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MUNCITORESC
Aniversăm în aceste zile împlinirea 

a 45 de ani de la marile bătălii de 
clasă din 1933, organizate și conduse 
de Partidul Comunist Român. Epi
sod culminant, după greva gene
rală din 1920, al puternicelor în
fruntări sociale desfășurate in răs
timpul dintre cele două războaie 
mondiale, eroicele lupte ale clasei 
noastre muncitoare au reliefat cu 
putere înalta sa conștiință politică 
și combativitatea sa revoluționară, 
„în bătăliile de clasă purtate in 
anii 1929—1933, sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, clasa muncitoa
re, în frunte cu partidul comunist, 
s-a afirmat cu putere pe arena isto
riei ca cea mai înaintată forță a so
cietății românești, avangarda luptei 
întregului popor împotriva pericolu
lui fascist, pentru drepturi economice 
și politice, pentru democrație, inde
pendență și suveranitate națională".

oada 1929—1933 s-au perindat la 
cîrma țării 10 guverne.

Fenomenul cel mai caracteristic 
pentru tendințele ultrareacționare ale 
cercurilor oligarhiei române l-a con
stituit încurajarea grupărilor fascis
te, în primul rind, a Gărzii de Fier, 
organizație teroristă, subvenționată 
de magnații industriei și finanței ro
mânești, precum și de mînuitorii fon
durilor secrete ale Ministerului de 
Interne, folosită ca forță de șoc îm
potriva mișcării muncitorești, ca in
strument de diversiune șovină, pro
fund contrarie intereselor naționale 
și exercitind rolul de coloană a V-a 
a hitlerismului in România. Stipen- 
dierea din afară a agenturilor fascis
te avea drept scop să creeze condi
țiile pentru cedarea și capitularea în 
fața tendințelor expansioniste de 
mare putere ale Germaniei naziste, 
pentru știrbirea independenței țării 
și a integrității ei teritoriale, ceea ce 
avea să se și întîmple spre sfîrșitul 
deceniului, odată cu instaurarea dic
taturii fasciste.

Criza economică mondială avea loc 
in condițiile asaltului fascismului 
spre putere în unele țări occidentale,

pensionarilor, invalizilor de război și 
studenților ; adunări de protest aie 
profesorilor universitari, medicilor, 
inginerilor, micilor comercianți, ale 
salariaților publici în 1933.

în cursul luptelor proletare din 
1932—1933 s-a vădit limpede maturi
tatea politică a Partidului Comunist 
Român care, în pofida faptului că 
era interzis prin lege, a pășit ferm la 
organizarea luptei revoluționare a 
maselor muncitoare pentru apărarea 
intereselor lor vitale, împotriva pe
ricolului fascist.

„Fascismul înseamnă teroare, înro
bire, război", arătau manifestele edi
tate de P.C.R., subliniind că numai 
prin mobilizarea intr-un larg front 
unic a tuturor categoriilor 
putea fi stăvilit asaltul spre putere 
al bandelor legionare. Apare grăitor 
în a«est sens faptul că, într-o bro
șură ilegală editată în 1933, C.C. al 
P.C.R. adresa Partidului Socialist 
Democrat și Partidului Socialist Mun
citoresc Independent chemarea „Ia 
luptă unită pentru apărarea libertă
ților democratice, a independenței 
României, contra pericolului fascist, 
ea bază a colaborării de front unic".

Elementul nou 
în tactica parti
dului, ca urmare 
a liniei stabilite 
de Congresul al 
V-lea, l-a repre
zentat orientarea 
spre făurirea 
frontului unic de 
acțiune al celor 
mai largi mase 
muncitoare, indi
ferent de aparte
nența politică, 
promovarea unor 
forme noi de or
ganizare avind Ia 
bază frontul unic 
muncitoresc, stră
ine manifestări
lor rigide, sectar- 
dogmatice, care 
timp capacitatea

sociale
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președintele Mohammed 
El Sadat a fost întîmpinat 
Tudor, președintele Comi- 
Executiv al Consiliului

au a-
efectele 
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Pe aeroportul „Mihail Kogălni- 
ceanu", 
Anwar 
de Ion 
tetului
popular al județului Constanța, de 
alți reprezentanți ai organelor lo
cale de stat.

DE CERNEALĂ
argumentează

La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, sîmbătă seara 
a sosit în țara noastră, într-o vizită 
de prietenie, președintele Republi
cii Arabe Egipt, Mohammed 
Anwar El Sadat.

Din cauza condițiilor atmosferice 
nefavorabile, avionul preziden
țial, la bordul căruia a călăto
rit șeful 
a 
ci 
gălniceanu" din i 
aici, președintele 
Anwar El Sadat și persoanele ofi
ciale care îl însoțesc și-au con
tinuat călătoria cu mașinile spre 
București.

La sosirea în Capitală, la 
reședința rezervată înaltului oaspe
te, președintele Nicolae Ceaușescu 
a salutat cu cordialitate pe pre
ședintele Mohammed Anwar El 
Sadat. Cei doi șefi de stat și-au 
strîns îndelung mîinil-e, 
brățișat cu căldură.

Președinții Nicolae Ceaușescu ș' 
Mohammed Anwar El Sadat s-au 
întreținut apoi într-o ambianță de 
caldă cordialitate, caracteristică 
raporturilor dintre cei doi oa
meni de stat, relațiilor de prie
tenie dintre țările și popoarele 
noastre.

Șeful statului egiptean a fost 
întîmpinat, de 
varășii Emil 
că, Gheorghe 
Pană, George 
nistrul afacerilor 
sile Pungan, șeful 
consilieri 
publicii.

Erau de 
ambasadorul 
și Hassan 
ambasadorul 
rești.

în vizita sa în România, 
ședințele Republicii Arabe 
este însoțit de Sayed Marei, pre
ședintele Adunării Poporului, Mo
hamed Ibrahim Kamel, ministrul 
afacerilor externe, Hassan Ahmed 
Kamel, șeful cabinetului pre
zidențial, de alte persoane ofi
ciale.

asemenea,. de to- 
Bobu, Ion Din- 
Oprea, Gheorghe 
Macovescu, 

externe, 
grupului 

ai. președintelui

față Petru Burlacu, 
României la 
Abdel Aal 
Egiptului la

Cairo, 
Nayel, 
Bucu-

Egipt

De la meșterul Nicolae Florea, din secția a Il-a me
canică a Întreprinderii de utilaj chimic „Grivița 
roșie" — București, am reținut o vorbă : „Spiritul 
muncitoresc are o singură haină". Două împrejurări — 
între multe altele din viața zilnică a maistrului și nu 
numai a lui — ne ajută să descifrăm mai pe îndelete 
înțelesul rostirii de mai sus.

Prima împrejurare. Se executau utilajele pentru c 
linie de uree și amoniac necesare unui combinat chi 
mic. tn secție zorul era cu o flanșă la care trebuia fă
cut un filet „pe nevăzute". Răspundere maximă, curaj, 
miini de virtuos in meserie, iată tot atâtea exigențe ce 
se așezau firesc in fața omului care urma să realizeze

performanța piesei unicat. Pentru că era cu adevărat 
un examen — performanță. Atunci... Atunci, ni se spu
ne, Nicolae Florea și-a dezbrăcat halatul de maistru 
„Acum, gata, sint muncitor. La treabă". Și nu s-a lă
sat pină n-a dus cu bine la capăt lucrul început. După 
care a îmbrăcat halatul de maistru, zicind : „Ați văzut 
că se poate 1“ Același lucru îl spun azi și Anghel, și 
Perjoiu, și alții care execută curent asemenea lucrări

A doua împrejurare. Intr-o seară s-a ivit o urgență 
niște corpuri planetare. Trebuiau și repede — altfel ce 
fel de urgență se putea numi 1 — și bine făcute. 
„Meștere, și-a zis atunci din nou Nicolae Florea, ia dă. 
jos halatul. Acum, pentru că tot ai rămas in salopetă 
de muncitor, la treabă". Pină dimineața piesele erau 
gata. După care Nicolae Florea și-a îmbrăcat halatul 
de meșter, adăugind : „Precum se vede, n-a fost chiar 
așa de greu. Deci se poate". Că așa e, o spun acum 
atiția muncitori de la mecanică II care fac cu bine 
față la asemenea urgențe. Ne spune și Nicolae Florea . 
„Ca meșter, sint, ca să zic așa, exprimindu-mă in ter
meni administrativi, in virful unui colectiv 
răspund. Iar acest virf se cuvine să confirme zi de zi. 
clipă de clipă. Cum ? Eu zic și în acest fel : virful să 
fie și bază, la nevoie. In feiul acesta, virf ori bază, 
îmbracă aceeași haină : a spiritului muncitoresc.

Iile TĂNĂSACHE

Opiniile și mai ales faptele

proletare din ianuarie-februarie 1933 
împotriva exploatării capitaliste, 

contra fascismului, pentru apărarea 
independenței patriei

Poverile crizei 
și spectrul fascizării
Eroicele lupte muncitorești din pe

rioada anilor 1929—1933 s-au desfă
șurat pe fundalul 
marii crize eco
nomice care a 
zguduit in acea 
perioadă întreaga 
lume capitalistă. 
Deținerea unor 
importante poziții 
în economia ro
mânească de că
tre monopolurile 
străine, paralel 
cu predominarea 
unei agriculturi 
înapoiate, 
gravat 
crizei în
nia, determinînd 
de altfel și pre
lungirea ei.

în 
cînd, 
toria 
arde 
singură posibilitate de 
criză : aruncarea intregii 
acesteia pe umerii maselor muncitoa
re ; acceptarea „planului 
economică" de la Geneva 
lea concesionarea unor 
resurse naționale unor 
și bănci din Occident, instituirea unor 
forme de conducere supranaționale, 

■ prin trimiterea de controlori străini 
care să dirijeze activitatea în ramu- 
rile-cheie ale economiei românești. 
Aceasta însemna legalizarea în fapt 
a unei politici de imixtiune fățișă a 
marilor monopoluri străine în condu
cerea vieții economice.

Presa vremii consemna în cadrul 
„faptelor diverse": cascada falimen
telor a sute de întreprinderi și 
bănci; scăderea catastrofală a pro
ducției industriale și agricole; creș
terea șomajului care cuprinsese circa 
35 la sută din numărul muncitori
lor ; inflația care scumpea pîinea 
muncitorului ; 
de producători 
lor săraci" — 
manifest al P.C.R. 
dea și -cenușa- din .{.-vatră pentru-»-- 
achitarea birurilor, carnețel, datorii
lor") ; amputările repetate ale sala
riilor ; sporirea impozitelor și amen
zilor ; familii aruncate în stradă pen
tru că nu aveau din ce să-și plă
tească chiria. Publicația „Flacă
ra" din august 1932 nota : ,,E
îngrozitor de mare numărul celor care 
se sinucid din cauza mizeriei".

Criza economică adîncea criza po
litică ce se manifesta prin ascuțirea 
contradicțiilor în rîndurile claselor 
exploatatoare, prin accentuarea in
stabilității guvernamentale. în peri-

condițiile ----------------------
în 1933, da- 
publică se ridicase la 141 mili- 
lei, clasele dominante vedeau o 

a ieși din 
poveri a

ale ascuțirii extreme a contradicțiilor 
dintre diferite grupări de state, aie 
intensificării tendințelor de reîmpăr
țire a lumii și zonelor de influență 
și dominație, ca și ale accelerării 
cursei înarmărilor. In același timp, 
instaurarea dictaturii hitleriste ducea 
la ascuțirea conflictelor internaționa
le și creșterea pericolului de război.

Politica de expansiune imperialistă , 
și pregătire a războiului, de încu
rajare a fascismului, precum și ten
dințele de a găsi o ieșire din criză 
prin intensificarea exploatării mase
lor populare, strivirea oamenilor 
muncii sub povara acesteia, amputa
rea libertăților democratice formau 
un tot unitar, implicînd o ripostă 
unitară — a clasei muncitoare, a for
țelor democratice. în condițiile anilor 
1932—1933, lupta pentru revendicările 
economice și politice ale clasei mun
citoare, ale poporului se împletea or
ganic cu lupta împotriva fascismului 
și a pregătirilor de război.

O vastă 
mișcare națională 

cu caracter antifascist
Primele mari bătălii de clasă din 

șirul iuptelor purtate de clasa noas
tră muncitoare în acei ani le-au con
stituit luptele minerilor de la Lupeni 
și ale muncitorilor forestieri din 1929; 
ele au fost urmate de mari mi
tinguri și demonstrații ale ceferiș
tilor. metalurgiștilor, textiliștilor și 
greve cu ocuparea întreprinderilor in 
1932 ; manifestații ale șomerilor ; 
acțiuni țărănești împotriva impozite
lor, a dobînzilor crescînde șl confis
cării bunurilor gospodărești ; demon
strații ale învățătorilor, meseriașilor,

au grevat un
de mobilizare a partidului — comite
tele de acțiune pe plan local și re
gional, comitetele de întreprindere, 
comitetele de grevă, comitetele șo
merilor, sindicatele unice și comite
tele de sprijin, alese de întreaga 
masă a muncitorilor și reprezentin- 
du-i pe toți — comuniști, socialiști, 
social-democrați sau fără apartenen
ță politică.

închegarea unității muncitorești de 
acțiune a creat Condițiile necesare 
pentru mobilizarea unor largi mase 
proletare, care au acționat într-o 
strînsă solidaritate, trecînd la forme 
de luptă superioare — ocuparea în
treprinderilor de către greviști, înso
țită de demonstrații de masă, mobi
lizarea în sprijinul acestora a unor 
largi pături ale populației, manifes
tații de stradă etc.

Acțiunile revoluționare inițiate de 
partid s-au extins în toate marile 
centre muncitorești ale țării, au cu
prins LARGI ȘI DIVERSE DETAȘA
MENTE MUNCITOREȘTI, dobindind 
caracterul unei VASTE MIȘ
CĂRI NAȚIONALE CU CARACTER 
ANTIFASCIST, caracterizate prin- 
tr-un ÎNALT GRAD DE COMBATI
VITATE.

în cadrul acestei largi mobilizări a 
clasei muncitoare, partidul a pus un 
puternic accent pe intrarea în luptă 
a muncitorilor din ramurile hotări- 
toare ale industriei, pe atunci petro
liștii și ceferiștii. Astfel, partidul a 
fost conducătorul luptelor din Valea 
Prahovei, unde muncitorii petroliști, 
nelăsîndu-se intimidați de mitralie]- 
rele instalate pe acoperișuri, au rupt
(Continuare în pag. a IV-a)

HUNEDOARA

Acționind cu fermi
tate pentru a asigura 
furnalelor cantități 
sporite de materii pri
me, de cea mai bună 
calitate, colectivele ce
lor două fabrici de 
aglomerare a minere
urilor de la Combina
tul siderurgic Hune
doara au realizat, pes
te prevederile de 
plan, de la începutul 
anului, mai mult de 
9 000 tone aglomerat 
fieros autofondant, cu 
un conținut bogat de 
metal. La rindul lor,

formațiile de 
care exploatează 
teriile 
de la 
Câlan 
celași 
te suplimentară 
cocs metalurgic 
cientă pentru topirea 
și elaborarea a 1 800 
tone fontă. De mențio
nat că întreaga canti
tate de minereu aglo
merat și cocs furniza
tă in plus s-a obținut 
pe seama folosirii cu 
randament sporit a 
agregatelor și instala-

lucru 
ba

de cocsificare 
Hunedoara și 

au produs, în a- 
timp, o cantita- 

de 
sufi-

țiilor, ca urmare a 
perfecționării tehnolo
giilor de lucru și a 
creșterii eficientei în
tregii activități pro
ductive. Beneficiind 
de o bună aprovizio
nare tehnico-materia- 
lă din partea sectoa
relor auxiliare, fur- 
naliștii din cele două 
importante centre si
derurgice hunedorene 
au elaborat, peste pre
vederile de plan, pină 
la 10 februarie, peste 
3 500 tone fontă. (A- 
gerpres).

CÎNTECUL

„La noi nu poate fi

despărțită calitatea

omului de calitatea

muncii sale*
V.

• ¥

Un tînăr muncitor de la 
întreprinderea de mașini- 
unelte și agregate Bucu
rești s-a întors din conce
diul său de odihnă. în pri
ma lui zi de muncă, după 
concediu, într-o pauză le 
povestește ceva celor din 
echipă, adunați ciorchine in 
jurul lui. Fusese pe la Bu
zău. Acolo se întîmplase 
acel ceva care-1 impresio
nase profund și deȘpre 
vorbea acum cu mare 
suflețire...

— ...Și deodată, cum
plimbam eu așa, prin gară, 
văd că intră . un tren, un 
mărfar. Și, intr-un vagon- 
platformă, îmi apare de
odată în față o mașină de-a 
noastră, un carusel nou- 
nouț. Cu firma noastră pe 
el. Nu știu să vă spun de 
ce, dar m-a impresionat 
grozav. Am tot stat și m-am 
uitat la el de parcă atunci 
vedeam prima dată așa 
ceva. Era frumos, măi, și 
mare, lucru tehnic de mare 
clasă. Pur și simplu m-am 
emoționat. Cineva de ală
turi a și zis în șoaptă către 
altul : „Ce se uită ăsta la 
mașina aia, precis că e de 
la țară și n-a mai văzut 
așa ceva..." L-am auzit și 
mi-a dat prin gind sâ-i răs
pund, să-i zic că și eu am 
lucrat la construcția acelei 
mașini. Dar m-am răzgîn- 
dit. Că știu ce mi-ar fi 
zis : „Am mai văzut noi 
lăudăroși d-ăștia. Dacă ai 
fi făcut-o, nu te-ai fi zgîit 
așa la ea !“. Am tăcut și-am 
privit pină cînd trenul a

pornit din nou și a dus cu 
el mașina aceea făcută de 
noi. Și mă gindeam că 
cine știe care alți munci
tori ca noi s-or bucura cînd 
or primi-o.

Detașat, o clipă, de pri
virea concentrată asupra 
unui detaliu din construcția 
mașinilor ce se fabrică aici, 
anume acela care se naște 
prin efortul său, tînărul 
muncitor realizase dintr-o- 
dată imaginea întregului, in 
toată splendoarea sa. Și 
inima i s-a umplut de ad
mirație și mindrie. Iar cu
getul a cuprins dintr-odată 
dimensiunea impresionantă 
a muncii sale, a lucrului 
bine făcut de el și de tova
rășii săi. A înțelege aceas
tă dimensiune, in toate as
pectele ei, cu toate marile 
ei implicații în planul vieții 
economice și sociale al ță
rii, înseamnă pentru fie
care om al muncii posibili
tatea de a scruta de la 
înălțime, și deci pină depar
te, orizontul limpede al mi
siunii sale. De acolo, de la 
această înălțime — care în
seamnă, totodată, o altitu
dine morală, umană — se 
vede limpede și motivul 
pentru care calitatea mun
cii fiecăruia are importanța 
pe care atit de expresiv și 
apăsat a subliniat-o, în Ra
portul la Conferința Națio
nală a partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Am avut aici, la 
I.M.U.A.B., o convorbire pe 
tema aceasta cu cîțiva 
maiștri și muncitori. Con

cluzia
calitate a muncii presupu
ne și o înaltă calitate uma
nă a celor ce o săvîrșesc. 
Calitatea este un rezultat 
al conștiinciozității, al dă
ruirii in muncă, al ambiției 
profesionale, .al mindriei 
pentru ceea ce faci — toate 
aceste calități inglobindu-se 
în ceea ce știm că este 
conștiința muncitorească.

Iată, spre exemplu, opi
nia maistrului Nicolae Glă- 
van, secretar al organizației 
de partid din secția uzinaj 
H.M.R. :

— Nu se poate obține 
înalta calitate a unei ma
șini fără calitatea inaltă a 
fiecărei piese. Piesele aces
tea sint fabricate de oameni 
care pun in munca lor nu 
doar cunoștințe și experien
ță profesională, dar și trăire 
sufletească, gindire și sim
țire muncitorească. Nu, Ia 
noi nu poate fi despărțită 
calitatea umană de calitatea 
muncii. Pentru-asta trebuie 
să ne preocupe acum foarte 
serios educația morală co
munistă... Sigur, noi luăm 
acum măsuri pentru o și mai 
înaltă calitate a producției. 
Măsuri tehnice. Dar nu ne 
scapă din vedere conținu
tul politico-moral al acestei 
acțiuni.

Un alt maistru din ace
eași secție, Aurel Simion, a 
exprimat aceeași idee clară 
in termenii practici ai vie
ții. Se .referea la cîțiva ti
neri de care se ocupă. în 
special la unul dintre ei. 
Veniți în uzină de la școala

profesională, noile eșaloane 
de tineri muncitori au, în 
general. o bună pregătire 
profesională. Indemînare, 
agilitate, inteligență. De ce, 
totuși, unii dintre ei se des
curcă greu in producție ? 
De ce munca unora dintre 
ei se ridică anevoie la șta
cheta calității ? Lipsa de 
experiență, desigur...

— ...Dar mai este o cauză 
— spune maistrul. Una ex
trem de importantă. Aș nu- 
mi-o „cota de participare 
sufletească". E o problemă 
de educație și de experien
ță a vieții. Noi. cei care 
muncim in această uzină de 
16 ani, de la primul țăruș, 
care am trăit fiecare eve
niment. mic sau mare, al 
uzinei, avem față de ea și 
față de producția noastră 
sentimentul răspunderii ca 
față de propriul nostru des
tin. Pentru că nici nu există 
o separație între destinul 
nostru și destinul uzinei. 
Unii tineri care vin acum 
in uzină urmează abia să 
ajungă la un asemenea mod 
de înțelegere a rostului lor. 
Trebuie să-i ajutăm. Iată, 
am un asemenea tînăr, pe 
Codreanu. Bine pregătit 
profesional, dar în tot ce 
face se simte, din păcate, su
perficialitatea, lucrul făcut 
dintr-o obligație adminis
trativă și nu morală. De 
ce ? Pentru că acolo, la că
min, unde locuiește, a nime-

Știm din cărți că omul a cîn- 
tat dis-de-demult, imi spune 
inima că omul a cîntat întotdea
una. El a născocit doina și cin- 
tecul de leagăn, epitalamul și 
elegia, romanța și imnul, sere
nada și marșul. După timpuri 
și împrejurări. Dar a cîntat de 
cind e lumea lume. în vreme de 
război și pace, îneît una dintre 
puținele erori ale dichtunguri- 
lor latine este aceea de-a spune 
că între arme muzele tac.

Dar nu S-a mai pomenit o re
coltă de cîntec atit de mănoasă 
ea-n acești ani, expresie a unei 
nețărmurite dragoste de melodie 
și armonie, de liniște și pace. 
Muzica populară, de la revăr
sarea spontană, pină la rafina
ment. și cea cultă, așijderea. in 
aceeași deschidere de nuanțe, 
este interpretată de artiști sau 
fredonată de amatori cu prile
juri anumite sau fără prilejuri, 
îmi vine să cred că dacă există 
intr-adevăr o muzică a sferelor, 
atunci globul nostru pămîntesc, 
steaua noastră rotundă, poartă 
prin Cosmos, negreșit, o mare 
comoară de cintec.

Cîntecul este imortalizat pe 
hirtia cu portative în tomuri 
groase și incomensurabile, pe 
discuri și bandă, in memorie 
și-n suflet. Cîntecul este sărbă
torit la Mamaia și la San Remo, 
la Moscova și-n Las Vegas, la 
Menton și Viena. De la formele 
tradiționale el exuberează în jaz 
sau folk sau popp, este legat cu 
starea dinamică a dansului sau 
cu cea de grație a melodiei ce 
ne vorbește prin vine. Oricum, 
oficiat de soliști sau de un grup, 
el a devenit o justificare de 
masă, in setea de-a trăi, a munci 
și a visa in bună pace, în actul 
de protest contra războiului și 
oprimării — in exaltarea virtu
ților trecutului istoric și încre
derii in viitorul patriei și-al o- 
menirii. Voci alese și dăruite de 
natură și scale muzicale de tot 
felul concură la aceste adevă
ruri și simțiri melodice. Cin- 
tarea României sună în or
chestra ei plenitudinar și fru
mos programatic. Președintele 
republicii a avut fericita idee 
de-a radiografia și a pune în cir
culație, in contextul celorlalte 
arte, virtuțile din țara doinelor, 
din țara lui George Enescu și a 
celorlalte genii creatoare, acum, 
cînd cintă toată lumea.

îneît dacă există cu adevărat 
o muzică a sferelor, atunci glo
bul nostru pămintesc căruia i se 
mai spune și stea, poartă, prin 
Cosmos, o mare revărsare a cin- 
tecului.

t > l

Al. ANDRIȚOIU
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„Tuțnad" este una din cele 
mai noi nave românești con
struite la Drobeta-Turnu Seve
rin, intrată in acest an in zes
trea flotei noastre maritime. Ea 
va pleca in zilele următoare în 
primul voiaj pe mările $1 ocea
nele lumii. Printr-o coincidentă, 
la cirma celei mai noi nave se 
află si cel mai tinăr comandant 
de cursă lungă din flota noas
tră comercială. Se numește Ion 
Rotaru, in vîrstă de 29 de ani. 
Dar și'comandantul ei se află 
tot la prima cursă în această 
funcție. Mai sint însă si alte 
coincidente. In momentul in 
care s-a alcătuit echipajul, tâ
nărul comandant și-a dat seama 
că aproape toți ofițerii care vor 
fi ajutoarele lui îi sint foști co
legi de promoție de la Institutul 
de marină : Valentin Mocanu 
— secund, Mihail Arsene — 
ofifer II, Marcel Grigorov — 
șef mecanic si Mihai Stejerel 
Stasenco — ofițer mecanic I. 
Tuturor, după tradiție : „Vînt 
bun din pupa !"

