această cale în acest an se ridică la 
circa 19 MILIOANE LEI. Cum ? Prin croirea com
binată, care asigură valorificarea judicioasă a 
resturilor de materii prime.

\______ Foto : S. Cristlan^^
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Oamenii muncii,

NATIONAL „CÎNTAREA ROMÂNIEI

de artă
organizării

La salonul de pictură și sculpturâ al municipiului București S. Cristian

pre- 
prin organizarea 
difuzării în mase, 
de artă valoroase 
să devină bun al

creatoriiubitori și

general al

ÎN CLIMATUL FERTIL AL FESTIVALULUI

Pentru unii, cuvîntul „a- 
mator" este sinonim cu 
cel de „începător", „dile
tant". „novice" sau alte ca
lificative ce se atribuie celor 
ce încearcă să facă un lu
cru pentru care nu sint 
pregătiți sau nu au chema
re, ci manifestă cel mult 
bunăvoință. Prejudecata 
potrivit căreia o preocupa
re precum, de pildă, cea 
artistică e sortită eșecului 
dacă nu constituie profe
siunea de bază a celor în 
cauză este însă infirmată 
de marile succese obținute 
de numeroase coruri, echi
pe de dansuri, brigăzi ar
tistice devenite celebre, ca 
și de faotul că o bună par
te a artiștilor profesioniști 
provin de aici, învățămîn- 
tul de specialitate, institu
țiile de artă constituind 
doar căi și mijloace de per
fecționare a măiestriei.

După cum se știe, talen
tul nu poate fi învățat cu 
notițe și conspecte, iar va
loarea nu țîșnește în mod 
automat din transformarea 
interesului pentru artă 
într-o meserie. A reduce 
numărul artiștilor la cei ce 
au transformat scrisul, pic
tura. compoziția și mai 
ales interpretarea muzica
lă (vocală sau instrumen
tală) în profesie presu
pune o atitudine elitară. ce 
păcătuiește față de autorii 
Mioriței, dansurilor, muzi
cii sau ornamenticii noas
tre populare, a căror me
serie e greu de crezut că 
s-a limitat la artă.

Societatea 
către care ne 
presupune o 
multilaterală a 
divizilor, creînd ____...
pentru punerea în valoare 
a tuturor 
talentelor 
n-au avut

comunistă 
îndreptăm 
dezvoltare 

tuturor in- 
condiții

aptitudinilor și 
latente și 
pînă atunci

care 
po-

de masS a

sibilitatea să se împlineas
că, să se manifeste ca ata
re. Alături de „homo fa- 
ber‘1, „homo japiens". ..ho
mo significans" — tot atî- 
tea ipostaze ale activității 
umane productive, de cu
noaștere și creare de sem
nificații — își va face loc și 
„homo aestheticus" de care 
vorbea încă Marx, arătînd 
că în comunism chingile 
care-i tintuiesc pe oameni 
la o unică și monotonă ac
tivitate vor fi înlăturate, 
pentru ca individul să se

munist Român precizează : 
„Prin caracterul lor, 
cum și 
largă a 
operele 
trebuie_ ______  __
întregului popor. În ace
lași timp, partidul va asi
gura condiții ca masele 
largi populare să participe 
tot mai intens la dezvolta
rea culturii naționale, la 
creația' de artă, la sporirea 
valorilor spirituale ale so
cietății socialiste, astfel 
incit civilizația comunistă

zuri în mod firesc mai larg, 
oamenii obișnuindu-se să 
judece selectiv ceea ce li 
se propune și. alegind în 
cunoștință de cauză, alung 
să treacă prin filtrul trăirii 
estetice autentice operele 
cu care se întîlnesc.

Una dintre cele mal fe
ricite exprimări a faptului 
că activitatea artistică este 
legată de viață, de societa
te. că ea nu reprezintă o 
preocupare a unui grup în
gust de oameni specializați 
îi aparține lui Tudor Vianu,

însemnări de Ion PASCADI

poată manifesta liber, în 
deplinătatea „forțelor sale 
esențiale umane", inclusiv 
a aptitudinilor și talentelor 
sale artistice. Marx nu-și 
făcea utopica iluzie că toți 
oamenii vor deveni artiști 
de geniu, dar el constata 
cît de crunt au strivit so
cietățile bazate pe exploa
tare cei mai fragezi muguri 
ai unor aptitudini artistice 
autentice existente în ma
sele largi și cît de puține 
posibilități a oferit trecu
tul ca acestea să se apro
pie de creație.

Calea spre libertatea ar
tistică a indivizilor trece 
prin lupta pentru obține
rea libertății sociale, or, în 
acest sens revoluția socia
listă a deschis în țara noas
tră nebănuite perspective 
și a inaugurat drumul că
tre antrenarea la creație 
artistică a unor mase largi. 
Vorbindu-se despre stimu
larea creatorilor din dome
niul literaturii, muzicii, ar
telor plastice, teatrului și 
cinematografiei în făurirea 
unor opere de valoare, 
Programul Partidului Co-

să exprime plenar geniul 
artistic creator al poporu
lui nostru".

în această perspectivă 
amatorismul reprezintă una 
dintre căile de formare și 
afirmare multilaterală a 
personalităților pentru că, 
rupîndu-le de profesionali
zarea îngustă și eliberin- 
du-le de stereotipia unor ac
tivități monotone, fragmen
tate. le oferă în schimb un 
cimp larg de manifestare. 
Arta are aici avantajul de 
a fi poate valoarea cea mai 
eficientă, pentru că repre- 
zentînd ea însăși o sinteză 
de valori (politice, filozofi
ce. etice, general-cognitive) 
forța ei este dublă sau 
triplă. Artiștii amatori sînt 
de aceea nu numai creatori 
sau interpret), dar devin ei 
înșiși receptori educați prin 
însăși practicarea artei, iar 
judecata lor asupra opere
lor va fi cea a unui om 
care nu se mulțumește să 
contemple, pentru că în 
alte ocazii a oferit el alto
ra prilej de a-1 privi sau 
a asculta. Orizontul cultu
ral devine in asemenea ca-

care arăta că „arta este for
ma cea mai înaltă a muncii 
omenești", deci produsul 
subtil. îndelung prelucrat 
al principalei manifestări 
umane. Aflată la originea 
artelor. însoțindu-le în în
treaga lor evoluție, munca 
reprezintă și astăzi princi
pala temelie a creației și 
receptării artistice — bine-, 
înțeles într-un mod speci
fic. resoectînd „indepen
dența dependentă" a aces
tui domeniu, iar mișcarea 
artiștilor amatori reprezin
tă principala probă în a- 
cest sens. Oameni a căror 
profesie de bază este cu to
tul alta decît arta se apro
pie astfel de teritorii care 
le-aț fi rămas altfel pe veci 
închise, devin „aprețuitori" 
avizați, cum s-ar fi expri
mat A D. Xenopol, și ofe
ră la rîndul 
valori demne 
mise altora.

Festivalul 
ROMÂNIEI" 
asemenea cale de antre
nare a maselor largi la 
creație, interpretare și re
ceptare, iar amploarea lui

lor societății 
de a fi trans-

„CÎNTAREA 
reprezintă o

fără precedent evidențiază 
uriașele resurse încă neex
ploatate ale poporului nos‘- 
tru. Inițiativa 
sale — venită din partea 
secretarului 
partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la Con
gresul educației politice și 
al culturii socialiste — se 
întemeiază tocmai pe a- 
ceastă necesitate socială re- 
prezentînd o clarvăzătoare 
viziune asupra procesului 
complex de formare a omu
lui nou 
buie să 
spiritul 
selor în 
voltînd 
cercurile artistice, cercetă
rile cu caracter științific și 
tehnic. în acest scop este 
necesar să se extindă con
cursurile de creație și in
terpretare artistică, atît la 
nivelul comunelor, orașelor 
și județelor, cît și la nive
lul întregii țări, veghind ca 
acestea să capete un carac
ter activ, nu formal, și să 
reprezinte un mijloc efi
cient de manifestare a ta
lentelor artistice de masă, 
de participare a oamenilor 
muticii la viată culturală a 
societății noastre".

Activismul împotriva for
malismului. autenticitatea 
împotriva imposturii, bunul 
gust împotriva celui prost, 
cultura împotriva semidoc- 
tismulul — iată imperati
vele ideologico-estetice ale 
acestei manifestări menite 
să atragă alături de institu
țiile artistice specializate 
mase dintre cele mai largi. 
Prin sinceritatea si prospe
țimea lor. prin dăruire en
tuziastă și îndrumare com
petentă artiștii amatori pot 
aduce o contribuție imensă 
la multilateraiizaren si 
bonățirea personalității 
mane.

: „în general tre- 
stimulăm mai mult 
de creație al ma
ștera culturii, dez- 
cenacluri literare.

îm-
u-

LA SALA DALLES, SALONUL MUNICIPAL
DE PICTURĂ ȘI SCULPTURĂ

în etapa
național „Cîntarea României", ac
tivitatea cullural-educativă și ar
tistică din armată, ca de altfel din 
întreaga țară, cunoaște o puternică 
efervescentă.

Datorită preocupărilor comandan
ților. organelor și organizațiilor de 
partid, ale consiliilor educației po
litice și culturii socialiste. în unită
țile și instituțiile de invățămint 
militar și la casele armatei, brigă
zile și echipele artistice, formațiile 
corale, de teatru, instrumentale, de 
dansuri, precum și cenaclurile și 
cercurile de creație literară, muzi
cală. de artă plastică și coregrafică 
sint angajate într-o amplă mani
festare a muncii și creației. Con
fruntarea cu exigentele spectatori
lor în cadrul întrecerilor ce au avut 
loc la nivelul subunităților și uni
tăților. întîlnirile cu oamenii muncii 
din garnizoanele de reședință au 
evidențiat progresele înregistrate 
pe linia realizării unor programe 
de calitate, variate, cu un pronun
țat mesaj educativ. Cele care au 
întrunit aprecierile spectatorilor 
au fost recomandate, de către co
mitetele de partid, juriilor militare 
pentru a decide care din ele ur
mează să reprezinte armata în eta
pa județeană.

Colectivelor militare ale juriilor 
constituite pe sectoarele Capitalei li 
s-an stabilit modalitățile prin care 
să realizeze aprecierea programelor 
e. 19 brigăzi artistice. 9 coruri ostă- 

^^șeștl, 8 formații de teatru, de mu-

Participare
Festivalului zică populară și ușoară, a creațiilor 

realizate de 4 cercuri de artă plasti
că și de 3 cercuri de artă fotografică, 
precum și a valorii unui important 
număr de lucrări de proză, poezie, 
teatru, pictură, gravură, ce vor fi 
susținute individual în concurs de 
către 54 de ofițeri, maiștri militari 
și subofițeri. De remarcat că ma
joritatea programelor Și creațiilor 
au ca tematică problematica gene
roasă a luptei duse de poporul 
nostru pentru dobîndirea indepen
denței țării și construcția societă
ții noi. socialiste, viața de azi a 
militarilor, puternic angajați în 
procesul perfecționării pregătirii 
de luptă și politice, în activitatea 
constructivă pe șantierele econo
miei naționale.

în legătură cu centenarul inde
pendentei. publicațiile militare au 
inițiat concursuri de creație litera
ră. publicistică și de cultură mili
tară pe teme ca „Din stejar, ste
jar răsare". „Eroi au fost, eroi sînt 
încă", „Astăzi 
român zice — 
rarea patriei 
Independente", 
mase largi de 
și cunoașterea 
economic, nolitic și uman al Româ
niei în războiul de independență, 
a bătăliilor purtate de armata ro
mână. cot la cot cu armata rusă și 
voluntarii bulgari, a înălțătoarelor 
fapte d° vitejie si eroism săvîrșite 
de luptătorii romani în încleștările 
de la Plevna. Rahova și Vidin.

lumea ne cunoaște : 
viteaz zice". „Apă- 
socialiste. libere și 

care au antrenat 
militari la studierea 
profundă a efortului

>1.00

tv
DUMINICĂ, 9 IANUARIE

Vatra Dornel — reportaj de scrii
torul Platon Pardău.
Divertisment folcloric. 
Publicitate.
Henry Catargl — film documentar 
râaltzat de Studioul „Alex. 
hla“.

22,10 închiderea programului.

21.15
21.45
21.50

Sa-

9,45 
10,00 
11,45

12.30 
13.00
13,05
16.50
17,40

20 29
20,25

PROGRAMUL I
Tot înainte I
Film serial pentru copii „Blîndul 
Ben".
Pentru căminul dv.
Viața satului. 
Bucuriile 
gice din 
De strajă 
Telex.
Album
Film serial : Din tainele mărilor. 
Drum de glorii. Emlslune-concurs 
pentru tineret dedicată aniversării 
a 109 de ani de la cucerirea 
dependentei de stat a 
Partioipă reprezentativa 
Teleorman.
Micul ecran pentru cel 
1001 de seri.
Telejurnal.
File de Istorie : Petru 
un meteor pe firmamentul Vala- 
hlel.
Publicitate. /
Film artistic : „Omul din înalta 
societate" — producție a studiou
rilor engleze. Premieră TV. 
Varietăți muzlcal-coregrafice.
Telejurnal. 
Telesport.

muzicii. Pagini antolo- 
muzlca românească, 
patriei.

duminical.

in-
Românlei. 
județului

mici.

Cercel

22,00
22.40
22,50 _________
23,30 Includerea programului.

PROGRAMUL II
10,00—11.45 Matineu simfonic. Concertul 

filarmonicii ..George Enescu". Di
rijor : Lulgl Sagrestano — Italia. 

20,00 Ora melomanului. Oaspeți de pes
te hotare : Antonio de Almeida,- 
Barbara Gublsch. Martine Geliot, 
Mlchl tnoue Interpretează muzică 
românească.

• ARAD. La Universitatea 
cultural-științifică arădeană au 
avut loc. in ultimele zile, ex
puneri și dezbateri pe temele 
..Inițiative ale României pe 
plan international". „Exclusi
vism. filiație Șl sincretism în fe
nomenul religios", iar in cadrul 
cursului „Fiii Aradului vor’esc 
arădenilor" a fost prezentată 
expunerea „Situația politică in
ternațională in anul 1976". „Ar- 
tis" este numele cenaclului 
literar-artistic înființat pe lîn
gă Liceul de artă din Arad. In 
prima sa ședință au fost pre
zentate creații originale. în ver
suri și proză, urmate de un re
cital de poezie patriotică con

LUNI, 10 IANUARIE

ostășească
Formația de teatru de amatori, 

cenaclul literar-muzical și grupul 
<je recitatori de pe lingă Casa cen
trală a armatei — cu programe in
spirate din marele eveniment ce-1 
vom aniversa în mai anul acesta — 
s-au bucurat de aprecieri elogioase 
din partea celor 
spectatori. în fata 
de spectacole. La 
au fost și cele trei 
tură, la reușita cărora și-au 
concursul și artiști 
membri al colectivului 
de artă plastică al armatei. într-un 
stadiu avansat se află și pregătirea, 
de către ansamblul artistic „Doina" 
al armatei și cele două secții de 
estradă ale sale, a unor premiere 
consacrate aceleiași aniversări, care 
vor fi prezentate atît în garnizoa
nele de reședință, cît și în alte lo
calități din tară.

