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PRODUCȚIA FIZICA 
criteriul esențial de apreciere a eforturilor 
fiecărui colectiv, a contribuției la realizarea 

planului de dezvoltare economică
Nu de mult, președintele consiliu

lui oamenilor muncii dintr-o mare 
întreprindere bucureșteană construc
toare de mașini înfățișa participan- 
ților la adunarea generală a oame
nilor muncii un tablou al realizări
lor care, la anumite capitole, era 
deficitar. Era vorba. între- altele, de 
Aeonorarea în anul trecut a peste 70 
de contracte economice. Contracte 
Jnportante, pentru utilaje tehnolo
gice care erau și sînt încă așteptate 
pe unele șantiere de investiții. Im
presia lucrului neterminat nu avea 
să fie ștearsă nici de cele peste 30 
de milioane lei producție globală, pe 
care colectivul unității a realizat-o 
peste plan. Căci aceste „milioane 
globale", cît ar fi ele de multe, nu 
au putut și nici nu pot să înlocu
iască utilajele pe care economia nu 
le-a primit la termenele stabilite, 
corespunzător prevederilor planului.

Desigur, pentru astfel de situații, 
Intilnite și în alte întreprinderi, pot 
fi găsite și se găsesc explicații. Sint 
invocate greutățile existente in apro
vizionarea tehnico-materială sau in 
asigurarea cu documentații, neajun
suri în organizarea producției și pre
gătirea forței de muncă. Pe scurt, 
cauzele par a ține de anumite defi
ciente apărute în organizarea și gos
podărirea întreprinderii. Mai puțin 
însă, sau chiar deloc, se are in ve
dere una din cauzele majore care 
generează restante în realizarea pla
nului la unele sortimente. Este vor
ba de concepția unor cadre de con- ■ 
ducere din întreprinderi, rămase 
încă tributare vechilor deprinderi de 
a acorda prioritate realizărilor glo
bale. Așa se întîmplă că, la șfîrșit 
de lună sau trimestru, în general la 
încheierea unei perioade de plan, 
sub obsesia producției globale, se 
ajunge, în unele unități, la o ade
vărată cursă contracronomet.ru pen
tru realizarea .acestui ’.indicator. Și" 
pentru această se recurge, in prin
cipal, tot la muncă. Se muncește 
mult, dar se finalizează puțin, căci 
atenția este concentrată nu asupra 
esențialului — producția . fizică și 
onorarea contractelor scadente — ci 
asupra producției globale. Astfel, 
se ajunge în situația ca o bună 
parte din forțele colectivului să 
fie dirijate spre introducerea — 
uneori doar formală — în pro
ducție a materiilor prime și ma
terialelor. pentru a spori pro
ducția neterminată și. pe această 
cale, pentru a salva, in ultimă in
stanță, producția globală. Este un 
efort fără efect practic imediat, 
care plasează centrul de greutate al 
activității în zona extensivă, spre 
realizări facile. Căci este mar ușor, 
mult mai ușor, fără îndoială, să spo
rești producția globală decît să asi
guri, asamblarea și finisarea pină in 
cele, mai mici amănunte. a fiecărui

unghiul de vedere al intereselor eco
nomiei naționale.

Să analizăm implicațiile unei ase
menea optici asupra indicatorilor e- 
conomici, prin prisma rezultatelor 
obținute în perioada care a trecut 
din acest an. Mai întîi o subliniere : 
este pozitiv faptul că marea majori
tate a colectivelor de oameni ai 
muncii au realizat șl depășit sarcini
le de plan la fiecare sortiment. Pe 
ansamblul economiei s-au produs 
peste prevederi importante cantități 
de fontă și oțel, strunguri, autouti
litare, locomotive diesel-hidraulice, 
materiale de construcții, fibre poli- 
esterice, geamuri, produse lactate, 
ulei comestibil ș.a. Asemenea reali
zări nu pot decît să ne bucure pe 
toți, ele atestînd fermitatea cu care 
acționează oamenii muncii pentru în
deplinirea exemplară a planului in 
acest an hotăritor al cincinalului ac
tual.