Record 
floricol

Timp de 15 ani, Chirilâ Gri- 
gorescu, iriginer-șef al Fabricii 
de conserve Rîureni-Vîlcea. a 
ținut în apartament o agavă 
mexicană. O splendidă plantă 
decorativă. în anul 1960. cînd 
floarea nu a mai avut loc in 
hol, a fost dusă la fabrică. Zi
lele trecute, din evantaiul frun
zelor s-a înălțat un lujer inalt 
de 4,5 metri, care a înflorit. Și, 
ca o curiozitate, după cum afir
mă specialiștii, foarte rar s-a 
intîmplai ca o astfel de plantă 
să înflorească după numai 33 de 
ani. Aceasta, întrucit îi este dat 
să inflorească o singură dată la 
100 de ani 1
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O studentă de la Facultatea 
de silvicultură și exploatări fo
restiere din Brașov (cursurile 
serale) a trimis o cerere pe 
adresa Ministerului Educației și 
învățămintului. Ea solicita
probare pentru susținerea unui 
examen restanță din anul tre- 

;cut,< aducind ..^..arg^ipient un 
motiv dureros : decesul tatălui . 
său. Același motiv’d‘fost invo-

:i într-o altă cerere, sosi tău i 
adresa aceluiași minister,. |

i
.cat și într-o altă cerere, sosităr 
pe —-------T- ----- - —
semnată de mama studentei. în
duioșați de tristul eveniment, 
cei însărcinați la minister 
rezolvarea unor asemenea 
zuri au avizat favorabil, 
cum unul din inspectorii minis
terului pleca tocmai atunci la 
Brașov, a luat cu el cererea a- 
pfobată și s-a dus s-o caute pe 
studenta de la seral la între
prinderea din Săcele, unde lu- 

‘ ă nu 
ei tată, 

delegatul 
tatăl 
bine 

chiar

CU 
ca- 
Dar

I

I 
I

era și unde „lucrase" pînă 
de mult și defunctul 
Dar aici, stupoare : 
ministerului a aflat că 
studentei trăiește, că e 
mersi și se află la lucru 
în acel moment. A doua surpri
ză a avut-o delegatul cind a 
vorbit și cu mama studentei, 
care habar n-avea de nici o 
scrisoare. Pe fecurt, cererea a 
fost „dezaprobată", iar solici
tanta declarată repetentă.

La Izvoru
Grisului»

!
I
I

I
I

Tare fain îi acum, iarna, 
punctul de un pitoresc aparte, 
de unde izvorăște unul din cele 
trei Crisuri. Chiar așa se si nu
mește : Izvoru Crișului. Un iz
vor vioi, cu apă cum ii cristalul. 
Tocmai in acest punct s-a oprit 
și loan Dan, din Huedin. îm
preună cu doi veri ai săi. ambii 
tractoriști, pentru a-si petrece 
un ceas de tihnă după orele de 
program. Au venit toii trei cu 
autoturismul proprietate perso
nală (3-CJ-491) condus de loan 
Dan. Odată ajunși, au pus in 
cumpănă cam ce să bea : apă 
limpede de izvor său un vini- 
șorde la cabana amplasată la 
doi pași 2 Au optat pentru a 
doua variantă. Și au „optat" 
zdravăn de tot. Dar, fa întoar
cere, amețit cum era, I.D. n-a mai 
zărit indicatorul „Atenție, drum 
periculos La o curbă, mașina 
a derapat. I.D. a pierdut contro
lul volanului, s-a izbit de un 
pom $i s-a răsturnat. Unul din . 
cei doi veri și-a pierdut viața, 
iar celălalt a fost grav rănit.

Parbrizul
vinovat

Florin Gruia din Turda avea 
permis de conducere doar de 14 
iile. Deși sfătuit să nu porneas
că la drum pe vreme rea. n-a 
ascultat si s-a aventurat. La un 
moment dat. din cauza vizibili
tății reduse și a lipsei de expe
riență la volan. F. G. l-a lovit 
Si accidentat grav pe un cetă
țean care împingea, încetișor, un 
cărucior.

întrebat de lucrătorul de mili
ție cum justifică accidentul. în
cepătorul in ale volanului a răs
puns cu nonșalantă : „Parbri
zul e vinovat, că s-a 
parcă trebuia să i-l 
cineva...

aburii". De 
curețe alt-

de
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Rubrică realizată
Petre POPA
Cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

I

Dezvoltarea 
economico-socială 

armonioasă a tuturor 
Județelor țării — 
temelie trainică 

a egalității depline 
între toți cetățenii țării Dimensiuni edilitare noi la Miercurea-Ciuc Foto : E. Dichiscanu

HARGHITA A CRESCUT
de trei ori Intr-un decehiu

Printre miile de pârti
ei panti la adunarea popu
lară din august 1968 de la 
Miercurea-Ciuc se afla și 
Peter Francisc, azi pose
sorul legitimației nr. 1 la 
întreprinderea de trac
toare pe senile. Cuvintele 
rostite atunci de secreta
rul general al partidului i 
s-au întipărit pentru tot
deauna in minte pentru 
că ele exprimau gindurile 
și năzuințele tuturor lo
cuitorilor acestor melea
guri.

Spunea atunci secreta
rul general al partidului : 
„Localitățile locuite de 
secuime, ca si alte loca
lități ale României, erau 
printre cele mai rămase 
in urmă din punct de ve
dere al dezvoltării indus
triale... în cadrul actua
lului cincinal. în județul 
dumneavoastră se vor 
construi 10 întreprinderi 
noi... Numai creind o in
dustrie puternică, moder
nizând agricultura. pe 
toate meleagurile patriei, 
asigurăm ca într-adevăr 
cetățenii României, fie că 
sint români, fie că sint 
maghiari, fie că sint ger
mani sau de alte naționa
lități. să se bucure din 
plin de tot ceea ce poate 
da civilizația socialistă, 
tn aceasta constă, in pri
mul rînd, realizarea în 
fapt a deplinei egalități 
între oameni, fără deose
bire de naționalitate, a- 
ceasta înfăptuiește parti
dul nostru comunist. în 
aceasta constă politica 
națională, niarxist-leni- 
nistă. a partidului nostru".

— Cuvintele partidului, 
ale tovarășului Nicolae 
Ceausescu rostite 1 atunci 
— ne spune Peter Fran- 
eiSc — au devenit "faptev 
realități. Dacă astăzi ne 
mîndrim cu județul nos
tru. aflat printre cele cu 
un ritm înalt de dezvol
tare industrială, aceasta 
se datoreste consecventei 
cu adevărat revoluționa
re cu care partidul nos
tru urmărește înfăptuirea 
politicii realiste de repar
tizare rațională a forțe
lor de producție pe teri
toriul tării. Constructorii 
harghiteni. cunoscuti si in 
alte județe ale tării pen
tru priceperea si hărnicia 
lor, s-au întors să constru
iască la ei acasă : în ora
șul nostru au apărut două 
puternice platforme in

dustriale. Sigur, fiecare 
unitate intrată in funcțiu
ne a însemnat mii de noi 
locuri de muncă. îndeo
sebi pentru femei. Cind 
am auzit că vom avea si 
o fabrică de tractoare, 
m-am bucurat mult : mai 
întii. pentru că județul 
nostru intra în rîndul con
structorilor de mașini, ra
mură industrială de virf : 
în al doilea rînd, pentru 
că avea să fie de lucru si 
pentru bărbați. Ridicarea 
acestei unităti s-a făcut 
în timp record. în sep
tembrie 1974 se angajau 
primii muncitori, printre 
care mă număram și eu. 
iar în ianuarie 1975 a ie
șit. primul span de oe 
strungurile abia instalate. 
Tractoarele pe șenile, fa
bricate' in Miercurea-Ciuc, 
au și tras brazdă în dife
rite zone ale tării, cu te
renuri în pantă, precum 
și pe alte continente. Iar 
întreprinderea noastră 
este în plină dezvoltare : 
pină în 1980 volumul pro
ducției va spori de peste 
trei ori și jumătate. Sint 
■realități la care nici nu 
îndrăzneam să visăm cu 
un deceniti în urmă, cînd 
a luat ființă județul nos
tru.

Toate marile evenimen
te care au jalonat dezvol
tarea Harghitei. începînd 
cu însăși înființarea jude
țului. au fost nemijlocit 
legate de prezenta condu
cătorului partidului pe a- 
ceste meleaguri, poartă 
pecetea gîndirii sale revo
luționare. a grijii stator
nice pentru bunăstarea 
tuturor fiilor tării, indife
rent '■ de ' naționalitate. 
Neobosiț, conducătorul 
partidului a străbătut 
multe din localitățile har- 
ghitene. a stat de vorbă 
cu oamenii, a analizat la 
fata locului posibilitățile 
de realizare a unor obiec
tive industriale care Isă 
pună în valoare resursele 
locale, priceperea si hăr
nicia locuitorilor. în urma 
vizitelor sale de lucru au 
apărut, pînă în prezent. 
19 mari întreprinderi, iar 
multe din cele existente 
au fost trezite la o viată 
nouă. în acești zece ani. 
volumul investițiilor din 
județ s-a cifrat la peste 
11 miliarde lei : in cinci
nalul actual investițiile se 
mențin la un nivel ridi
cat — aproape 9 miliarde

lei. Urmare firească a a-
paritiei de noi și puter
nice intreprinderi. a dez
voltării și modernizării 
celor existente, volumul 
producției industriale este 
astăzi de 3,3 ori mai mare 
decît in 1968.

— Adevărul că între 
dezvoltarea economică și 
standardul de viață al 
populației există o legă
tură indisolubilă iși gă
sește o strălucită confir
mare și la noi, la Odor- 
heiu Secuiesc — ne spu
ne Victor Ardelean, se
cretar al comitetului mu
nicipal de partid. în a- 
cești ani s-au construit 4 
întreprinderi noi. Odată 
cu ele au apărut blocurile 
de locuințe, magazinele 
moderne. Oamenii tră
iesc mai bine, mai îndes
tulat.

— Pentru Gheorgheni, 
ne spune Jakab Emeric, 
primarul orașului — a- 
cest deceniu a însemnat 
trezirea la o viață nouă, 
racordarea la ritmurile 
dinamice, noi, proprii în
tregii țări, datorită apari
ției a citorva puternice 
unități industriale : o fa
brică de mobilă, o fabri
că de stofă de mobilă, o 
țesătorie de articole teh
nice, o întreprindere de 
utilaje și piese de schimb; 
a început dezvoltarea 
masivă a, turnătoriei de 
fontă, ceea ce va duce 
la sporirea producției 
de mai mult de 7 ori. 
Investițiile s-au menți
nut, în acești ani, la un 
nivel ridicat : 500 milioa
ne lei în cincinalul 1971— 
1975, 800 milioane lei — 
în perioada 1976—1980,. Cer 
a însemnat .industria pen
tru orașul nostru ? E de 
ajuns să. arăt, că ,s-au 
creat 3 500 de noi locuri 
de muncă, iar alte 3 000 
se vor crea pînă în 1980. 
S-au construit 1 400 de a- 
partamente, o casă de 
cultură modernă, școli, 
grădinițe, un hotel. Con- 
știenți de efortul mate
rial al statului, cetățenii 
contribuie, din toată ini
ma, la înflorirea orașu
lui : în 1977, valoarea lu
crărilor executate prin 
munca lor se ridică la 
peste 100 milioane lei.

Cristuru Secuiesc era, 
pină la vizita secretarului 
general, o localitate neîn
semnată. La sfirșitul cin
cinalului trecut, numărul

de locuri de muncă se du-
blase, iar în actualul cin
cinal — după cum ne asi
gură primarul orașului, 
Gh. Andras — în urma 
realizării unor investiții 
de circa un miliard lei. pe 
harta industrială a locali
tății vor apărea o între
prindere de oteluri speci
ale forjate, una de încăl
țăminte. un complex avi
col. o seră și altele, ceea 
ce înseamnă 3 000 de noi 
locuri de muncă. Aseme
nea prefaceri înnoitoare 
s-au produs și în localită
țile Vlăhița. Toplita. Bă
lan și altele.

Industrializarea a în
semnat un loc de muncă 
„acasă" pentru mai mult 
de 30 000 de harghiteni, 
care lucrau în alte părți 
ale tării. Și nu un loc de 
muncă oarecare, ci unul 
într-o unitate industrială 
modernă, dotată la nivelul 
tehnicii actuale. Foștii tă
ietori de lemne și agri
cultori au învățat meserii 
noi, necunoscute pe aces
te locuri, mai bine retri
buite. potrivit cu nivelul 
actual, superior, de cali
ficare : retribuția medie 
netă a crescut de la 1 001 
lei. în 1968, la 1 812 lei, in 
trimestrul patru din 1977. 
Localitățile județului au 
cunoscut o spectaculoasă 
dezvoltare urbanistică. 
S-au construit peste 12 000 
de apartamente, mii de ti
neri locuiesc în cămine 
pentru nefamiliști. re
țeaua școlară s-a îmbo
gățit cu 384 săli de clasă, 
s-au creat mii de locuri 
în creșe și grădinițe. Mul
te din localitățile județu
lui. au- .devenit adevărate 
centre muncitorești mo
deme. ‘ ’ l

Toate acestea se referă, 
desigur, la un singur ju
deț. Dar în realizările a- 
cestuia se oglindește, ca 
marea într-o picătură, 
justețea politicii partidu
lui nostru de ridicare a 
tuturor zonelor, la nivelul 
celor mai dezvoltate, a 
preocupării permanente a 
secretarului general pen
tru ca toți cetățenii, indi
ferent în ce parte a tării 
locuiesc, de ce naționali
tate sînt. să se bucure din 
plin de binefacerile socie
tății noastre socialiste.

Rodlca ȘERBAN 
I. D. KISS y

Noi unități prestatoare de servicii
La Oncești. Gura Văii, Bog- 

dănești, Helegiu și în multe alte 
localități din județul Bacău au 
fost înființate în ultima vreme 
noi unități de producție și pres
tatoare de servicii ale coopera
ției de consum. Astăzi. în co
munele și satele județului func
ționează peste 600 de secții de 
tricotaje, croitorie, cizmărie, ate
liere de reparat obiecte de uz 
casnic etc. Cooperativele de 
consum din Dărmănești. Sascut, 
Agăș, Oit.uz, Dofteana, Ghimeș- 
Făget dispun la ora actuală de 
un sector industrial puternic 
format din cîte 15—20 de secții 
de producție și prestări de ser
vicii. Pe lingă satisfacerea • ce
rințelor mereu crescînde ale

populației de la sate, aceste uni
tăți iși aduc o contribuție mai 
mare la completarea fondului de 
marfă pentru unitățile comer
ciale. Președintele U.J.C.C., to
varășul Petre Subcinschi, ne 
spunea că în ultimul an au fost 
realizate peste plan tricotaje, 
confecții, blănuri și alte mărfuri 
în valoare de aproape 20 mi
lioane lei. Pentru acest an. uni
tățile de producție și prestatoare 
de servicii din județ și-au pre
văzut să realizeze cu 6.5 la sută 
mai multe mărfuri decît în 1977. 
în acest scop vor fi înființate 
incă 123 de noi unități de tri
cotaje, croitorie, ateliere de re
parat televizoare și obiecte de 
uz casnic etc. (Gh. Baltă).

Libretul de economii 
cu cîștiguri

Titularii depunerilor pe li
bretul de economii cu ciștiguri 
beneficiază de o dobîndă anua
lă de 3.5 la sută, care se acordă 
sub formă de ciștiguri in bani 
prin trageri la sorți.

Emiterea acestor librete se 
face de toate unitățile C.E.C. și 
de oficiile poștale. Depunerile 
ulterioare și restituirile se pot 
efectua la unitatea emitentă, la 
celelalte unităti C.E.C. existente 
în localitatea unității emitente, 
precum și la sucursala ori filiala 
care tine evidenta contabilă a 
unității emitente.

Cîștigurile se acordă prin 
trageri la sorți trimestriale la 
care participă, cu drept de ciș- 
tig. libretele cu un sold mediu 
trimestrial de minimum 20 lei.

In timpul Îndelungatei sale exis
tențe, in lupta cu boala și suferin- 

medicina a acumulat, o experien- 
uriașă și. un număr impresionant 
medicamente care s-au diversifi- 
treptat pe parcursul progresu- 

ei. Știința medicală, cerce- 
cei mai de seamă re-

te, 
tă 
de 
cat 
lui 
tătorii, 
prezentanți ai săi s-au străduit să 
vină în ajutorul omului bolnav, ur
mărind cu ardoare, de la o epocă la 
alta, un singur țel — găsirea celor 
mai eficiente soluții pentru vinde
carea bolilor.

în societatea noastră socialistă 
știința medicală este îndreptată nu 
numai spre obținerea de noi soluții 
pentru vindecare, ci și pentru des
coperirea și folosirea celor mai 
bune mijloace care să preîntîmpine 
boala, să ferească omul de îmbol
năvire. Arsenalul terapeutic al me
dicinii romanești cuprinde in' no- 

■ menclatorul de medicamente mii 
de produse. care sint utilizate 
curent.. Această largă gamă 'de po
sibilități în tra
tarea bolilor este 
folosită cu 
cernămînt, 
multă grijă și a- 
tenție. în folosul 
omului bolnav, 
încă din faculta
te, studenții in 
medicină și far
macie sînt edu
cați in spiritul 
unei înalte exi
gențe și respon
sabilități pentru 
ca odată . intrați 
în practică să 
mînuiască cu ma- 

prudență
medica- 

Personalul 
sanitar are 

nu- 
posibi- 
infor-

cresc și eventualele lui reacții ad
verse. în această categorie se în
scriu majoritatea medicamentelor 
cu largă utilizare în medicina ac
tuală (antibioticele, hormonii, cito- 
staticele ș a.).

în prezent, prin „reacții adverse" 
se definesc mai ales manifestările 
negative imediate ale medicamente
lor. Există foarte puține cunoștințe 
despre reacțiile tardive, din care 
unele pot. să apară abia la descen
dență Tocmai de aceea se impune 
a se avea în vedere că uneori efec
tele folosirii abuzive sau incorecte 
a medicamentelor sint greu de se
sizat. Ciți conducători auto știu că 
se expun accidentelor atunci cînd 
obișnuiesc să uzeze de unele medi
camente ? Multe accidente de cir
culație „inexplicabile" ar putea fi 
într-adevăr explicate dacă s-ar cu
noaște că cei care le-au provocat se 
aflau sub influența unor somnifere, 
tranchilizante sau substanțe vasoac
tive, datorită cărora au ațipit la

este o obligație a noastră, a medici
lor ; este etic și uman să apelăm 
Ia alte specialități ori de cite ori este 
cazul. Silit multe situații cînd, obiec
tiv, specialiștii nu se pot uni intr-un 
consult comun și atunci este nece
sar ca recomandările lor de trata
ment să fie văzute, în bilanț, de un 
medic, de exemplu medicul de la 
dispensarul teritorial sau internistul 
de la policlinică, care să stabi
lească o conduită terapeutică uni
tară și să elimine ceea ce se re
petă sau poate fi. incompatibil.

De abuzul de medicamente se fac 
vinovate și unele cadre medicale 
care, neglijînd acest aspect, pot să 
uite cel mai vechi și uman crez al 
medicinii. învățat încă din primii ani 
de facultate : „Primum non nocere" 
(mai întîi să nu vatămi, să nu faci 
mai rău, să nu prejudiciezi) și cedind 
insistentelor sau chiar din 
inițiativă prescriu liste 
bile de medicamente sau de 
duse noi a căror

dis- 
cu LEACUL

medicamente și

ximă 
orice 
ment. 
nostru 
la îndemînă 
meroase 
lități de 
mare la zi cu tot 
ce este nou, no
civ sau mai puțin 
nociv în materie de 
mai ales în legătură cu abuzul in aceas
tă direcție. Datorită climatului 
nătos de muncă din unitățile 
tare, colaborării specialiștilor 
tru salvarea omului suferind, 
zarea ițiedicâmeijtelor 1.. ... 
țară se, face în mod corect, fără a se 
înregistra eșecuri sau greșeli' deose
bite. .

Cu toate acestea, medicul este 
pus nu o dată, de către bolnavi si 
chiar de oameni perfect sănătoși, in 
fața multor dificultăți legate de me
dicament. Existența numărului mare 
de medicamente ridică mai mult de-, 
cit oricînd problema : utilizează toți 
corect aceste mijloace ?

Cei care pentru îmbolnăviri ușoare 
se tratează singuri, iar pentru 
rințe mai serioase lasă totul în 
medicilor comit erori care pot 
consecințe uneori ireparabile.

Pină în prezent nu se cunoaște 
nici un medicament — chiar si cele 
pe care ne-am obișnuit să le consi
derăm banale — care să fie lipsit 
complet de reacții adverse. Cu 
multi ani în urmă s-a semnalat că 
aspirina, pe care mulți o uti- 

cu ușurință, abuziv chiar, 
fi responsabilă de 
hemoragii digestive. Deopo- 
sint expuși și cei 
antinevralgice timp

să- 
sanl- 
pen- 
utili- 

la noi 1 in

sufe- 
grija 
avea

lizează 
poate 
unor 
trivă 
sumă 
lungat și în cantitate mare, medi
camente care pot provoca rinichilor 
o boală severă — scleroza renală. 
Dăunător este și consumul excesiv de 
somnifere și de tranchilizante, mai 
ales cind sint folosite concomitent 
sau în asociere cu alcoolul și cînd 
efectul lor se potențează, exacer- 
bind acțiunea hipnotică și pe cea 
depresivă, provocind tulburări func
ționale periculoase. Și obișnuința 
de a ingera fără rost și timp înde
lungat aceste două grupe de pro
duse poate conduce la așa-numita 
toxicomanie sau farmacodependen- 
tă, care transformă omul sănătos 
intr-un sclav al medicamentelor, cu 
toată suita de tulburări psihice afe
rente. Nici nu mai vorbim des
pre reacțiile adverse ale 
relor șl tranchilizantelor 
lulei hepatice 1

Practica a dovedit, tn 
probe incontestabile, că < 
medicament este mai activ cu atit

apariția
ce con- 

înde-

somnife-
asupra ce-

timp și 
cu cit

cu
un

CU SACUL...
Consecințe ale consumului

excesiv și nejustificat

de medicamente

volan sau manifestau tulburări de 
coordonare motorie.

Fără îndoială că utilizate ju
dicios, atunci cînd este cazul, me
dicamentele sînt folositoare, dar este 
îngrijorător faptul că paralel cu 
înmulțirea lor-s-a ajuns din partea 

t unor peț-soane; la abuzul de medi- 
camehțe.'l'Cbnsumul excesiv și ne- 

: justificat de medicamente, pre- - 
he’ju- 

control pe 
au
un 

nou, nedorit : patologia ia- 
(boii care apar ca o conse- 
tratamentului cu medica

„______ medicamente,
Scrierea lor greșită sau 
dicioasă, lipsa de 
timpul efectuării tratamentului 
făcut să apară in medicină 
capitol 
trogenă 
cinț.ă a 
mente).

Cele mai frecvente greșeli care 
apar în utilizarea medicamentelor 
pot fi evitate prin educație sanitară 
susținută și diversificată și care să 
constituie o preocupare convergentă 
activă a întregului personal sanitar.

Automedicația este obiceiul unor 
persoane de a se trata fără să con
sulte medicul, stabilindu-și singure 
diagnosticul șl tratamentul sau re- 
curgind la sfaturile altor bolnavi cu 
a căror afecțiune cred că se iden
tifică și suferința lor. Este o atitu
dine greșită deoarece se poate solda 
cu cel puțin unul din următoarele 
pericole : utilizarea de medicamente 
contraindicate ; doze sau căi de ad
ministrare greșite și întîrzierea sta
bilirii diagnosticului și, în 
de acesta, a tratamentului 
Aceste greșeli sint atit de 
incit în multe cazuri duc la 
deri de vieți sau la instalarea unor 
boli cronice, de multe ori 
toată viața.

Unii bolnavi se adresează 
mitent mai multor medici 
care obțin cîte o rețetă, în 
însumînd aceste rețete, folosindu-le 
pe toate. Această practică poate 
avea consecințe imprevizibile. Se 
poate ajunge astfel la abuz de me
dicamente (sint persoane care con
sumă zilnic cîte 
medicamentoase) 
de medicamente 
ele. chiar 
parte este 
respectivă

Desigur, 
nav trebuie să fie examinat de mai 
mulți medici de aceeași specialitate 
sau de specialități diferite. Aceasta

funcție 
corect.
grave 
pier-

pentru
conco- 

de

10—15 preparate 
sau la utilizarea 
incompatibile intre 
fiecare rețetă in 

corectă, iar prescripția 
corespunde diagnosticului, 
sînt cazuri cînd un bol-

dacă

proprie 
intermina- 

pro- 
eficacitate și noci
vitate incă nu au 
confirmarea tim
pului.

Sint cunoscute 
experiențele gra
ve și efectele dra
matice pe care 
le-a avut intro
ducerea în prac
tica medicală în 
unele, țări occi
dentale a unui 
medicament insu
ficient controlat. 
Thalidomida, care 
a provocat naște
rea multor ■ copii 
cu malformații, 
numeroase trage
dii familiale și 
umane.

La abuzul de 
medicamente mai 
contribuie și o a- 
numită reclamă 
pe care unele fir
me de medica
mente străine o 
ale lor în sco-fac unor’ produse

pul obținerii de profituri cît mai 
mari. Iată de ce e îndreptățit, 
rațional și uman punctul de vedere, 
unanim, al medicilor că nu este în 
interesul celor bolnavi să ne grăbim 
în ■ ce- privește prescrierea unor me
dicamente său metode terapeutice 
noi, realizată în străinătate, insufi
cient experimentate;. .Această con- 

- ’vi-ngere de procedură; -proprie me
dicinii noastre, elimină riscul ca 
unii bolnavi să fie expuși unor pe
ricole sau puși pe drumuri in spe
ranța că vor găsi medicamentul sau 
aparatul miraculos, de care iși leagă 
speranțele. Pătrunderea în practica 
medicală a Unor mijloace terapeutice 
neexperimentate sau insuficient (ex
perimentate poate avea consecințe 
grave asupra stării sănătății popu
lației și chiar a generației viitoare 
și este contrară legilor. Ministerului 
Sănătății și organismelor sale le re
vin. în această privință, obligații 
foarte clar stabilite prin lege și orice 
abdicare de la ele se poate răsfrînge 
negativ în primul rînd asupra oame
nilor.

Hotărirea asupra valorii și intro
ducerii în practică a unui nou mij
loc terapeutic se ia de către insti
tuțiile care au acest rol. de specia
liștii învestiți eu această mare și 
grea responsabilitate în fața socie
tății. Discuțiile din ultimul timp, 
multe dintre ele stimulatoare pentru 
promovarea cu mai multă operativi
tate a noului și a creativității, au de
terminat și creșterea exigentei gene
rale față de medicamente, de boală și 
de sănătate. Aceasta pentru că, din 
nefericire, boala medicamentoasă tin
de să se înscrie în toată lumea pe 
lista flagelurilor sociale, chiar după 
bolile cardiovasculare, după cancer 
și accidentele rutiere.