Repertoriile celorlalte colective 
cultural-artistice din armată se ca
racterizează. de asemenea, printr-un 
profund conținut patriotic. Forma
ția artistică a unității în care mun
cește maiorul Vasile Negoltă și-a 
unit eforturile cu artiștii Teatrului 
național din Craiova și cu cei ama
tori de la Universitatea și Institutul 
pedagogic dinr aceeași localitate, pre- 
zentind. împreună. în fata unui nu
meros public spectacolul „Cîntarea 
României ne cheamă sub coloane", 
care s-a bucurat de un frumos suc
ces. Interesant a fost și spectacolul 
intitulat „Eroi la redute", susținut de

de către artiștii amatori din
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PROGRAMUL I
Teleșcoală.
Emisiune în limba maghiară. 
Consultații medicale.
1001 de seri.
Telejurnal.
Panoramic — economia șl viața. 
Roman-folleton: „C£sar Birotteau" 
— producție a Televiziunii france
ze. Episodul IV.
Publicitate.
Cadran mondial.
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Telejurnal, 
închiderea programului.
PROGRAMUL II
Telex.
Avanpremiera programului 2. 
Satiră și umor.
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17.40. Biologie marină — documentar de 

Constanta Stănciulescu. 
In satul de sub coline. 
Muzică ușoară cu Glgl Marga. 
Bucureștiul necunoscut — Muzeul 
George Oprescu (II). 
Desene animate. 
1091 de seri.
Telejurnal.
Film serial pentru copil : „Blîndul 
Ben".
Scriitorul și epoca sa : Constantin 
Chlriță.
Publicitate.
Actualitatea bucureșteană — A- 
mlntlrl din vacanta elevilor. 
Telex
Treptele afirmării. Tribuna tine
rilor soliști.
închiderea programului.
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temporană. O VASLUI. La bi
blioteca comunală din Muntenii 
de Jos (Vaslui), unde este bi
bliotecară învățătoarea Elena 
Leancă. se desfășoară o vie ac
tivitate cultural-edueativă. De 
menționat : întîlnirea cu citito
rii pe tema „Războiul de inde
pendentă în literatură", organi
zarea unei expoziții de carie 
„Centenarul Independentei" și 
altele, o NEAMȚ. La inițiativa 
secției de propagandă a comi
tetului județean de partid a fo^t 
editată. în tiraj de masă, o fo- 
toexpoziție ..Județul Neamț 
1976—1980" în care, prin inter
mediul a 20 de planșe in culori, 
sint prezentate principalele di

peste 8 000 de 
cărora au dat 30 
fel de apreciate 
expoziții de pic- 

dat 
profesioniști, 

studioului

curînd 
unitatea militară unde secretar al 
comitetului de partid este locote- 
nent-colonelul Nicolae Sfia, care au 
înfățișat în modalități deosebit de 
convingătoare comportamentul eroic 
al lui George Șonțu, Valter Mără- 
cineanu. Constantin Ene și Mihai 
Romano, căzuți în numele libertă
ții patriei. Versurile din ciclurile 
„Ostașii noștri", de Vasile Alecsan- 
dri, și ..Cînteee de vitejie", de 
Geârge Coșbuc, ca și suita de dia
pozitive pe tema „Războiul de in
dependentă oglindit în arta plasti
că românească", au fost primite cu 
viu interes de spectatorii militari 
și civili.

Mișcarea cultural-artistică din 
unități, angajată în marea acțiune 
a Festivalului national „Cîntarea 
României", este sprijinită activ de 
artiștii profesioniști ai instituțiilor 
centrale de cultură și artă ale ar
matei. de scriitorii, poeții și publi
ciștii militari, care contribuie la 
îmbunătățirea conținutului, calității 
și mesajului educativ al programe
lor artistice, la punerea în scenă a 
pieselor de teatru realizate de ar
tiștii amatori îmbrăcați în haină 
ostășească. Cu toții sînt hotărîți să 
muncească 
situeze pe 
tă amplă 
creației în 
gul nostru

în așa fel îneît să se 
locuri fruntașe în aceas- 
întrecere ă muncii și 

care este angajat între- 
popor.

Colonel Vasile F1L1MON

Deschis In ultimele zile ale anu
lui care s-a încheiat. Salonul de pic
tură și sculptură al municipiului 
București este nu numai un prilej 
de bilanț, ci și de satisfacții artis
tice. El oferă vizitatorilor nu nu
mai o sinteză, pe cît posibil repre
zentativă. a unui an de activitate 
artistică, ci și posibilitatea rememo
rării unora dintre reușitele durabile 
ale picturii românești.

Prezentate la loc de cinste, lucră
rile invitaților de onoare — maeștri 
consacrați ai picturii noastre precum 
regretatul H. Catargi, Al. Ciucu- 
rencu. Catul Bogdan, Ion Musceleanu 
sau Ștefan Constantinescu — chiar 
dacă nu au fost realizate neapărat 

' în răstimpul ultimului an. prefațează 
întreaga manifestare. Sînt lucrări 
aflate sub sem
nul stilistic al u- 
nor personalități 
care-și au locul 
bine definit in 
ansamblul artei 
noastre contem
porane.

Alături de a- 
ceste lucrări, si- 
mezele sălii Dal
les prezintă un' 
mare număr de picturi, care, prin 
înaltul conținut de idei și sentimente 
pe care le reflectă, se constituie ca a- 
devărate valori ale umanismului mo
dern. Ca și în anii precedenți, lucrările 
de' pictură se remarcă prin explorarea 
temerară a universului contemporan, 
prin abordarea unor modalități ca
pabile să exprime meditații și atitu
dini personale. Am putea astfel 
vorbi, din unghiul posibilităților sen
sibile de exprimare ale picturii, des
pre un adevărat climat propice ade
vărului ideologic și estetic, climat în 
cadrul căruia înseși domeniile valo
rilor ne apar mai complexe.

Dat fiind că Salonul se Înscrie 
printre manifestările Festivalului na
țional „Cîntarea României", am re
marca astfel, din imaginea globală 
pe care o lasă cele mai bune lucrări 
de pictură, actualitatea noțiunii de 
„responsabilitate estetică". Respon
sabilitate estetică în sensul ocolirii 
clișeelor prestabilite, al poncifelor, 
în sensul disponibilității foarte largi 
fată de noutate, fată de cele mai di
verse modalități de exprimare. Evo
luția elementului formal decurge 
ca reflex direct al unui conținut 
complex de idei, al îmbogățirii și di
versificării acestui conținut, nuanțat 
cu mijloacele picturii. Noi forme de 
investigare plastică a universului 
contemporan au generat noi forme 
de lirism, poate mai directe.

Imaginile inspirate din ambianta 
cotidiană sau metafore de adîncă 
sugestivitate, imagini de o poezie 
sobră, austeră sau imagini pline de 
sensibilitate nuanțată vorbesc eloc
vent despre diversitatea stilistică re
marcată și în edițiile anilor prece- 
denti. Disponibilitatea fată de moda
lități de exoresie dintre cele mai di
ferite atestă fantul că această varie
tate este caracteristică stadiului ac
tual de dezvoltare al picturii noastre. 
Ea atestă totodată vitalitatea pic
turii contemporane, amploarea feno
menului artistic românesc, capabil să

abordeze, cu egală dezinvoltură, un 
repertoriu tematic la fel de bogat.

Era firesc ca, în pragul acestui an 
în care vor fi aniversate două mari 
momente din istoria noastră — cen
tenarul cuceririi independentei de 
stat a României și răscoalele țără
nești din 1907 — atenția pictorilor să 
se fi îndreptat în primul rînd asupra 
acestor file de istorie. Legate mai 
ales de aceste două momente, dar 
oprindu-se și la alte evenimente no
dale ale istoriei noastre, sînt compo
ziții ca acelea semnate de Brăduț 
Covaliu („1907 — Execuția"). C. Pi- 
liuță („Trecerea armatelor române 
peste Dunăre"), Octav Grigorescu 
(„Arderea «Arhondologiei» la 1848“), 
Tr. Brădean („La trecutu-ți mare, 
mare viitor"). precum și cele aparți-

Atrași de social și etic, de natura 
umană, pictorii bucureșteni nu au 
ignorat peisajul. Extinzîndu-și rădă
cinile cunoașterii în solul fertil al 
realităților contemporane, ei s-au 
aplecat cu egală atenție asupra unor 
aspecte care, dincolo de valoarea 
ilustrativă, facilitează comunicări 
afective. Este, de asemenea, o moda
litate de a omagia frumusețile Româ
niei contemporane, prin fiorul liric, 
optimist și senin pe care lucrările îl 
transmit. I. Popescu-Negreni, Gh. 
Vînătoru, V. Șetran. V. Mărginean, 
P. Codiță, I. Murariu, V. Varga, 
L. Macovei, M. Bandac, Oct. Vișan, 
St. Cilția, I. Bițan, Petru Popovici, 
N. Groza, G. Catrinescu, G. Pătulea- 
Brăduț, pentru a da cîteva exemple 
din numeroasele

PICTURA
nînd lui Florin Nlculiu, Aurel Nedeî, 
I. Stendl. Vlad Fiorescu, Lucian Ma- 
șek, Gh. Pătrașcu, Corneliu Vasiles- 
cu ș.a. Fără a fi nici o clipă prepon
derente. zonele documentarului se 
apropie firesc de cele ale artisticului, 
în această ordine de idei am aminti 
că. deslușind raporturi inedite, uneori 
tulburătoare. între lucruri, între om 
și univers, pictura este în același 
timp transfigurare, proiecția eului 
artistic asupra lumii înconjurătoare, 
dar și ecou al acestei lumi în con
știința artistică. Dat fiind caracterul 
ei cuprinzător, expoziția din sălile 
Dalles pune astfel în valoare, prin 
intermediul unor compoziții foarte 
diferite stilistic — cum ar fi acelea 
semnate de V. Almășanu, I. Pacea, 
V. Celmare, C. Crăciun, G. Năpăruș, 
Mihaî Rusu, Al. Țipoia, Zamfir Du
mitrescu, Șerban Epure, Mihai Macri, 
Virgil Miu șji. — sinteze ale unor 
date primordiale de atitudine in fața 
Vieții contemporane, bucuria muncii, 
plenitudinea realizărilor ei. 'Aparent 
divergente, aceste tendințe converg și 
se unesc în îmbrățișarea lucidă și pa
sionantă a realității, în afirmarea 
unor'sentimente cu adevărat contem
porane.

„Povestea

(Urmare din pag. I)
exprimînd cel mai ades 
implicații adine politice, 
secolul XX a optat, în spe
cial în a doua sa jumătate, 
pentru formula cea mai cu
prinzătoare a artei.

Intr-adevăr. în lumea 
contemporană. în care se 
petrec atîtea răsturnări re
voluționare, sociale și poli
tice. ,care tinde spre soli- 

■ daritatea universală a po
poarelor, literatura este în 
mod esențial mesaj uman, 
încărcat de tot 
valori pe 
vrea să le _____
menilor. El își manifestă, 
în felul acesta, inserția pa
sionată în societate, felul 
său integral de a resimți 
tensiunea realului și-și a- 
sumă astfel toate responsa
bilitățile opțiunilor 
care le transmite 
lui prin impactul 
al literaturii.

Și 
rea 
mai 
sale 
modul său de a spune a- 
devărul. de a oferi o scară 
de valori aptă să-i miște 
pe oameni, să-i facă să 
gîndească, să creeze în ei 
disponibilități care să le 
îmbunătățească ființa. Căci 
valorile estetice în lumea 
noastră socialistă trebuie 
să transmită valori ale cu-

noașterii filozofice și va
lori morale și spirituale, 
funcția socială meliorativă 
fiind una din 
portante ale 
de funcțiuni 
astăzi artelor.

Firește, valorile 
ale literaturii ■ 
prin intermediul

cele mai im- 
complexului 

ce incumbă

morale 
operează 

expre-

tora Intre natura instinctu
ală pasională și conștiință, 
sînt lecțiile implicite pe 
care le primesc cititorii, 
spectatorii ori auditorii o- 
perelor de artă, 
întîlnirile acestea 
întrebări, tensiuni, 
nibilități noi în cel 
primește mesajul artei și-l

Treptat, 
creează 
dispo- 

care

felul de 
care scriitorul 
transmită oa-

sale, pe 
cititoru- 
puternic

Literatura, promotoare

ilustrează 
i disponi- 

interioară 
. percepe 

realitatea 
capacitatea

posibile, 
această 
bilitate 
de a 
exact 
vie, i 
de a „vedea" și 
descoperi structu
rile profunde 
ale realului 
colo de 
nomenologia 
terioară.

destul de restrînse 
amploarea 

picturale au impus o

din- 
fe- 
ex-

Dimensiunile 
ale sălii Dalles fată de 
producției 
triere severă a lucrărilor prezentate. 
Cu toate acestea, din păcate nu în
totdeauna. eforturile pictorilor de a 
fi în pas cu epoca au fost încunu
nate de succes. în pofida numeroa
selor reușite, aspectul general al ex
poziției este întunecat de prezența 
unor lucrări de factură stilistică și de 
valoare ce nu ar putea fi apreciate 
drept corespunzătoare. Mai ales 
sălile de la etaj, sînt prezentate 
crări artistice închegate, alături 
rezultatele unor experimentări 
dată recentă. încercarea, eronat 
țeleasă, de a se detașa de o anumită 
servitute a imitației, de a se exprima 
sintetic eliminînd detaliul în scopul 
sublinierii ideii a dus la slabe rea
lizări artistice, care scad valoarea de 
ansamblu a întregii manifestări.

Dar să încheiem subliniind un fapt 
notabil : numărul relativ mare de 
pictori tineri.

In 
lu
de 
de 

în-

Marina PREUTU

sajele terestre, 
sînt desenați în 
simple, îndrăzneț 
caturale și în pastă 
groasă.

Dominantă în acest 
film este preocuparea 
pentru expresivitatea 
plastică de ansamblu 
și dinamismul culorii 
— pe realizator ne- 
preocupîndu-1 frumu
sețea ci expresivitatea 
(cînd de excepție, cind 
absolut comună — 
după împrejurări), a 
personajelor sale. După 
cum nu îl interesează 
decît pentru anumite 
momente ale filmului 
său profesionalitatea 
actorilor (în „Povestea 
dragostei" întîlnim a- 
lături de amatori doar 
cîteva nume de actori 
mai cunoscuți. intre 
care Eugenia Popovici 
și Carmen Stănescu).