în același timp Insă, în unele uni
tăți s-au înregistrat nerealizări la o 
serie de sortimente, cum sînt utilaje 
tehnologice pentru industria chimi
că, boghiuri, laminate, ciment, în

grășăminte chimice ș.a. Din analiza 
situației acestor restanțe, apărute 
încă în luna ianuarie, se desprinde 
concluzia că numărul întreprinderi
lor care au realizat planul producției 
globale este mult mai mare decît cei 
al unităților care au realizat integral 
planul la producția fizică. Altfel 
spus, continuă în unele întreprinderi 
goana după realizări globale, în de
trimentul îndeplinirii planului la fie
care sortiment. Iar efectul material 
pentru economie este in fiecare caz 
în parte păgubitor, dacă avem în ve
dere că în mecanismul complex al e- 
conomiei noastre, în condițiile adîncî- 
rii specializării și cooperării în pro
ducție. orice nerealizare a planului la 
producția fizică, orice încălcare a dis
ciplinei contractuale într-o întreprin
dere poate declanșa o adevărată reac
ție în lanț intr-un șir de unități. Este 
suficient ca o piesă sau un suban- 
samblu să nu fie livrat la timp unor 
unități, pentru ca acestea să hu-și 
poată realiza integral planul la 
producția fizică. Sau este suficient ca 
o unitate producătoare de utilaj teh
nologic să nu livreze la timp șan

tierelor aceste utilaje, pentru ca gra
ficele de execuție a lucrărilor să fie 
afectate, periclitînd respectarea ter
menelor de punere în funcțiune.

îndeplinirea ritmică a planului 
la fiecare sortiment și în fie
care întreprindere constituie, toto
dată, condiția fundamentală pen
tru realizarea planului la export. 
Este clar pentru fiecare conducător 
de întreprindere, pentru fiecare om 
al muncii că numai realizînd planul 
la export putem asigura resursele va
lutare necesare importurilor de care 
avem nevoie pentru dezvoltarea eco
nomică. Această cerință este cu atît 
mai actuală dacă ținem seama de 
faptul că, în cele două luni care au 
trecut din acest an, in unele între
prinderi s-au înregistrat restanțe la 
export. Or, pentru a putea vinde 
trebuie să producem la timp toate 
produsele prevăzute în contractele 
încheiate la export, să realizăm pro-

Viorel SA1AGEAN
(Continuare în pag. a III-a)
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produs, să realizezi producția fizică. 
Este mai ușor, dar nu și eficient’ din
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe ministrul comerțului 

din Marea Britanie
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, joi după-amiază, pe 
Edmond Dell, ministrul comerțului 
din Marea Britanie, care face o vi
zită în țara noastră Ia invitația Mi
nisterului Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale.

La primire au participat tovarășii 
Ion Pățan, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale, și Vasile Pungan, șeful 
grupului de consilieri ai președin
telui Republicii. Au fost prezenți 
Pretor Popa, ambasadorul României 
la Londra, și Reginald Louis Seconde, 
ambasadorul Marii Britanii la Bucu
rești.

Ministrul britanic a arătat că 
Maiestatea Sa regina Elisa beta a 
Il-a așteaptă cu mult interes reali
zarea vizitei oficiale de stat a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu în 
Marea Britanie și a exprimat. în nu
mele guvernului britanic, convin
gerea câ această vizită va marca un 
eveniment de mare importanță, care 
va contribui la dezvoltarea colabo
rării reciproce. Totodată, oaspetele 
a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu din partea primului mi
nistru britanic, James Callaghan, un 
salut cordial și cele mai bune urări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a

arătat că. la rândul său, așteaptă cu 
multă plăcere realizarea vizitei de 
stat în Marea Britanie la invitația 
reginei Elisabeta a Il-a, exprimîn- 
du-și convingerea că această vizită, 
convorbirile care vor avea loc vor da 
noi impulsuri dezvoltării relațiilor 
româno-britanice, atit pe plan bila
teral, cit și pe tărimul vieții inter
naționale. Totodată. președintele 
Nicolae Ceaușescu a rugat să se 
transmită primului ministru britanic 
salutul său, împreună cu cele mai 
bune urări.