Receptivitatea pentru nou este o 
obligație socială de prim rang si 
trebuie să crească cu atit mai mult 
în domeniul sănătății. Dar odată cu 
aceasta trebuie să sporească exigen
ța experimentării științifice riguroa
se a fiecărui medicament în parte, 
chiar și după introducerea lui în 
practica medicală.

Dr. Radu OZUN
Doctor in științe medicale, 
director al Direcției asistenței 
medicale din Ministerul Sănătății

Epilogul traiului 
parazitar

— Numele ?
— Boroghină Alexandru.
— Ocupația ?
__ 91,

— Domiciliul ?
— Comuna Topîlceni, județul Buzău.
— Și ce căutai prin București 1
— ?!...
Nu numai că nu. avea vreun rost prin 

București, dar pentru o perioadă de trei ani 
nici nu avea voie să mai calce prin Capi
tală. De ce ? Fiindcă în ziua de 6 decem
brie. anul trecut, aflindu-se într-o statie de 
tramvai, a introdus mina in buzunarul unui 
cetățean în căutarea portofelului și... Prins 
asupra faptului și judecat conform proce
durii de urgență, Boroghină a fost con
damnat la zece luni închisoare ; totodată, 
conform legii. în asemenea cazuri, pronun- 
țîndu-se interdicția de a se afla in Bucu
rești timp de trei ani. Acordîndu-i și posibi
litatea de a găsi mai ușor drumul spre con
diția de om in rîndul oamenilor, instanța 
a dispus în același timp ca Al. Boroghină 
să execute pedeapsa prin muncă corectio- 
nală. Sentința se pronunțase la 15 decem
brie...

...Nouă zile mai tîrziu intr-un autobuz de 
pe linia 31. un indi”id era surprins incer- 
cind să sustragă un portofel. Nimeni altul 
decît Boroghină : nici din București nu 
plecase, nici de muncă nu-I ardea. Rezul
tatul a fost o nouă condamnare și. bineîn

țeles. revocarea executării pedepsei ante
rioare prin muncă. Va executa în total un 
an și șase luni închisoare, iar după ispă
șire o perioadă de patru ani 1 s-a interzis 
să se afle în București.

Epilog inevitabil pentru faptele și felul 
de viată al unor alde Boroghină care per
sistă în traiul parazitar.

Graba strica nu 
numai treaba...

...Gicu Paraschiv, fost măcelar la unita
tea nr. 106. pendinte de I.C.L. Alimentara 
din București, se „justifică" în fata in
stanței dînd vina pe... greșeală. Așa e cînd 
omul se grăbește. Numai și numai din cau
za asta a încurcat el calitățile de carne, 
că altminteri nici pe departe n-a avut in
tenția să inșele clienții. Dar faptele sint 
fapte. Un client, altul. încă unul, inclusiv 
brigada de control de la miliție.

Săracu’ Gicu 1 Doar din greșeală... Ciudat 
insă. într-o declarație anterioară. Gicu era 
de altă părere. Iat-o ; „tn dimineața zilei 
de 23 decembrie 1977 am tocat in unitate 
10 kg carne in amestec de 11.60. 21 și 28 
lei kilogramul, pe care am vîndut-o, in 
amestec, iar din carnea de 18 am desfăcut 
circa 35 pachete, pe care le-am amestecat 
cu cea de 11.60, vînzind-o cu 18 lei kg... 
Din valorificarea cărnii în modul arătat 
mai sus rezultau niște plusuri, pe care le 
luam din vinzâre săptăminal...".

Acum Gicu nu mai e măcelar. S-a ales 
cu o condamnare de un an și cinci luni

închisoare (o va executa prin muncă). Fie
care faptă cu scadenta ei.

O căsnicie... 
de-o seara

.„Subsemnatul... chem in judecată civilă 
pe numita... pentru ca prin sentința ce veți 
pronunța să declarați desfăcută căsătoria, 
din vina piritei, cu cheltuieli de judecată 
și onorar de avocat. Motivele acestei ac
țiuni sînt următoarele :

După un timp de cunoștință intre noi 
părțile și după o insistență activă din par
tea soției pirite am încheiat căsătoria la 
data de 31 decembrie 1977.

Tot in ziua de 31 decembrie 1977 am ple
cat la părinții piritei, unde s-a angajat o 
petrecere, coroborată și cu tradiționala pe
trecere de revelion. Cu această ocazie s-au 
dezvăluit substraturile care au dus la în
cheierea acestei căsătorii la insistența pi
ritei, și anume că numita a urmărit si a în
cheiat această căsătorie cu Scopul catego
ric de a-si putea stabili domiciliul în Bucu
rești. Au urmat discuții animate de pirită 
care s-au desfășurat in asa mod incit am 
fost în situatiunea de a fi lovit si datorită, 
numai agilității mele nu s-a produs si 
acest fapt, iar după aceste scene am pără
sit locul unde se desfășura petrecerea sus- 
arătată, am mers în gară unde am stat 
pînă dimineața si cu primul tren m-am 
reîntors în Capitală.

Menționez că mi s-au restituit și inelul 
de logodnă, cît și verigheta".

P.Ș. O căsnicie... lungă de-o seară. Să fie 
oare de vină lipsa de experiență, ori vir- 
sta... imatură a celor doi parteneri 7 Greu 
de crezut acest lucru, de vreme ce unul 
are 50 și celălalt 33 de ani !

„Ceasul râu“ sau 
paharul des?

— Recunoști faptele de care ești învinuit?
— Da. recunosc...
— Și cum explici cele întîmplate ?
— Ce să explic... Ceasu’ rău. băutura... 

Mi-am pierdut mințile, altfel nu-mi explic 
nici eu ce-am făcut I...

...într-adevăr. băutura. Dar cine l-a în
demnat pe loan Turk să bea ? Cine l-a îm
piedicat să se oprească la un pahar, două, 
înainte de a-și „pierde mințile", cum a 
zis el ? Lucra la șantierul Nord din Bra
șov ca sudor ; fusese detașat apoi, pentru 
executarea unei lucrări, la o unitate din 
Alba lulia. a aceluiași șantier din Brașov, 
într-a zi însă, aflindu-se în Brașov, și-a adus 
aminte că tocmai era zi de plată a retribu
ției. Si s-a dus direct la casieria șantieru
lui......Păi. ti-am trimis banii, ca de obicei,
la Alba lulia. De unde să știm noi că ești 
în Brașov ?“. „Așa ? 1 Las-că v-arăt eu !“. 
Si. îndîrjit la culme („să i se întimple toc
mai lui una ca asta"). I.T. a hotărit să-și 
ia banii singur. Escaladînd fereastra la bi
roul șefului de șantier, spărgind fișetul...

— Ceasu’ rău, am greșit...
Nu „ceasul rău", ci lipsa de cumpătare la 

băutură, lipsa de stăpînire. Pentru care

loan Turk s-a ales cu un an închisoare. 
Iar dacă va executa pedeapsa prin muncă 
este numai fiindcă s-a tinut seama de com
portarea sa anterioară. Muncea bine. De 
fapt, munca l-a și salvat de închisoare.

Din caietul 
grefierului

„Cind am auzit gălăgie la vecin m-am 
urcat cu scara pe gard și am văzut cind 
pirîtul le-a pus la rind pe soacră și soție 
și așa le-a dojenit cu bătaia că am stat de 
la ora 9 la 11 pe gard, iar cind termina 
cu una. o lua pe cealaltă la rînd...

lntrebindu-1 pe pirit de ce le bate, a- 
cesta mi-a spus că ce mă doare pe mine 
dacă el dă-n ele șl că dacă-mi mai bag 
nasul în ograda lui mă ia la rînd și pe 
mine..."

★

„Cînd reclamantul i-a spus pîrîtului 
«bună dimineața", acesta a răspuns că nu 
e nici o «bună dimineața», după care l-a 
pocnit pe reclamant fără să-l anunțe..."

*
Judecătorul :
— Ce pregătire aveți ?
Inculpatul :
— Nici nu mai știu...
(Depoziții în instanță, comunicate de ma

gistratul Mihai Radulescu, de la Judecăto
ria Caransebeș.)

Dinu POPESCU
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Sala calculatorului de la Dispeceratul energetic național. Aici, zi de zi, se înregistrează și se prelucrează datele necesare pentru funcționarea sistemului 
energetic in condiții de maximă economicitate și siguranță

E3MHM SEVERI A EHIEI EEECMCE SI CEMMIEIMI
o imperioasă necesitate economica, o îndatorire civică a fiecărui om al muncii!

Pe frontispiciul unei foi volante 
tipărite in decembrie anul trecut la 
întreprinderea „1 Mai" din Ploiești 
era scris cu litere de-o șchioapă : 
„Cuvint de ordine muncitoresc : e- 
conomisirea combustibililor și a c- 
nergiei electrice". Aruncîndu-ne pri
virea pe articolele din foaie am în
țeles rostul expres al cuvintului de 
ordine. Față de repartițiile lunare, 
consumurile, mai ales cele de ener
gie electrică, fuseseră depășite sub
stantial. Iată situația la sfîrșitul a- 
nului 1977 : aproape 5 milioane de 
kWh consumați in plus. La această 
depășire s-a adăugat o cheltuială su
plimentară de circa un milion de lei, 
precum și o penalizare de 440 000 
lei. Pentru luna 
an. incă nu s-au 
oră 
Dar după părerea 
șefului serviciului 
mecano-energetic, 
ing. Florea Petri- 
cică, este mai 
mult ca sigur că 
repartițiile vor fi 
depășite.

Șeful serviciului 
mecano-energetic 
apreciază că, în 
ultimă instanță, 
neîncadrarea in 
consumurile din 
anul trecut și de
pășirile ce se pre- 
limină în ianuarie 
sint legate nemij
locit de felul cum 
s-a acționat și se 
acționează in în
treprindere pentru 
economisirea fiecărui kilowat-oră. 
„De ce să nu spunem deschis I — 
arăta interlocutorul. Dacă in unele 
secții și ateliere consumurile ener
getice se află în centrul atenției șe
filor acestora, a maiștrilor, a oame
nilor de la mașini și utilaje, în al
tele se manifestă destulă indiferență, 
un slab spirit gospodăresc".

Aveam să ne convingem

consumați.
ianuarie a acestui 
calculat kilowații-

otelăriei — ca. pină la finele anu
lui. să realizăm circa 200 000 kWh e- 
conomie de energie, fată de rezulta
tele anului trecut". Am consemnat, 
din ceea ce am văzut, intervențiile 
prompte la orice tendință de risipă 
ale maistrului de întreținere, Aurel 
Matei, 
modul 
torului 
pentru 
trice.

O preocupare stăruitoare pentru 
stoparea risipei de energie există și 
la secția de utilaje complex. „Aici 
veghează un adevărat ochi de con
trol — vorbea cu admirație instruc
torul de ucenici Iorgu Geru despre 
comunistul Constantin Haină. Este 
președintele comitetului sindicatului

De asemenea, am apreciat și 
exigent de acțiune al munci- 
specialist Stelian Teracoasă 
economisirea energiei elec-

în secția mecanică I. Este ora 11,00. 
Prin tavanul de sticlă, soarele lumi
nează hala, „la concurență" cu peste 
100 de becuri de 250 W fiecare. In
spectorul teritorial ing. Gheorghe 
Vătaf întreabă dacă este nevoie de 
această iluminare. „Nu. nu. nu“ — 
răspund pe rind o serie de maiștri 
și șefi de echipă.

— Atunci de ce risipiți atîta ener
gie electrică ?

Ca un fel de justificare, a venit 
un răspuns : „Nu prea se pierde 
mare lucru. Ia. acolo, citeva becuri..." 
Și. atunci, pe loc. s-a făcut un calcul. 
Dacă numai patru ore pe zi cele 
100 de becuri ar fi stinse — lucru 
ușor de realizat — s-ar economisi nu 
mai puțin de 36 000 kWh intr-un an. 
Oamenii au rămas surprinși, ca și

aminteam la început nu s-a bucurat 
de o atenție prea mare. A fost lipită 
neglijent pe ușa de la ieșire și mur
dărită de ulei, incit nu se putea des
luși nimic din ceea ce scria pe ea.

O lipsă accentuată de grijă pentru 
economisirea energiei stăruie și in 
serviciile funcționale ale întreprin
derii. La controlul făcut s-au găsit 
la aprovizionare, pregătirea fabrica
ției, la atelierele de proiectare, re- 
șouri electrice în funcțiune, multe 
confecționate chiar în uzină. Cum de 
s-a acceptat așa ceva ? Se știe că, 
prin lege, acest lucru este interzis, 
în 5 000 de exemplare, .foaia volantă 
a făcut cunoscute prevederile iegale 
referitoare la gospodărirea rațională 
a energiei electrice. Cu toate acestea, 
ele s-au încălcat

Zgirciți spiritul gospodăresc,

însoțind o echipă a inspectoratului 
treprinderea „1

7
teritorial în controlul efectuat la în 
Mai“ din Ploiești

APLICAREA PROGRAMULUI DE REDUCERE 
A DURATEI SÂPTĂMÎNII DE LUCRU

Mw categorii de oameni 
ai muncii au beneficiat

ieri de prima lor zi liberă
La munte, la sport, 

la spectacole
Ieri, aproape 3 000 de 

muncitori, ingineri și teh
nicieni din „sectoarele
calde" de 
derea „23 
București

la intreprin- 
August" din 
au benefi

ciat de prima lor zi 
liberă, potrivit Progra
mului de reducere a 
duratei săptămînii de lu
cru. O binemeritată zi de
odihnă și relaxare acor
dată cu prioritate celor 
care topesc metalul pentru 
a-i da formele și contu
rurile pieselor necesare 
'celorlalte secții ale acestei 
mari citadele a industriei

de 
această situație însoțind cîteva zile, 
prin sectoarele de fabricație, prin bi
rourile întreprinderii, o echipă a 
Inspectoratului teritorial Prahova 
pentru controlul gospodăririi fondu
rilor fixe, combustibililor și energiei. 
Iată, la oțelărie s-a aplicat un com
plex de măsuri tehnico-organizatori- 
ce in vederea elaborării otelului li
chid cu un consum mai redus de ener
gie. Efectele ? La sfîrșitul lunii ia
nuarie s-a obținut o economie de 
16 750 kWh. „Dorim — arăta șeful

pe secție. Nu există om cu care să 
nu fi stat de vorbă, să nu-i fi atras 
atenția asupra consumului, de com
bustibili, de energie electrică. Și, 
în felul acesta, treptat, o pu
ternică opinie de masă în favoa
rea economisirii energiei. Acum sînt 
puțini cei care mai lasă să meargă 
mașina „în gol" sau becul aprins 
cînd pleacă după treburi. Spirit de 
înaltă exigență gospodărească dove
desc și muncitorul specialist de la 
secția de construcții metalice Focșa 
Esic, lăcătușul Nicolae Coman de la 
montaj general, șeful de atelier de 
la secția M-5, maistrul Ion Vasilescu.

Raidul-anchetă întreprins în în
treprinderea ploieșteană a scos în 
relief și diferite ipostaze ale risipei 
de energie electrică, tolerate de 
unii din șefii de secție și de 
ateliere, cit și de unii șefi 
de servicii funcționale. Ne aflăm

multă lumină...!— Ce
— Nu, ce multă risipă I

Desen de Ștefan COCIOABA

cum nu știau nimic despre dimen
siunile risipei. Nu știau sau nu do
reau să știe, la fel ca si maistrul 
Nicolae Constantinescu, de la atelie
rul „danturări". care plecase la o 
ședință de instructaj lăsind becul să 
ardă ore întregi în biroul său. 
Dintr-o proastă înțelegere a ceea 
ce înseamnă , „solidaritatea" cu 
șeful. Petre Eiie, un bun muncitor 
de altfel, ne-a spus : „Ce atîta zar
vă pentru un bec aprins!. Ce vreți 
să-l sancționați pentru..." Poate că 
n-am fi luat în seamă această re
plică ce trădează o anumită in
diferență față de irosirea ener
giei electrice, dacă ea nu s-ar fi 
repetat, intr-o formă sau alta, și în 
alte locuri pe unde am trecut. Sîntem 
în atelierul R.M. al sectorului meca
no-energetic (deci, tocmai în com
partimentul ce se ocupă de urmări
rea consumului de energie electrică). 
Am văzut mașini care mergeau „in 
gol", am depistat controlori de cali
tate— Marin David și Nicolae Teo- 
dorescu — ce lipseau de la bancul 
de lucru, dar unde becul de 300 W 
ardea ; am numărat 400 de tuburi 
electrice de 40 W, care concurau za
darnic cu lumina soarelui ce invada
se atelierul (era ora 12,00); am vă
zut o mulțime de compresoare din care 
aerul ieșea afară, vijelios, prin gar
niturile neetanșe. Deci. în concluzie 
— gravă risipă de energie. Și toc
mai in această situație, maistrul Ni
colae Preda s-a găsit să se zburleas
că la inspector. „Ce-i gaură-n cer I 
Și de ce mă rog să răspund eu ?

■ N-avem aici electrician ?“
Nici la maistrul de întreținere, 

Gheorghe Grigore, nici la șeful de 
atelier, ing. Romeo Hanganu, n-am 
observat o atitudine cît de cit res
ponsabilă in fata acestei situații. Am 
stat de vorbă și cu secretarul orga
nizației de partid din atelier, tova
rășul Gheorghe Gheorghe. Unde ? în 
fata gazetei de perete, monumentală, 
dar goală, și am discutat despre ac
tivitatea de propagandă și de edu
cație in vederea creșterii răspunde
rii muncitorești fată de buna gos
podărire a energiei. Mai 
nu s-a întreprins in acest 
nici în adunările generale ale 
nizatiei de bază, nici pe linie 
cală. N-au fost folosite nici mijloa
cele de propagandă vizuală, 
măcar acea foaie volantă de

nimic 
sens 

orga- 
sindi-

Nici 
care

in văzul directori
lor, al ingineri
lor șefi, al șefilor 
de servicii. De 
altfel, chiar juris
consultul.
cu legea in mină, 
a fost găsit iro
sind energia elec
trică. încâlcind 
legea.

La serviciul me
cano-energetic am 
răsfoit un 
de măsuri, 
cuprinde 14 
tiuni privind 
nomisirea , 
giei electrice. 
1978, 
carea lor, trebuie 
să se obțină 
economii de peste 
1 000 MWh. Un lu

cru bun. Dar, planul în sine nu 
înseamnă totul. El trebuie realizat la 
termen. Or. incă de la început se 
observă amînări și tergiversări în în
făptuirea acțiunilor stabilite. Să 
luăm, de pildă, măsura : compensa
rea factorului de putere la valoarea 
de 0.93—0,95. în scopul diminuării 
pierderilor de energie electrică din 
rețelele de transport. (Eficienta — 
economisirea a 30 MWh). Trebuia a- 
plicată în anul trecut. Am găsit-o. și 
în planul pe 1978 și plasată, ca ter
men, tocmai în luna iulie. Deci, iar 
amînări și tergiversări...

Sint intîmplătoare asemenea acte 
de risipă ? Nu ! Consiliul de control 
muncitoresc din unitate n-a efectuat 
în 1977 nici o analiză, nici un studiu 
sau vreun control privind buna gos
podărire a resurselor energetice. Nici 
comisiile de specialitate de pe lingă 
acesta n-au făcut mai nimic în a- 
ceastă direcție. Am cercetat și pla
nul de acțiune al comitetului de 
partid din acest an. Pentru acest tri
mestru. nimic despre analizarea fe
lului cum se acționează in scopul 
creșterii responsabilității fiecărui co
munist. fiecărui om al muncii in 
domeniul gospodăririi energiei elec
trice. Dată fiind necesitatea impe
rioasă — care s-a desprins și din 
ancheta noastră — a unei susținute 
munci politice și organizatorice pe 
tărimul economisirii stricte a ener
giei. a unei permanente și dinamice 
munci educative, am sugera comite
tului de partid să-și propună o a- 
naliză aprofundată, urmată de ac
țiuni concrete in acest sens. De alt
fel. aceasta a fost și concluzia care 
a reieșit din discuțiile purtate cu se
cretarii adjuncti ing. Mihai Matees- 
cu și Avei Tamaș, cu alti membri 
ai biroului comitetului de partid din 
intreorindere. Numai prin aplicarea 
efectivă a măsurilor prevăzute in 
programele elaborate, numai printr-o 
puternică opinie de masă împotriva 
risipitorilor de energie electrică se 
va ajunge ca si la întreprinderea 
„1 Mai" din Ploiești, consumurile de 
energie electrică să fie simțitor re
duse, să se încadreze strict în re
partițiile planificate. în interesul 
unității, în interesul economiei na
ționale !

noastre. Acești oameni 
din locurile denumite „cu 
foc continuu" nu s-au mai 
aflat ieri, simbătă, la lo
cul lor de muncă. Unii 
s-au dus la clubul sportiv 
„Metalul", pentru a par
ticipa la întrecerile dintre 
reprezentanții sectoarelor 
calde. în cadrul Cupei 
„16 Februarie" la șah și 
tenis de masă. Cei de la

omul

plan 
care 
ac- 

I eco- 
ener- 

în 
prin apli-

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scinteii"

O sarcină urgentă în agricultură:

PREGĂTIREA MAȘINILOR Șl UTILAJELOR
PENTRU LUCRĂRILE DE PRIMĂVARĂ

Deși în ultima perioadă în unele 
zone ale tării a nins, filele calenda
rului arată că au mai rămas puține 
zile pină la începerea campaniei de 
primăvară. Iată de ce. pentru efec
tuarea la timp și de bună calitate a 
lucrărilor agricole se impune ca. in 
cel mai scurt timp, să se încheie re
pararea tractoarelor, mașinilor și uti
lajelor. De altfel, așa cum se pre
vede în programul întocmit de Mi
nisterul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, această acțiune trebuie 
încheiată în toate unitățile agricole 
pină la 20 februarie. Există deci un 
motiv in plus ca in această perioadă, 
mecanizatorii, mecanicii de atelier 
din stațiunile pentru mecanizarea 
agriculturii și întreprinderile agricole 
de stat să urgenteze pregătirea ma
șinilor necesare in campania de pri
măvară.

Ce arată datele statistice centrali
zate la ministerul de resort ? Pină la 
șase februarie, in stațiunile pentru 
mecanizarea agriculturii au fost repa
rate 80 la sută din tractoare, 94 la 
sută din cultivatoare, 93 la sută din 
combinatoare, 98 la sută din se-

mănătorile pentru prășitoare, 88 la 
sută din semănătorile pentru păioase 
și legume. 90 la sută din mașinile 
de plantat cartofi ș.a. Se poate apre
cia deci, că la marea majoritate a 
mașinilor agricole pregătirile tehnice 
s-au .încheiat. Totuși, ca și în alți 
ani, tocmai acum, cind perioada de 
reparații se apropie de sfirșit, se 
constată o anumită încetinire a rit
mului de lucru. Bunăoară, în decada 
21—31 ianuarie, repararea tractoare
lor a avansat numai cu 10 procente, 
deși lucrările sînt rămase in urmă 
față de graficul întocmit.

Desigur, situația diferă de la un 
județ ia altul. Astfel, se remarcă, 
prin activitatea desfășurată si rezul
tatele obținute, colectivele din stațiu
nile pentru mecanizarea agriculturii 
din județele Argeș, Bacău. Botoșani. 
Vîlcea, Vrancea, Buzău ș.a. în 
schimb, repararea tractoarelor este 
rămasă în urmă în județele Tulcea, 
Brașov, Satu Mare, Mureș, Vaslui, 
Olt, Ilfov, Dîmbovița ș.a., unde lucră
rile au demarat mai greu și s-au 
desfășurat înt.r-un ritm, mai lent. De 
asemenea, în ultimele două decade

a avansat mai anevoios și repararea 
mașinilor agricole. Lucrările trebuie 
urgentate și în întreprinderile agri
cole de stat, unde, pină la 11 februa
rie, au fost reparate 87 la sută din 
tractoare. 96 la sută din grapele cu 
discuri, 90 la sută din semănătorile 
pentru plantele prășitoare, 91 la sută 
din mașinile de plantat cartofi ș.a.

Pe măsură . ce iama se apro
pie de sfirșit, mecanizatorii sint 
tot mai mult solicitați la dife
rite lucrări pe cimp : administra
rea îngrășămintelor naturale și chi
mice. stropiri în livezile de pomi 
ș.a. Practica dovedește, totodată, că 
tractoarele și mașinile agricole cu 
reparații mai grele sint lăsate de 
obicei la urmă. Deci trebuie să se 
depună un volum mai mare de mun
că pentru pregătirea lor. De aceea, 
este necesar ca în aceste zile meca
nicii din I.A.S. și S.M.A. să-și inten
sifice eforturile, să se asigure o mai 
bună organizare a muncii și să ter
mine cît mai repede reparațiile. Cu 
cît se apropie primăvara, cu atit va 
fi mai puțin timp pentru efectuarea 
lor.

întrucît, în această perioadă, se 
desfășoară recepția mașinilor și uti
lajelor, trebuie acordată o deosebită 
atenție calității reparațiilor efectuate, 
în unele unități există tendința să 
se considere terminate reparațiile, 
deși mașinile mai necesită anumite 
remedieri. Simbătă, 11 februarie, to
varășul Vasile Iordan, tehnician la 
S.M.A. Budești-Ilfov, ne spunea, 
foarte sigur pe el. că repararea trac
toarelor și mașinilor necesare in cam
pania de primăvară s-a încheiat. Ce 
am constatat însă după aceea ? în 
unu! din ateliere, mecanizatorul Ma
rin Andrei, de la secția de mecani
zare Luica, abia terminase... de de
montat tractorul pe care urma să-1 
repare. De asemenea, la alte trei 
tractoare mai era încă serios de lu
cru pentru ca să se poată spune că 
reparațiile sînt intr-adevăr încheiate, 
în curtea stațiunii, opt semănători de 
porumb ale secției de mecanizare 
Gruiu, acoperite pe jumătate de ză
padă. ne-au fost prezentate ca fi
ind reparate. Dar. cu toată ză
pada de pe ele, deficiențele erau evi
dente. De altfel, nu trebuie să fii de

secția turnătorie oțel, care 
au doi combatanți la șah 
— Dinu Drăgoi si Andrei 
Lungu — au trăit emo
țiile firești ale disputei. 
La aceeași oră, doi mem
bri ai colectivului trăiau
emoții și mai mari : Ele
na Dănilă Berindei și Ni- 
eolae Tomina se aflau în 
fața -ofițerului stării ci
vile. La acest moment
solemn al vieții lor au ți
nut să fie prezenți și co
legii Constanța Croitoru, 
Elena Riciu, familia Bo- 
gaciu și alții. N-a lipsit, 
bineînțeles, Gheorghe Chi- 
vu, cel care i-a format ca 
muncitori de nădejde în 
această secție. De prisos 
să spunem că nuntașii 
s-au bucurat din plin de 
această zi liberă, că tî- 
năra familie va beneficia, 
încă din primul an, de 12 
zile libere in plus, aproa
pe încă un concediu.