Fantezia, deturul spi
ritual — principii ale 
invenției comice din 
acest film — sînt lip
site de ostentație șl 
transmit spectatorului 
o incontestabilă grație.

...în cîteva secvențe 
ale filmului apare (în 
rolul unui slujitor cu 
mustăți ascuțite și 
lungi ca două lăncii) 
Ion Pooescu-Gopo în
suși, avînd pe chip o 
bucurie artistică și 
o dăruire fără de 
margini. Trăsături ca- 
racteristice 
lui. de 
tentăm.

și mai puțin captivant, 
regizorul să dezvolte 
cea mai atrăgătoare 
parte a filmului său : 
lungul drum al prin
țesei în căutarea băr
batului ei. drum de
venit acum, dintr-un 
„calvar al suferinței" 
(cum era la Creangă), 
o călătorie fermecă
toare, un zbor cosmic 
de reală poezie cine
matografică, pe par
cursul căruia sint ex
plorate timpul și spa- 

galaxiile trimit

cari-
Filmul „Povestea 

dragostei" (scenarist și 
regizor : Ion Popescu- 
Gopo), renarează — ur- 
mînd firul povestirii 
lui Ion Creangă și al 
basmelor populare, 
răspîndite pe tot întin
sul țării in peste 
douăsprezece variante 
— „Povestea porcului". 
Basmului clasic i se 
dă o interpretare mo
dernă plină de 
zie. de umor, 
îmbină puterea 
lui cu lirismul, 
sivitatea culorii 
a muzicii ; farmecul u- 
nor secvențe de mare 
simplitate cu surpriza 
unor filmări combina
te. a unor trucaje in
spirate. spirituale : jo
cul actorilor cu ele
mente ale desenului 
animat.

Ciudata 
porcului — 
al babei și 
gului, care era investit 
cu „puteri neobișnui
te" — nu l-a reținut 
pe realizator — prin 
virtualitățile ei filozo
fice. din sfera „pămîn- 
tească". Gopo s-a o- 
prit asupra scrierii lui 
Creangă, atras, pe de o 
parte, de simplitatea și 
umanismul ei. iar pe 
de altă parte, de posi
bilele ei sugestii ex
traterestre. Și a citit-o, 
întărindu-i semnifica
țiile originare, ca pe o 
poveste a dragostei, 
îmolinită în căsătorie.

Ființa găsită de Moș 
nu este unul din pur
ceii aflați în. ograda 
prietenului său de a- 
mar și beție, fanta- 
zează cineastul, ci un 
extraterestru uitat în 
mijlocul unei pajiști 
pline de flori... Prilej 
pentru ca. după un 
lung început mai lent

fante- 
Filmul 
eposu- 
expre- 
cu ceaștiință superioară, de om, 

nu poate exista. în virtutea 
acestor valori, înțelese de 
scriitori ca niște superioare 
pîrghii ale spiritului și pri
mite de cititor ca atare, se 
ordonează, deci se în
nobilează. capătă un sens, 
cel mai bun. puterile inte
rioare ale omului de azi. ale 
constructorului socialismu
lui. Acesta cere artiștilor o- 
pere încărcate de valori 
etice, exemplare, benefic 
formative de conștiințe. Și 
ei. care mînuiesc sistemul 
de valori estetice, etice, fi
lozofice. politice etc.. în 
care cred ei. artiștii, oame
nii în agora, poeții-cetățeni. 
sînt constructori de con
științe și unii dintre cei 
care răspund de ele. pro
motorii noului umanism 
al socialismului.

De aceea, cărțile lor tre
buie să ofere oamenilor de 
azi. atît de setoși de valori 
adevărate, nobile 
plare de caractere 
pecetea demnității 
omenești eliberate,
conștiințe vii. treze.
tînd si realizînd virtuțile 
fundamentale ale vieții con
temporane. configurînd. ca 
într-o istorie rezumată a 
evoluției umanității, premi
sele existentei, gîndirii și 
problematicii fiecăruia din
tre noi.

poveste a 
fiu adoptiv 
al moșnea-

semnale ; 
și noi 

zbor ce 
cu gîn- 
de „Că-

misterioase 
au loc noi
.geneze — 
te trimite 
dul dincolo 
tălin". la „Luceafărul". 
Filmul culminează cu 
o frumoasă idee poeti
că — mesaj cu carac
ter „universal". Revo
luționând mentalități 
opuse, prințesa duce 
în Cosmos și impune, 
in regatul, sugestiv a- 
les, al albinelor mo
delul pămîntean al în
tovărășirii și 
viață dintre 
femeie. Tot 
mai demult.
lui Gopo ducea între 
aștri, sădind pe multe 
alte planete, floarea 
păcii și a prieteniei. 

Filele basmului sint 
reînviate în „cadre" 
care amintesc prin 
perspectivă, prin colo
rit de pictura naivă 
(uneori cea autentică, 
alteori, din păcate, din 
cauza unor „scăpări" 
ale scenografiei — de 
cea contrafăcută). Pei-

siei artistice, iar efec
tul lor este unul in
direct. Perfectionarea ființei 
omenești nu se realizează 
instantaneu, ci este o ope
rație care durează cît via
ta. Și lectura unei opere 
de înaltă ținută, de exem
plaritate absolută nu-1 face 
pe loc om mai bun. mai 
puțin egoist, mai dăruit oa
menilor și cauzei pe care 
o slujește. Dar întîlnirea 
cu valorile morale, cu ima
ginile unor caractere nobi
le, cu telurile constructive 
spre care tind eroii, cu 
luptele interioare ale aces-

fac tot mai apt de înțele
gerea și receptarea virtuți
lor. căci cuvîntul. logosul 
activ, este o forță in con
deiul artistului. Trăirile se 

' adîncesc, problemele de 
conștiință se ascut, neliniș
titoarele întrebări despre 
noi înșine și rosturile vie
ții noastre, despre rod
nicia prezenței noastre în
tre oameni sporesc. în- 
dreptîndu-ne spre armoni
zarea cu lumea contempora
nă. Și reflecția la valorile 
etice îndeamnă la construi
rea unui sistem de valori în 
afara căruia nici o con-

iubirii pe 
bărbat și 
așa cum, 
omulețul regizora

la care aș- 
pe viitor, noi 

pelicule, și mal gene
roase sub raportul mij
loacelor de 
inventivității 
namentului. 
pe măsura 
prospețimii 
său.

angaja- 
mult

că 
stă 
declarațiile 

și infinit mai mult în

ni se pare 
scriitorului 
puțin în

exem- 
purtînd 

ființei 
pilde de 

cău- expresie. 
șl raff- 

no! filme 
forței și 
talentului

Natalia STANCU- 
ATANASIU

recții de dezvoltare a județului 
în cincinalul revoluției tehnico- 
științifice, precum și nivelurile 
de creștere a producției. Tot la 
Piatra Neamț a ieșit de sub. ti
par și pliantul „Energia electri
că. combustibilul, materiile pri
me și materialele folosite cu 
spirit gospodăresc" în care, pe 
baza unor argumente concrete, 
se pun în evidentă preocupările 
existente în întreprinderile din 
județul Neamț pentru economi
sirea materiilor prime o TI
MIȘ- ..Sintem nepoți de daci 
și de romani" este gene
ricul expoziției de pictură și 
grafică a elevilor de la școlile 
generale nr. 6 și nr. 19 din Ti

mișoara. Trei premiere timișo
rene au marcat sfîrșitul anului 
1976 și începutul lui 1977 : ba
letul „Lacul lebedelor", de Ceai- 
kovski — la Opera Română, co
media ....Eseu", de Tudor Mușa-

casei de cultură a studenților 
din Timișoara de formații artis
tice ostășești. • BRAȘOV. în 
cadrul etapei de masă a Festi
valului „Cîntarea României", la 
cluburile muncitorești din Bra

CARNET < 1. '

tescu — la Teatrul National și 
„Răzbunarea sufleurului". de 
Victor Ion Popa — la Teatrul 
german de stat. „Ostașii slăvesc 
prin cint. ioc și poezie indepen
dența de stat a României" — 
spectacol prezentat ne scena

șov, Făgăraș. Rupea. Săcele, 
Rișnov, precum și la casele de 
cultură orășenești și municipale 
au avut loc. din primele zile ale 
anului, manifestări politico-e
ducative și cultural-artistice. 
La clubul întreprinderii' de auto

camioane a avut loc vernisajul 
expoziției de fotografii „Româ
nie, drag pămint" ; un meda
lion literar Ion Heliade-Rădu- 
lescu. prilejuit de împlinirea a 
175 de ani de la nașterea ma
relui om de cultură, a fost găz
duit de Casa de cultură din 
Zărnești, iar la clubul Combi
natului chimic din Făgăraș s-a 
prezentat expunerea „Româ
nia. purtătoare a soliei de pace 
și colaborare pe meridianele 
lumii". • OLT. în sala „Artis" 
din Slatina s-a deschis o expo
ziție filatelică intitulată „Cente
narul independenței". în care 
sînt expuse mărci poștale co

lecționate de pionierii din oraș. 
• BACĂU. „Carpica" — cule
gere de studii arheologice, is
torice, etnografice, editată de 
colectivul Muzeului de istorie 
și artă din Bacău — se află 
la cel de-al optulea număr. 
Volumul — apărut de sub 
tipar zilele acestea — cu
prinde date asupra săpăturilor 
arheologice din așezarea geto- 
dacică de ia Răcătău și necro
pola daco-carpică de la Său- 
cești, fragmente din memoriile 
învățătorului Vasile Iflimiu 
despre războiul din 1877. evo
luția portului mocanilor din 
Glăvănești. recenzii ele. • IA

LOMIȚA. în aceste zile de în
ceput de an. in județul Ialomi
ța continuă cu intensitate mani
festările Festivalului național 
„Cîntarea României". Dintre a- 
cestea semnalăm : întilnirile cu 
publicul ale cenaclului literar 
„Alexandru Odobescu" din Lc- 
hliu, lansarea — din inițiativa 
Centrului județean de îndruma
re a creației populare și a miș
cării artistice de masă — a unui 
concurs de texte pentru brigă
zile artistice de agitație, orga
nizarea unor acțiuni culturale 
în stațiunea Amara etc.

Corespondenții „Scînteli"
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Tovarășului AHMED SEKOU TOURE
Secretar general al Partidului Democrat din Guineea, 

Președintele Republicii Guineea
La cea de-a 55-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere, vă adresez 

călduroase felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, 
de noi succese în activitatea pe .care o desfășurați în fruntea partidului și 
statului, spre binele poporului guineez prieten.

îmi exprim și cu acest prilej convingerea că. în spiritul întilnirilor și 
convorbirilor prietenești pe care le-am avut împreună, relațiile de strînsă 
colaborare și solidaritate militantă care unesc partidele și țările noastre se 

vor dezvolta continuu, in interesul popoarelor român și guineez, contribuind 
la triumful luptei revoluționare a popoarelor de pretutindeni împotriva impe
rialismului. colonialismului și rasismului, pentru libertate, independență si 
progres social, pentru făurirea unei noi ordini economice și politice inter
naționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Adresez Excelenței Voastre vii mulțumiri pentru felicitările pe care ați 
binevoit să mi le adresați cu ocazia numirii mele în postul de prim-ministru 
și vă rog să primiți urările mele sincere pentru fericirea dumneavoastră per
sonală și prosperitatea poporului prieten al Republicii Socialiste România,

SELIM AL-HOSS
Președintele Consiliului de Miniștri al 

Republicii Liban

UNESCO

Sărbătorirea unor evenimente istorice, a unor personalități 
ale vieții culturale și științifice in anii 1977-1978

La propunerea Organizației Națiu
nilor Unite pentru educație, știință 
și cultură — UNESCO — în 1977 și 
1978 vor fi sărbătorite, pe plan mon- 

fdial, ca în fiecare an. numeroase per
sonalități ale vieții culturale și știin
țifice, precum și unele evenimente 
istorice. Remarcăm: aniversarea cen
tenarului cuceririi independentei de 
stat a României și împlinirii a 100 de 
ani de la apariția ziarului „Femeia 
română", precum și a scriitorilor 
Dinicu Golescu. Emil Girleanu. Ion 
Păun-Pincio, Elena Farago — 100 de 
ani de la naștere —, Costache Cona- 

,chi (200 de ani de la naștere), 
lingvistului și filologului Sextil Puș- 
cariu, fondatorul Muzeului limbii ro
mâne și al revistei „Dacoromania", 
compozitorului și folcloristului Tibe- 
riu Brediceanu, pictorului Francisc 
Șirațo — 100 de ani de la naștere.

Printre personalitățile de peste ho
tare care vor fi sărbătorite la reco

„Bulevardul Chimiei"
(Urmare din pag. I)

ral realizat de la inau
gurarea acestora pot 
fi concentrate intr-o 
singură cifră : după o 
statistică recentă, nu
mărul spectatorilor 
trece pînă acum de 
300 000. Adică de zece 
ori populația orașului I 

Ne oprim la Casa 
de cultură a sindicate
lor. Afișul anunță un 
spectacol al „Teatru
lui mic" : „Profesiu
nea d-nei Waren". 
(In distribuție : Olga 
Tudorache, Constan
tin Codrescu, Tudorel 
Popa...). Pe aceeași 
scenă au mal evoluat 
Teatrul Național, Tea
trul „C. I, Nottara", 
Orchestra simfonică a 
Radioteleviziunii ș.a. 
Actorii Teatrului popu
lar din Slobozia pre
gătesc a doua premie
ră a stagiunii: „Podul 
soarelui" de Șerban 
Codrin, autor drama
tic din localitate.

intr-una din săli, 
gazdele ne invită la 
vernisajul expoziției — 
a zecea in acest an I 
— a doi pictori ialomi- 
țeni : Antonie Gabriel 
Teodorescu și Ion Pân
dele, care expun lu
crări inspirate din 
trecutul istoric, din 
lupta pentru indepen
dență, peisaje și com
poziții. De la etaj, or
chestra de muzică 
populară „Bărăganul" 
ne întîmpină cu acor
durile unui joc din 
zona Ciocăneștilor. Și 
cind mă gîndesc că, 
exact în acel loc, cu 
vreo 6—7 ani în urmă, 
trecind printre blocu
rile în construcție, un 
bătrîn călare, care, 
se vede freaba, nu 
mai fusese de mult in 
oraș, întreba unde e 
gara...

Părăsim Casa de 
cultură a sindicatelor 
în momentul în care 
un camion cu decoruri 
se oprește peste drum, 
lingă hotelul „Munte
nia" — și el, pe atunci, 
ca și Institutul de 
proiectări de alături. 

punct de reper pe 
planșetele arhitecților. 
Ajungem la Muzeul de 
etnografie a Bărăga
nului — la data publi
cării articolului o clă
dire „la roșu". La in
trare, un afiș anunță 
seara muzicală : „C-a- 
șa-i legea din bătrîni, / 
din bătrîni, din oa
meni buni"...