în cadrul convorbirii au fost sub
liniate dezvoltarea pozitivă a bune
lor raporturi dintre România și Ma
rea Britanie, dorința și hotărîrea de 
a dezvolta si diversifica în conti
nuare cooperarea economică, indus
trială și tehnico-știintifică, schimbu
rile comerciale bilaterale, conlucra
rea în diverse domenii de interes re
ciproc.

S-a reliefat că dezvoltarea pe baza 
unor principii noi de egalitate, res
pect și avantaj reciproc a relațiiloi- 
româno-britanice este atît în folosul 
ambelor țări și popoare, cît si al cau
zei păcii și înțelegerii internaționale, 
afirmării spiritului nou în relațiile 
dintre state.

în acest cadru s-a relevat impor
tanta abordării in spirit realist si 
constructiv a problemelor edificării

unui sistem trainic de securitate In 
Europa, a încheierii cu succes a ac
tualei reuniuni de la Belgrad, menită 
să deschidă o perspectivă clară pro
cesului de întărire a destinderii și a 
colaborării între state. Schimbul de 
vederi a scos în evidentă, de ase
menea. necesitatea lichidării subdez
voltării, a decalajelor economice din
tre țări, ceea ce. impune statornicirea 
unor relații de egalitate și echitate 
între state, instaurarea unei noi or
dini economice internaționale, care 
să asigure progresul fiecărei națiuni, 
al civilizației umane.

★
în continuare. întrevederea s-a 

desfășurat cu participarea unora din
tre oamenii de afaceri britanici care 
îl Însoțesc pe ministrul comerțului din 
Marea Britanie : Allen Greenwood, 
vicepreședinte al Companiei ..British 
Aerospace1'. John Ferguson Smith, 
președintele diviziei Bristol din ca
drul Companiei „British Aerospace". 
Don Pepper, vicepreședinte al Com
paniei „Rolls Royce Limited" șl Mi
chael Sellars, director pentru Europa 
al Companiei „Schell".

Cu acest prilej au fost examinate 
probleme privind cooperarea între 
firme britanice și întreprinderi ro
mânești de profil.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

A APĂRUT

ÎN BROȘURĂ;

tovarășului 
Nicolae Ceausescu 

la cea de-a Xl-a 
Conferință a Uniunii 

Asociațiilor 
Studenților 
Comuniști 

din România
24 FEBRUARIE 1978

EDITURA POLITICA

întreprinderea de mașini electrice București: după montaj, se fac ultimele verificări la motoarele electrice care urmează să fie expediate
Foto : E. Dichiseanu

Mentalitatea
risipei

“I
I
I

I
I

Titlul tie mundtor- 
mîndria acestor tineri

Vitalitatea romanului

„în brigada noastră 
avem o singură mași
nă de filetat și pe 
mașina aceea lucrez 
eu !“. Reținem cu plă
cere tonul mîndru al 
acestei afirmații. A- 
parține unui tînăr. 
Să-ți faci un titlu- de 
mîndrie din aceea că 
stăpînești o mașină ? 
Fie ea și una de... 
filetat ? De ce nu? Nu 
e, în fond, o confrun
tare cu o mașină, ci 
cu tine însuți, cu pro
pria ta capacitate și 
— dacă vreți — cu 
propria-ți condiție so
cială.

Dinu Florea, un tî
năr de 20 de ani. cu 
ochi negri, neastîmpă- 
rați, îmi vorbește des
pre prima lui zi din 
uzină... Are doi frați 
gemeni, mai mari ca 
el și care lucrează Ia 
turnătorie. Unui din ei 
l-a adus, într-o zi, să-i 
arate uzina. Că. poate. 

■<>. să-și .aleagă si el o, 
meserie. A umblat 
prin toate secțiile. Se 
uita, întreba, mergea 
mai departe. Ajuns 
lingă mașina de filetat 
s-a oprit. Ei da. așa 
ceva i-ar fi plăcut.

„Unii tineri cu care 
am devenit tovarăș de 
muncă s-au mirat că 
mi-am ales tocmai 
mașina de filetat și 
deci o meserie mai di
ficilă — spune el. Eu 
nu știam dacă meseria 
asta e ușoară sau 
grea, urîtă sau fruT 
moașă. Mi-a plăcut. 
Ba, să vă spun drept, 
mi-a plăcut mai mult 
după ce mi-au spus 
ei că-i dificilă. Adică 
n-aș fi fost eu în stare 
s-o stăpinesc ?“.