în secție, după cum re
zultă din cele de mai sus, 
lucrează și femei. Cum 
și-au folosit ele diminea
ța de ■ ieri ? Olga Moldo- 
veanu are trei copii. Mări, 
ce-i drept. Dar ea singură 
trebuie să le poarte de 
grijă, să se intereseze

cum merg cu școala ; so
țul Olgăi lucrează la „Da- 
cia-service" in străină
tate. Maria Malion, mie- 
zuitoare, mărturisește că 
această zi liberă înseam
nă pentru femei un bun 
prilej1 de a mai pune la 
punct, in tihnă, treburile 
casei. „La prinz, o să ne 
adunăm cil copiii din nou 
în jurul mesei, moment 
de care nu ne bucuram 
pînă acum decît dumi
nica". In alte familii, unde 
doar soțul are, deocam
dată, zi liberă, cum este 
cazul șefului de echipă 
Dumitru Vasile, treburile 
gospodărești și grija co
piilor cad in seama lui. 
Alți 30 dintre membrii 
secției au folosit diminea
ța pentru a face cumpă
răturile necesare rucsa
cului. Dacă in jurul orei 
13.30 in fața biroului de 
informații din Gara de 
Nord ați văzut un grup 
vesel, să știți că erau cei 
de la „23 August". în tre
nul care pleca Ia ora 
14,10, două vagoane au 
fost rezervate celor din 
„sectoarele calde", dornici 
să respire aerul proaspăt 
și rece al Bucegilor.

— Peste o sută de mun
citori din secțiile de tur
nătorie și forjă, împreună 
cu soțiile și copiii, s-au 
înscris la excursia orga
nizată la Bușteni, de că
tre consiliul pentru edu
cație și cultură din între
prindere — ne spune to
varășul Dumitru Dumi
trescu, președintele con
siliului. Seara ne-o vom 
petrece Împreună — cu 
dans și concursuri dis
tractive, dotate cu diplo
me și cupe — iar ziua de 
duminică — pe pirtiile de 
schi și săniuș. Pentru cei 
care rămin în București, 
arh procurat simbătă 
seara un mare număr de 
bilete la ansamblul „Rap
sodia română" și la alte 
spectacole.

—- Ne-am bucurat mult 
de această zi liberă, ne 
spunea tovarășul Ștefan 
Boțea, secretarul organi
zației de bază de la tur
nătoria de oțel. Nu am

cuvinte să exprim îndea
juns recunoștința oame
nilor pentru grija pe care 
partidul ne-o poartă și 
nouă, celor care muncim 
în preajma focului, pen
tru îmbunătățirea con
tinuă a condițiilor noastre 
de muncă și viată. La 
Conferința Națională a 
partidului s-a subliniat că 
trecerea la săptămina de 
lucru redusă se realizea
ză în condițiile creșterii 
continue a productivității 
muncii, a eficienței în
tregii noastre activități. 
Cu alte cuvinte, depinde 
de munca noastră. în 
luna ianuarie am muncit 
bine, planul a fost înde
plinit la toți indicatorii.

Ziua de repaus este de
osebit de utilă și pentru 
utilaje. Sau — mai bine 
zis — pentru repararea și 
întreținerea lor. Șeful 
secției turnătorie oțel, in

ginerul Ion Feleagă, ne 
demonstrează că luni se 
va lucra cu randament 
sporit, nu numai pentru 
că oamenii vor fi mai 
odihniți, ci și pentru că 
utilajele vor fi gresate, 
reglate. în acest răstimp, 
se vor face chiar și unele 
reparații la podurile ru
lante, console și altele, 
pentru care ar fi trebuit 
oprită funcționarea lor, 
ceea ce reprezintă o im
portantă economie de 
timp productiv.

Cu toate că un mare 
număr de oameni ai „sec
toarelor calde" au avut 
simbătă zi liberă, cuptoa
rele nu și-au stins flacăra. 
Oțelarii și echipele de 
întreținere s-au aflat la 
posturi. Dar de această 
zi liberă vor beneficia și 
ei, prin rotație, astfel in
cit, practic, munca nu va 
înceta aici niciodată, (Ro- 
dica Șerban).

Bună dispoziție, muncă 
rodnică

Colectivul de muncă de 
la uzina cocso-chimică a 
Combinatului siderurgic 
Hunedoara a beneficiat 
de prima zi liberă, in 
conformitate cu Progra
mul adoptat de Conferin
ța Națională a partidului 
de reducere a duratei 
săptămînii de lucru.

— îmi exprim întreaga 
recunoștință, bucuria mea, 
a familiei și a colegilor 
mei. pentru această nouă 
mărturie a grijii deosebi
te cu care ne inconjoară 
conducerea partidului- și 
statului, personal tovară
șul Nicolae Ceaușescu — 
ne spune muncitorul Au
rel Radu. Prima noastră 
zi liberă am considerat 
că ar fi bine s-o petrecem 
tot în colectiv, împreună 
cu familiile noastre, la 
casa de odihnă a combi
natului, situată pe malul 
lacului Cinciș.

Gînduri asemănătoare., 
ne-au împărtășit și alți 
muncitori ai uzinei, care . 
incă de pe acum își: fac . 
proiecte pentru frumoa- 
sele zile libere din sezonul 
cald. Mulți din cocsarii

care au autoturisme pro
prii se gindesc la ieșiri 
„in coloană", la iarbă ver
de. Alții, printre care și 
Constantin Ungureanu, 
și-au propus ca, împreună 
cu copiii lor. să folosească 
lunar aceste finaluri de 
săptămînă pentru excursii.

O zi de odihnă și de 
distracție obținută prin 
muncă. După cum ne spu
nea tovarășul Andrei Pe
trescu. secretarul de partid 
al uzinei, in luna ianuarie 
s-au realizat suplimentar 
peste 530 tone cocs, pro
ductivitatea muncii reali
zată fiind mai mare, fată 
de prevederi, cu 1 795 lei 
pe fiecare lucrător. în 
februarie s-au acumulat, 
pînă acum, mai mult de 
100 tone cocs peste plan. 
Aceasta este, de fapt, ur
marea directă a pregătiri
lor temeinice, a măsurij- 
lor ■ țeh'nico-organizat.oi’icfț 
eficiente ce se înfăpțuiesjj 

■la. fiecare loc de muncă; 
pentru ca activitatea "cor 
lectivului să fie cit mâi 
spornică. (Sabin Ionescuy.

b n
UN ULTIM ȘURUB STRÎNS 

ȘI MAȘINILE POT IEȘI ÎN 
CÎMP. Tovarășul Jean Iorga, in- 
ginerul-șef al cooperativei agrir 
cole Șoldanu-Ilfov. împreună cu 
Petre Cazacu. șeful secției ds 
mecanizare (fotografia de sus) 
revizuiesc încă o dată călită^ 
tea reparațiilor efectuate.

„ ORA 8 DIMINEAȚA. A tre
cut o jumătate de oră de la în
ceperea programului de lucru. 
Cu toate acestea, mecanizato
rii Tudor Troie. Radu Cernes- 
cu. Ștefan Vlaicu și alti cițiva 
colegi de la secția de mecani
zare Gruiu-Ilfov (fotografia din 
stingă jos) nu au ajuns incă la 
locul de muncă.

MAȘINA DE ÎMPRĂȘTIAT 
AMENDAMENTE DIN IMAGI
NE (fotografia din dreapta — 
jos) fisurează în scriptele sta
țiunii pentru mecanizarea agri
culturii din Budești-Ilfov ca 
fiind reparată. Numai că in 
realitate ii lipsește un cuplaj de 
la sistemul do acționare a ben
zii transportoare si. in conse
cință. nu poate funcționa I

Foto : E. Dichiseanu

stricta specialitate ca sa observi că, 
în loc de opt secții de lucru — cum 
s-a stabilit să fie echipate — semă- 
nătorile in Cauză aveau montate nu
mai șase. în imediata apropiere, din 
opt grape cu discuri — considerate 
ca fiind reparate — numai patru 
aveau montate lamele pentru nive
larea terenului. O mașină de- admi
nistrat amendamente era și ea „re
parată", dar... ii lipsea un cuplaj de 
la sistemul de acționare a benzii 
transportoare. Cu alte cuvinte, repa
rațiile erau terminate, dar mai tre
buia umblat pe ici, pe colo, prin 
punctele esențiale...

întreprinderi indus- 
trebuie să se 

livrarea

Subliniind încă o dată necesitatea 
unei mai bune organizări a muncii si 
folosirii din plin a timpului de lucru 
in unitățile de reparații, se cuvine 
menționai că pentru încheierea cit 
mai grabnică a reparațiilor trebuie să 
se asigure și piesele de schimb de

către un șir 
triale. în special, 
impulsioneze producerea , și 
pieselor de schimb pentru tractoare. 
Factorii de răspundere din Minis
terul Industriei Construcțiilor de Ma
șini și Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare au analizat in 
repetate rînduri situația, au întocmit 
grafice și programe de măsuri pen
tru îmbunătățirea aprovizionării cu 
piese de schimb. Acum se cere să se 
acționeze stăruitor pentru ca măsurile 
stabilite să se traducă în fapte și uni
tățile agricole să 
tîrziat piesele de 
pentru terminarea reparațiilor.

După cum se știe, toate lucrării.' 
de pregătire a terenului si semănat 
se efectuează mecanizat și. deci, suc
cesul campaniei de primăvară depin
de în măsură hotăritoare de buna 
funcționare a tractoarelor si mașini

primească neîn- 
schimb necesare

lor agricole. Campania de primăvară 
este aproape în exclusivitate campa
nia mecanizatorilor. Iată de ce efor
turile lucrătorilor din unitățile agri
cole trebuie împletite cu cele ale 
muncitorilor din întreprinderile in
dustriale producătoare de piese de 
schimb, pentru pregătirea in cît mai 
bune condiții a tuturor tractoarelor, 
mașinilor și utilajelor. Concomitent 
cu încheierea grabnică a reparațiilor, 
organele agricole, specialiștii din 
unități au datoria să dea dovadă de 
maximă exigență și răspundere la 
recepția fiecărui tractor și a fiecă
rei mașini ieșite din reparație. Toate 
utilajele trebuie să funcționeze ire
proșabil, pentru că de aceasta depin
de in măsură hotăritoare efectuarea 
la timp și la un nivel calitativ su
perior a lucrărilor agricole în cam
pania care se apropie.

Ion TEODOR
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e eroism
(Urmare din pag. I)
cordoanele de polițiști și militari, 
apoi au asediat localul chesturii de 
politie din Ploiești silind autoritățile 
să pună in libertate pe delegații lor 
ce fuseseră arestați.

Partidul a fost conducătorul lupte
lor muncitorimii ceferiste, pentru a 
căror organizare și coordonare a fost 
creat, în martie 1932, Comitetul Cen
tral de acțiune al muncitorilor cefe
riști, avînd ca secretar pe Gheorghe 
Gheorghiu-Dej — lupte care au cu
noscut, în desfășurarea lor, asemenea 
momente cum au fost grevele c,u ocu
parea întreprinderii desfășurate in 31 
ianuarie și 2 februarie 1933 la Ate
lierele C.F.R. „Grivița" din București 
și încheiate victorios prin acceptarea 
principalelor revendicări. inclusiv 
dreptul la existența legală a comite
tului de intreprindere. Alte asemenea 
acțiuni au avut loc la Atelierele 
C.F.R. Nicolina Iași, unde greviștii, 
împreună cu populația venită in spri
jinul lor, au opus rezistentă unită
ților militare ce pătrundeau în ate
liere ; la Galați, unde greviștii au 
ajuns la ciocniri sîngeroase cu 
forțele represive ; la Pașcani, unde 
ceferiștii au organizat o demonstra
ție încheiată cu o întrunire in fața 
sediului sindicatului ; la Cluj, unde 
greviștii au determinat pe soldați să 
nu execute ordinul de a deschide fo
cul ; la Oradea, unde muncitorii au 
demonstrat împotriva stării de ase
diu, la Brăila, Constanta, Brașov, 
Timișoara.

Creșterea în amploare și combati
vitate a luptei ceferiștilor șl petro
liștilor. dîrzenia cu care au ripostat 
represiunilor în principalele centre 
feroviare și în Valea Prahovei au 
stirnit furie și derută în rindurile 
guvernanților care au trecut la . in
staurarea stării de asediu, urmată de 
arestarea a peste 1 600 militant! re
voluționari, dizolvarea a numeroase 
organizații antifasciste. Muncitorii nu 
au cedat. Sub îndrumarea nemijloci
tă a organizațiilor de partid, fero
viarii de la „Grivița", baricadați în 
ateliere, au declanșat o nouă și pu
ternică grevă la 15 februarie, cerind, 
odată cu revendicările economice, 
ridicarea stării de asediu, recunoaș
terea comitetului de fabrică, elibe
rarea greviștilor arestați.

O trăsătură caracteristică a lupte
lor muncitorești din februarie 1933 
a constituit-o amploarea și diversi
tatea acțiunilor de solidaritate ale 
maselor populare din întreaga țară. 
Delegați ai întreprinderilor Malaxa, 
Vulcan, Herdan, Saturn, al munci
toarelor de la Regie au luat cu- 
vintul la întrunirile ținute la Ate
lierele C.F.R. „Grivița", asigurîndu-i 
pe greviști de sprijinul lor și adu- 
cindu-le alimente. După reprimarea 
singeroasă a grevei de la Atelierele 
„Grivița", în numeroase întreprinderi 
din Cluj, Iași, Galați, Brașov, Ora
dea, Pașcani, Turnu-Severin, Tg. Mu
reș, Buhuși, Valea Trotușului, Mediaș, 
Brăila, Valea Jiului muncitorii și șo
merii au organizat întruniri de pro
test, au declarat greve de solidarita
te cu feroviarii, au trimis moțiuni 
de încurajare și ajutoare bănești gre
viștilor arestați. în fabrici din Reșița, 
Timișoara, Bacău, Brașov, Constanța, 
Arad, Tulcea au fost arborate stea
guri roșii simbolizînd cinstirea me
moriei ; revoluționarilor Uciși ' de for
țele represive. Muncitorii' petroliști 
de la Astra Română și Steaua Româ
nă au salutat prin intonarea Inter
naționalei, în gara Cîmpina, trenu
rile care transportau la Doftana pe 
conducătorii luptelor din 1933.

Maturitatea politică și capacitatea 
organizatorică dovedite de Partidul 
Comunist Român in conducerea bă
tăliilor de clasă din 1933 i-au sporit 
mult autoritatea în rindul maselor 
populare, care s-au putut convinge 
„pe viu" că P.C.R. reprezintă cea 
mai înaintată și combativă forță po
litică a țării, exponentul intereselor 
fundamentale ale întregului popor, 
singur în măsură a-1 conduce, cu 
prețul oricăror jertfe. în lupta de 
eliberare socială și națională, împo
triva tendințelor de fascizare a tării.

Luptele din 1933 au marcat un mo
ment important în procesul de călire 
revoluționară a partidului. în focul 
acestor lupte, partidul și-a îmbo
gățit experiența politică, s-a în
tărit din punct de vedere organi
zatoric, și-a lărgit legăturile cu 
masele. Asemenea unui magnet cu 
forță irezistibilă, el a atras in rindu
rile sale pe cei mai înaintați și mai 
dîrji muncitori revoluționari, conso- 
lidîndu-și baza proletară. Cea mai 
prețioasă concluzie desprinsă de 
partid , a constat în intensificarea e- 
forturilor in vederea realizării uni
tății de acțiune a clasei muncitoare,

tv

I I

mimcitoresc
ca nucleu al coaliției largi a forțe
lor democratice și progresiste.

Profunde implicații 
asupra vieții 

social-politice
în pofida singeroasei reprimări a 

acțiunilor proletariatului, a arestării 
și condamnării militantilor revoluțio
nari care le-au condus în diferite 
centre ale țârii, muncitorimea a ob
ținut o importantă victorie politică. 
Aceasta ș-a concretizat în satisfacerea 
unora dintre principalele revendicări: 
ridicarea stării de asediu ; înlăturarea 
guvernului ultrareacționar Vaida : 
sistarea aplicării celei de-a treia 
„curbe de sacrificiu" ; încetarea con
cedierilor ; plata pensiilor și sala
riilor restante ; acordarea ajutorului 
de șomaj ; rechemarea din țară a 
„consilierilor" străini.

în perspectiva evoluției istorice, 
eroicele lupte proletare din 1932— 
1933 au constituit O RIPOSTA 
DÎRZA DATA TENDINȚELOR DE 
FASCIZARE A ȚARII, RIDICÎND 
PE O TREAPTA SUPERIOARA 
LUPTA ÎMPOTRIVA FASCISMU
LUI.

Ca primele mari bătălii revoluțio
nare ce au avut loc, după instau
rarea dictaturii hitleriste în Germa
nia. luptele din februarie 1933 au 
avut și o incontestabilă însemnătate 
internațională, reflectînd cu vigoare 
hotărîrea proletariatului român de a 
se opune cu toate forțele barbariei 
fasciste. O dovedește de altfel puter
nicul lor ecou peste hotare, ca și 
larga mișcare de solidaritate cu pro
letariatul român desfășurată în zeci 
de țări de pe toate continentele — 
din Uniunea Sovietică, Polonia, 
Anglia, Franța, pînă in Argentina 
și Australia. Evident, de pe alte 
poziții de clasă, dar totuși • eloc
ventă este concluzia oficiosului 
marelui capital francez, „Le Temps": 
„Evenimentele care au sfirștt prin 
introducerea stării de asediu in 
România ar trebui să pună pe gin- 
duri toate statele europene. Nu 
putem să nu subliniem faptul că 
mișcarea comunistă din România 
s-a manifestat intr-o formă atit de 
acută".

în perioada care a urmat, Partidul 
Comunist Român și-a lărgit și in
tensificat activitatea antifascistă. în 
rezoluția plenarei lărgite a C.C. al 
P.C.R. din iulie 1933 se sublinia că 
„Partidul trebuie să desfășoare larg 
mișcarea antifascistă, explicînd ma
selor procesul de fascizare a Româ
niei și întărind lupta contra organi
zațiilor fasciste (Garda de Fier, na
ziștii)".

Cerință cu atît mai imperioasă cu 
cit în decembrie 1933 legionarii l-au 
asasinat pe primul ministru I. G. 
Duca. „Fcriți-vă de oamenii sîngclui" 
— avertiza Iorga, care peste cîțiva 
ani avea să fie și el ucis de Garda 
de Fior.

Sub puternica înrîurire a valului 
luptelor revoluționare din 1932—1933 
s-a dezvoltat procesul de maturizare 
politică a maselor populare, de atra
gere a acestora la lupta împotriva fas
cismului. Apar caracteristice în acest 

.șens întemeierea. în ianuarie 1933, a 
Frontului Plugarilor, sub conducerea 
.doctorului Petru Groza, organizație 
de masă a țărănimii, cu pronunțat ca
racter- antifascist ; crearea, in iu
nie 1933, a Comitetului Național 
Antifascist, în conducerea căruia acti
vau personalități prestigioase ale vie
ții politice și culturale — Iorgu Iordan, 

Petre Constantinescu-Iași, Radu Cernă- 
tescu, Tudor Bugnariu, Scarlat Calli- 
machi, Ilie Cristea, C. Motaș și alții, 
în toamna anului 1934. urmărind în
tărirea organizației cu cadre revolu
ționare provenite din rindurile tine
retului muncitoresc, Secretariatul C.C. 
al P.C.R. a desemnat ca reprezentant 
al tineretului din Capitală în comitet 
pe tovarășul Nicolae Ceausescu, pe 
atunci în virstă de 16 ani.

Este meritul Partidului Comunist 
Român că, încă de la primele mani
festări ale fascismului în viata poli
tică, a demascat cu vigoare esența sa 
antipopulară și antinațională, a ac
ționat stăruitor pentru unirea tutu
ror forțelor democratice intr-un front 
național antifascist, reușind astfel să 
bareze pentru un timp ascensiunea 
fascismului la putere și înrobirea ță
rii Germaniei naziste.

Jertfele aduse de clasa muncitoare 
cu 45 de ani în urmă rodesc in im- 
plin.irile României socialiste. Preluînd 
torța înaintașilor, o purtăm spre noi 
izbînzi. sub stindardul Partidului Co
munist Român. -

Tudor OLARU

Pentru acest spectacol, Teatrul Mic din 
București a obținut la recenta ediție a Festiva
lului de teatru contemporan de la Brașov 
(23—29 ianuarie 1978) patru din cele 
mii acordate, și anume:

— Premiul pentru 
prezentat în festival;

— Premiul pentru 
Cătâlina Buzoianu ;

— Premiul special

cel mal bun

regie, acordat

zece pre-

spectacol

regizoarei

“__  ’ . ' I al juriului, acordat actri
ței Oiga Tudorache pentru contribuția artistica 
și pedagogica deosebită la realizarea specta
colului ;

— Premiul pentru debut acordat Rodlcăl Ne
grea, studentă 
jului Tillie.

la I.A.T.C., interpreta persona

Piesa aceasta â 
turgului american 
Zindel, tradusă in 
nește de Alf Adania, evo
că pe o mare întindere a 
ei scene 
unei 
„soartă" 
cietății. 
eroinele 
desigur, 
mizeria 
tă. Beatrice t 
Tillie și Ruth, trăiesc in 
timpurile explorării taine
lor atomului și debarcării 
omului pe Lună, într-o ai

de „slum", într-o 
mizeră și pro- 

a adăpostit 
zarzavagerie. 

pierde, se ăgi- 
însuflețită de

drama-
Paul 

româ-

atroce din viața 
familii azvîrlite de 

la marginea so- 
Soarta este pentru 

lui Paul Zindel, 
și un dat social : 
materială cumpli- 

și fiicele ei, 
, trăiesc

ales din forța iluziei. Ati
tudini aparent capricioase, 
dar motivate, din păcate 
patologic — pe care spec
tatorii le urmăresc, rînd pe 
rînd, cu înțelegere, milă.

supusă, pe atît de îndîrji- 
tă în preocupările ei), 
ci este, totodată, o întruchi
pare a vocației, de nimic 
tulburate, a geniului știin
țific.

Mai mult decît valoarea 
unui text, numeroasele 
premii acordate „Efectului" 
încununează un succes 
deosebit al artei spectaco
lului. O artă care azi. la 
noi. presupune nu numai 
„fidelă" transpunere sceni
că. ci și interpretare, re- 
gîndire și redistribuire de 
accente ideatice și estetice, 
strădania unui impact cu 
spectatorul român de azi.

în interpretarea Cătăli
nei Buzoianu. regizoare al 
cărui deosebit talent, 
teligență pătrunzătoare 
totodată imaginativă, a 
rei dăruire generoasă o 
tuează in fruntea genera
ției de artiști afirmați în 
urmă cu un deceniu — 
piesă ciștigă în complexi-

„Efectul razelor

in
și 

că- 
si-

DUMINICA, 12 FEBRUARIE 1978 
PROGRAMUL 1

8,00 Sportul pentru toți. Gimnastica 
la domiciliu.

8.15 Tot înainte !
9,05 Șoimii patriei.
9.15 Film serial pentru copii : „Cava

lerul Nigel“. Episodul 9.
9,45 Pentru căminul dumneavoastră.

10.00 Viața satului.
12.00 De strajă patriei.
12.30 Bucuriile muzicii.
13,00 Telex.
13,05 Album .duminical.
15.00 Campionatele internaționale de 

tenis de masă ale României.
16.45 Publicitate.
16.50 Cel mai bun continuă... Concurs 

de cultură generală și pregătire 
multilaterală.

17.50 Film serial : „Linia maritimă 
Onedin**. Regia : Gerald Blake.

18,40 Instantanee. O emisiune de Aristi
de Buhoiu.

19,00 Micul ecran pentru cei mici
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
19.50 Inițiativă și faptă comuniste. Con

tinuitate.
20.10 Antena vă aparține !
21.10 Film artistic : „Aeroport *75“.
22.50 Telejurnal.

PROGRAMUL 2
10,00 Concert educativ.

LUNI, 13 FEBRUARIE 1978 
PROGRAMUL 1

16,00 Telex.
16,05 Teleșcoaiâ.
16.30 Emisiune in limba maghiară.
19,00 Cintarea României. Ediția a II-a 

— faza de masă.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
19.50 Panoramic.
20.20 Roman-foileton : „Pagini din Co

media umană". Ultimul episod.
21.20 Mai aveți o întrebare ?
21,45 Melodii de Camelia Dăscălescu, 

Aurel Giroveanu și Temistocle 
Popa. /

22,00 Cadran mondiâl.
22.20 Telejurnal.

PROGRAMUL 2
16.30 ,,23 de oameni și muntele”.
16.50 Sanie cu zurgălăi. Melodii olte

nești interpretate de Maria Cio- 
banu.

17,05 Cenacluri ale tineretului.
17.40 Pentru căminul dumneavoastră.
17,55 întîlnire cu satira și umorul.
18.30 în alb și negru. Chico — lup... 

neînțeles.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
19.50 Film serial pentru copil : „Cuore".
20,15 Publicitate.
20.20 Actualitatea bucureșteană.
20.40 Seară de operă : „Fata din Vest4* 

de Giacomo Puccini.
22,00 Reportaj TV : „Continuitate”.

teatre
0 Teatrul Național București (sala 
mare) : Marele soldat — 11, Căru
ța cu paiațe •— 19, (sala mică) : 
Romulus cel Mare — 11: 15, Auto
biografie — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu” 
(Ateneul Român) : Concert pen
tru elevii școlilor generale. Diri
jor : Nicolae Racu — 11.
e Opera Română : Năpasta — 11, 
Lacul lebedelor — 19.
o Teatrul de operetă : Secretul 
lui Marco Polo — 10,30, Văduva 
veselă — 19,30.

• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra” (sala Schitu Mâgureanu): 
Răceala — 10,30, Micii burghezi —
19.30, (sala Grădina Icoanei) : Ti
neri căsătoriți caută cameră — 
15, Anecdote provinciale — 19,30.
• Teatrul Mic : Mania posturilor
— 15,30, Matca — 19.30.
• Teatrul de comedie : Plicul —
10.30, Cercul de cretă caucazian
— 19.
0 Teatrul „Nottara” (sala Ma- 
gheru) : Micul infern — 10, întoar
cerea fiului risipitor — 15, Patima 
fără sfîrșit — 19,30, (sala Studio) : 
Gaițele — 10,30, Oameni feluriți
— 19.
o Teatrul Giulești : Comedie fără 
titlu — 10; 15, Noaptea păcălelilor
— 19,30.

mosferă 
cameră 
miscuă 
cîndva 
Beatrice 
tâ ____ .......
cite un proiect fantast și mai 
ales de ură, zvîrcolindu-se 
într-o imposibil de finalizat 
nevoie de ordine, printr-un 
bric ă brac de vechituri în
grămădite la întîmplare, ca 

' într-o magazie :
coșuri de nuiele, 
prăfuite, sparte 
fundate, gata să 
șească si să se 
pună la prima 
(Reușitul decor al specta
colului semnat de Mihai 
Mădescu sugerează foarte 
bine spațiul închis, agresi
vitatea ori indiferența, de
zordinea lucrurilor — ce 
exprima la rindu-i starea 
dominantă a stăpînei fa
miliei), Casa „familiei" 
Hunsdorfer e, de asemenea, 
un edec al altor epave ale 
societății și ale vîrstei 
înaintate — muribunzi mai 
mult respingători — căci 
singura sursă de venit este 
îngrijirea unor băt.rini de 
care 
sează 
torva dolari pe lună.

Dar „soarta", pentru Paul 
Zindel, este reprezentată 
mai ales (trebuie să o spu
nem deschis și cu aceeași 
franchețe să recunoaștem 
în aceasta o limită a pie
sei) de zestrea biologică a 
eroinei, Beatrice (femeia 
aceasta care ' poartă nu
mele suavei și angelicei 
inspiratoare și eroine a . lui 
Dante), este tarată de ne
bunie. , „Țicnită". „Zălu
da", . î se spunea în tine
rețe cu o cruzime care 
condamnă desigur si me
diul. „Zăluda!" — îi va re
peta, peste ani, cu o cru
zime revelatoare fiica ei. 
Ruth, atinsă, de asemenea, 
de dementă. In inima, 
in mintea acestei femei (in
terpretată admirabil de Olga 
Tudorache) se ameste
că în chip ciudat ac
cente admirabile de non
conformism, dar și unele 
de anormală ignorare a 
obligațiilor fată de socie
tate și familie ; inteligenta 
și stupiditatea ; generozita
tea, dar și ura și cruzimea 
(fată de echilibrul. și forța 
morală a 
fată de 
știentă a 
fată de 
de fetițe) 
resemnare ; simțul dreptă
ții și al responsabilității 
(față de Ruth), cel mai 
adesea, cu un revoltător spi
rit de șicană; luciditatea și 
stările halucinatorii, hrănite 
de impulsuri — venind 
din inconștient, din frus- 

ytrările copilăriei și mai

ce 
o

se 
inutil

lăzi, roți, 
, paturi 
și des- 

se prăbu- 
descom- 
atingere.

copiii se dispen- 
în grabă contra cî-

propriei fiice, 
fericirea incon- 
bătrînei Nanny, 

iepurașul îngrijit 
; furia și blinda

asupra anemonelor"
de Paul ZINDEL

la Teatrul Mic

dar și cu dispreț și revoltă 
Si 
ce 
ce 
te

cu acel interes, mijlociu 
îl stirnesc „cazurile" 
nu vorbesc decît in par- 
despre condiția umană.

Din fericire, această la
tură sumbră, generată de 
caracterul limită al cazului 
și de naturalismul metodei 
scriitorului, este echilibrată 
— în „Efectul razelor 
gama asupra anemone
lor" — de o alta. Ea se dez
voltă prin intermediul per
sonajului Tillie. Tillie este 
excepția fericită, floarea 
rară ce crește din mucegai. 
Exemplarul minunat des
prins, ciudat, din 
configurație umană 
ciâlă;

Ea e 
pe care 
dezvălui
(vezi
cel final ce aduc în piesă 
o vină poetică de vibrație 
cosmică), în care Tillie șe 
identifică cu un atom ră
tăcit. poate, cîndva. într-o 
ferigă, dar desprins poate,, 
inițial, din Soare. Fetița a- 
ceasta nedreptățită si îm
povărată, de pretențiile, 
excentricitățile și de obtu
zitatea propriei, mame are 
nu numai puterea de a re
zista (pe, cit de, lucidă si

aceeași 
și so-

minuniisimbolul
o poate ascunde si 

natura, universul 
monologul inițial și

si vibrație 
crud și 
tonic, 
filmul

tate. gravitate 
poetică. Mai 
înaripat, mai 
odată, decit 
spirat după aceeași 
să ce a rulat pe ecranele 
noastre — spectacolul evo
că o situație de extremă 
disperare alături de o alta 
de mare speranță, lumi- 
nîndu-le violent.

Alternanța motivelor, ca 
și alunecările repezi de la 
grotesc spre sublim sint 
realizate prin metafore 
scenice contrastante — rea
lizate prin jocul actorilor 
(lucrat minuțios, elaborat 
în valențele sale), prin 
contribuția muzicii, prin 
gindireă plastică a imagi
nii scenice. O imagine bo
gată și complexă, conturată 
prin relațiile personajelor 
sau prin’ relația lor cu lu
crurile, dar sculptată ade
sea si cu ajutorul luminii ; 
prin dublarea . replicilor cu 
proiecții ce sugerează ob
sesii sociale, intime 
sul unor călătorii 
spatii astrale. /

Imagini care, din 
„transpun", ci orchestrează 
potențează si adîncesc di
mensiunile piesei.

Olga Tudorache abordea
ză rolul

mai 
tot- 
in- 

pie-

sau vi-
— prin

nou. nu

Beatricei după 25

de ani de teatru. Creația sa 
memorabilă poartă am
prenta experienței. Dar și 
a talentului neobișnuit. Si 
a unei alte virtuți speci
fice talentului adevărat : 
aceea de a se nega și desă- 
virși continuu. Căci există 
aici o bogăție de nuanțe, ce 
susțin bogăția de stări, ati
tudini, reacții, moduri de a 
da replica, de a o devansa și 
a sugera — mai neobișnuite 
chiar pentru Olga Tudo
rache însăși. Există o vir
tuozitate a schimbării măș
tilor, cu tranziții uluitoare, 
o variație a ritmurilor miș
cării, există acea virtuozi
tate a dansului pe cunoscu
ta melodie din „Cabaret" 
ce surprind și cuceresc.

Cine ar fi putut să tină 
piept acestei mari actrițe ? 
Cine ar fi reușit să-și îm
partă atenția publicului cu 
Olga Tudorache ? Cine ar 
fi putut face să prevaleze 
speranța și frumusețea a- 
supra singurătății, tristeții 
și deznădejdii ? Si totuși, 
minunea se întimplă. O 
face o tînără debutantă, 
micuță, cu un chip angelic, 
care joacă îneîntător copi
lăria cu ingenuitătile, ge- 
nerozltătile și chiar micile 
ei cruzimi ; care joacă 
emoționant de senin, so
bru, lucid, calvarul suferin
ței ; care joacă tulburător 
starea aceea de gratie pe 
care o au aleșii. Bucuria 
de „a se simți cineva, de a 
fi o parte din Cosmos", 
bucuria de a persevera în 
pătrunderea tainelor natu
rii. Bucuria de a experi
menta și a face, prin știin
ță, ca anemonele „să aibă 
două flori, tulpini uriașe și 
frunze 
dința că 
zi cînd 
radiației 
cunoscute — forța atomilor 
va schimba fata întregii 
lumi". Si „unele din muta
ții vor fi bune, minunate, 
depășind toate visurile 
noastre". Această . debu
tantă, care se numește Ro- 
dica Negrea, este — ca și 
colegele ei (ce interpre
tează la rîndu-le intr-uri 
chip demn de apreciere 
alte două partituri : Adria
na Șchiopu și Angela 
Ioan) ’ — studentă
I.A.T.C.. la clasa 
Tudorache, care se 
dește prin aceasta și 
celentă profesoară.

Am comite o mare ne
dreptate dacă nu am sem
nala in spectacolul Teatru
lui Mic încă o interpretare 
admirabilă : cea a Ioanei 
Ciomîrtan (Nanny) — ce 
creează imaginea unei pă
puși gingașe, de o bună 
dispoziție iresponsabilă, dar 
cu atit mai impresionantă.

Categoric, premiile de la 
Brașov au fost binemeri
tate. Categoric, forța aces
tui spectacol cu „Efec
tul..." urmînd opțiunii 
pentru: „Emigrantii..." men
ține, după opinia mea, Tea
trul Mic în fruntea teatre
lor bucureștene.

Natalia

multicolore". Cre- 
în viitor va veni o 
„după ce efectele 
vor fi mai bine

la 
Olgăi 
dove- 
o ex-

STANCU

0 expresie a prețuirii de care

se bucură creațiile oamenilor

de cultură aparținind

naționalității maghiare

în contextul înflo
ririi culturii și artei 
noastre socialiste rea
lizările prestigiosului 
colectiv artistic al sec
ției maghiare a Tea
trului de stat din Tg. 
Mureș sint bine cu
noscute, prețuite la 
adevărata lor valoare 
de către spectatori, și 
critici. Operele apar
ținind creatorilor ma
ghiari din țara noas
tră se bucură de mi
nunate condiții de 
afirmare, spectacolele 
înseși fiind elocvente 
mărturii ale nivelului 
lor apreciat de un 
public numeros, divers, 
aplaudate cu căldură 
la sediu și în turne
ele întreprinse în țară 
de colectivul nostru 
teatral. Un asemenea 
turneu rodnic, primit 
cu multă căldură de 
public, a avut loc cu 
spectacolul „Bocet ve
sel" de Siito Andras.

Nepieritoare impre
sie pentru spectator ; 
consolidare a crezului 
profesional pentru spe
cialist ;
experiență 
tactul 
Valea 
secția 
trului
iar pentru noi toți — 
atestare a posibilități
lor de a se îmbina 
responsabilitatea me
sajului. cu ineditul 
expresiei. Mesajul din 
„Pentru un fir de praf 
rătăcitor", de Siito An
dras — plin de miez, 
și adresat unor mase 
largi — s-a închegat 
în genul comediei 
populare și. pe planul 
scenelor și al textului, 
este purtătorul unei 
încărcături de filozofie 
populară 
aforistic.

. curat” al 
jocurilor
carnaval atit de expre-

semnificativă 
în con- 

cu publicul din 
Jiului — pentru 
maghiară a tea- 

tîrgumureșan ;

cu caracter 
Din „izvorul 
teatrului, al 
populare de

țara noastră
sive și atit de proas
pete încă și azi, s-au 
inspirat, pe urmele au
torului piesei, regizorii 
Harag Gyorgy și Hii- 
nyadi Aridrăs, punind 
in scenă cu multă 
imaginație comedia sa
tirică populară a lui 
Siito, într-o modalitate 
ținută sub semnul a- 
cestui univers stilistic. 
Ei i-au determinat pe 
actori să adopte o in
terpretare susținută, 

■ cu implicarea celor 
mai modeme mijloace 
de expresie scenică. 
Toate acestea au un 
efect cu atit mai fra
pant, cu cit — men ți - 
nîndu-se in spiritul

Turneul 
Teatrului de stat 
din Tg. Mureș 

cu piesa 
„BOCET 
VESEL“
de Siito

ANDRAS

Tudorache și elevele sale razelor gama asupra anemonelor'’in spectacolul cu piesa „Efectul 
la Teatrul Mic

. prilejul împlinirii unul secol 
(in 1975) de la înființare, Acade
mia Mexicană a crezut că eveni
mentul trebuie sărbătorit și in
tr-un mod științific propriu-zis, și 
anume prin publicarea unui con
curs pentru o lucrare cu o temă 
de lingvistică hispanică. La con
curs s-au prezentat 21 de lucrări, 
bineînțeles nesemnate in sens 
strict, cu numele autorilor, toate 
din „lumea nouă", cu o singură 
excepție, aceea a patru tineri his
paniști români : Marius Sala, 
Dan Munteanu, Valeria Neagu și 
Tudora Șandru-Olteanu, de la In
stitutul de lingvistică din Bucu
rești. (Primul este șeful sectoru
lui de lingvistică romanică). Pre
miul, în valoare de 4 000 de dolari, 
a fost decernat tocmai acestor 
candidați din „lumea veche", evi
dent pentru meritele cu totul re
marcabile ale lucrării, publicată 
de curind, în limba spaniolă, sub 
titlul El lăxico indigena del espa- 
nol americano, de Editura Acade
miei Republicii Socialiste Româ
nia în colaborare cu Academia 
Mexicană (București 1977 ; 197 p.). 
Dintre celelalte lucrări prezentate 
la concurs, trei, și anume una me
xicană, alta argentiniană și a treia 
americană de nord, au primit cite 
o „mențiune".

Deoarece am folosit mai sus cu- 
vintul „merite" (și încă „remar
cabile"). trebuie să arăt, pe scurt, 
in ce constau ele, chiar dacă mă 
adresez cu această recenzie unui 
public foarte larg. Meritul princi
pal este de natură metodologică. 
Studii, mai cu seamă sub formă

altfel, aceste criterii și altele ase
mănătoare ca rigoare metodologi
că sint în momentul de față un bun 
oarecum comun al cercetătorilor 
cu pregătire modernă temeinică. 
Mă opresc din fugă la unul sin
gur. cel mai important dintre toa
te. după părerea mea, întrucit din

0 lucrare românească
-------------------------------------------------- Iorgu IORDAN

de dicționare, consacrate vocabu
larului autohton din spaniola a- 
mericană, există foarte multe. 
Nici unul nu procedează însă me
todic, nu ține, adică, seamă, dacă 
cuvintele în discuție se mai între
buințează sau nu astăzi, dacă ele 
există numai în limba tării studia
tă în lucrarea respectivă etc. O 
singură lucrare de acest fel, și a- 
ceasta cu autor tot european 
(spaniolul M. Lope Blanch, stabi
lit de multă vreme in Mexic), a- 
plică un număr de criterii strict 
științifice, după care s-au condus, 
in parte, dezvoltîndu-le și ampli- 
ficîndu-le, compatrioții noștri; De

el pornesc toate celelalte. Este 
vorba de locul pe care il ocupă 
un indigenism, adică un cuvînt 
din limbile autohtone, în ansam
blul vocabularului spaniolei ame
ricane, deci nu în acela al unei 
singure țări sau a două, trei din
tre ele.

Tot atît de importantă, dacă nu 
chiar mai importantă, este apli
carea practică, la obiect, cum se 
zice, a criteriilor. Pentru aceasta 
se cere meticulozitate și precizie, 
adică acribie, cu un termen con
sacrat de mult în lingvistică și 
filologie. Concluziile la care au 
ajuns autorii sint extrem de inte-

a Teatrul evreiesc de stat : Șo
maj fără rasă — 11; 19,30.
e Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Salutări de 
Ia Vasile — 11; 19,30, (sala Vic
toria) : Camping-Boema — 16,30, 
Varietăți — 19,30.
e Ansamblul artistic „Rapsodia 
română” : Drag mi-e cintecul și 
jocul — 19,30, (la Sala Palatului) : 
Cîntece de bucurie — 16; 19,30.
• Teatrul „I. Vasilescu” : întorși 
din singurătate — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă” : Sfîrlă 
năzdrăvanul — 10, Nota zero la 
purtare — 17.
• Teatrul „Țăndărică” (sala Vic
toria) : Punguța cu doi bani — 
10; 12.

• Circul București : Iosefinl și 
arena magică — 16; 19,30.
e Studioul de teatru al I.A.T.C. : 
Este vinovată Corina ? — 15, Kean 
— 19,30.

cinema
• Rudin : EFORIE — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,15, CINEMA
STUDIO — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
0 Revoltă în Cosmos : SCALA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Judecătorul din Bodrum j FES
TIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;

20,30, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
e Lupta pentru Roma : VICTO
RIA ~ 9; 12,30; 16; 19,30.
0 Trepte pe cer î CAPITOL — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
• Cintarea României : CENTRAL 
— 9,13; 12; 14,45; 17,30; 20.
0 Kis și „două ghiozdane” — 9,30, 
Imposibila poveste de dragoste — 
15,30; 20, Program Disney — 11,15; 
13,30; 18 : DOINA.
0 Zorro î LUCEAFĂRUL — 9;
11,45; 14,45; 17; 19,45.
e Acțiunea „Autobuzul” î AURO
RA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15, 
GRIVIȚA - 9; 11,15; 13,30; 15,45;

piesei — spectacolul 
cu temă antimistică 
îmbracă tocmai masca 
originală a carnavalu
lui păgin spre a 
„înmorminta" „victi
mele" deformării mo
rale — „oameni-mem- 
bre" și „oameni-uneal- 
tă“, după cum le spune 
autorul acestor mario
nete „fără măduvă", 
lipsite de voință, pro
duse ale unei false 
conștiințe, ale sama
volniciei, îngustimii și 
ignoranței.

Deși Bocet vesel 
continuă organic linia 
majoră a literaturii lui 
Siito 
prin 
oare, 
cuiul 
„Un leagăn pe cer' 
prin cele două 
drame istorice : 
riile unui geambaș" și 
„Steaua pe rug"), regia 
recentei sale lucrări 
dramatice a marcat — 
tocmai prin factura sa 
neobișnuită — o nouă 
„cotitură" stilistică atit 
în evoluția lui Harag, 
cit și în a lui Hunyadi. 
Cei doi colaboratori au 
găsit un limbaj scenic 
de mare expresivitate 
și creează pe scenă at
mosfera și spiritul obi
ceiurilor populare : e- 
sențialmente satiric, 
jucăuș și glumeț, dar 
punind întotdeauna de
getul pe rană, la mo
dul cu adevărat popu
lar. Datorită celor doi

Andras (marcată 
comediile anteri- 
prin bine cunos- 

roman-jurnal 
•“ și 
înari 
„Flo-

coregizori, nu numai 
textul, dar și imaginea 
scenică înseamnă aici 
comunicare, accent, 
verdict. Spectacolul 
trăiește intr-un anume 
stil al 
Arte, 
izurile 
culorii 
grafia : Anna Tamăs). 
Momentele coregrafi
ce carnavalești, studia
te cu maestrul de dans 
Lorinez Lajos, au ac
centuat ingeniozitatea 
jocului,. spiritul folclo
ric lipsit de fioritură, 
precăderea funcțio
nalității asupra ilus- 
trativismului și „im- 
pestri țării".

Tar Lăszlă — distins 
actor tirgumureșan, 
care la recentul Fes
tival. de teatru con
temporan de la Bra
șov a luat pentru crea
ția din „Bocet vesel" 
unul din premiile pen
tru cea mai bună in
terpretare a unui rol 
masculin — satirizează 
în trăsături masive fi
gura de țăran tragico
mic. rob unor ambiții 
înguste, care este Fii- 
gedes, lezat în setea 
sa de putere și ispitit 
apoi de predicator. 
Artistul emerit Lohin- 
szky Lorând folosește 
variate mijloace ale 
jocului grotesc, pen
tru a învălui persona
jul falsului predicator 
cu toată gama dema
gogiei și a slăbiciuni
lor sale rizibile. în ro
lul văduvei cam tre
cute, Szabo Duci în
truchipează toată ipo
crizia 
Mozes 
renezy 
zolvă 
glumeață 

. frumoasa
cepută in genul poveș
tii populare. Un ritm 
vioi, multă dinamică i 
se imprimă . spectaco
lului prin nenumăra
tele Scene comice cu 
cele cinci fete de mă
ritat ale lui Fiigedes. 
concepute aici in ma
niera corului (Mozes 
Erzsebet, Farltas Ibo- 
lya, Ingeborg Adleff, 
Borbâth Ottilia. Bălint 
Mârta).

Turneul întreprins 
de teatrul tirgumureșan 
in Valea Jiului (Petro
șani, 
doara,
Călan, Deva. Alba Iu- 
lia) s-a bucurat de o 
caldă primire din par
tea spectatorilor. La 
Petroșani și Lupeni, 
intilnirile cu publicul, 
organizate după spec
tacol, au prilejuit for
mularea exactă a opi
niilor și a judecăților 
de valoare, cit se poa
te de juste, venite din 
partea spectatorilor.

Commediei dell’ 
adăugindu-i-se 

„de acasă" ale 
locale (sceno-

bigotismului.
Erzsebet și Fe- 
Istvăn 
pe

își re- 
un ton de 
tachinerie 

idilă con-

Lupeni. Hune- 
precum și la

Metz KATALIN /

resante nu numai prin clarificarea 
oarecum definitivă a problemei, ci 
și din punct de vedere teoretic, 
mai general, in sensul că ele pot., 
aș spune trebuie, să servească de 
model in cercetări asemănătoare, 
care se ocupă de elementul au
tohton in orice limbă. Ele sint, in

hispanistică
esență, următoarele : numărul in- 
digenismelor din lexicul spaniolei 
americane este redus ; există un 
„nucleu", alcătuit din cuvintele 
care satisfac toate criteriile stabi
lite ca repere de apreciere : in 
cadrul acestui nucleu se constată 
existența altuia mai restrins, care 
ocupă primul loc în scara vitali
tății indigenismelor. Ele constituie 
o particularitate a lexicului spa
niolei americane, «dar nu ca un 
factor care, prin importanța lui 
calitativă și cantitativă, să trans
forme spaniola americană intr-un 
idiom diferit de spaniola peninsu
lară» (p. 172).

Din scurta prefață a cărții aflăm 
(cei care nu știu încă) un lucru 
mai important chiar decit lucrarea 
premiată, acela că la Institutul de 
lingvistică din București șe stu
diază spaniola americană in toate 
sectoarele ei. Un prim volum (cir
ca 1 000 de pagini scrise la mași
nă) este în momentul de față gata 
să vadă lumina tiparului in Co
lumbia.

Succesul prezentat aici este nu
mai cel mai spectaculos, prin e- 
xistența lui sub forma unei cărți 
pe plan internațional, dar nu sin
gurul în domeniul hi.spanisticii ro
mânești, care are, legal, o vechi
me de numai două decenii. Ca
tedra de spaniolă a fost re-creată, 
pe baze noi, în 1957 și a dat totuși 
roade vrednice de laudă, cum am 
arătat acum cîteva luni intr-un 
articol din „România literară". Cu 
at.it mai mult se impune încuraja
rea puținilor cercetători (pină nu 
de mult, ei erau ceva mai nu
meroși) în munca lor de „descope
rire", și nu totdeauna exclusiv 
pentru noi românii, a unor aspecte 
puțin sau greșit cunoscute ori cu 
totul necunoscute, ale limbii lui 
Cervantes transplantată în „lumea 
nouă" acum aproape o jumătate 
de mileniu.

18; 20,15, TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
0 Iarba verde de acasă : TIM
PURI NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
0 Castelul de nisip : BUCEGI — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
0 Ziua gloriei : EXCELSIOR — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15, MO
DERN — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
0 Rocco și frații săi : BUCU
REȘTI — 9,15; 12,30; 16; 19,30, FA
VORIT — 9,15; 12,30; 16; 19,15. PA
TRIA — 9; 12,30; 16; 19,30.
0 Comoara din lacul de argint : 
COTROCENI — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
• Hamlet (ambele serii) — 9,45, 
S-a întîmplat într-o noapte — 
18,30; 20,30 : CINEMATECA.

© Condurul și trandafirul : FLO
RE ASC A — 16; 19, GIULEȘTI - 
9; 12; 16; 19.
0 Diamantele negre : ARTA — 9; 
12; 16; 19.
• Evadați din viitor : BUZEȘTI
— 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15, 
VOLGA - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
0 împușcături sub clar de lună ; 
FERENTARI - 15,30; 18; 20.
0 Danka : FLAMURA — 9.
• Scaramouche : FLAMURA — 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, GLO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
e Alegerea ginerelui : COSMOS
— 16; 18; 20.
0 Poruncă întunecată î DACIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18; 20.

© Aventurile maimuței Nuky — 
16, Cei patru din fotografie — 18; 
20 : DRUMUL SĂRII.
• Ținutul uitat de timp : FLACĂ
RA — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,15.
0 Iarna bobocilor î PROGRESUL 
— 16; 18; 20.
0 Mark polițistul : LIRA — 15,30; 
18; 20,15, MIORIȚA - 9; 11,15; 
13,30.
e Hamlet : MIORIȚA — 16; 19.
0 Locotenentul McQ în acțiune : 
MUNCA — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 
18; 20.
0 Mama î PACEA — 16; 18; 20.
e Riul care urcă muntele: POPU
LAR — 15,45; 18.
0 Matriarhat : VIITORUL — 15,30; 
17,45; 20.
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Cronica zilei
Simbătă a părăsit Capitala delega

ția Asociației de prietenie sovieto- 
română condusă de V. P. Usaciov, 
adjunct al ministrului învățămîntului 
superior și mediu de specialitate al 
R.S.F.S.R., vicepreședinte al A.P.S.R., 
care, la invitația Consiliului Gene
ral A.R.L.U.S., a participat la ma
nifestările organizate în tara noastră 
cu prilejul celei de-a 30-a aniver
sări a semnării primului Tratat de 
prietenie, colaborare si asistență mu
tuală dintre România și Uniunea So
vietică.

★
La Iași a avut loc. în zilele de 10 

și 11 februarie 1978, o consfătuire de 
lucru cu tema „Concepția tematică 
și modalitățile publicistice de abor
dare in presa locală a problemelor 
economice în lumina documentelor 
Conferinței Naționale a partidului", 
organizată de Consiliul ziariștilor din 
Republica Socialistă România.