Ultimul punct al 
traseului de pe „Bd. 
Chimiei" : lîngă pepi
niera orașului, o al
tă... pepinieră. Cîteva 
sculpturi ale absolven
ților de anul trecut ai 
Institutului de arte 
plastice din București. 
Aflăm că. în primăva
ră, toate își vor găsi 
locul. Cîteva — „Fiii 
soarelui", „Zbor" și 
altele — s-au încadrat 
de acum în peisajul 
orașului. O piesă — 
„Izvorul" — se remar
că printr-o compoziție 
originală. Unde va fi 
amplasată ? Deocam
dată nu se știe. Poate 
pe „Bd. Chimiei". E 
doar un simbol al lu
minii care izvorăște 
de aici...

Viața culturală nu 
se desfășoară însă nu
mai pe „Bd. Chimiei", 
ci și în școli, în în
treprinderi și insti
tuții, la liceul de mu
zică. la școala popu
lară de artă.

Am întrebat o dată 
pe șeful gării din Slo
bozia. de ce pe fron
tispiciul gării scria 
„Slobozia Veche". Că 
doar, gara abia se mai 
zărește dintre blocurile 
noi. cu zece etaje. A- 
cesta ne-a răspuns cu 
un zîmbet semnifica
tiv ! Și. totuși, cit de 
nouă este „Slobozia 
Veche" ? La data pu
blicării articolului e- 
rau 1 200 apartamente. 
Acum sînt 5 650. In 
cinci ani, de aproape 
cinci ori. Calculăm 
împreună cu ing. 
Gheorghe Sapon, vice
președinte al consiliu
lui popular județean : 
în momentul de față, 
două treimi din popu
lația orașului locuieș

mandarea UNESCO figurează filo
zoful olandez Spinoza (300 de ani de 
la moarte), pictorul flamand Rubens 
(400 de ani de la naștere), scriitorii 
germani Hermann Hesse (100 de 
ani de la naștere) și Heinrich von 
Kleist (200 de ani de la naștere), 
scriitorul rus Nikolai Alexeievici Ne
krasov (100 de ani de la moarte), 
scriitorii Voltaire și Jean-Jacques 
Rousseau (200 de ani de la moarte), 
poetul Endre Ady și scriitorul bul
gar Eline Peline — 100 de ani de la 
naștere —, pictorul francez Gustave 
Courbert (100 de ani de la moarte), 
arhitectul italian Filippo Brunelles
chi (600 de ani de Ia naștere), na
turalistul și botanistul suedez Cari 
von Linne (200 de ani de la moarte), 
umanistul și omul politic englez Tho
mas Morus (500 de ani de la naște
re) și savantul sovietic Constantin 
Scriabin (100 de ani de la naștere).

(Agerpres)

te în apartamente noi. 
iar prin darea în fo
losință. pînă în 1980, a 
încă 3 600 de aparta
mente, vor beneficia 
de locuințe noi încă 
zece mii de cetățeni ! 
Mai există 5 cămine 
pentru tinerii con
structori, chimiști și 
filatoare cu 1349 
locuri la care se a- 
daugă încă 1 000 de 
locuri în internate. S-au 
dezvoltat rețeaua de 
învățămînt, cantinele, 
atelierele școlare, s-a 
construit o sală de 
sport. Numărul elevi
lor, al cadrelor didac
tice și al claselor s-a 
dublat. N-au fost ui
tați nici cei mai vîrst- 
nici locuitori ai ora
șului. La sfîrșitul a- 
nului trecut s-a inau
gurat un cămin de bă
trîni cu 208 locuri.

Reluăm discuția pe 
terasa unui bloc cu 
zece etaje. Orașul nou 
va continua să înain
teze în cel vechi ca o 
corabie albă, încadra
tă de macarale.

— Priviți „Bd. Uni
rii" — mă îndeamnă 
A. Corbu. Pînă acum 
cinci ani. cea mai înal
tă clădire era o școa
lă generală cu un e- 
taj ! Au apărut apoi 
poșta, cinematograful, 
blocuri cu zece etaje. 
Pentru „Calea Lacu
lui", cap de perspec
tivă este „Bd. Unirii". 
Inginerul constructor 
Valerian Bobocică, deși 
mai are cîteva zile 
pînă la încheierea pe
rioadei de stagiatură, 
și-a pus semnătura pe 
cîteva obiective.

Așa cUm au știut 
să-și înalțe orașul, așa 
l-au apărat oamenii 
Sloboziei în vremea 
inundațiilor. în mo
mentul cînd de la mira 
improvizată la capul 
podului peste Ialomița 
se anunța că apele au 
scăzut cu un centime
tru. din arteziana din 
piața orașului țîșnea 
victorioasă apa. Nu 
„intrase" în oraș. Era 
adusă cu voia omu
lui.

Cronica 
încheierea convorbirilor 

economice româno-olan- 
deze. București s-au în
cheiat sîmbătă convorbirile eco
nomice dintre Ion pățan, vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, și dr. 
R. F. M. Lubbers, ministrul olandez 
al afacerilor economice.

în cadrul întilnirilor, cei doi mi
niștri au analizat posibilitățile exis
tente pentru dezvoltarea în conti
nuare a cdlaborârii și cooperării eco
nomice rpmâno-olandeze, în domenii 
de interes comun, precum și acțiu
nile și măsurile ce urmează a fi în
treprinse de , către ambele părți în 
vederea amplificării acestor raporturi, 
a extinderii și diversificării schimbu
rilor comerciale dintre România și
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In Polonia, primele meciuri ale campionatului 

mondial universitar
Marți, partida România — Japonia

Cele zece echipe reprezentative 
studențești încep de azi în Poionia 
întrecerile pentru titlul de campioană 
mondială universitară. Echipele 
sînt împărțite în două grupe, astfej : 
grupa A — U.R.S.S. (dublă campioa
nă mondială universitară — în 1968 
și 1971). Iugoslavia, Ungaria. Bulga
ria și Algeria ; grupa B — România 
(dublă campioană mondială univer
sitară — în 1973 și 1975). Polonia, 
Japonia, Tunisia și Belgia. (Titlurile 
mondiale au mai fost ciștigate de 
Suedia și R.F. Germania : aceste 
echipe nu sînt inscrise la prezenta 
ediție). Ciștigătoarele celor două 
grupe se vor întrece în meciul final 
care va desemna pe noua cam
pioană. Finala e programată în ziua 
de 16 ianuarie, la Varșovia.

La Galați: Meciurile handbalistelor urmărite 
cu mult interes

Ieri, la Galați au continuat jocu
rile din campionatul național femi
nin de handbal. Spectatorii — nu
meroși și de această dată — au a- 
vut in primul rind ocazia să revadă 
în joc echipa Institutului pentru e- 
ducație fizică și sport București, care 
în prima seară înfrînsese categoric 
cealaltă formație studențească din 
Capitală, a Universității. Numai că, 
meciul de ieri dintre I.E.F.S. și U- 
niversitatea Iași a fost mai dificil 
decît se așteptau favoritele, studen
tele ieșence opunînd o dîrză rezisten
tă. La început ieșencele au condus 
cu 3—2. Treptat însă tehnica și ex
periența jucătoarelor de la I.E.F.S, 
și-au spus cuvîntul, la pauză scorul 
fiindu-le favorabil cu 11—7. Din pă
cate. opoziția studentelor din Iași a 
determinat la adversarele lor o sea
mă de durități de joc, culminînd cu 
eliminarea definitivă a Măriei Bossi 
de la I.E.F.S.. petrecută cu cîteva 
minute înainte de încheierea parti
dei. Scor final : 21—18. Iată și prin

HOCHEI: Reîncep
Reîncep jocurile diviziei A la ho

chei de la punctul în care Steaua 
conduce cu autoritate în clasament ; 
după șase etape, echipa bucureșteană 
are toate punctele la activ (12) și un 
golaveraj de invidiat (60—13). în 
fond, așa cum se prezintă lucrurile 
în clasament. Steaua va cîștiga de 
astă dată fără emoții titlul de cam
pioană. Singura ei rivală valabilă din 
anii trecuți. Dinamo București — cu 
numai trei puncte din șase partide 
și cu golaveraj negativ 1 — se poate 
gîndi. in cel mai bun caz. la locul 
secund. Chiar și acest gînd al celei 
de-a doua echipe bucureștene va fi 
greu de realizat pentru că formația 
ce se află acum în poziție secundă, 
S.C. Miercurea-Ciuc, are față de 
Dinamo un avantaj de patru puncte 
(7 p) și golaverajul pozitiv. Cit de 
tari sînt cei din Miercurea-Ciuc si

Boxerii taie lemne la Păltiniș
De mîine, Ia stațiunea sibiană Păl

tiniș își vor face iar apariția un fel 
anume de „tăietori de lemne". Ca 
în fiecare Iarnă, boxerii din lotul 
reprezentativ — în al căror program 
de pregătire fizică intră curent și 
despicatul butucilor cu topoarele — 
urcă la Păltiniș ca să-și încarce ba
teriile pentru toată primăvara. Și va 
fi în primăvară un sezon sportiv 
bogat pentru boxeri, cu momente de 
virf la turneul pentru „Centura de 
aur" (luna aprilie) și la cel al cam
pionatelor europene de la Halle 
(luna iunie).

De data aceasta, lotul are o cuprin
dere mai largă ; sînt incluși în pre
gătire — ce se va desfășura sub grija 
maestrului Ion Popa și a altor an
trenori — nu mai puțin de 44 de 
pugiliști. Vor fi prezenți la Păltiniș

zilei
Olanda. A fost exprimată totodată 
satisfacția față de evoluția relațiilor 
economice bilaterale, care, in ultimii 
ani au fost marcate de un curs as
cendent.

Ministrul olandez al afacerilor eco
nomice a avut, de asemenea, o între
vedere cu Bujor Almășan, ministrul 
minelor, petrolului și geologiei, în 
cadrul căreia s-a procedat la un 
schimb de păreri asupra posibilită
ților de colaborare în domeniul re
surselor energetice.

în cursul după-amiezii, ministrul 
Lubbers a părăsit Capitala.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovescu. a transmis o telegramă 
de felicitare ministrului relațiilor 
externe al Republicii Ecuador. Jorge 
Salvador Lara, cu prilejul numirii 
sale în această funcție.

Astăzi, vor avea loc două partide 
din grupa A : U.R.S.S. — Ungaria și 
Iugoslavia — Algeria.

Echipa universitară a României va 
intra în concurs abia marți 11 ianua
rie, cînd va întîlni echipa Japoniei. 
Meciul hotărîtor pentru desemnarea 
cîștigătoarei grupei B se va desfă
șura vinerea viitoare, atunci cînd se 
vor afla față în față pe terenul de 
joc echipele României și Poloniei.

Reamintim componența lotului re
prezentativ al României : Orban și 
Vasilache, Drăgăniță, Deacu, Voing, 
Stockl, Mircea Grabovschi și Mihai 
Mironiuc, Folker, Ștef, Boroș, Matei, 
Cheli, Tudosie și Tase. Antrenori : 
N. Nedef și E. Trofin.

cipalele realizatoare : de la I.E.F.S., 
Doina Radu (7) și Maria Bossi (6), 
iar de la Universitatea Iași — Do
rina Stamatin (6). Două dintre me
ciurile serii s-au încheiat cu același 
rezultat : 18—14. Este vorba de pri
mele două partide disputate aici, cele 
dintre Confecția București și Con
structorul Timișoara și, respectiv. 
Mureșul Tg Mureș și Voința O- 
dorhei. Partida Rapid București — 
Textila Buhuși a fost dominată mai 
ales in a doua repriză de jucătoare
le rapidiste care au cîștigat cu sco
rul de 16—9. în ultimele două jocuri 
s-au întîlnit Universitatea Timișoa
ra — Progresul București, scor: 14—12 
și Universitatea Cluj-Napoca — U- 
niversitatea București, partidă înche
iată cu scorul de 14—24.

Azi, în ultima zi a turneului de 
sală de la Galați se anunță partidă 
derbi, cea dintre Universitatea Bucu
rești — Universitatea Timișoara, 
dispută așteptată cu mare interes de 
publicul gălățean. (Dan Plăeșu).

jocurile diviziei A
cite ambiții mai nutresc cei de la 
Dinamo vom afla chiar astăzi, cînd 
cele două echipe vor juca direct, una 
contra celeilalte, de la ora 18.30, pe 
patinoarul bucureștean „23 August", 
în deschidere, Steaua va întîlni pe 
Dunărea Galați, iar, cu această din 
urmă echipă, am și epuizat lista 
foarte sărăcăcioasă, cu numele celor 
patru divizionare A. (în programul 
zilei de miine, Dinamo—Dunărea, de 
la ora 16 ; în continuare. Steaua — 
S.C. Miercurea-Ciuc).

In divizia B. alte șase echipe de 
hochei — Sportul ‘studențesc A.S.E., 
Tîrnava Odorhei, Unirea Sf. Gheor
ghe, Avîntul Gheorgheni. Agrono
mia Cluj-Napoca și formația elevi
lor de la Liceul nr. 1 din Miercurea- 
Ciuc — continuă întrecerea din tu
rul al treilea pe patinoarul din 
Miercurea-Ciuc.

boxeri oonsacrați cum e campionul 
nostru Ibrahim Faredin, dar și tineri 
remarcați Ia ultimele campionate 
naționale, de pildă, Nicolae Stoenes- 
cu, sau la campionatele europene de 
tineret. în cazul lui Dumitru Cipere.

Alți zece boxeri, de la Dinamo, 
sub conducerea lui Constantin Dumi
trescu. vor, efectua și ei un stagiu de 
pregătire fizică în zona montană. E 
vorba de frații Cuțov. dar și de mai 
tineri cum e Valentin Vrînceanu. Îm
preună cu acest lot se va antrena și 
campionul „greilor", Mircea Dan Si
mon. sub supravegherea vechiului 
maestru Constantin Nour. Alt vechi 
maestru al boxului nostru. Ion Chi- 
riac, se ocupă de pregătirea la munte 
a unui grup de zece pugiliști de la 
Steaua, care nu sînt incluși în lotul 
reprezentativ lărgit.

Numirea comandantului 
suprem al Forțelor Armate 

Unite ale statelor 
participante la Tratatul 

de la Varșovia
5

în conformitate cu acordul guver
nelor statelor participante la Trata
tul de la Varșovia, generalul de ar
mată Kulikov Viktor Gheorghievici a 
fost numit în funcția de comandant 
suprem al Forțelor Armate Unite ale 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia.

(Agerpres)

Sportivi români 
ia întreceri 

peste hotare
în prima zi a turneului interna

țional masculin de handbal de la 
Budapesta, echipa Minaur Baia Mare 
a întrecut cu scorul de 28—26 
(16—13) formația locală Spartakus. 
Golgeterul echipei române a fost 
Avramescu. care a înscris 9 puncte.

Intr-un alt joc, echipa Elektromos 
Budapesta a dispus cu scorul de 
25—20 (10—11) de selecționata Aus
triei.

Echipa de handbal Steaua Bucu
rești, aflată în turneu în R.F. Ger
mania. a susținut un meci amical la 
Steinheim în compania formației 
Ș.K.V. Oberstenfeld, care activează 
în prima divizie a campionatului. 
Handbaliștii români au obținut vic
toria cu scorul de 24—17.

în ziua a treia a competiției de 
baschet „Cupa eliberării orașului 
Varșovia", selecționata Bucureștiului 
a întîlnit echipa orașului Moscova. 
La capătul unui joc echilibrat și de 
un bun nivel tehnic, baschetbaliștii 
sovietici au obtinut victoria la limi
tă, cu scorul de 82—80 (47—41). Din 
nou cel mai bun jucător al forma
ției române a fost Marian Brabo- 
veanu, autorul a 28 de puncte.

Alte rezultate : Praga—Budapesta 
76—68 (38—42) : Varșovia II — Var
șovia I 97—83 (54—43).

In turneul de baschet pentru ju
niori. care se desfășoară în localita
tea cehoslovacă Esenike, selecționata 
de juniori a României a învins cu 
scorul de 80—68 (44—37) echipa re
prezentativă similară a Cehoslova
ciei. în celelalte două partide dis
putate s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Bulgaria—R.D. Germană 
101—70 (52—34) ; Cehoslovacia (B) — 
Polonia 101—75 (47-39).

în clasament, după trei etape, 
conduce selecționata secundă a Ce
hoslovaciei. cu 6 puncte, urmată de 
echipele României și Poloniei — cu 
cite 5 puncte. Cehoslovaciei (A) și 
Bulgariei — cîte 4 puncte și R.D. 
Germane — 3 puncte.

DEVA : Prima ediție 
a „Cupei speranțelor" 

la judo
Simbătâ s-a încheiat la Deva pri

ma ediție a „Cupei speranțelor" la 
judo, competiție care a reunit 130 
concurenți, toți elevi pînă la vîrsta 
de 14 ani, din 17 județe și din Bucu
rești.

Au fost declarați campioni ai pri
mei ediții a „Cupei' speranțelor" la 
judo (în ordinea celor șapte catego
rii), următorii sportivi : Emil Bîrlo- 
geanu (județul Alba) ; Marcel Che- 
recheș (județul Bihor) ; Adrian Ro
man (București) ; Gabriel Ionescu 
(București) ; Sorin Drăgan (județul 
Bihor) ; Stelian Enache (județul 
Galați) ; Attila Balint (județul Bi
hor).

De asemenea s-au acordat 51 de 
premii celor mai buni sportivi, iar 
tuturor participant lor la concurs li 
s-au înmînat diplome.
A
In cîteva rinduri

• La Vilnius au continuat cam
pionatele U.R.S.S. la patinaj artistic, 
în proba individuală feminină, vic
toria a revenit tinerei patinatoare 
Elena Vodorezova (în vîrstă de 13 
ani !), care a totalizat 184 puncte, 
fiind urmată de Ludmila Bakonina 
— 169,66 puncte și Marina Kulbiț- 
kaia — 167,72 puncte.

în proba masculină, după executa
rea figurilor obligatorii. conduce 
Vladimir Kovaliov — 45.88 puncte, 
secundat de Serghei Volkov — 45,44 
puncte.
• „Cupa Mondială" la schi a pro

gramat la Pfronten (R.F. Germania) 
o probă feminină de coborire. in 
care victoria a revenit sportivei 
austriece Annemarie Proell-Moser. 
cu timpul de r20’’09/100. Pe locurile 
următoare s-au clasat Marie Therese 
Nadig (Elveția) — 1’20”86/100 și
Irene Eople (R.F. Germania) — 
l’21”45/100.

PREOCUPĂRI ECONOMICE
IN TARILE ÎN CURS DE DEZVOLTARE
etiopia.- Regiuni trezite la viață

Un reporter francez care a vizitat recent Etiopia iși împărtășește 
impresiile din această tară in săptămînalul „Le Nouvel Observateur". 
Primul contact cu realizările de azi ale Etiopiei a fost la Wongi, cea 
mai importantă rafinărie de zahăr din fără, aflată la vreo 100 de km 
sud de Addis Abeba.

în jurul fabricii se află casele 
muncitorilor. Nu departe se găsește 
cartierul rezidențial, altădată ocupat 
de olandezi, iar acum locuit de etio
pieni. Satul se pierde printre cîm- 
purile verzi de trestie de zahăr. 
Odată cu căderea nopții, cam 100 de 
muncitori se adună aici la reuniu
nea lor săptăminalâ. Guvernul mili
tar provizoriu al Etiopiei a hotărît 
ca două ore pe săptămînă să fie re
zervate discuțiilor despre producție, 
despre preocupările politice.

Tăcerea, respectul, supunerea, fa
talismul, care au fost timp de secole 
regula vieții în Etiopia, n-au rămas 
fără urmări. împotriva lor are de 
luptat comitetul muncitorilor de la 
Wongi. Se speră însă ca „revoluția 
națională și democratică" ce a cuprins 
această țară de 20 milioane de locui
tori și slab dezvoltată (90 la sută sînt 
țărani, din care cea mai mare parte 
analfabeți) să scoată Etiopia din E- 
vul mediu și s-o aducă în epoca 
modernă într-un timp cît mai scurt. 
Transformările începute cu doi ani 
în urmă, cînd a fost declanșată re
voluția, se desfășoară in ritm rapid, 
deși nu pretutindeni la fel. Cele mai 
frapante transformări s-au produs 
în agricultură : înainte de revoluție 
0,1 la sută din populație deținea 90 
la sută din pămînturi ; statul le-a 
expropriat și le-a parcelat în cîte 10

„AURUL NEGRU" IN PERU. 
Producția zilnică de petrol a Pe
rului este în prezent de 76 700 ba
rili, din care 44 600 sînt realizați de 
Compania națională „Petroperu", 
iar restul de un grup de companii 
străine. Actualmente, experții pe
ruani continuă lucrările de explo
rare a „aurului negru" în Amazo
nia, unde au fost deja reperate ză
căminte însemnate. De la aceste 
cimpuri petrolifere, țițeiul va fi 
transportat, spre coastă, printr-o 
conductă de 853 km, care urmează 
să intre în funcțiune în ianuarie 
anul viitor.

PRODUCȚIA DE ELECTRICITA
TE A SIRIEI va crește, potrivit 
prevederilor actualului plan de cinci 
ani, de la 1,5 miliarde kWh, în pre
zent, la 7 miliarde kWh în 1980. 
Pentru aceasta, este prevăzută rea
lizarea unor mari proiecte pentru 
construirea de centrale hidro și 
termoelectrice.

CAMPANIA DE ALFABETIZA
RE DIN ALGERIA a avut ca re
zultat, anul trecut, instruirea a încă 
72 000 cetățeni. Ei se adaugă altor 
475 000 muncitori și țărani care au 
învățat să scrie și să citească în 
ultimii patru ani. Pentru lichidarea 
completă a marelui flagel al anal-, 
fabetismului. moștenit din perioada 
colonială, o comisie națională se 
preocupă de mobilizarea permanen
tă la cursuri a neștiutorilor de car
te și de găsirea celor mai eficiente

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 10, 

11 și 12 ianuarie. In țară : Vreme în 
general închisă, cu cerul mai mult 
noros. îndeosebi în jumătatea de nord, 
unde vor cădea precipitații temporare, 
mai ales sub formă de ninsoare. In

Invitație la noile izvoare de sănătate 
de la Slănic Moldova

Cunoscută prm frumusețile peisa
gistice, ca și prin proprietățile cu
rative ale apelor sale, stațiunea 
balneoclimaterică Slănic Moldova 
atrage în fiecare an tot mai mulți 
pacienți și turiști. în ultimul an, 
bunăoară, și-au îngrijit‘sănătatea 
aici, la poalele Nlmirei, peste 100 000 
de oameni ai muncii. Tovarășul Va- 
sile Predoiu, directorul întreprinde
rii balneare, ne spunea că pentru 
aceștia au fost îmbunătățite, an de 
an, condițiile de cazare, de alimen
tație și de tratament. între noile 
obiective înălțate în ultima vre
me, amintim complexul sanatorial 
al U.G.S.R., cu o capacitate de 500 
de locuri și hotelul „Perla" — am
bele dispunînd de baze proprii de ' 
tratamente, vilele „Flora" și „Do- 
bru" care se disting printr-o arhi
tectură deosebită și un confort mo
dern, blocul alimentar „Nemira".

Pentru ingrijirea sănătății, paci- 
enții au acum la dispozițe, pe lîn
gă izvoarele de ape minerale, și o 
bază nouă de tratamente cu poli
clinică balneară, dotată cu tehnică 
medicală superioară și aparatură 
modernă ce asigură condiții foarte 
bune pentru consultații, investigații 
de specialitate și tratament. Recent 
au fost descoperite două noi izvoa
re de ape minerale : unul cu apă 

ha, dîndu-le țăranilor. în regiunea 
Arussi, din sudul capitalei, 220 000 de 
țărani au fost regrupați într-o mie 
de „comitete de agricultori" (pe an
samblul țării au fost constituite 
25 000 de comitete care grupează 6 
milioane de țărani). O fermă expe
rimentală le închiriază tractoare.

Pe aceeași linie de transformări 
se înscrie naționalizarea surplusului 
de locuințe. înainte de revoluție, 20 
la sută din spațiul locativ al capi
talei era stăpînit de 30 de familii, 
între care membrii familiei regale, 
oameni de afaceri și clerici. Guver
nul a decis ca fiecare familie să dis
pună de o singură locuință. Pentru 
aceasta s-au înființat „comitete de 
cartier". Comitetele sînt însărcinate, 
de asemenea, cu menținerea ordinii 
și cu igiena cartierului.

Pentru moment, relevă revista, 
problema esențială este mobilizarea 
populației, explicarea sarcinilor și 
perspectivelor pe care le deschide 
revoluția. O intensă muncă de edu
cație politică a început și ea va fi 
necesară pretutindeni în această ța
ră africană, una din cele mai sărace 
din lume (venitul mediu anual este 
de 200 franci francezi pe cap de lo
cuitor). Eforturile guvernului de la 
Addis Abeba sînt vizibile, în toate 
domeniile vieții sociale.

metode de instruire. Comisia a 
elaborat planuri de alfabetizare pe 
sectoare de activitate și regiuni, a 
organizat cursuri de predare pe 
lîngă întreprinderile industriale și 
cooperativele agricole de producție.

CENTRU URBAN NOU PE HAR
TA IRAKULUI. Ministerul Planifi
cării din Irak a anunțat că au fost 
definitivate planurile privind con
struirea orașului industrial Basrah. 
Viitorul centru urban va găzdui, 
într-o primă etapă, circa 100 000 de 
persoane în case noi. De asemenea, 
se prevede realizarea a 48 de școli 
și grădinițe pentru copii, a 20 de 
biblioteci publice, cluburi, centre 
sportive, a trei spitale, a unui cen
tru de perfecționare tehnică și a 
altor obiective sociale. Acest oraș 
va fi construit la circa 30 km dis
tanță de complexul siderurgic 
Basrah.

INTENSA activitate por
tuara LA KARACHI. Peste 90 la 
sută din schimburile comerciale ale 
Pakistanului se derulează pe calea 
maritimă. Recent, guvernul de la 
Islamabad a adoptat un program 
de măsuri menit să ducă la dezvol
tarea în continuare a flotei mariti
me comerciale. între altele, se pre
văd construirea unui nou port la 
Karachi, principala „poartă mari
timă", precum și achiziționarea a 
33 de noi nave comerciale, in ve
derea lărgirii relațiilor economice 
ale țării.

rest, precipitații izolate. Vînt moderat 
cu intensificări la munte și în nordul 
țării. Temperaturile minime vor fl cu
prinse între minus 1(1 șl zero grade, 
izolat mai coborite în depresiuni, lăr 
maximele între minus 5 și plus 5 grade. 
Ceață locală, seara șl dimineața. In 
București : Vreme în general închisă, 
cu cerul mai mult noros. Vor cădea 
precipitații slabe. Vînt moderat. Tem
peratura ușor variabilă.

alcalină, recomandată în afecțiunile 
renale, și al doilea bogat în hidro
gen sulfurat și clorură de sodiu, 
propice băilor minerale necesare in 
tratamentul afecțiunilor reumatice. 
Ca urmare, aria tratamentelor efec
tuate in această stațiune s-a ex
tins simțitor. Pe lingă afecțiunile 
aparatelor digestiv și respirator, as
tăzi la Slănic Moldova sint tratate 
și bolile hepato-renale, reumatis
male și cardiovasculare. Se fac, 
de asemenea, tratamente de geria
trie, nevroză astenică, pentru o 
seamă de boli profesionale. în cele 
5 baze existente pot fi efectuate 
zilnic circa 10 000 de proceduri me
dicale și balneare.

Vorbindu-ne despre viitorul sta
țiunii Slănic Moldova, care găzdu
iește și tot mai numeroși oaspeți 
de peste hotare, tovarășul Gicu 
Manolache, directorul O.J.T. Bacău, 
ne spunea că pentru creșterea ca
pacității de cazare și tratamente vor 
fi înălțate încă un hotel cii 300 de 
locuri și bază proprie de trata
mente. vile și blocuri de locuințe. 
Se prevede, de asemenea. înălțarea- 
unor mari obiective cu caracter 
social-cultural.

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scînteii"

(Urmare din pag. I)
rit de responsabilitate, pentru buna 
organizare a muncii în toate sec
toarele de activitate. Intrarea în 
noul an întrunește prin toate aces
tea caracteristicile unui debut rod
nic. sub semnul deplinei unități din
tre partid și popor.

Sub semnul solidarității 
internaționale

•

Pe tărimul politicii externe a par
tidului și statului nostru, prima săp- 
tămină din noul an a adus ilustrări 
concludente pozițiilor reafirmate în 
Mesajul de Anul nou al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care dădeau ex
presie hotărîrii partidului și țârii 
noastre de a acționa în continuare 
cu toată fermitatea, in spiritul orien
tărilor Congresului al XI-lea, pentru 
întărirea unității și solidarității tu
turor forțelor progresului social, de
mocrației și păcii.

în acest sens, un eveniment remar
cabil l-au constituit intîlnirile și con
vorbirile secretarului general al Par
tidului Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu secretarul ge
neral al Partidului Comunist Italian, 
tovarășul Enrico Berlinguer, pri
lejuită de vizita acestuia la Bucu
rești. Așa cum este știut, comuniș
tii, poporul român dau o înaltă a- 
preciere activității Partidului Comu
nist Italian — forță de bază a vieții 
politice italiene — pentru promova
rea intereselor vitale ale clasei mun
citoare și ale întregului popor ita
lian, rolului său constructiv in spri

jinirea eforturilor ce se depun pen
tru soluționarea problemelor politi- 
co-economice și sociale ale țării, 
pentru pace, securitate și colaborare 
în Europa și în lume, pentru afir
marea noilor raporturi pe plan in
terstatal și promovarea principiilor 
marxism-leninismului în mișcarea 
muncitorească internațională — ceea 
ce i-a atras încrederea maselor 
populare, pregnant exprimată prin 
remarcabilele succese obținute la ul
timele alegeri.