Au participat ziariști și colabora
tori ai publicațiilor care apar în ju
dețele Bacău, Botoșani, Brăila. Galați, 
Iași. Neamț, Suceava, Tulcea, Vaslui 
și Vrancea, de la organele de pre
să centrale — „Scinteia", „România 
liberă", „Revista economică" — și de la 
Radioteleviziune. precum și reprezen
tanți ai Facultății de ziaristică din 
cadrul Academiei de științe politice 
„Ștefan Gheorghiu".

La lucrările consfătuirii a parti
cipat tovarășul Ion Iliescu, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului județean Iași al 
P.C.R., care a vorbit despre dezvol
tarea economico-socială a județului 
in cincinalul revoluției tehnico-știin- 
tifice, in lumina Programului elabo
rat de Congresul al XI-lea al P.C.R. 
și a documentelor Conferinței Națio
nale a partidului.

în cadrul consfătuirii au prezen
tat referate redactorii-șefi și alți re
prezentanți ai redacțiilor din cele 10 
județe, pe margined cărora s-au pur
tat vii dezbateri. A urmat un schimb 
de experiență privind contribuția or- 
„'.nizațiilor sindicale din redacții la 
perfectionarea pregătirii politico-pro- 
fesionale a gazetarilor.

A apărut broșura : 

„Examenul 
de bacalaureat-1978“ 
Pentru a veni in sprijinul absol

venților de liceu. Ministerul Educa
ției și învățămintului publică, prin 
revista „Invățămîntul liceal și tehnic- 
profesional", broșura „Examenul de 
bacalaureat •— 1978", care cuprinde 
condițiile de înscriere, desfășurarea 
examenului de bacalaureat, precum 
și programele școlare pentru acest 
examen. Broșura se poate procura, 
începind din 12 februarie, de la cen
trele de difuzare a presei din întrea
ga țară.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 13, 

14 și 15 februarie. în țară: vreme in 
general umedă, cu cerul variabil, mai 
mult noros. Vor cădea precipitații, 
mai ales sub formă de ploaie și lapo- 
viță, îndeosebi la începutul intervalu
lui. Temperaturile maxime vor fi cu
prinse, ziua, între minus 3 și plus 7 
grade, iar minimele, noaptea, între mi
nus 7 și plus 3 grade, izolat mai 
coborite în estul Transilvaniei. Ceață 
seara și dimineața. Izolat, polei. In 
București : Vreme în general umedă. 
Cerul variabil, mai mult noros.

Concursul 
pentru bursele 

Uniunii artiștilor 
plastici pe anul 1978

Adăugăm la anunțul publicat 
în ziarul „Scinteia" din 17.XII. 
1977, specialitatea scenografie, 
disciplină artistică pentru care 
se pot primi lucrări din partea 
candidaților la bursele Uniunii 
artiștilor plastici pe anul 1978.

Ca atare, pînă în ziua de 18 
februarie 1978, candidații la 
bursa Uniunii artiștilor plastici 
de scenografie vor depune la 
sediul instituției din București, 
str. N. Iorga nr. 42, aceleași 
acte cerute pentru celelalte dis
cipline de artă plastică și 
anume : diploma de absolvire a 
unui institut de artă plastică 
sau a unei facultăți de artă 
plastică (desen) cu examen de 
stat — fie in original, fie în 
copie legalizată ; adeverința de 
încadrare intr-o instituție sau 
organizație socialistă, pe baza' 
repartizării guvernamentale ; 
memoriu de activitate artistică.

Candidații vor mai depune 
odată cu actele de mai sus un 
număr de 5 lucrări de sceno
grafie originale — schițe de 
decoruri și costume de teatru, 
film sau televiziune — realizate 
sau numai proiectate de semna
tarii lucrărilor.

Examinarea lucrărilor de că
tre juriul instituit de Uniunea 
artiștilor plastici va avea loc 
la București în cursul lunii fe
bruarie a.c. Rezultatul con
cursului va fi anunțat prin 
postă cîștigătorului bursei.

Se reamintește că bursa se 
acordă numai pentru perioada 
in care ciștigătorul prestează 
efectiv o activitate remunerată 
in cîmpul muncii. întreruperile 
de activitate, indiferent de mo
tiv. sistează dreptul la bursă.

Toate celelalte, condiții pen
tru acordarea bursei de sceno
grafie sint identice celor pu
blicate in anunțul menționat 
din 17.XII.1977. Amănunte se 
pot obține de la sediul Uniunii 
artiștilor plastici din București 
— telefon 50 20 45.

© SOARELE PUS LA 
TREABĂ P°rn‘nd de la da
tele existente, „Societatea pen
tru folosirea energiei solare" 
din R. F. Germania estimează 
că, pe teritoriul acestei țări, co
lectoarele solare destinate în
călzirii apei și locuințelor vor 
furniza, pină in anul 1985, o 
cantitate de energie echivalentă 
cu a unei centrale nucleare 
mari. Numărul instalațiilor de 
captare a razelor solare a a- 
juns, in 1977, la 5 000, adică de 
20 de ori mai multe decit in 
anul precedent. Pentru anul in 
curs se prevede o triplare a a- 
cestui număr, ajungindu-se ast
fel la 15 000. Cei 50 000 mp de 
colectoare instalate pină la 
sfirșitul anului trecut, însumînd 
o suprafață de 50 000.mp. aveau 
o putere de 30—35 megawați. în 
1985. capacitatea totală a colec
toarelor solare va fi de 1 000 
megawați.
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TENIS DE MASA „DAGIADA"
Astăzi — meciurile pentru titlurile de campioni 

internaționali ai României la probele de dublu 

și individuale
întrecerile pe echipe s-au încheiat 

fără surprize : la masculin. în finală, 
R.P. Chineză — R.F. Germania 5—0, 
cu Lien Ke-lian în rolul principal ; 
la feminin, o finală între cele două 
formații chineze, cîștigată de prima 
.reprezentativă cu 3—0.

Firește, jucătorii chinezi, chiar 
dacă nu imbatabili, rămîn. în gene
ral. foarte greu de învins cînd au 
de-a face cu adversari europeni, par
tidele din turneele individuale fiind 
o mărturie în această privință. Toc
mai meciurile din turneele indivi
duale. care au început ieri diminea
ță, au fost mal atractive, cu nume
roase momente pline de dinamism. 
Spectatorul proaspăt intrat în sală 
trebuie să-și aleagă repede unul sau 
două meciuri asupra cărora să-și fi
xeze atenția, altfel privirea e furată 
de întrecerile concomitente la 12 
mese și nu mai poate gusta rafina
tele procedee de atac, apărare și de 
servire a mingii atinse în prezent 
in tenisul de masă. Publicul. în rin- 
duri mult mai dese decît în prima zi 
a campionatelor, a aplaudat în spe
cial confruntări directe dintre jucă
torii din Asia și cei din Europa, din 
care doar tînărul iugoslav Kosanovic 
a Ieșit învingător, nu numai din cau
za forței sale de atac, ci și datorită 
tenacității cu care a luptat pentru 
fiecare punct. El l-a întrecut astfel, 
cu 3—1. pe Yan Chuan-chian (R.P. 
Chineză), după un joc formidabil, și 
a intrat in sferturile de finală. Ală
turi de Kosanovic vor mai juca, as
tăzi după-amiază, în această fază 
a competiției. francezii Biro- 
cheau și Secretin, precum și 
extraordinarul jucător defensiv Leiss 
(R.F. Germania), cu precizarea că 
aceștia trei nu întilniseră în cale 
nici un jucător din Asia. Ceilalți com
petitori în „sferturi" vor fi Lien Ke-

lian, Wan Chien-chian, Ku Chen- 
chian și Wu Chin-sin (R.P. Chineză).

în „sferturile" turneului individual 
feminin situația e asemănătoare. 
S-au calificat Maria Alexandru, pre
cum și Hirschmiiller (R.F.G.), fără 
să fi întîlnit însă vreo jucătoare din 
Asia ; astăzi, ambele vor avea în 
față barajul mai mult decît dificil 
format din trei jucătoare chineze și 
trei coreene. Au avut loc ieri două 
partide care ne priveau direct — 
Eva Ferenczi — Li Min (2—3) și
Liana Mihuț — Hong Gil Son (2—3) 
— și care ne interesează în conti
nuare, pentru că amîndouă ne-au 
dovedit că jucătoarele noastre pot 
face față clasei jucătoarelor din Asia. 
Antrenoarea Ella Constantinescu ne 
spunea însă că sportivele noastre 
păcătuiesc încă prin inconstantă 
parcursul aceluiași set, neajuns 
mediabil numai prin antrenament 
delungat, plin de răbdare, pînă 
executarea precisă, aproape
mată, a procedeelor moderne de atac 
și apărare. Să obțină și să păstreze 
inițiativa în joc prin agresivitate 
continuă — iată principala cerință 
tactică ; să imprime constant efecte 
in lovirea mingii, încă de la servirea 
ei — ca o condiție de ordin tehnic.

Dimineața de astăzi, incepînd de 
la ora 8,30, este rezervată probelor 
de dublu, inclusiv finalele ; după- 
amiază, de la ora 15, programul cu
prinde partea cea mai interesantă a 
întregii competiții — fazele finale 
ale turneelor individuale feminin și 
masculin pentru titlurile de campioni 
internaționali ai României.

pe 
re- 
în- 
la

auto-

TIMIȘ
Sub genericul competiției naționale 

„Daciada", in județul Timiș s-au 
desfășurat in ultimele zile ample 
manifestări sportive de masă, la care 
au participat mii de tineri și tinere 
din orașele și comunele județului.

Astfel, la faza județeană a con
cursului de schi, disputată pe pîrtiile 
Semenicului, au fost prezenți peste 
200 de tineri calificați din fazele an
terioare ale întrecerilor. în compe
tiția de schi-fond, pe primele locuri 
s-au clasat Simona Mihăilescu, C'or- 
neliza Borz și Adriana Sîrbu (de la 
Liceul industrial nr. 1 Lugoj), iar la 
băieți, Nicolaie Cimponieru (din Lu
goj), Adrian Iancovici (din Timi
șoara) și Erich Moritz (din comuna 
Nădrag). Printre cîștigătorii probe
lor de slalom se numără Anca Dra- 
gomir, Arjana Sgăverdea, Holger 
Hobertler (din Timișoara) și Werner 
lost (elev al Liceului industrial din 
Jimbolia).

Tot în cadrul „Daciadei" s-a dispu
tat și turneul de șah rezervat tine
relor speranțe, organizat de clubul 
sportiv „Medicina" din Timișoara, 
în care s-au evidențiat tinerii șahiști 
din Timișoara, Deta, Jimbolia, Lo- 
vrin și Belinț.

Alți 1 500 de tineri au participat la 
întrecerile concursurilor de tenis de 
masă, popice, baschet, volei, lupte 
greco-romane și libere organizate in 
diferite localități ale județului.

ÎN JUDEȚE
DOLJ

R. S. F. IUGOSLAVIA

Valeriu MIRONESCU

JOCURILE MONDIALE
UNIVERSITARE

DE IARNA
în penultima zi a Jocurilor Mon

diale Universitare de iarnă de la 
Spindleruv Miyn (Cehoslovacia), pro
ba masculină de slalom uriaș a re
venit cehoslovacului Bogumir Zeman 
cu timpul de 2’36”23/100 (pîrtia a mă
surat 1 100 m cu 54 de porți). Pe 
locurile următoare s-au clasat Pa
trice Ciprelli (Franța) și Peter Ru- 
pitsch (Austria). Cursa de 30 km a 
fost cîștigată de schiorul sovietic A- 
lekșandr Zavialov in 1 h 29’46’’21/100.

în Clasamentul pe medalii, pe pri
mul loc se află U.R.S.S. cu 14 me
dalii (5 aur. 5 argint și 4 de bronz), 
urmată de Cehoslovacia — 10 meda
lii (5. 3. 2) și Italia — 4 medalii ■ (2, 
1. 1).

ATLETISM

Campionate!© 
pe teren acoperit

In prima zi a campionatelor re
publicane de atletism pe teren aco
perit, care se desfășoară in sala din 
parcul „23 August" din Capitală, 
s-au înregistrat următoarele /rezul
tate: lungime fete: Gina Panait 6,49 
m; triplu salt: Carol Corbu 16,47 m;. 
60 m plat feminin: Mihaela Dumi
trescu 8”65/100; 60 m plat bărbați: 
Claudiu Șușelescu 6”85/100; săritura 
cu prăjina: Nichifor Ligor 5,00 m; 
săritura in înălțime bărbați: Carol 
Antal 2,14 m.

întrecerile zilei a doua se dispută 
astăzi dimineața de la ora 9,30.

Echipa liceului „Tudor Arghezi" 
din Craiova, alcătuită din elevele 
Adriana Vecerda, Maria Ghiță, Lidia 
Enache, Eleonora Ștefan și Maria 
Diamandis, a cîștigat faza municipală 
a campionatului școlar republican de 
șah pe echipe.

La băieți, cele mai bune rezultate 
le-au obținut tinerii șahiști din for
mația liceului „Nicolae Bălcescu".

MEHEDINȚI
organizarea Comitetului jude- 
Mehedinți al U.T.C. și Consi- 
județean al Organizației pio-

în 
țean 
liului 
nierilor, pe pîrtiile de la Semenic 
s-au desfășurat, în cadrul „Daciadei", 
etapele județene ale competițiilor de 
schi și săniuțe rezervate pionierilor, 
elevilor și tinerilor de la sate.
. La sanie, întrecerile au fost cîști- 
gate de Georgeta Toma din Strehaia 
și Mariana Cilibia, din Drobeta- 
Turnu Severin, Victor Spineanu, din 
Orșova și Gheorghe Ciocănitoru, din 
Drobeta-Tumu Severin. La schi, cam
pionii Mehedințiului sint Mariana 
Popescu din Podeni și Ana Pirvu din 
Drobeta-Turnu Severin, Vasile Ne- 
goițescu din Podeni, Emil Catan, din 
Baia de Aramă și Victor Popescu din 
Balta.

în cîteva rînduri
• Campionatul european de tenis pc 

teren acoperit continuă astăzi cu des
fășurarea următoarelor partide : Por
tugalia — România (la Porto) ; Po
lonia — Norvegia (la Katowice) ; 
Finlanda — Danemarca (la Tampe
re) : Italia — Elveția (la Bologna) și 
Cehoslovacia — Bulgaria (la Brno).

• Echipa de tenis a Olandei a în
vins cu 3—0 la Monte Carlo selec
ționata 
pentru

Monaco intr-un meci contind 
grupa secundă a campionatu- .

ETICA SI ECHITATEA ÎN SPORT

Greșeală de exprimare 
sau greșeală de gîndire ?

Un condeier obișnuit 
să-și plimbe săptămi- 
nă de săptămină ure
chea prin culisele spor
tului — difuzind apoi 
ce-a aflat și aruncind 
astfel cu pietre in 
dreapta și-n stingă la 
adăpostul unor formu
le evazive, refuzate 
principial de presa 
noastră, cum ar fi „se 
aude că...“, „se crede 
că...“, „se spune că..."
— publică, în serial, 
în revista „Săptămi- 
na“, un interviu eu 
fotbalistul Dobrin. De 
data aceasta moda
litatea este de apre
ciat, fiindcă publicul 
poate da mai mult 
credit celor citite, ști
ind cu certitudine că 
nu sint zvonuri, ci 
opinii exprimate des
chis de 
vat. Și 
teștean, 
periență 
in fotbalul 
ne spune intr-adevăi- o 
seamă de păreri perti
nente și demne de luat 
in considerație privind 
sportul care „repre
zintă însăși viața mea"
— cum mărturisește 
emoționat.

Dai-, in același inter
viu, mai citim con
sternați și următorul 
dialog cu trimiteri di
recte la gazetarii spor
tivi : „Recunoști că 
publicitatea a avut un 
rol important in afir
marea unor jucători 
celebri ca Pele, Be
ckenbauer, Cruyff și de 
care dacă ai fi bene-

cel intervie- 
jucătorul pi- 
după o ex- 
de atiția ani 

românesc.

CĂLITĂ TEA
(Urmare din pag. I)
rit între alți cîțiva care au 
preocupări nu dintre cele 
mai nobile, ci, dimpotrivă. 
Ne străduim acum să-b 
scoatem de sub influența 
lor. Și să-I facem să înțe
leagă că aici e rostul ' lui, 
numai de aici pot să-i vină 
adevăratele satisfacții. în
cercăm să-1 ambiționăm, 
cum se spune. E un exem
plu.

Această enplicare in pro
cesul muncii, despre care 
vorbea maistrul, constituie 
aici, pentru cea mai mare 
parte a colectivului, un fapt 
Împlinit. Așa se și explică 
înaltul prestigiu al mașini
lor cu emblema I.M.U.A.B. 
Dar rămîne, totuși, și 
permanent deziderat, 
măsura în care totul 
supus perfecționării.

— Trebuie să gîndești, să

un
în 

este

trăiești, să te zbați pentru 
fiecare lucru ce-1 ai de fă
cut — spunea și strungarul 
Petre Goe. Și asta există la 
noi. Eu sint meseriaș mai 
vechi, mai cu experiență. 
Cunoscut aici. Dar mă uit 
la cei tineri din jurul meu. 
Mereu vin și mă intreabă : 
„nea Petrică, m-am gindit. 
să prind piesa asta așa și 
așa. E bine oare ?“. Mereu, 
zilnic. îi frămintă, ii preo
cupă, gîndesc, se bucură 
sau suferă pentru fiecare 
dețgliu al muncii lor. Și 
astă e bine. La noi rebutul 
este ceva foarte rar. La asta 
ne obligă, ca să zic așa, ți
nuta morală a... firmei 
noastre. A uzinei. Noi i-am 
dat uzinei această ținută. 
Prin munca noastră de a- 
tîția ani.

Ținuta morală a uzinei — 
o ținută a demnității mun
citorești, recunoscută prin

fi fost cuficiat nu ai 
nimic mai prejos decit 
ei ?“ La o asemenea 
întrebare — care dez
văluie modul rudimen
tar de a gîndi și a ex
plica 
ale 
prin 
prin 
ieșite din 
răspunsul a fost pe 
măsură : „Nu am avut 
banii. Publicitatea cos
tă". Considerat „ad-lit- 

. teram", adică luat în 
serios; un asemenea 
răspuns apare 
fundamentat, 
sultător pentru 
rii sportivi. Să 
plicăm...

Fotbalistul 
numai de publicitate 
— in sensul bun al cu- 
vîntului — nu s-a 
putut plînge... Evident, 
ca o recunoaștere a ta
lentului său. a valorii 
demonstrate pe teren 
și a aportului decisiv 
la multe din victoriile 
echipei de club și ale 
reprezentativei națio
nale, Dobrin s-a bucu
rat întotdeauna de .
atenție deosebită din - mă deșănțată ce 
partea presei de 
specialitate și a rubri
cilor de sport din cele
lalte ziare, de la radio 
și televiziune. Obiec
tiv vorbind, nu există 
alt fotbalist român 
(iar cu excepția Nadiei 
Comănșci și a lui Ilie 
Năstase, nici un alt 
sportiv român) care să 
fi beneficiat de atita 
publicitate ca Dobrin.

Dar numai acest as-

marile succese 
marilor jucători 

publicitate. nu 
talent și muncă 

comun 
a fost

ți 
și

pect de-ar fi, lucrurile 
s-ar mai putea discuta 
sau aprecia și altfel — 
căci, vorba ceea, de
pinde din ce parte pri
vești. Sensul răspun
sului este insă direct 
acuzator pentru gaze
tarii sportivi, care — 
vedeți dumneavoastră, 
dacă Dobrin ar fi 
avut și mai mulți bani, 
ca să-i plătească pe ei 
— i-ar fi făcut și pi- 
teșteanului publicitate 
,.ă la Pele, Becken
bauer și Cruyff". Ori
ce om de bună credih-ne-

in- ță nu poate să nu se 
gazeta- 
ne ex-

Dobrin

întrebe cum este posi
bil ea o publicație ce 
se respectă să găzdu
iască'în spațiul său a- 
semenea opinii — iar 
în decursul timpului 
multe alteie de acest 
fel — care trec grani
ța spre invectivă.

S-ar mai putea con
sidera — nu omitem 
— că e vorba de o gre
șeală de exprimare, că 
Dobrin s-a referit nu 
la ceea ce înțelegem 
noi prin publicitate, 
ci la o anume recla- 

se 
face pe-ajurea unor 
mari vedete. Deci, ar 
putea fi o greșeală de 
gîndire a intervieva
tului și de o greșeală 
de exprimare a gaze
tarului! După cîte-i 
cunoaștem, însă, pe 
.Nicolae Dobrin și pe 
Dumitru Vișan — gre- 

■ șelile s-au comis, pro
babil, invers 1

G. MITROI

OMULUI
inalta 
produselor sale, devine obli
gație și altitudine morală 
pentru toți cei ale căror 
muncă și viață sint impli
cate în destinul uzinei. 
Oamenii cu care am dis
cutat aici au in pur
tări, în gesturi, in pri
viri, un aer de mîndrie. în 
cel mai bun înțeles al cu- 
vîntului. Mîndria demnită
ții pe care ți-o conferă nă
zuința, certitudinea că ceea 
ce faci este și trebuie să fie 
de cea mai înaltă clasă.

— Noi, după cum se știe, 
avem control tehnic de ca
litate — îmi spunea mon- 
torul Radu Constantin. Din 
fericire, n-are prea mult de 
lucru. Greșelile pe care le 
găsește sint neînsemnate. 
Totuși e nevoie de el. Pen
tru o confruntare cu noi 
înșine. Pentru ideea de con-

ținută calitativă a trol. E 
undeva 
exactă a 
tale și că n-ai voie să co
bori sub limitele acelei, mă
suri. Unii, dintre cei mai 
buni de la noi, merg la 
controlul tehnic de calitate 
și cu gîndul de a se... amu
za pe seama faptului că, 
Oricît de exigent, C.T.C.-ul 
n-are să găsească nici un 
cusur la ceea ce au făcut 1 
își dau piesa la C.T.C., îți 
fac cu ochiul și-ți spun în 
șoaptă : „Ia să vezi cum o 
scotocește degeaba 1“ Și tu 
te bucuri. Te bucuri că 
există asemenea oameni și 
că trăiești și muncești 
alături de ei.

O înaltă calitate umană, 
o înaltă calitate a muncii. 
O relație comunistă. Sim
plă și tonică.

bine să știi că 
există o măsură 
calității muncii

Cele trei citadele
ale Zagrebului

Ast- 
clădirile 

monumen- 
putut 

prin

ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE

© ORAȘUL NEFU
MĂTORILOR. Localitatea 
canadiană Toronto a fost pro
clamată „oraș al nefumătorilor", 
în urma hotărîrii luate de auto
ritățile locale, fumatul este in
terzis în instituții, magazine, 
restaurante și alte localuri pu
blice. Anchetele efectuate do
vedesc că 72 la sută din popu
lația adultă este pe deplin de 
acord cu această măsură.

@ CÎND POLENUL 
„VORBEȘTE". Din analiza’ 
rea depunerilor bogate de polen 
din lava vulcanică de pe Insula 
Paștelui, savanți britanici speră 
să obțină date care să-i ajute 
la elucidarea numeroaselor 
„mistere" legate de această 
insulă și giganticele ei statui de 
piatră. în speță, ei speră să a- 
fle. cu mică aproximație, ce

plante și pomi creșteau, în di
ferite perioade, pe această insu
lă din Pacific. Aceste date, 
combinate cu altele deja cunos
cute, de ordin istoric, ar putea 
explica de ce producerea sta
tuilor — îndeletnicire care a 
durat 500 de ani — a încetat 
brusc în jurul anului 1680. Dacă 
ipoteza emisă de Thor Heyer
dahl, conform căreia cioplitul 
în piatră ar fi fost o ocupație 
„importată" din America de 
Sud, ar corespunde realității, ar 
trebui găsite și sortimente de 
polen ale unor plante sudame- 
ricane.

® BICENTENARUL 
PIRANESI. Anul acesta se 
împlinesc două sute de ani de 
la încetarea din viață a mare
lui gravor italian Giovanni Bat
tista Piranesi (1720—1778), eve
niment care va fi marcat prin- 
tr-o serie de manifestări oma

lui european pe teren acoperit. Re
zultate tehnice : Thung — Balleret 
6—2, 3—0 (abandon) ; Sanders — 
L. Borfiga 6—3. 6—2 ; Thung. San
ders— Louis și Michel Borfiga 6—3, 
6—2.

0 Cursa ciclistă de șase zile des
fășurată pe velodromul acoperit din 
Anvers s-a încheiat cu victoria cu
plului Freddy Maertens (Belgia) — 
Alan Clark (Australia). Pe locul doi, 
la. un tur de ciștigători. s-a clasat 
perechea Pijnen (Olanda) —< Allan 
(Australia).

O La Paris, în bazin acoperit, a 
început tradiționalul concurs interna
tional de natație „T.I.L.T.". Cel mai 
bun rezultat înregistrat în prima zi 
aparține tinerei sportive americane 
Cynthia Woodhead, care a fost cro
nometrată in proba de 800 m liber 
cu timpul de 8’27”32/100 (cea mai 
bună performanță mondială). Un re
zultat de valoare a fost consemnat 
în proba masculină de 1 500 m. ciști- 
gată de Vladimir Salnikov (U.R.S.S.) 
cu timpul de 15’12”69/100.

® în prima zi a concursului in
ternațional atletic care are loc pe te
ren acoperit la Montgomery. Harvey 
Glance a cîștigat două probe : 60 
yarzi garduri cu 6”l/100 și lungimea 
cu 7.85 m. Alte rezultate, masculin : 
3 mile : Mike Musyoki (Kenya) 
13’25”70/100 ; 60 yarzi garduri : James 
Walker 7” ; feminin : 60 yarzi plat : 
Brenda Moorehead 6”58/100 ; lun
gime : Kathy Mcmillan 6,04 m.

® între 24 și 26 februarie se va 
desfășura la Adelaida finala zonei a- 
Siatice a „Cupei Davis", in care se 
vor întîlni echipele de tenis ale Aus
traliei și Noii Zeelande. Din forma
ția australiană Care 
pentru acest meci 1 
Roche. John Alexander, 
mondson. Bob Giltinan 
Stone. Căpitanul nejucător 
este Neale Fraser.