Cu satisfacție se poate aprecia că 
actualele convorbiri au dat o nouă 
și puternică expresie legăturilor 
strinse, de prietenie, colaborare și 
solidaritate. în continuă dezvoltare 
dintre P.C.R. și P.C.I. Așa cum se 
știe, fundamentul solid al acestor 
relații constă în recunoașterea depli
nă a dreptului fiecărui partid de a-și 
desfășura activitatea potrivit liniei 
sale politice elaborate autonom și in
dependent, respectarea egalității in 
drepturi și neamestecul in trebu
rile interne, stabilirea căilor de 
luptă și a soluțiilor de transfor
mări sociale corespunzător con
dițiilor concrete in care iși desfă
șoară activitatea — principii afirmate 
clar de Conferința de la Berlin a 
partidelor comuniste și muncitorești 
din Europa și care formează premisa 
fundamentală a prieteniei, colaborării 
și solidarității. Desfășurate într-o 
ambianță caldă, de sinceră prietenie 
tovărășească, convorbirile au prile
juit un amplu schimb de păreri pri
vind dezvoltarea colaborării bilatera
le, precum și aspecte actuale ale vie
ții internaționale și ale mișcării mun
citorești. punîndu-se în evidență pre
ocupările comune, larga convergență 

a punctelor de vedere și dorința am
belor partide de a amplifica și in
tensifica relațiile reciproce.

Se cuvine, totodată, relevat faptul 
că, dat fiind rolul P.C.R. ca partid 
de guvernămînt, precum și acela al 
P.C.I., ca forță politică de bază a 
Italiei, rezultatele convorbirilor sînt 
menite să aibă repercusiuni pozitive 

și asupra relațiilor dintre România 
și Italia. în ansamblu, ele servesc 
intereselor celor două partide și po
poare, cauzei generale a păcii, secu
rității, colaborării și progresului so
cial în Europa și în lume.

Evoluții semnificative 
în Spania

Spiritul solidarității internaționale 
determină și interesul viu cu care 
poporul nostru urmărește eforturile 
comuniștilor, ale tuturor forțelor pro
gresiste din Spania pentru dezvol
tarea și accelerarea cursului spre li
chidarea vestigiilor vechiului regim 
și înnoirea democratică a țării. în 
ansamblul general al acestui curs, 

eliberarea secretarului general și a 
celorlalți fruntași ai P. C. din Spa
nia, arestați, ca și decizia guvernului 
de a dizolva „Tribunalele ordinii pu
blice" constituie — după cum arăta 
tovarășul Santiago Carrillo — „dovezi 
ale unui ridicat grad de înțelegere 
a realităților spaniole contemporane 
și a tendințelor care reflectă senti

mentele politice ale țării". De ase
menea, promulgarea legii asupra re
formei politice denotă intenția de 
schimbare a structurilor statale moș
tenite de la franchism. Apreciind po
zitiv aceste acte, partidele politice și 
forțele progresiste spaniole consideră 
că ele se cer întregite prin noi mă
suri care să asigure exercitarea 
drepturilor și libertăților cetățenești 
care n-au fost încă recunoscute și va
lidate. în această direcție, o impor
tanță deosebită are reuniunea Comi
siei opoziției democratice, cu partici
parea liderilor formațiilor politice 
componente, inclusiv tovarășul San
tiago Carrillo, și care s-a încheiat 
prin desemnarea unei delegații avînd 
ca misiune să negocieze cu primul 
ministru Suarez probleme privind 
acordarea amnistiei generale și re

cunoașterea tuturor partidelor poli
tice.

Observatorii politici apreciază că. 
în noile condiții ce caracterizează 
acum eșichierul politic, se impun 
cu și mai multă vigoare legalizarea 
partidului comunist, participarea sa 
cu drepturi depline la alegeri — con
diție esențială a înfăptuirii aspirații- 

tor poporului spaniol spre democra
ție. independență și progres.

În interesul Ikh'dării 
focarelor de conflict 

si încordare
O serie de evoluții pozitive îndrep

tățesc speranțe in legătură cu posi
bilitatea ca 1977 să devină anul unei 
cotituri in direcția reducerii pericole
lor de conflict și instaurării unei păci 
juste și durabile în regiunea alit de 
frămîntată a Orientului Mijlociu. în 
acest sens, se inscriu ca importante 
și incontestabile elemente pozitive 
continuarea procesului de normali
zare in Liban, în pofida unor inci

dente locale ; reconcilierea și dialo
gul tot mai larg dintre Egipt, Siria, 
Iordania și alte țări arabe ; clarifi
carea unor probleme și afirmarea 
unor idei realiste cu privire la căile 
de soluționare a conflictului ; mani
festarea unui larg consens internațio
nal cu privire la necesitatea reluării 
conferinței de pace de la Geneva — 
ceea ce și-a găsit expresie și în re
zoluțiile adoptate de Adunarea Ge
nerală a O.N.U.

în ceea ce o privește. România 
consideră că reluarea conferinței de 
la Geneva, cu participarea tuturor 
părților interesate, inclusiv a Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei, 
ar putea oferi o bază bună pentru 
a se ajunge la soluționarea conflic
tului. în concordantă cu poziția afir
mată consecvent, atît în cadrul dia
logului cu părțile direct interesate, 
cit și pe plan internațional, țar st 
noastră consideră că negocierile tre
buie să ducă la retragerea Israelului 
din teritoriile ocupate în urma răz
boiului din 1967, Ia soluționarea pro
blemei poporului palestinean. inclu
siv prin formarea unui stat palesti
nean independent — ca o componentă 
esențială a problematicii Orientului 
Mijlociu — la asigurarea indepen
denței și suveranității tuturor state
lor din zonă. în concordanță cu a- 
ceastă poziție. România a luat parte 
activă și la recenta sesiune a Adu
nării Generale, la eforturile de defi
nire a căilor concrete de soluționgye 
a problemelor din regiune, subli
niind necesitatea ca instaurarea unei 
păci juste și trainice, soluționarea 
problemei palestinene să se facă în 
cadrul O.N.U., cu garanțiile acestui 
for internațional.

Desigur, ar fi nerealist să se ig
nore complexitatea situației și obsta
colele ridicate in calea unei regle
mentări de către cercurile potrivnice 
destinderii și păcii ; cu atît mai mult 
se impune însă intensificarea efor
turilor pentru stingerea acestui focar 
de conflicte și crearea condițiilor ca 
Orientul Mijlociu să se transforme 
într-o regiune a bunei înțelegeri și 
colaborării

în ultimele zile s-au conturat noi 
prerhise și pentru reluarea negocie
rilor cu privire la Cipru, care să 
ducă Ia o conviețuire pașnică a celor 
două comunități — greacă și turcă — 
in cadrul statului cipriot independent.

De asemenea, reuniunea care s-a 
deschis sîmbătă la Lusaka, cu parti
ciparea șefilor unor state africane 
(Zambia. Tanzania, Botswana. Mo- 
zambic și Angola) și a unor lideri 
ai Mișcării de Eliberare a poporului 
Zimbabwe este .menită să favorizeze 
reluarea conferinței de la Geneva 
consacrată viitorului constituțional al 
F.hodesiei și să grăbească astfel tre
cerea puterii în mîinile reprezentan
ților majorității africane a popula
ției.

Lichidarea pe cale politică a foca
relor de încordare și conflict din di
ferite regiuni ale lumii, adincirea 
cursului spre destindere și înțelegere 
sint cerințe majore ale vieții inter
naționale. Atingerea acestor obiective 
nu este de conceput dccit prin efor
turi sporite din partea tuturor sta
telor. prin acțiunea conjugată a for
țelor progresiste, a tuturor popoare
lor lumii.

Eugen FLORESCU 
Ion FINTINARU
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La Lusaka s-a deschis: Conferința la nivel inalt 

a țărilor africane vecine cu Rhodesia
La Lusaka s-au deschis sîmbătă lucrările Conferinței La nivel înalt a 

țărilor africane vecine Cu Rhodesia, așa-numitele „state din prima linie" — 
Tanzania, Zambia, Mozambic, Angola și Botswana — care va analiza si
tuația din Africa australă, în special perspectivele instituirii unui guvern 
al majorității de culoare în Rhodesia.

La lucrări participă Kenneth Kaunda, președintele Zambiel, Julius 
Nyerere, președintele Tanzaniei, Samora Machel, președintele Mozambi- 
cului, și reprezentanții, învestiți cu prerogative largi, ai Angolei și 
Botswanei.

Observatorii politici din Lusaka 
apreciază, după cum relatează agen
ția Reuter, că problema cea mai pre
santă aflată pe agenda consultărilor 
de la Lusaka o constituie misiunea 
pe care o întreprinde în prezent pre
ședintele Conferinței de la Geneva 
asupra Rhodesiei. Ivor Richard. în 
vederea ajungerii la o reglementare 
pe calea negocierilor.

„Lupta armată — 
pînă la instalarea unui guvern 

al majorității"
Lupta armată a poporului Zim

babwe nu va înceta în Rhodesia de- 
cît dacă va fi format un guvern al 
majorității în această țară — a de
clarat la Dar es Salaam președintele 
Tanzaniei. Julius Nyerere, în cursul 
întîlnirii cu ambasadorul britanic, 
Ivor Richard, președintele Conferin
ței de la Geneva în problema rhode- 
siană. Șeful statului tanzanian a afir
mat că. personal, a primit favorabil 
hotărârea guvernului britanic de a 
juca un rol în perioada interimară 
în Rhodesia, perioadă ce ar urma să 
înceapă prin acceptarea regulii ma
jorității.

★
Ambasadorul britanic Ivor Richard 

a sosit la Nairobi, ultima etapă a 
turneului său în șase țări africane. 
El se va reîntoarce la Lusaka luni.

★
într-o cuvîntare rostită în Aduna

rea Națională, președintele Zambiei, 
Kenneth Kaunda, a atras atenția a- 
supra pericolului unor atacuri ale 
trupelor rhodesiene șl sud-africane 
împotriva teritoriului zambian. EI a 
subliniat că acest pericol rămîne 
grav. „Trebuie să izolăm complet

WASHINGTON

Programul noii administrații 
privind relansarea economiei americane

Conferința de presă a președintelui ales, Jimmy Carter
Președintele ales al Statelor Unite, 

Jimmy Carter, și liderii democrat 
din Congres, reuniți la Plains (Geor
gia), au căzut de acord vineri asu
pra unui program de relansare a 
economiei americane, care va nece
sita fonduri de circa 30 miliarde do
lari pentru anii fiscali 1977 și 1978. 
Acest program, după cum a precizat 
președintele ales în cadrul unei con
ferințe de presă, cuprinde un șir de 
reduceri de impozite, precum și pro
iecte privind crearea de noi locuri de 
muncă, ce ar urma să permită an
gajarea unei forțe de muncă de cir
ca 800 000 de americani pînă la sfîr- 
șitul anului viitor.

Mesajul președintelui Ford 
asupra problemelor energetice

Președintele Ford a transmis vi
neri Congresului un mesaj asupra 
problemelor energetice. Președintele 
recomandă', printre altele, ridicarea 
controlului federal al prețurilor asu
pra noilor exploatări de gaze natu
rale situate îrf Statele Unite, precum 
și o atenuare a normelor-antipoluare 
pentru automobile și centralele elec
trice care funcționează cu cărbune.

tailanda.- Tensiune în
La trei luni de la lovitura de stat 

a forțelor de dreapta, noul regim 
militar din Tailanda este confruntat 
cu o rezistență crescîndă, inclusiv 
acțiuni armate ale forțelor de gue
rilă. care, potrivit relatărilor presei 
din Bangkok, au organizat mai mul
te ambuscade în diverse regiuni ale 
țării. Prezența și extinderea mișcă
rii de rezistentă este cu atît mai 
semnificativă cu cît țara cunoaște 
din plin rigorile legii marțiale, în 
virtutea căreia au fost întreprinse 
numeroase măsuri represive contra 
organizațiilor democratice și persoa
nelor bănuite de apartenență la a- 
cestea.

Oficialitățile au prezentat de la 
Început versiunea că lovitura de stat 
ar fi fost îndreptată contra „comu
nismului". însă faptele arată lim
pede că, deși comuniștii sint vizați 
cu precădere, prigoana este îndrep
tată contra tuturor celor socotiți 
adversari ai regimului.

Referindu-se la împrejurările în 
care a avut loc preluarea puterii de 
către militari, observatorii politiei 
relevă consecințele nefaste ale peri
oadei cînd la cîrma țării s-a aflat 
dictatorul Thanom Kittikachorn. care 
aservise Tailanda capitalului străin și 

regimul lui Ian Smith și, paralel, să 
întărim capacitatea de luptă a pa- 
trioților africani", a spus președin
tele.

„Mi-au pus cătușe 
și m-au trimis cu forța 

în tabără militară"
In timp ce se afla in vacantă la 

părinții săi in Rhodesia. Anthony 
Geoffreys, un tinăr de cetățenie bri
tanică. in virstă de 20 de ani. a fost 
înrolat cu forța in cadrul trupelor 
rhodesiene. „M-au luat din casa pă
rinților mei, mi-au pus cătușe și 
m-au trimis cu forța la tabăra mili
tară de la Llewellyn, lingă Bulawayo" 
— a declarat el cotidianului „Bot
swana Daily News". Obținind. îm
preună cu alți soldați, o scurtă per
misie cu prilejul sărbătorilor de iar
nă, Geoffreys a hotărit să dezerteze, 
mergind pe jos, timp de două zile, 
pînă a reușit să treacă in Botswana.

Regimul de la Salisbury — 
pe poziția respingerii integrale 

a actualelor propuneri
Ministrul rhodesian de externe, 

Pieter van der Byl, a declarat la 
Salisbury că guvernul Ian Smith va 
respinge orice propunere de soluțio
nare a problemei rhodesiene formu
lată de Marea Britanie — informea
ză agenția France Presse. El a 
reamintit vechiul punct de vedere al 
regimului minoritar rasist de la 
Salisbury, potrivit căruia așa-numitul 
plan Kissinger — în baza căruia a 
fost inițiată Conferința de la Geneva 
în problema viitorului constituțional 
al Rhodesiei, — nu este negociabil, 
el trebuie să fie ori acceptat, ori res
pins integral.

J. Carter șl-a exprimat totodată 
speranța că, datorită măsurilor pre
conizate, redresarea economică șl 
reducerea șomajului ar putea avea 
loc mai repede decît era prevăzut. 
Fără a da alte amănunte asupra mă
surilor preconizate, J. Carter a de
clarat .că programele vizînd organi
zarea de locuri de muncă vor fi în 
valoare de 5 pînă la 8 miliarde do
lari, că rambursările de impozite vor 
atinge cifra de 7 pînă la 11 miliarde 
dolari, iar reducerile permanente de 
impozite vor fi în valoare de 4 mi
liarde dolari.

Săptămîna viitoare, Gerald Ford 
va trimite Congresului un „proiect 
de lege de organizare a energiei", 
cuprinzînd propunerile concrete pe 
care le recomandă. Se apreciază 
însă că este puțin probabil ca aces
tea să poată fi examinate în. comisii 
— și mai puțin probabil să fie apro
bate — înainte' de 20 ianuarie, data 
instalării noului președinte, Jimmy 
Carter.

o transformase într-o bază a 
Pentagonului, cu 50 000 de soldați 
americani și 7 baze aeriene, folosite 
intens pentru operații de bombar
dament în Vietnam, Laos și ,Cam- 
puchia. Evoluțiile politice din 
Tailanda, stimulate de întregul curs 
al evenimentelor din Indochina, au 
dus, în octombrie 1973, la răsturna
rea dictaturii. Guvernele civilie au 
restabilit unele libertăți democra
tice, s-a realizat retragerea bazelor 
și efectivelor militare străine, s-au 
întreprins pași pentru normalizarea 
relațiilor cu țările vecine.

Aceste evoluții pozitive au avut loc 
în condițiile unei intense lupte poli
tice, întrucît industriașii și moșierii, 
ofițerii superiori, inalții funcționari, 
sprijiniți de cercurile militariste 
din afară, au manifestat o împotri
vire crescîndă față de revendicările 
formulate de muncitori, studenți și 
țărani pentru reforme economico- 
sociale. Curînd. reacțiunea a, trecut 
la provocări și atacuri deschise, fo
losind grupări de șoc contra mani
festațiilor populare. După reîntoar
cerea în țară a fostului dictator Kit
tikachorn atmosfera a devenit și mai 
încărcată, disensiunile politice s-au 
ascuțit și mai mult, această

Remaniere 
guvernamentală 
în Venezuela

CARACAS. — Președintele Vene- 
zuelei, Carlos Andres Perez, a pro
cedat la remanierea guvernului său. 
numind șapte noi titulari în posturi 
restructurate sau rămase vacante, 
după ce întregul cabinet și-a pre
zentat, joi, demisia.

Președintele Perez a . reconfirmat 
în funcții pe miniștrii afacerilor ex
terne, Ramon Escovar Salom. inter
nelor, Octavio Lepage, finanțelor, 
Hector Hurtado, apărării, Francisco 
Alvarez, și minelor și hidrocarburi
lor, Valentin Hernandez.

Tendințe de unificare 
a opoziției populației albe 

din Africa de Sud
Primarul orașului sud-african Jo

hannesburg, Monty Sklaar, și-a pre
zentat vineri demisia din cadrul 
Partidului Unit (reprezentînd opozi
ția oficială) — transmite agenția 
France Presse. El și-a anunțat, cu 
acest prilej, intenția de a se prezenta 
la viitoarele alegeri municipale din 
martie, ca independent, sprijinind 
principiul unei unificări a opoziției 
populației albe din Africa de Sud.

Demisia primarului din Johannes
burg este interpretată de agențiile de 
presă ca o nouă mărturie a intensi
ficării așa-numitei opoziții albe — ce 
grupează populația neafricană din 
Africa de Sud care se pronunță îm
potriva actualei politici promovate, 
pe plan intern, de regimul minoritar 
rasist de la Pretoria.

agențiile de presă transmit:
Convorbiri între F. Castro, 

și K. Jespersen.La Havana s-au 
încheiat convorbirile dintre Fidel 
Castro, prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Cuba, și Knud Jespersen, pre
ședintele. P.C. din Danemarca, ce 
s-a aflat într-o vizită oficială în 
Cuba. Au fost discutate relațiile din
tre cele două partide și posibilitățile 
extinderii acestora, precum și pro
bleme actuale ale mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale.

Miniștrii da externe ai 
R.D.G. și Cehoslovaciei, 
Oskar Fischer, și, respectiv, Bohuslav 
Chnoupek, au semnat,' în urma con
vorbirilor purtate la Berlin, un comu
nicat comun, în care se arată că a 
fost efectuat un schimb larg de pă
reri în legătură cu nivelul actual și 
perspectivele relațiilor de cooperare 
dintre cele două țări, precum și asu
pra unor probleme internaționale.

Cooperare sovieto—polo- 
jlg'.La Varșovia s-au încheiat, lu
crările Comisiei mixte interguyerna- 
mentale polono-sovietice de colabo
rare economică și tehnică. Comisia a 
stabilit direcțiile de dezvoltare ulte
rioară a cooperării economice bilate
rale și măsurile concrete de realizare 
a acestora.

Crearea unui „Comitet 
pentru independența și uni
tatea Franței" 8 fost initiată de 
ex-premierul francez Michel Debre. 
Fostul premier, care se opune desem
nării membrilor Parlamentului vest- 
european prin vot universal, a decla
rat că aplicarea acestui principiu va 
duce la încălcarea treptată a inde
pendenței Franței nu numai în poli
tica economică, dar și în ceea ce pri
vește politica externă și apărarea.

creștere
evoluție culminând cu lovitura de 
stat condusă de amiralul Chalanyo, 
ministru al apărării în ultimul gu
vern. *

Noile autorități au trecut la 
abrogarea constituției, dizolvarea 
imediată, a parlamentului, interzice
rea tuturor partidelor politice. Ulte
rior a fost anunțată constituirea unui 
parlament, în care peste o treime 
din deputați provin din rîndurile 
armatei. De fapt, puterea reală se 
află în mîinile Consiliului Consul
tativ, format din 24 de militari. Ami
ralul Chalanyo a calificat constitu
ția abrogată drept „prea optimistă", 
declarînd că „poporul tailandez are 
încă nevoie să învețe ce este demo
crația", iar premierul Thanin Krai- 
vixien a precizat că se preconizea
ză „revenirea la democrație" peste... 
16 ani.

Intențiile noului regim se izbesc 
însă de o tot mai puternică rezis
tență. Evoluțiile din ultima vreme 
atestă generalizarea nemulțumirilor 
populare și amplificarea acțiunilor 
forțelor patriotice care luptă pentru 
împlinirea aspirațiilor de libertate și 
progres ale poporului tailandez.

V. OROS

Președintele Portugaliei despre necesitatea 
consolidării sectorului industrial

LISABONA. — Intr-un discurs 
rostit la Lisabona, președintele Por
tugaliei, Ramalho Eanes, s-a referit 
la economia țării, cerind, printre al
tele. întărirea controlului rentabili
tății și eficacității sectorului naționa
lizat al industriei, precum și încu
rajarea, în general, a industriei.

Președintele Eanes a subliniat ne
cesitatea „definirii cu claritate a ro
lului investitorilor particulari și a 
condițiilor care permit mobilizarea 
economiilor particulare".

Pe de altă parte, președintele a 
atras atenția guvernului împotriva 
unei politici „de subvenții perma
nente" și „de susținere în mod arti
ficial a costurilor de producție" în 
sectorul naționalizat. întreprinderile 
de stat — a relevat șeful statului

PEKIN La împlinirea unui an de la încetarea
din viată a lui Ciu En-lai

PEKIN 8 (Agerpres). — Cu prilejul 
împlinirii la 8 ianuarie a unui an de 
la încetarea din viață a premierului 
Consiliului de Stat al R.P. Chineze, 
Ciu En-lai, ziarele care apar în ca
pitala chineză au consacrat întregul 
spațiu al edițiilor de sîmbătă artico
lelor, fotografiilor, poemelor și re
portajelor comemorative dedicate 
memoriei și personalității lui Ciu 
En-lai — informează agenția China 
Nouă.

De asemenea, la 8 ianuarie, la 
Palatul Culturii și Naționalităților

Președintele Filipinelor, 
Ferdinand Marcos, a declarat în ca
drul unei alocuțiuni radiodifuzate că 
guvernul filipinez studiază în pre
zent posibilitatea anulării acordului 
privind bazele militare americane 
aflate pe teritoriul țării.

Ministrul de externe al 
Indoneziei, Adam Malik- a evi* 
dențiat necesitatea ca între R.S. Viet
nam și țările membre ale ASEAN
— Indonezia, Malayezia, Singapore, 
Tailanda și Filipine — să se stabi
lească relații de colaborare în inte
resul reciproc și al ‘păcii în regiune.

Directorul general al 
UNESCO, Amadou Mahtar M’Bow, 
a adresat un apel tuturor țărilor 
membre ale organizației să contri
buie cu suma de 15 milioane dolari 
la eforturile guvernului grec de a 
salva de la degradare monumen
tele de pe Acropole,

0 nouă monedă națio
nală în Angola. Inceptnd de la 
8 ianuarie a.c., Angola va avea o 
nouă monedă națională — kwanza
— a anunțat, la Luanda, ministrul 
de finanțe, Sahyd Vivieras Dias 
Mingas. Kwanza, al cărei nume vine 
de la fluviul Kwanza, ce izvorăște 
din sudul țării, va înlocui escudoul 
colonial angolez, fiind împărțită in 
100 de lwei.

Partidul Colorado din Pa
raguay, de guvernămînt, a aprobat 
un amendament constituțional care 
permite dictatorului Alfredo Stroes- 
sner să participe la simulacrul de a- 
legeri în vederțea reînnoirii „man
datului". Un purtător de cuvînt a 
precizat că, la 6 februarie, va fi al
cătuită o adunare constituantă în ve
derea amendării legii fundamentale 
a țării.

Federația Populară De
mocratică din Spania <F-p D 
al cărei președinte este Jose Maria 
Gil Robles, fost ministru al Repu
blicii Spaniole, își va ține congresul 
in zilele de 29 și 30 ianuarie, s-a 
anunțat la Madrid.

Sondele spațiale „Viking" și teoria relativității
Sondele spațiale „Vi

king" au permis să se 
confirme, din nou, teo
ria relativității formu
lată de Einstein — au 
anunțat oficialități ale 
Centrului spațial din 
Pasadena (California). 
Dr. Irwin Shapiro a 
precizat, astfel, în cursul 
unei conferințe de pre
să. că teoria einsteinia- 
nă a putut fi verificată 
în noiembrie, anul tre
cut, cînd Soarele se afla 
între Pămînt și Marte. 
Semnalele transmise 

spre sondele spațiale 
„Viking" aflate pe Pla
neta roșie au revenit 
pe Pămînt mai lent, a- 
fectate fiind de prezen
ța Soarelui în apropie
rea traiectoriei undelor 
radio, a spus el. Or. 
teoria einsteiniană pre
vede că undele trans
mise de la o planetă la 
alta vor fi ușor deviate 
din calea lor de către 
un corp ceresc impor
tant ca Soarele, ceea ce 
le va încetini deplasa

portughez — „trebuie să-și asigure 
viabilitatea potrivit legilor proprii 
ale economiei și să nu constituie o 
povară pentru unitățile industriale 
mai dinamice".

★
Guvernul portughez s-a reunit sub 

președinția premierului Mario Soares 
pentru a analiza unele aspecte ale 
evoluției situației interne din Portu
galia — transmite agenția A.N.O.P. 
După ședință, purtătorul de cuvînt 
guvernamental, Manuel Alegre, a 
arătat că guvernul a solicitat parla
mentului adoptarea de măsuri ferme 
împotriva „utilizării organelor de 
presă ca mijloace de răspîndire a 
ideologiei fasciste și antidemocratice, 
de creare artificială a unui climat 
de instabilitate și alarmism în Por
tugalia".

din Pekin a fost inaugurată o ex
poziție de fotografii, care înfățișea
ză momente deosebite din importan
ta activitate de luptă a lui Ciu En- 
lai în diferite perioade ale istoriei 
revoluției chineze.

Expoziții similare s-au deschis și 
în alte localități din R. P. Chineză.

Totodată, a fost editată o colecție 
de fotografii ilustrând aspecte din 
activitatea premierului Ciu En-lai, 
iar Ministerul Poștelor și Telecomu
nicațiilor al R. P. Chineze a emis o 
serie de patru timbre comemo
rative.

întrevedere. Premierul In- 
dira Gandhi l-a primit pe Kiro Gli- 
gorov. președintele Adunării R.S.F. 
Iugoslavia, aflat într-o vizită oficială 
în India, în fruntea unei delegații 
parlamentare. S-a efectuat un schimb 
de păreri referitor la dezvoltarea re
lațiilor de prietenie și colaborare 
dintre India și Iugoslavia.

Noi zăcăminte petroli
fere 8U fost desc°Perite în largul 
coastelor statului brazilian Ceara. 
Potrivit estimărilor oficiale, zăcă
mintele se află la o distanță de a- 
proximativ 40 km de țărm. Experți 
ai companiei naționale „Petrobras" 
au făcut cunoscut că, în cursul ope
rațiunilor preliminare, s-a atins o 
producție zilnică de ordinul a 1250 
barili.

Consiliul internațional al 
COSitOrului 8 hotărît crearea unei 
comisii de lucru în care vor fi re
prezentate toate țările membre ale 
acestui organism, pentru a studia 
modalitățile de a convinge Bolivia 
să ratifice cel de-al V-lea acord in
ternațional referitor la cositor. Re
prezentantul Boliviei în consiliu a 
reafirmat că țara sa nu este gata să 
semneze acordul în condițiile ac
tuale.

Grevă. ^>ockerii din portul Oslo 
au declarat grevă pe o perioadă ne
limitată, în semn de protest față de 
hotărîrea autorităților portuare de a 
modifica actualul sistem de salari
zare.

Operarea unui astronaut. 
James Irwin, care a pilotat modulul 
lunar în cadrul misiunii „Apollo 15", 
în 1971, a suferit vineri o operație 
cardiacă. Starea sănătății sale este 
satisfăcătoare. Lui Irwin, în virstă 
de 46 de ani, i s-au înlocuit trei 
segmente din vena inimii.

Naufragiu. ° navă sub pavl* 
lion liberian — „Acinor" — a fost mis
tuită de flăcări în canalul Siciliei. In
cendiul, ale cărui cauze nu sînt încă 
elucidate, a izbucnit la scurt timp 
după ce vasul plecase spre Alger. Cei 
19 membri ai echipajului au fost sal
vați de nava italiană „Pugliola".

rea. Date fiind pozițiile 
în care se aflau Pămin- 
tul. Soarele și Marte la 
data de 25 noiembrie, 
cînd a avut loc expe
riența, încetinirea de
plasării undelor radio 
ar fi trebuit să fie, po
trivit teoriei einsteinie- 
ne, de două fracțiuni 
din a 10 000-a parte din 
secundă. Este exact 
ceea ce au înregistrat 
responsabilii misiunii 
„Viking", cu o marjă de 
eroare de 10 milionimi 
de secundă.