! se pregătește 
fac parte Tony 

Mark Ed- 
și Allan 
al echipei

„DIE WELT"

desco-Printre cele mai importante 
periri biomedicale ale ultimilor ani 
se numără și deslușirea misterului 
îmbătrinirii. Experiențe și cercetări 
efectuate paralel in mai multe țări 
au dus la concluzii interesante. S-a 
pornit de la vechea înțelepciune 
populară conform căreia vîrsta omu
lui trebuie apreciată după arterele 
sale. Și. intr-adevăr, dacă sugarul are 
artere extrem de elastice și suple, la 
bătrîni. datorită depunerilor de gră
simi și calciu, ele devin rigide. Se 
poate spune că arterioscleroza „pa
vează" drumul omului spre îmbătrâ
nire și moarte.

Ce se intîmplă de-a lungul acestui 
„drum" al îmbătrinirii care era pînă 
acum cunoscut doar în linii mari? Se 
știa că, odată cu înaintarea în vîrstă și, 
probabil, și sub influenta unor fac
tori legați de viața modernă, sub
stanțe grase din singe se depun pe 
pereții interiori ai vaselor sanguine. 
Colesterolul, substanță prezentă in 
cantitate 
origine 
de ou), 
priul ficat, a fost prima dintre a- 
ceste substanțe care a trezit suspi
ciuni. Ulterior, și alte lipide din sin
ge au atras atenția oamenilor 
știință. Conform unei convenții 
ternaționale, ele poartă numele 
lipoproteine.

Studiind metabolismul lipidelor, 
omul de știință american Frederick
son a descoperit că există cinci feluri 
de stări ale metabolismului lipide
lor din singe. Acestea se deosebesc 
prin concentrația diferită de lipopro
teine. în funcție de aceasta, se poate 
vorbi despre lipoproteine cu densi
tate mare, cu densitate mică și cu 
foarte mică densitate. Nu mult după

mare în alimentele de 
animală (unt, gălbenuș 
dar produsă și de pro-

de 
in-
de

giale. între altele, Ia Veneția va 
fi organizată o mare expoziție, 
în cadrul căreia vor fi prezen
tate aproape toate gravurile 
realizate de artist. O mare par
te dintre acestea au fost repro
duse încă de mai multă vreme 
intr-o ediție monumentală cu- 
prinzind 24 de volume. Pe lingă 
gravuri, expoziția va include și 
desene ale lui Piranesi aparți- 
nind unor colecții publice și 
particulare din Italia, ca și din 
numeroase alte țări ale lumii.

® MAI ÎNALȚI. In com
parație cu tovarășii lor de 
virstă din deceniul al optulea 
al secolului trecut, tinerii de azi 
în virstă de 15 ani sint, în me
die. cu 20 cm mai înalți și cîn- 
tăresc cu 19 kg mai mult. La

fetele de aceeași vîrstă, evolu
ția a înregistrat creșteri la fel 
de impresionante — după cum 
au constatat oameni de știință 
sovietici de la Institutul de psi
hologie a copilului din Moscova.

® DE LA „INTER
MEZZO" LA „SONATA 
TOAMNEI". Cunoscuta ac
triță de cinematograf de origi
ne suedeză, Ingrid Bergman, 
va turna pentru prima dată un 
film în regia nu mai puțin cu
noscutului cineast suedez, omo
nimul său, Ingmar Bergman. 
Este vorba de „Sonata toam
nei", în care Ingrid Bergman 
joacă rolul unei pianiste cele
bre la apusul carierei. Intere

...Zagreb, capitala Croației, orașul 
multisecular de pe malurile Savei, 
trăiește o a doua tinerețe. O tine
rețe viguroasă, dinamică, ce-și trage 
seva din marile înfăptuiri socialiste. 
Puternic centru industrial, recunos
cut centru comercial, cultural și tu
ristic — iată numai cîteva din coor
donatele actuale ale Zagrebului; 
care i-au creat o binemeritată fai
mă în lume.

Cu rigoare matematică, ghidul 
care ne însoțește ne informează că 
metropola croată, cu cei peste 
800 000 de locuitori ai săi, reunește 
de fapt trei orașe, care coboară de 
pe coline spre Sava : din orașul 
medieval de sus spre orașul comer
cial de mijloc, revărsîndu-se apoi 
intr-o impresionantă fantezie arhi
tecturală, în largul cîmpiei. Specia
liștii consideră că Zagrebul este 
unul din putinele orașe iugoslave 
ai cărui edili au găsit, în urmă cu 
un secol, o judi
cioasă rezolvare ---------------------
urbanistică.
fel, 
vechi,
tale, s-au 
armoniza, 
soluții de sistematizare economicoa
se, cu siluetele din beton și sticlă 
ale arhitecturii moderne.

Zagrebul își etalează în anii so
cialismului. îndeosebi, dimensiunile 
sale industriale. Zeci și zeci de uzi
ne constructoare de mașini, meta
lurgice. electronice, chimice, texti
le. de industrie alimentară înscriu 
Zagrebul în rîndul celor mai dez
voltate orașe din punct de vedere 
industrial ale Iugoslaviei.

Vizităm una din aceste uzine — 
întreprinderea de mașini-unelte 
„1 Mai". Admirăm în modernele 
secții de fabricație buna organizare 

' a 'lucrului, dotarea cu utilaje de 
înaltă tehnicitate, soluțiile originale 
pentru mai buna folosire a.spațiilor 
productive. Oamenii își văd de 
lucru, concentrați asupra fiecărei 
operații. Care este cel mai impor
tant succes obținut de colectivul 
dv 1 întrebarea o adresăm tova
rășului Zdenco Ruzici, membru al 
conducerii uzinei. „Sîntem conști
ent! că în înzestrarea întreprinde
rilor din Iugoslavia purtăm o mare 
răspundere, mașinile-unelte produ
se aici trebuind să se situeze la ni
velul actualelor cuceriri ale revo
luției tehnico-științifice. Totodată, 
la export există o ștachetă foarte 
înaltă a calității in acest domeniu, 
impusă de firme cu prestigiu in 
lume. Iar noi exportăm circa 40—50 
la sut.ă din produse. Iată de ce cel 
mai important succes al nostru il 
consider faptul că în ultimii 5—6 
ani am trecut la asimilarea de ma
șini-unelte automate, cu comandă- 
program, realizate pe bază de con
cepție proprie". Despre nivelul teh
nic al acestor produse vorbesc de 
la sine aprecierile pozitive ale be
neficiarilor externi dintr-o serie de 
țări, printre care Uniunea Sovieti
că. R.F. Germania, Cehoslovacia.

... Aici, la întreprinderea „1 Mai"

din Zagreb, ca și în alte unități vi
zitate — întreprinderea de autobu
ze din Zemun, întreprinderea con
structoare de mașini „Ivo Lola 
Ribar“ din Belgrad — este plăcut 
să afli că sint bine cunoscute rea
lizările obținute de industria con
structoare de mașini românească, 
progresele deosebite înregistrate la 
noi in ultimii ani pe calea moder- 

. nizării. „Știu că prietenii noștri 
români au realizat în ultimii ani 
progrese deosebite in domeniul in
dustriei constructoare de mașini- 
unelte — ne spune inginerul Mil- 
eici. directorul compartimentului 
de dezvoltare al întreprinderii 
„1 Mai". Faptul că România produ
ce azi o gamă largă de mașini- 
unelte. dotate cu echipamente mo
derne, cu comandă-program și nu
merică. constituie o premisă con
cretă. deosebit de favorabilă, pen
tru extinderea relațiilor de colabo

rare dintre ță
rile noastre. Vom
fi bucuroși, ori- 
cînd, să colabo
răm cu prietenii 
noștri români, la 
fel cum colabo

rează, cu rezultate foarte bune, 
o serie de întreprinderi iugo
slave". La rîndul său, inginerul 
V. Novacovici, directorul generai 
adjunct al întreprinderii de autobu
ze din Zemun, avea să precizeze : 
„începind cu anul 1973, colaborăm 
cu rezultate din ce in ce mai fruc
tuoase cu constructorii români de 
autocamioane din Brașov. Apreciem 
in mod deosebit punctualitatea in 
livrarea subansamblelor de către 
partenerii români și calitatea lor 
bună. Așa se explică de ce, cu fie
care an. sporește substanțial volu
mul relațiilor noastre. Avem rela
ții bune de cooperare, care pot fi 
simțitor dezvoltate în continuare". 

Sint doar cîteva gînduri, apre
cieri. pe care reporterul și le-a no
tat pe parcursul unui recent itine
rar prin Iugoslavia socialistă ; gîn
duri și aprecieri care pun în lumi
nă dorința celor două țări vecine 
și prietene de a dezvolta tot mai 
mult colaborarea frățească, reciproc 
avantajoasă, pe tărîmul fertil al ac
tivității economice. Stau mărturie 
în acest sens realizările deosebite 
obținute în colaborarea din dome
niul energetic de la „Porțile de 
Fier1* I și. recent, de la „Porțile de 
Fier" II. rezultatele înregistrate 
in domeniul cooperării într-o serie 
de ramuri industriale, ca și in dez
voltarea schimburilor comerciale, 
al căror volum urmează să atingă 
sau chiar să depășească în anul 1980 
valoarea de un miliard de dolari. 
Sint fapte care atestă pe deplin 
rodnicia orientărilor stabilite cu 
prilejul Intilnirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Iosip Broz Tito,. contribuind la în
tărirea prieteniei 'tradiționale dintre 
cele două țări vecine, deschizînd 
noi orizonturi conlucrării lor in 
opera de edificare socialistă.

Viorel SALĂGEAN

aceea s-a descoperit că în singele 
sugarilor sint prezente. în cantitate 
considerabilă, 
tate mare. în 
acestora este 
proteinele cu 
ca, la bătrinețe, să predomine 
cu foarte mică densitate.

Pină de curind se știa doar cum 
evoluează, în timpul vieții, concen
trațiile celor trei feluri de lipide 
din sînge. Nu se știa însă cum și de 
ce lipoproteinele cu densitate mare 
preîntîmpină arterioscleroza și, în 
schimb, cele cu densitate mică și 
foarte mică o provoacă. Un grup de 
lucru de la centrul clinic de cerce
tări din Harrow (Marea Britanie) a 
explicat și aceste fenomene. Unui 
număr de 16 pacienți-, ale căror vase 
sanguine trebuiau refăcute ca urma
re a ' unor accidente, li s-a re
coltat sînge cu cîteva zile înaintea 
operației. Din acest sînge au fost 
izolate lipoproteinele cu concentrație 
mică și marcate cu iod radioactiv. 
Cu 36 ore înaintea operației, parti
culele de lipoproteine astfel marcate 
au fost reintroduse în circuitul san
guin. Datorită iodului radioactiv, 
drumul lor putea fi urmărit în per
manență. S-a observat atunci că. în 
următoarele 36 de ore, din ce in ce 
mai multe particule de lipoproteine 
cu densitate mică dispăreau din sin
ge și se depuneau pe pereții interiori 
ai arterelor — fenomen mult mai 
accentuat la cei în vîrstă de 53—66 
ani, comparativ cu cei de 38—52 ani. 
în timpul operației, oamenii de știin
ță s-au putut convinge că această 
depunere nu era o staționare trecă
toare, ci, de fapt, o încorporare în 
pereții arteriali. Lipoproteinele cu 
densitate mică, cu alte cuvinte gră-

sant este faptul că filmul care 
â lansat-o pe actriță cu aproa
pe patru decenii in urmă (1939), 
adueîndu-i peste noapte cele
britatea în lumea întreagă — 
„Intermezzo" — reda, de ase
menea. povestea vieții unei 
pianiste la începutul carierei...

© CURBĂ DESCEN
DENTĂ A NATALITĂȚII. 
Anul trecut în Japonia a fost 
înregistrat cel mai scăzut nivel 
al natalității din ultimii 12 ani. 
La fiecare o mie de locuitori 
s-au născut 15 copii. în total, 
în întreaga Japonie numărul 
noilor născuți a fost în 1977 de 
1 746 000, respectiv cu 5 la sută 
mai puțin decît în anul ante
rior.

© AUTOTURISM CU 
ȘASE ROȚI. Firma britanică

lipoproteine cu densi- 
decursul vieții, locul 
luat, treptat, de lipo- 
densitate mică, pentru 

cele

simi de o calitate biologică scăzută, 
au tendința de a întări pereții arte
riali, de a-i rigidiza și imbătrîni.

A fost găsit, așadar, principalul 
vinovat al îmbătrinirii. Și dacă îm
potriva inerentei îmbătrîniri nu ne 
putem apăra, acum există speranțe 
ca, prin valorificarea practică a re
zultatelor cercetărilor, să poată fi 
frinată cel puțin îmbătrînirea pre
matură. Aceasta se poate realiza 
prin controlarea lipoproteinelor cu 
densitate mică și foarte mică, pen
tru ca ele să nu depășească nivelul 
normal fiecărei virste.

Rămîne ca cercetări ulterioare să 
descopere cum se pot diminua lipo- 
proteinele cu densitate mică și 
cum se poate mări numărul celor cu 
densitate mare. Două metode sint 
de pe acum cunoscute. Se știe că 
grăsimile vegetale măresc cantita
tea de lipoproteine cu densitate 
mare în singe, în timp ce grăsimile 
animale o scad. Prin consumarea 
unora și evitarea altora se poate 
contribui la păstrarea unui nivel 
convenabil de lipoproteine. A doua 
metodă derivă din constatarea fă
cută de un grup de medici ameri
cani, și anume că alcoolul, 
tate foarte mică, sporește 
velul lipoproteinelor cu 
mare.

Toate 
tâ doar 
duce cu 
ța este 
depisteze un fel de „frînă1 
trinirii, sau cel puțin un mijloc pen
tru prevenirea îmbătrinirii patolo
gice timpurii. în definitiv, sarcina 
primordială a medicinii o constituie 
combaterea tuturor bolilor care 
scurtează sau pun în primejdie viața 
omului.

„Panther Westwinds" a realizat 
un nou tip de autoturism — cu 
șase roti — despre care se a- 
firmă că este cea mai rapidă 
mașină de serie din lume, pu
țind atinge viteza de 200 mile 
pe oră (circa 300 km). Cele șase 
roți (patru in față, două în spa
te) asigură o forță de tracțiu
ne sporită, cu cei 500 CP ai săi 
mașina puțind face oricînd fi
gură onorabilă și în cursele de 
automobile.

® DISPARIȚIA UNUI 
ACTOR. La scurtă vreme 
după încetarea din viață a lui 
Charlie Chaplin, partenerul său 
din filmul „Dictatorul". Jack 
Oakie, autorul unei creații re
marcabile în rolul lui Mussolini, 
a decedat la rîndul său. Oakie, 
în vîrstă de 74 de ani, era con
siderat unu! din cei mai mart 
comici ai ecranului american.

in canti- 
și el ni- 
densitate

aceste descoperiri
un început. Anul 1978 va a- 
siguranță noi date. Speran- 
ca, pe această cale, să se 

i“ a îmbă-

reprezin

© ATELIERUL DIN... 
SCORBURĂ. în orașul a- 
zerbaidjan Ordubad se află un 
platan considerat a fi unul din
tre cei mai mari copaci din 
lume. Trunchiul are un perime
tru de 18 metri, iar ramurile se 
întind, ca o boltă, deasupra în
tregii suprafețe a pieței Zarșa- 
charsk. în trunchiul platanului 
s-a format de-a lungul timpului 
o scorbură uriașă, care a adă
postit, în secolul trecut, un 
mare atelier de cizmărie, iar 
ulterior o ceainărie 1 Vîrsta ar
borelui este apreciată de către 
oamenii de știință la 2 000 de 
ani. Acesta, precum și alți pla
tani străvechi din orașele azer- 
baidjene constituie monumente 
ale naturii și se află sub per
manentă supraveghere științi
fică.
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Reuniunea de la Belgrad

Intensă activitate pentru elaborarea 
documentului final

BELGRAD 11 — Trimisul special 
al Agerpres transmite : în ultimele 
zile, în cadrul lucrărilor reuniunii 
de la Belgrad a reprezentanților ță
rilor participante la Conferința ge- 
neral-europeană au continuat în 
ritm intens negocierile în vederea 
identificării de noi idei și prevederi 
menite să dea 
cumentului de 
reuniunii.

în domeniul 
se conturează 
ruia secțiunea 
referitoare la 
economice, 
științifice va trebui să pună accent 
pe măsuri și acțiuni noi de coope
rare bilaterală și multilaterală în ve
derea dinamizării procesului de apli
care a Actului final.

In acest capitol ar urma să fie 
introduse, printre altele, dispoziții , 
referitoare la dezvoltarea și diversi
ficarea schimburilor comerciale, eli
minarea treptată a obstacolelor din 
calea comerțului, creșterea volumu
lui schimburilor de informații co
merciale și economice, creșterea ro
lului Comisiei Economice a O.N.U.

formă și conținut do- 
închidere al lucrărilor
cooperării economice 

un acord în baza că- 
din documentul final 
problemele cooperării 

comerciale și tehnico-

pentru Europa în domeniul coope
rării economice și tehnico-știihțifice, 
examinarea utilității qrganizării de 
conferințe și reuniuni speciale de 
experți pentru dezbaterea unor pro
bleme economice de interes major, 
cum sînt cele privind mediul încon
jurător, știința și tehnica, energia, 
transporturile.

. într-un alt sector de activitate, cel 
referitor la securitatea și cooperarea 
în Mediterană, s-au identificat prin
cipalele idei ce ar urma să fie in
cluse în documentul final. Acestea 
pornesc de la conceptul că solutio
narea conflictelor din zonă, întărirea 
securității și dezvoltarea cooperării 
în bazinul Mării Mediterane sint 
strîns legate de edificarea securită
ții în Europa, de menținerea unui 
climat de pace pe continent și în 
întreaga lume.

Totodată, au avut loc discuții in
tense in -problema definirii obiecti
velor, datei și a cadrului de organi
zare a următoarei reuniuni similare 
celei de la Belgrad, care va avea loc 
la Madrid, marea majoritate a dele
gațiilor pronunțîndu-se pentru con
vocarea ei în 1980.

Vizita președintelui
VIENA 11 (Agerpres). — Sîmbătă, 

la Salzburg, președintele Republicii 
Arabe Egipt, Anwar El Sadat, a ayut 
convorbiri cu cancelarul Austriei, 
Bruno Kreisky. După cum informea
ză agențiile de presă, au fost abor
date probleme privind evoluția situa
ției din Orientul Apropiat.

în aceeași zi, Anwar El Sadat s-a 
întilnit cu Shimon Peres, liderul 
Partidului Muncii (de opoziție)‘ din 
Israel, cu care, după cum a precizat 
șeful statului egiptean, a procedat la

„o trecere în revistă aprofundată" a 
situației din zonă.

Totodată, președintele Sadat, can
celarul Bruno Kreisky și Shimon 
Peres au discutat problemele Orien
tului Apropiat în cadrul unui 
de lucru.

Intr-o conferință de presă, 
statului egiptean a declarat că 
nirea cu cancelarul Bruno Kreisky a 
constituit o nouă etapă în cadrul 
cooperării dintre cele două țări 
calea spre pace și securitate 
Orientul Apropiat.

dejun

șeful 
întil-

Pe 
in

V

PRECIZÂRI ÎN PROBLEMA CIPRIOTĂ
Declarația președintelui Kyprianou

NICOSIA 11 (Agerpres). — Refe- 
rindu-se la schimbul de mesaje din
tre șefii de guvern ai Turciei și Gre
ciei in legătură cu o viitoare întîlni- 
re, președintele Ciprului. Spyros Ky
prianou. a declarat că îmbunătățirea 
relațiilor dintre cele două țări se poa
te dovedi utilă în eforturile vizind 
reglementarea problemei cipriote. în 
context, președintele a accentuat insă 
că problema. Ciprului nu este o dis
pută intre Grecia și Turcia și nu poa
te deci constitui obiectul unor nego
cieri bilaterale. Prin urmare, a adău
gat el, întîlnirea la nivel înalt greco-

turcă nu poate lua vreo decizie pri
vind Ciprul.

Spyros Kyprianou a subliniat dife
rența dintre soluționarea aspectelor 
interne ale problemei cipriote și re
zolvarea aspectelor internaționale. 
Aspectele interne, a spus el. consti
tuie o problemă ce interesează cele 
două comunități din insulă, care tre
buie să le discute între ele. Grecia și 
Turcia, a adăugat președintele, ar pu
tea lua parte la o conferință mai lar
gă, care să aibă ca obiect aspectele 
externe ale problemei.

Autodizolvarea grupării „EOKA-B“
într-o scrisoare adresată principa

lelor ziare de limbă greacă din Ci
pru, liderii grupării ilegale „EOKA-B" 
au anunțat oficial autodizolvarea 
grupării. în scrisoare se precizează 
că această hotărire a fost luată în 
urma apelului lansat de șeful statului 
cipriot, Spyros Kyprianou, la „unita
tea spirituală a ciprioților greci".

„EOKA-B" a participat, alături de 
junta militară grecească, la lovitura 
de stat din iulie 1974 împotriva fos-

tului președinte Makarios, eveniment 
care a atras după sine intervenția mi
litară a Turciei în Cipru.

★
Președintele Ciprului. Spyros Ky- 

prianou, a salutat — intr-un comuni
cat oficial dat publicității la Nicosia 
— hotărîrea organizației extremiste 
„EOKA-B" de a se autodizolva și a 
cerut membrilor ei de a remite sta
tului armele pe care le dețin.

••Acțiuni în vederea normalizării
situației

NEW YORK

Consultări cu privire 

la viitorul Namibiei

Evoluții în dialogul panamezo-american
opt ani, la reuniunea de învestitură 
a noii conduceri a Companiei Cana
lului Panama, controlată de guvernul 
S.U.A. Reuniunea — desfășurată la 
sediul administrației zonei Canalului 
Panama, aflată sub jurisdicția nord- 
americană — a fost apreciată de pre
mierul Torrijos ca menită să contri
buie la buna desfășurare a „dialo
gului de colaborare".

CIUDAD DE PANAMA 11 (Ager
pres). — Șeful guvernului panamez, 
Omar Torrijos, a avut o întrevede
re cu Clifford Alexander, ministrul 
forțelor terestre nord-americane, și 
cu Terence Todman, asistent al se
cretarului de stat pentru probleme
le interamericane. Totodată, o dele
gație guvernamentală panameză a a- 
sistat, pentru prima dată in ultimii

........ ..........■ ■—-

Experiențe efectuate la bordul 
complexului orbital „Saliut-6“ - „Soiuz-27,;£

In același timp au continuat expe
riențele prevăzute in programul de 
studiere a proceselor fizice din stra- 

. turtle superioare ale atmosferei te
restre.

Sîmbătă, cosmonauții Piotr Klimuk 
și Vitali Sevastianov, care în vara 
anului 1975 au realizat un zbor orbi
tal de 63 de zile la bordul stației 
„Saliut-4“, au adresat felicitări echi
pajului de pe „Saliut-6" in legătură 
cu depășirea duratei activității lor 
spațiale.

MOSCOVA 11 (Agerpres). — Cos
monauta lari Romanenko și Gheor- 
ghi Greciko au încheiat cea de-a 
noua săptămână de activitate in spa
țiu. Echipajul complexului orbital 
de cercetări științifice ,.Saliut-6“ —■ 
„Soiuz-27“ continuă îndeplinirea 
programului de cercetări și 
riențe științifice. Astfel, în 
programului de experiențe
ei au testat noi aparate optice de 
orientare și de navigație cosmică uti
lizate pentru dirijarea manuală ori 
automată a stației.

exve- 
cadrul 

tehnice,

BEIRUT 11 (Agerpres). — Simbă- 
tă. la Beirut s-a instalat un calm 
relativ, după ce in cursul nopții s-au 
înregistrat schimburi de 
explozii sporadice, mai ales 
de est a capitalei libaneze, 
tul a patru zile de ciocniri

Pentru prima dată după patru zile, 
sîmbătă. numeroase magazine s-au 
deschis in cartierul Achrafief, din 
estul Beirutului. De asemenea, a fost 
reluată circulația între sectoarele de 
est și de vest ale capitalei libaneze.

Potrivit unui comunicat al Forțelor 
arabe de menținere a păcii, a fost 
constituită o comisie militară siriano- 
libaneză care va examina cauzele ce 
au dus la 
din ultimele 
sabilitățile și 
ciplinare.

ITALIA

cadrul eforturilor politice care'

focuri și 
în partea 
la capă- 
violente.

declanșarea incidentelor 
zile, va stabili respon- 
va aplica sancțiuni dis-

în
urmăresc să pună capăt ciocnirilor, 
să consolideze încetarea focului, 
in mod repetat încălcată, sîm- 
bătă a sosit la Beirut Abdel Halim 
Khaddam. vicepremier și ministrul 
afacerilor externe al Siriei. însoțit 
de generalul Naji Namil, viceminis- 
tru al apărării și comandantul forțe
lor aeriene ale Siriei, Ei au fost pri
miți de președintele Libanului. Elias 
Sarkis, cu care au examinat evoluția 
situației din Beirut și modalitățile de 
reinstaurare deplină a calmului.

Anterior, președintele Elias Sarkis 
a primit succesiv pe liderii Frontului 
libanez, pe comandantul Forțelor 
arabe de menținere a păcii, colone
lul libanez Sami Al Khatib, și pe 
comandantul-șef al armatei libaneze, 
generalul Victor Khoury.

NEW YORK 11 (Agerpres). 
Consultările in problema Namibiei, 
inițiate de miniștrii de externe ai 
celor cinci țări occidentale membre 
ale Consiliului de Securitate — Sta
tele Unite, Marea Britanie, Franța. 
Canada și R.F. Germania — au început 
la New York. în cadrul acestor con
tacte, „cei cinci" vor avea consultări 
separate cu președintele Organizației 
Poporului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.), Sam Nujoma. cu 
reprezentanți africani interesați 
soluționarea problemei Namibiei 
dobîndirea independenței acestei 
țări, precum și cu ministrul de 
terne al R.S.A., Roelof Botha.

înaintea începerii dezbaterilor 
nivel ministerial, ambasadorii la 
țiunile Unite ai celor cinci țări au 
avut consultări separate cu Sam Nu
joma și cu Brand Fourie. reprezen
tant al Ministerului de Externe sud- 
african.

accepta transferareaîn fața refuzului regimului rasist de la Salisbury de a
puterii către populația africană majoritară, Frontul Patriotic din Zimbabwe 
își intensifică lupta de eliberare. Fotografia înfățișează un detașament de 

patrioți participînd la pregătirea unei acțiuni de luptă

agențiile de presă transmit-

„Strategia economică44 a Partidului Democrat-Creștin
ROMA 11 (Agerpres). — Partidul 

Democrat-Creștin Italian a propus o 
„strategie economică" pentru o pe
rioadă de trei ani, în intenția de
clarată de a lupta pentru depășirea 
dificultăților economice ale tării — 
se arată într-un comunicat difuzat de 
P.D.C. la Roma. Planul prevede o 
sporire cu 4,5 la sută a venitului na
țional pe anul 1978 și își propune ca 
„obiective fundamentale" dezvoltarea 
cantitativă și calitativă a producției 
și utilizarea în mai mare măsura a 
forței de muncă pentru reducerea șo
majului. „fără insă a se încetini lupta 
împotriva inflației".

P.D.C. preconizează, de asemenea, 
„o politică economică austeră", ce 
va antrena sacrificii — în concepția 
sa — „echitabile pentru toți", cu 
scopul de a reduce în special defi-

citul cheltuielilor publice. între al
tele, planul stipulează o sporire a 
tarifelor la căile ferate, la consumul 
de electricitate și la comunicațiile te
lefonice.

Noua „strategie economică" a de- 
mocrat-creștinilor prevede însă pu
nerea in aplicare a măsurilor pe care 
le conține pe. baza „respectării acor
dului . «celor șase»", semnat în iulie 
1976. Or. după cum se știe, acest a- 
cord este considerat in prezent insu
ficient de către partidele comunist, 
socialist și republican, care aprecia
ză că in Italia a intervenit o etapă 
nouă, ce nu mai permite susținerea 
în parlament a unui „guvern al ab
ținerilor". ci solicită o majoritate sta
bilă, cu
partea forțelor

Convorbiri la Berlin. Erich 
Honecker, secretar general al C.C. al 
P.S.U.G., i-a primit la Berlin pe 
Giancarlo Pajetta, membru al Direc
țiunii și al Secretariatului C.C. al 
Partidului Comunist Italian, și pe 
Sergio Segre, șeful Secției externe a 
C.C. al P.C.I. Au fost discutate pro
bleme de interes reciproc.

între instituțiile de profil din cele 
două țări.

răspunderi precise 
politice.

din

Agravarea foametei in lume
• Inaniția seceră anual 15 milioane de

• 500 milioane de persoane subalimentate
vieți omenești

Pare incredibil, dar 
este adevărat : 15 mi
lioane de copii, femei 
și bărbați de pe pla
neta. noastră mor de 
foame in fiecare an. 
Ceea ce nu face, to
tuși. să scadă numărul 
celor 500 milioane 
de subalimentati, fiind
că rindurile acestora 
se completează mereu, 
pe măsură ce penuria 
de alimente se extin
de, cuprinzînd 
43 de țări. Anul
cut situația s-a agra
vat, ca urmare a noii 
ofensive a secetei în 
regiunea africană cu
noscută sub numele 
de Sahel. Iar specia-

acum 
tre-

liștii țin să precizeze 
că situația este „pre- 
ocupantă, cel puțin pe 
termen scurt", intrucit 
cercetările lasă să șe 
inlrevadă o adîncire g 
decalajului .intre ce
rințele și producția de 
alimente in lume. A- 
ceste date au fost 
aduse la cunoștință, 
prin intermediul agen
ției France Presse, de 
■Edouard Saouma. di
rectorul general al 
F.A.O. ■— Organizația 
Națiunilor Unite pen
tru alimentație și
gricultură. Gravitatea 
situației alimentare in 
lume a constituit fun
dalul dezbaterilor re-

a-

uniunii de la Paris a 
miniștrilor agriculturii 
din 24 de țări membre 
ale O.E.C.D. Partici
panta au recunoscut 
„răspunderea conside
rabilă" 
țărilor 
vederea reducerii di
mensiunilor catastro
fale ale foametei. A- 
ceasta cu atit mai 
mult cu cit, după cum 
s-a arătat, de la adop
tarea, in noiem brie 
1974, a „Declarației u- 
niversale privind eli
minarea definitivă a 
foametei in lume", 
progresele înregistra
te in această direcție 
au fost, practic, ne
însemnate.

ce incumbă 
dezvoltate in

Contradicții in „triunghiul comercial"
intercontinental

încă o rundă a negocierilor s-a încheiat - cauzele disputei persistă
în ultimul timp, între Japonia și 

principalii săi parteneri economici 
— S.U.A. și țările Pieței comune — 
s-a desfășurat o nouă rundă de ne
gocieri, c------ ,*J~Î ~ ------ ,t'"‘
consacrate 
economice 
tre aceste 
dat s-au 
care a determinat presa occidentală 
să vorbească despre „o criză acută 
in relațiile comerciale" din „triunghiul 
Tokio — Washington — Bruxelles". 
Obiectivul nu a fost însă atins, re
zultatele de pînă acum ale negocie
rilor fiind apreciate de agenția 
France Presse ca „neconcludente".

La baza acestor divergențe, care 
durează de peste un deceniu și care 
din timp in timp au cunoscut „mo
mente fierbinți", se află lupta pentru 
piețe de desfacere, luptă ce s-a as
cuțit tot mai mult în condițiile 
schimbărilor intervenite în raportul 
de forțe economice dintre principa
lele țări industrializate. După ce și-a 
refăcut economia, puternic afectată 
de cel de-al doilea război mondial, 
și a cunoscut un considerabil a- 
vînt industrial, Japonia a devenit un 
concurent redutabil al Statelor Unite 
și al țărilor Pieței comune, mărfurile 
sale tinzînd să se impună nu numai 
pe piețele unde aceste state dețin de 
mult poziții preponderente, dar chiar 
și pe piața internă a țărilor respec
tive. „Japoniei — scrie revista „Re- 
lazzioni internazionaii" — i se aduc 
acuzații, chiar dacă nu întotdeauna 
pe deplin întemeiate, de dumping, 
adică de aruncare de mărfuri pe pia
ță sub prețurile mondiale. Reacțiile 
la tendințele de export japoneze au 
devenit mai puternice, atit din cauza 
repercusiunilor negative pe care le 
au ele asupra unor sectoare econo
mice din țările pe care le concurează, 
cît și datorită dezechilibrelor valu
tare ce decurg de aici".

într-adevăr, partenerii Japoniei au 
atras atenția guvernului de la Tokio 
asupra faptului că exporturile ni
pone, neîngrădite și necompensate de 
importuri echivalente, au generat dez
echilibre în balanțele lor comerciale, 
ceea ce periclitează stabilitatea eco
nomiilor și a monedelor țărilor în 
cauză, comerțul internațional. în a- 
cest sens, se arată că în 1977 defici
tul balanței comerciale a S.U.A. cu 
Japonia a ajuns la aproape 10 mi
liarde dolari, iar al țărilor Pieței co
mune la aproape 5 miliarde dolari.

Față de această situație, atit S.U.A.,

convorbiri și consultări 
■ aplanării divergențelor 
■. existente de mult în

tări și care la un moment 
ascuțit pînă la punctul

cît și țările Pieței coniune au cerut 
guvernului japonez să ia măsuri.pen
tru a reduce masivul „sold activ" al 
balanței sale comerciale, acționînd 
în acest scop pe două căi : a) printr-o 
limitare 
piețele 
printr-o 
nuarea 
permită 
vest-europene să pătrundă pe piață 
niponă. Cind au văzut că aceste ape
luri au ‘rămas fără ecou la Tokio, iar 
deficitul, in loc să scadă, crește, par
tenerii Japoniei au trecut mai întîi 
la amenințări, iar ulterior la unele 
măsuri protecționiste. Toate acestea 
au dus la agravarea disputelor. „Un 
veritabil război comercial este pe 
cale să izbucnească" — scria ziarul 
francez „Le Figaro" în legătură cu 
situația creată.

în cadrul noii runde de negocieri 
japono-americane, care s-a desfășu
rat recent la Tokio, Japonia s-a an
gajat „să reducă considerabil" sur
plusul balanței sale comerciale față 
de S.U.A. in exercițiul viitor. Dar 
presa americană s-a arătat sceptică 
în această privință.

Negocierilor japono-americane le-au 
succedat cele de la Bruxelles dintre 
reprezentanții Japoniei și cei ai Pie
ței comune. Ambele părți men- 
ținîndu-se pe poziții aproape ne
schimbate, presa vest-europeană a 
scris că nimic nu a fost soluționat ; 
problemele rămîn deschise. Miniștrii 
de externe ai „celor nouă", întruniți 
marți la Bruxelles, discutînd pro
blema reducerii deficitului comercial 
cu Japonia, au preconizat angajarea 
unor noi negocieri cu autoritățile ni
pone. Comentatorii vest-europeni a- 
preciază însă că sînt puține șanse ca 
deficitul „celor nouă" în comerțul 
cu Japonia să poată fi redus în acest 
an. Nici partea japoneză nu nutrește 
mari speranțe. Ministrul japonez 
Ushiba a declarat, după vizita între
prinsă în unele țări vest-europene și 
după conferința ministerială de la 
Geneva asupra negocierilor comer
ciale multilaterale : „Starea actuală 
a problemelor comerciale dintre Ja
ponia și Piața comună se va prelungi 
multă vreme".

Neîncrederea ce se manifestă față 
de perspectiva aplanării divergențe
lor nu este, desigur, de natură su
biectivă, ci are cauze obiective I gă
sirea unor soluții pentru proble
mele ce s-au creat este o operație cu 
atit mai dificilă cu cît relațiile co-

a exporturilor japoneze pe 
țărilor respective ; și b) 
reducere a tarifelor și ate- 
restricțiilor vamale, care să 

produselor americane și

merciale se desfășoară pe fundalul 
crizei care persistă în economia ca
pitalistă. în condiții de stagnare eco
nomică și șomaj, S.U.A. și țărilor 
Pieței comune le este mult mai ane
voios să facă față concurentei japo
neze. Pe de altă parte, Japonia, afec
tată și ea de șomaj, este interesată 
nu să-și reducă, ci să-și amplifice 
capacitățile de producție și desfa
cere, ceea ce o pune practic în im
posibilitate să vină în întimpinarea 
cererilor americane sau ale partene
rilor vest-europeni.. „Multi econo
miști japonezi — arată ziarul „Times" 
— se dovedesc sceptici în legătură 
cu faptul că Japonia va putea reali
za im ritm de 7 la sută cit ii este ne
cesar să stimuleze cererea de import 
și să reducă uriașul sold activ al ba
lanței comerciale".

Așa cum remarcă observatorii de 
la Washington, Bruxelles și Tokio, nu 
este exclus ca precedentele cunoscu
te să se repete. „La solicitările parte
nerilor săi comerciali, scrie săptămî- 
nalul american „Newsweek", Japonia 
răspundea de fiecare dată cu politețe, 
promițind să schimbe cursul respec
tiv. Numai că, după aceea, revenea 
cu regularitate pe aceeași poziție ca 
și mai înainte". Presupunerea revis
tei americane este subliniată de ști
rea publicată de ziarul „International 
Herald Tribune" în care se spune : 
„în ciuda presiunii externe de a-și 
reduce exporturile, producătorii ja
ponezi de automobile intenționează 
să exporte mai mult anul acesta 
decît în 1977. «Mitsubishi Motors 
Corp.» anunță că planifică creșterea, 
în următorii trei ani, a vinzării de 
automobile în S.U.A. de la 105 000 
la 180 000".

Fenomenele la care ne-am referit 
reflectă concludent agravarea contra
dicțiilor dintre țările capitaliste cele 
mai dezvoltate. în condițiile persis
tenței fenomenelor crizei economice, 
încercările tot mai frecvente de a se 
căuta soluții pentru ieșirea din si
tuația creată în măsuri protecțio- 
niste, in noi bariere vamale se do
vedesc lipsite de perspectivă. în a- 
semenea condiții devine și mai evi
dent că eforturile se cer îndreptate 
într-o altă direcție, anume, in direc
ția promovării unui comerț interna
țional larg, liber de restricții și 
discriminări artificiale, a extinderii 
unei colaborări pe baze reciproc a- 
vantajoase între toate națiunile.

Moțiune a P. 0. Portughez 
pe marginea programului 

guvernamental
LISABONA 11 (Agerpres). — 

Partidul Comunist Portughez a pre
zentat o moțiune de țespingere a 
programului înaintat spre aprobare 
Adunării Republicii de către gu
vernul premierului Mario Soares. 
Carlos Brito, președintele grupului 
parlamentar comunist, a afirmat că 
programul guvernului nu este de na
tură să soluționeze gravele, probleme 
economice, financiare și sociale ale 
Portugaliei. Anterior, o moțiune de 
respingere a programului guverna
mental a fost prezentată de. Parti
dul Social-Democrat.

Votul asupra' programului va in
terveni în noaptea de sîmbătă spre 
duminică. Observatorii Botează că re
zultatele votului nu pot pune în pe
ricol guvernul, intrucit. alianța 
P.S.P.—C.D.S. dispune\de 143 de de- 
putați din cei 263 ai parlamentului. 
Pentru adoptarea unei moțiuni de 
respingere ar fi necesară o majori
tate absolută.

Nicolae PLOPEANU

Front al Unității Demo
cratice în Bolivia. PartiduI Co
munist din Bolivia, Partidul socialist, 
Partidul democrat-creștin. Mișcarea 
Naționalistă Revoluționară (M.N.R.), 
Mișcarea Națională Revoluționară de 
Stînga (M.N.R.I.) și Mișcarea Stîngii 
Revoluționare (M.I.R.) au constituit 
un Front al Unității Democratice cu 
orientare de centru-stînga, pentru ca 
principalele forțe ale opoziției boli- 
viene să poată prezenta propriul can
didat în viitoarele alegeri preziden
țiale, la care s-a angajat pînă acum 
doar generalul Juan Pereda Asbun.

Grevă în Spania. Peste 
50 000 de salariați din serviciile poș
tale spaniole au participat vineri la 
o grevă, în 
lor privind 
de muncă.

Program de austeritate în 
Islanda Primul ministru al Islan- 
dei, Geir Hallgrimsson, a prezentat în 
parlament un „program de austeri
tate" cuprinzînd măsuri destinate re
ducerii șomajului, precum și amelio
rării balanței de plăți. Un alt obiec
tiv principal, a precizat premierul, îl 
constituie combaterea inflației, a că
rei rată anuală este estimată la 35 la 
sută.

Bilanț. Potrivit unor statistici 
întocmite de Fondul Monetar Inter
național (F.M.I.), preturile la bunu
rile de consum erau în decembrie 
1977, în țările dezvoltate din punct 
de vedere industrial, in medie cu 7,3 
la sută mai mari decît cele din ace
eași lună a anului precedent. Pentru 
întregul an, media creșterii prețuri
lor a fost de 7,8 la sută. în 1976, 
creșterea fusese de 7,7 la sută.

Comunicații! mongolo-in- 
dîan dat Pub'icitatii la încheierea 
vizitei oficiale în India a ministrului 
de externe al R.P. Mongole, Manga- 
lin Dughersuren, arată că, in cadrul, 
convorbirilor purtate de oaspete c'~ 
omologul său indian, Atal BihaS' 
Vajpayee, s-a procedat la un amplu 
schimb de vederi asupra relațiilor bi
laterale și a problemelor internațio
nale care interesează cele două țări. 
Părțile au subliniat necesitatea de a 
se depune eforturi pentru întărirea 
procesului de destindere în întreaga 
lume, de a se dezvolta cooperarea 
reciproc avantajoasă între țările 
continentului asiatic.

Trupe ale regimului sud- 
africaU au trecut frontiera din 
Namibia în Angola și au ucis, în 
cursul unei operațiuni represive. 18 
namibieni — relatează agenția Reu
ter.

sprijinul revendicărilor 
îmbunătățirea condițiilor

bulgaro-ameri-
B.T.A. anunță că

Acord
can. AgGn’ia
S.U.A. și Bulgaria au semnat un 
acord de colaborare tehnico-științifi- 
că pe cinci ani. Se prevede extinde
rea considerabilă a schimburilor teh- 
nico-științifice, o largă colaborare

Devalorizarea monedei 
norvegiene.La cererea guvernu
lui norvegian, miniștri și directori ai 
băncilor centrale din țările partici
pante la cooperarea monetară vest- 
europeană (așa-numitul „șarpe" mo
netar vest-european, implicînd flota- 
rea concertată a monedelor respec
tivelor țări), întruniți la Copenhaga, 
au convenit asupra devalorizării cu 
8 la sută a coroanei norvegiene în 
raport cu celelalte monede din ca
drul „șarpelui".

Ps primul loc la expor
turi. Republica Federală Germania 
a reușit să depășească Statele Unite 
și să ocupe primul loc în rîndul ex
portatorilor mondiali, scrie revista 
franceză „Le Nouvel Economiste".

NICARAGUA

Dictatura lui Somoza, a cărei auto
ritate era deja subminată de cea mai 
lungă grevă generală din istoria sta
tului Nicaragua, a suferit un nou 
eșec, pus în evidență de recenta farsă 
electorală. După cum relata agenția 
France Presse, „un purtător de cuvint 
al Uniunii Democratice de Eliberare 
(U.D.E.L.), care reunește întreaga 
opoziție, a afirmat că abținerile la 
vot în cadrul «alegerilor» municipale 
au fost practic absolute^, iar agenția 
americană Associated 
„Birourile de vot 
goale... Alegătorii, în 
joritate, au boicotat 
servatorii notează însă că dictatura 
nu a pierdut încă orice posibilitate 
de manevră. Corpul pretorian creat 
în 1927 și Garda Națională, care gru
pează cele trei ramuri ale forțelor 
armate, rămin în continuare pumnul 
de fier al acelui regim corupt. în 
ultima vreme au dispărut, fără 
urmă, potrivit relatărilor presei străi
ne, .350 de țărani. Afaceriști veroși, 
ofițerii Gărzii Naționale au devenit o 
importantă putere economică in stat, 
îmbogățindu-se fără scrupule. Spe
culațiile financiare se desfășoară la 
umbra dictaturii.

Garda Națională joacă un rol activ 
în înăbușirea mișcărilor populare, 
cum a fost cea din Salvador din 1972.

Regimul dictatorial din Nicaragua 
se bazează pe exploatarea crîncenă 
a poporului, din care 80 la sută lo
cuiește în condiții de promiscuitate, 
în cocioabe insalubre. Numai 15,2 la 
sută din locuințe dispun 
sanitare. Pește 90 la 
populația nicaraguaiană 
boli . parazitare, iar 
rita provoacă 15,3 la 
decese. 70 la sută dintre țărani nu

Press scrie că 
erau aproape 
marea lor ma- 
alegerile". Ob-

de condiții 
sută din 

suferă de 
gastroente- 
sută din

alegători
știu să scrie și să citească. Aproxi
mativ 40 la sută din populația activă 
se află în situația de șomeri totali 
sau parțiali. Datoria externă atinge 
un miliard și jumătate de dolari.

Cresc contradicțiile dintre puterni
cele interese ale monopoliștilor re- 
prezentați de dictatorul Somoza și in
teresele burgheziei industriale națio
nale, aflată în creștere, care se opu
ne astăzi dictaturii.

Sesiunea Biroului Inter
naționalei Socialiste ?i a in_ 
cheiat lucrările la Hamburg. Repre
zentanți ai unor partide socialiste și 
social-democrate din 29 de țări au 
dezbătut probleme privind noi meca
nisme și instrumente de combatere a 
șomajului in țările lumii occidentale. 
Președintele Internaționalei Socialis
te, Willy Brandt, a- făcut 
presei că a fost instituită 
însărcinată cu elaborarea 
program al Internaționalei 
menit să-1 înlocuiască pe 
tent de 25 de ani.

cunoscut 
o comisie 
unui nou 
Socialiste, 
cel exis-

Un avionAccident aerian,
bimotor al companiei americane „Co
lumbia Pacific Airlines" s-a prăbușit 
vineri, cu 17 persoane la bord, la 
citeva minute după ce decolase cu 
destinația Seattle de pe aeroportul 
orașului Richland, din statul Wa? 
shington. Potrivit primelor știri, nu 
există supraviețuitori ai acestei ca
tastrofe aeriene.

Capriciile vremii
De două zile. în cea 

mai mare parte a Eu
ropei se înregistrează 
o nouă 
guiui, 
căderi 
furtuni 
ca meteorologii 
prevadă o ameliorare 
a vremii. O răcire 
bruscă a timpului a 
fost resimțită, cu ded- 
sebire. in Franța. în 
sudul țârii, masivele 
căderi de zăpadă au 
izolat complet o serie 
de sate și cătune, ne- 
cesitînd organizarea u- 
nor ample operațiuni 
de salvare a persoa
nelor sinistrate. în re
giunea lyoneză. nin
soarea, care cade fără 
încetare de 48 de ' ore, 
a dezorganizat circu
lația. Aceleași dificul
tăți se întîlnesc in 
Bretania. unde ceața 
și ninsoarea au pertur
bat complet traficul 
rutier.

în Marea Britanie 
principala problemă o 
reprezintă ceața deo-

ofensivă a fri.- 
cu abundente 
de zăpadă și 
violente, fără 

să

sebit de densă care a 
perturbat circulația.

în R.F.G., ca și în 
Belgia și Olanda, vre
mea este, de aseme
nea. deosebit de rece, 
în Elveția, temperatu
rile extrem de scăzu
te pentru această zonă 
pun in pericol șepte- 
lul. Un îngheț puter
nic s-ă înregistrat și 
in nordul Spaniei.

Puternice căderi de 
zăpadă s-au înregis
trat in zonele de nord 
ale Italiei, unde a fost 
perturbat traficul ru
tier, feroviar și aerian, 
în Lombardia stratul 
de zăpadă atinge gro
simea de 30 centime
tri. Cele două 
porturi ale 
Milano și-au 
activitatea.

aero- 
orașului 

incetat

de o ne- 
intensitate,

Furtunile 
obișnuită 
însoțite de ploi dilu
viene, care 
bătut asupra unor re
giuni din sudul statu
lui american Califor
nia au provocat moar-

s-au , a-

tea a cel puțin 9 per
soane, au anunțat au
toritățile locale. Alte 
25 de persoane — în
tre care trei copii — 
au fost declarate dis
părute. Bilanțul pro
vizoriu al acestor in
temperii indică, de a- 
semenea, distrugerea 
locuințelor a aproxi
mativ 700 persoane. 
Mica localitate Hid
den Springs, situată la 
40 km nord de Los 
Angeles, a fost com
plet distrusă. Ploile 
torențiale și vinturile 
care, in unele zone, 
au atins viteza de 150 
km la oră. au provo
cat inundații și alu
necări de teren, au în
trerupt liniile de ali
mentare cu energie e- 
lectrică. Activitatea 
portuară la Los An
geles a fost suspenda
tă timp de zece ore. 
Mai multe autostrăzi 
din zona orașului au 
fost închise, din cau
za blocării lor de co
pacii dezrădăcinați de 
furtună.

Bietul Janus

locul

Și

N. CORBU

cen- 
mult

s

L-.

Aforismul, clasic, spune că a conduce înseamnă a prevedea. 
Adică, a stabili opțiunile prezentului în funcție de prefigurarea viito
rului. Pentru ca un |ucător de șatj să-și conducă bine pionii este 
esențial să prevadă mutările adversarului. La fel și în politică. Sau 
în diplomație : in funcție de obiectivele de viitor se conturează orien
tări, tactici și strategii.

în antichitate, în străvechea Eladă, oamenii politici mergeau in 
valea verde de la poalele muntelui Parnas, să descifreze prezice
rile Pytiei, oracolul din Delfi.

în zilele noastre prezicătorii pot fi șl de alt gen : nu sînt în mod 
necesar înveșmîntați în vălurile preotesei Templului lui Apollo — pot 
purta cravată și serviete-diplomat.

...Se discută, mult, despre dezarmare. La Geneva, după 16 ani 
de negocieri și aproape 800 de ședințe, progresele sînt relativ mo
deste : încă nu s-a cristalizat vreo decizie privind trecerea de la 
bricegele cu două tăișuri la cele cu o singură lamă.

Se discută, de cîțiva ani, și la Viena, în legătură cu Europa 
trală ; de fapt, încă n-au început discuțiile propriu-zise — mai 
se discută despre cum să se discute.

Se depun eforturi pentru a se acorda problemelor dezarmării 
cuvenit la Conferința de la Belgrad privind securitatea euro
peană. Lucru dificil, ținînd seama de importanța precumpănitoare a 
drepturilor omului de a-și spori megatonele de exploziv pe cap de 
locuitor.

De aceea se și depun eforturi serioase pentru organizarea sesiu
nii speciale a O.N.U., consacrată exclusiv problemelor dezarmării. Se 
fac pregătiri, se avansează propuneri, se lucrează la redactarea 
proiectelor de documente, menite să contureze programe concrete 
de acțiune. Așa cum speră, așa cum așteaptă, așa cum cer și vor 
popoarele.

în acest context există și prognoze distonante. De pildă, un ase
menea obiectiv de viitor a fost configurat, prevăzut și precizat de con
ducătorul acelei instituții de specialitate care și-a luat denumirea de la 
structura arhitectonică a clădirii unde își are sediul — formă împru
mutată din geometrie : intermediară între pătrat și hexagon.

Obiectivul anticipat ? Cheltuielile militare să sporească în urmă
torii cinci ani cu aproape 56 miliarde de dolari, incit in 1983 numai 
bugetul propriilor înarmări să ajungă de la 116 la 173 miliarde. De
zarmare clară și precisă.

Se prevăd, în domeniul tehnicii militare, noi dispozitive ultrasofis- 
ticate — subacvatice, terestre, aeriene, cosmice. Coroborate, pe 
plan diplomatic, cu aparaturi adecvate pentru discursuri patetice in 
cadrul negocierilor: dispozitive de măcinat vorbe. Sau de tocat apă.

...Și fiindcă venise vorba mai sus despre prognozele din timpurile 
antichității, povestea spune că zeii, recunoscători, l-au înzestrat pe 
legendarul Janus cu două fețe : una cu care privea în urmă, ca să 
înțeleagă trecutul, alta cu care se uita înainte, prevăzînd viitorul.

în vorbirea curentă, simplificatoare, amănuntul este uneori uitat 
Janus este calificat ca om cu două fețe.
Deși, bietul de el, n-avea nimic comun cu duplicitatea.
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