ORIENTUL APROPIAT
In perspectiva convocării 
Conferinței de pace de la 

Geneva
Miniștrii de externe al mai multor 

țări arabe urmează să se întîlnească 
săptămîna viitoare la Cairo pentru 
a discuta coordonarea strategiei sta
telor respective în perspectiva 
convocării la Geneva a Conferinței 
de pace in Orientul Mijlociu — a- 
nunță agenția Associated Press. 
Schimbarea locului reuniunii de 
la Riad, unde fusese programată 
inițial, la Cairo, este pusă in 
legătură cu prezența miniștrilor 
de externe arabi în capitala egip
teană în vederea pregătirii unei în
truniri din cadrul dialogului arabo— 
vest-european, preconizată a avea 
loc la 10 februarie în Tunisia.

Întîlnirea, la care urmează să ia 
parte miniștrii de externe ai Egiptu
lui. Siriei. Iordaniei. Arabiei Sau- 
dite și Kuweitului, va aborda, da 
asemenea, probleme legate de consti
tuirea fondului de solidaritate cu ță
rile aflate în confruntare directă cu 
Israelul, asupra căruia s-a căzut de 
acord la Conferința arabă la nivel 
înalt de la Rabat.

t
Contacte In problemele 

ajutorului interarab
Cotidianul cairot „Al Ahram", ci

tat de agenția M.E.N.. informează 
că. In prezent, sînt în curs de des
fășurare contacte între țările arabe

Corecturi...
„1977 se anunță un an greu" — constată agenția France Presse 

lntr-un comentariu consacrat prognozei economice din Europa occi
dentală pentru anul în curs.

„împingeți graficul mai |os 1",..
(Wachstum — creștere)

Caricatură din ziarul vest-german „Handelsblatt"

Între spectrul foametei și politica 
„holocaustului alimentar46

Chiar in zilele sărbă
torilor de iarnă, tele
viziunea franceză a 
transmis o emisiune 
intitulată „Atita vreme 
cit vor exista oameni 
flăminzi..." — emisiu
ne de puternic ecou. 
Personalități științifice 
Si politice, specialiști 
s-au succedat pe mi
cul ecran, proiectind 
o puternică lumină 
asupra prăpastiei tra
gice dintre antipozii 
sociali ai lumii con
temporane : de o par
te, molohul supracon- 
sumului si risipei ; de 
cealaltă parte, flagelul 
penuriei si foametei. 
Referindu-se la aceas
tă emisiune. ziarul 
„LE FIGARO" subli
nia : „Conștientizarea 
Occidentului este de 
dată relativ recentă. 
Se ignora sau. mai cu
rînd, se refuza să se 
ia cunoștință de faptul 
că milioane de oameni 
mor de foame. în zone 
aflate la numai cîteva 
ore de zbor cu avionul 
de bogatele metropole. 
In timp ce în unele 
vitrine se lăfăie opu
lenta. milioane de co
pii cerșesc pentru un 
pumn de orez".

Această anomalie a 
epocii noastre formea
ză azi obiectul a tot 
mai multe studii, reu

niuni, dezbateri sa. In 
cartea sa „A hrăni 10 
miliarde de oameni ?“, 
Jacques Klatzmann d 
împărțit populația pla
netei pe baza criterii
lor alimentare, ajun- 
gind la statistici 
cumplite: 15 la sută 
din populația Terrei 
este formată din per
soane supraalimenta- 
te, iar 10 la sută for
mează categoria oa
menilor bine hrăniți; 
în schimb, peste jumă
tate din populația lu
mii este subnutrită, 
iar 10 la sută suferă 
propriu-zis de foame
te, mai ales în asa-nu- 
mitele „zone ale să
răciei absolute" din 
Asia, Africa si Ameri
ca Latină. In lume, 500 
milioane de copii sînt 
subnutriți. In fiecare 
an, 25 de milioane de 
oameni sint pur și 
simplu răpuși de foa
me. Cu alte cuvinte, 
intr-un an, populația 
corespunzătoare unei 
țări mijlocii piere de 
pe fața pămintului, 
pentru că nu are ce 
minca...

...fii aceasta In timp 
ce — culmea absur
dului ! — continuă să 
se practice politica 
„holocaustului alimen
tar" pe altarul in
tereselor monopolis

Capriciile vremii
15 persoane și-au pierdut viata și 

53 sînt declarate dispărute după 
inundațiile care au devastat regiu
nile Santa Cruz și Cochabamba din 
Bolivia. în urma ploilor torențiale 
care s-au abătut în ultimele trei 
zile. Alte mii de persoane sînt sinis
trate. peste 2 000 dintre acestea fiind 
evacuate cu ajutorul elicopterelor și 
unităților armatei. 

în privința apropiatei Conferințe 
în problemele ajutorului interarab. 
Ziarul menționează că proiecta
tele dezbateri au drept obiectiv 
fixarea datei reuniunii ce trebuie să 
urmărească aplicarea rezoluțiilor a- 
doptate la ultima conferință arabă la 
nivel înalt.

Citind unele știri provenite din 
Kuweit, „Al Ahram" precizează că 
dezbaterile conferinței se vor desfă
șura la nivelul miniștrilor de exter
ne și vor fi consacrate coordonării 
acțiunii arabe în cursul următoarei 
etape din cadrul unei strategii arabe 
unificate.

Reuniunea Comitetului arab 
cvadripartit la Beirut

Potrivit agenției M.E.N.. Comitetul 
arab cvadripartit însărcinat cu res
taurarea securității în Liban a con
ferit vineri sub președinția șefului 
statului libanez. Elias Sarkis. Au 
fost discutate probleme legate de 
strîngerea armamentului greu apar- 
ținînd diferitelor fracțiuni.

După cum arată surse informate 
citate de aceeași agenție, comitetul 
este împuternicit să adopte o decizie 
fermă în această privință. Din Co
mitetul arab cvadripartit fac parte 
Egiptul, Siria. Kuweitul și- Arabia 
Saudită. El este menit să asigure 
punerea în aplicare a Acordului li- 
banezo-palestinean, Încheiat în 1969, 
la Cairo.

te. De pildă. „JOUR
NAL OFFICIEL" a- 
nuntă că. în perioada 
1967—1975. monopolu
rile agroindustriale din 
Franța au distrus, in 
scopul menținerii pre
țurilor ridicate pe pia
ță, 1050 000 tone de 
mere, 143 000 tone de 
pere, 14 300 tone de 
tomate, 80 200 tone de 
conopidă etc... In fie
care săptămină, 160 de 
vagoane (a cite 20 de 
tone) încărcate cu 
fructe si legume au 
fost expediate nu spre 
consumatori, ci spre 
distrugere !

in emisiunea amin
tită a televiziunii fran
ceze. unul din interlo
cutori spunea răspi
cat : „O minoritate nu 
trebuie să mai conti
nue a se îmbogăți, in 
timp ce o majoritate 
moare de foame. De 
aceasta depinde viito
rul planetei noastre in 
următorii 30 de ani".

Un avertisment se
ver, care pune, o dată 
în plus. în lumină ne
cesitatea intensificării 
eforturilor pentru în
lăturarea catastrofa
lului decalaj dintre re
surse si consum, din
tre penurie si risipă.

Viorel POPESCU

Pe coasta estică a Statelor Unite 
s-a înregistrat un violent viscol — 
unul dintre cele mai puternice din 
ultimii trei ani. La Washington, nu
mai în cîteva ore stratul de zăpadă 
a atins 20 cm. Numeroase școli au 
fost închise în statele Delaware. 
Maryland și New York,

o SATELIȚII IN APĂ
RAREA PĂDURILOR. Sa
teliții artificiali ai Pămintului 
s-au dovedit a fi „paznici" de 
nădejde ai pădurilor. în urma 
unor experiențe, efectuate în 
U.R.S.S., s-a ajuns la concluzia 
că aceste aparate pot proteja 
împotriva incendiilor pădurile 
care acoperă peste'jumătate din 
suprafața țării. în comparație 
cu observațiile asupra pădurilor 
efectuate din avioane, cele fă
cute cu ajutorul sateliților sînt 
mult mai eficiente. Pe o singură 
fotografie realizată din Cosmos, 
de la altitudinea de 700 pînă la 
900 km, este vizibilă o supra
față de sute și chiar de mii 
kmp.

® NUMĂRUL SPEC
TATORILOR DE FILM IN 
DESCREȘTERE, Sâptămîna- 
lul francez „L’Express" publică în 
primul său număr pe noul an

rezultatele unei anchete care 
reflectă scăderea interesului pu
blicului pentru cinematograf. în 
ordinea distracției preferate, ci
nematograful se află abia pe 
locul trei — 61 la sută din cei 
anchetați — după televiziune, 
aflată pe primul loc (76 la sută) 
și concerte (72 la sută). Aseme
nea tendințe se inanifestă și în 
Japonia, Marea Britanie, ca și 
în alte țări occidentale. Cum 
se explică acest lucru, potrivit 
revistei ? Pe de o parte, dato
rită costurilor sporite ale tur
nării unui film (în special fil
mele de „mare montare" la 
modă, gen „King Kong") și pe 
de alta, datorită scăderii numă
rului coproducțiilor (care „ușu
rează" împărțirea sarcinilor fi
nanciare). Un al treilea factor 
îl constituie proliferarea filmelor 
pornografice. Ancheța arată, în 
acest sens, că 65 la sută din cei 
interogați se pronunță pentru 
măsuri stricte împotriva unor a- 
semenea filme.

• PERSPECTIVE IN 
CHIRURGIA CARDIACĂ. 
Cunoscutul chirurg sud-african 
Christian Barnard a declarat că 
nu va mai efectua operații de 
transplant cardiac simplu, intru- 
cît ar fi preferabilă grefarea 
unei a doua inimi alături de cea 
bolnavă. El a subliniat că uti
lizează această tehnică, mai si
gură, de cîțiva ani șl că, după 
părerea sa, aceasta reprezintă 
viitorul chirurgiei cardiace: în 
caz de respingere a celei de-a 
doua inimi, pacientul poate su
praviețui datorită inimii bol
nave, aflată, totuși, în sțare de 
funcționare.

• STRĂMOȘ AL O- 
MULUI DE ACUM 15 
MILIOANE DE ANI. Di
rectorul Departamentului de 
paleontologie al Institutului de 
mineralogie al Turciei. Ibrahim 
Tekkaya, a declarat că maxila
rul unui „ramapithecus" (cel
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mai vechi dintre precursorii 
omului), descoperit în apropiere 
de Ankara în urmă cu trei ani, 
are o vechime de 11 pînă la 15 
milioane ani. El a precizat că 
această evaluare a fost făcută 
în urma testelor efectuate în 
R.F.G. prin metoda potasiu- 
argon. Fragmente osoase de 
„ramapithecus" au mai fost gă
site în Kenya și India, dar des
coperirea de la Candir. din a- 
propiere de capitala turcă, are o 
foarte mare importanță deoare
ce este vorba de singurul maxi
lar intact cunoscut pînă în pre
zent.

• UN SUVENIR 
CAM... SCUMP. D8 prin- 
cipalele intersecții de circulație 
din Bruxelles, Bruges și alte 
centre urbane din Belgia au 
fost instalate sisteme automate 
„radar", care înregistrează pe

peliculă orice automobil ce tre
ce pe culoarea roșie a semafo
rului. Poliția belgiană intențio
nează să extindă acest sistem și 
în alte orașe, avînd în vedere 
că nerespectarea culorii roșii a 
semaforului de către automobi
list! este foarte frecventă. O 
statistică arată că numai o sin
gură cameră de luat vederi în
registrează zilnic. în medie, 70 
de asemenea cazuri. Automatul 
înregistrează. de asemenea, 
timpul care s-a scurs de la tre
cerea semaforului pe roșu. Fo
tografia expediată de poliție 
celor ce au ignorat normele de 
circulație devine intr-adevăr un 
„suvenir" scump, în adevăratul 
sens al cuvîntului : imaginea 
color este trimisă de poliție în- 
tr-un plic în care se află și chi
tanța cu costul amenzii ce tre
buie plătită de contravenient!.

• APARAT DE BUZU
NAR PENTRU ANALIZA 
SINGELUI. Preocupat de 
ideea de a miniaturiza tehnica 
ajutătoare de laborator, docto
rul W. Haas de la clinica chi
rurgicală a Universității din 
Miinchen a reușit să realizeze 
un aparat de buzunar pentru 
determinarea rapidă a număru
lui de globule roșii în singe. în 
timp ce în laboratoarele con
venționale operațiunea durează 
în jur de 10 minute. „mini- 
fotometrul electronic" o efectu
ează într-un minut. înlăturind 
pierderea de timp pe care o 
presupune deplasarea bolnavu
lui. Aparatul lucrează cu o pre
cizie mult mai mare și necesi
tă o cantitate mult mai mică 
de singe decît în analiza clasi
că. El poate fi întrebuințat în 
orice loc și manevrat chiar și 
de un profan. „Minifotometrul" 
este constituit în principal din- 
tr-o centrifugă, considerată a fi

cea mai mică din lume, cu 
11 500 turații pe minut, alimen
tată cu baterii.

® BUSOLĂ GIROS
COPICĂ ELECTRONICĂ, 
în Norvegia a fost construită 
prima busolă giroscopică elec
tronică. în componenta ei in
tră subansambluri folosite pînă 
acum doar în tehnica spațială. 
Noul aparat conține puține piese 
mobile și cîntărește doar 15 kg, 
aproximativ jumătate din greu
tatea unor asemenea busole fo
losite în prezent. Ea poate fi 
pusă în funcțiune într-un timp 
foarte scurt și poate fi folosită 
fără ca să fie necesar să se sta
bilească, în prealabil, direcția 
nord.

® TRAMVAIE IN SUB- 
TERAN. Edilii orașului Lvov 
au hotărit să modifice planul de 
circulație a tramvaielor de la 
nivelul solului în subteran, pen

tru a proteja monumentele ar
hitectonice, construite în acest 
oraș ucrainean în secolele XV- 
XVII. Tunelurile pentru circula
ția tramvaielor se vor afla la o 
adîncime de 30 metri. Această 
măsură va permite creșterea vi
tezei de circulație a mijloacelor 
de transport și implicit spori
rea numărului de pasageri, re
ducerea poluării sonore in oraș 
și lărgirea considerabilă a șose
lelor.

• PAZNICI NESI
GURI. Pensionîndu-se din
profesia de îmblînzitor de ani
male sălbatice, americanul Ro
berts și-a adus acasă (la Fort 
Lauderdale, Florida) o familie 
de lei, gîndind că va dispune 
astfel de o pază strașnică. El a 
avut însă o cruntă decepție: 
în decurs de patru luni locuința 
lui a fost jefuită de nu mal 
puțin de șapte ori...
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