„îmi place și că mi 
se oferă să fac mereu 
ceva nou. Și asta mă 
stimulează — mai spu
ne el. Și mai e ceva: 
carcasa unei pompe, 
rotorul ori altă piesă 
importantă trec in ul
tima lor fază prin 
mina mea. De calita

tea muncii mele de
pinde și munca celor 
dinaintea mea. Dacă 
eu greșesc o perfora
ție ori un filet, stric 
un lucru la care au 
muncit mai multi. Și 
n-am voie. Nu con
cep așa ceva. Oda
tă. mai către începutul 
drumului meu în a- 
ceastă meserie, mi s-a 
întîmplat să greșesc 
perforațiile unei car
case. M-au ajutat to
varășii din brigadă și 
am remediat stricăciu
nea. Dar m-a costat. 
M-a costat cîteva zile 
de gînduri amare. De 
atunci sînt foarte a- 
tent. Cum se zice, 
măsor de șapte ori ca 
să... pornesc mașina 
o dată".

în rostirea acestor 
cuvinte (orgolioasa în
fruntare a dificultăți
lor, mindria lucrului 
bine făcut, răspunde
rea) recunoaștem șila- 

■ bisirea sirguincioasă a 
marelui alfabet al 
muncii, al meseriei, 
repetat zi de zi, de 
către sute de tineri, în 
atmosfera de respon
sabilitate comunistă 
dintr-un colectiv mun
citoresc.

Calea spre încrede
rea celui de lingă tine 
nu e nici scurtă și 
nici ușoară, nu se pri
mește. ci se cîștigă, 
sentimentul că cel 
lingă care muncești își 
pune nădejde în tine 
îți dă aripi. Dinu Flo
rea'și-a amintit apoi 
ziua cînd muncitorul 
alături de care lucra și 
care-1 învăța meserie 
l-a întrebat dacă poa
te să rămînă el. Dinu 
Florea. singur- la ma
șină. Gîndul l-a spe
riat puțin pe... ucenic. 
Dar a răsuns că da. 
Mai lucrase și înainte 
singur, dar știa că me
reu are alăiuri o pri
vire în care ochii săi 
se pot sprijini în 
eventualele momente 
de cumpănă. Acum

era singur... Atent și 
concentrat, a dus pină 
la capăt, cu bine, o- 
perația pe care o avu
sese de executat. N-a 
fost lăudat (cum se 
așteptase poate), dar 
de atunci tot mai dese 
au fost momentele 
find a fost lăsat singur 
la mașină. Este un an 
și ceva de cînd tînărul 
venit aici din Belciu- 
gatele-Ilfov lucrează 
stăpin pe meseria sa. 
ca muncitor calificat.

Pe strungarul Vasile 
Chiri tă l-am întilnit 
alături de șeful de 
brigadă Hank Emil, 
care il ajuta să des
cifreze cotele unui de
sen tehnic.

în cei 27 de ani de 
muncă, prin „mîinile" 
lui Hank Emil au tre
cut generații de tineri. 
„De la început, și 
întotdeauna, mi-a plă
cut să pun punctul pe 
,,i“. în acest caz „i“-ul 
a fost Vasile Chiriță, 
iar purictui... conștiința 
muncitorească".

Vasile Chiriță are 19 
ani ; un tinăr înalt, cu 
fata iluminată de pu
ritate. Și de energie 
în același timp.

„La 1 august 1975 am 
pășit pentru prima 
oară în uzină — isto
risește el. Am fost 
apoi repartizat în bri
gada tovarășului Hank 
Emil. Acum sint mun
citor calificat. N-am 
să uit. cred. multă 
vreme, poate nicioda
tă, ziua în care am 
simțit că pot să am 
încredere în mine. în 
priceperea mea. Tre
buia terminată urgent 
o pompă, am rămas 
împreună cu o parte 
dintre colegii mei să 
lucrăm pesie program 
pentru ca utilajul să 
fie gata, să poată a-

Cezar 
C ONSTANTINES CU
(Continuare 
în pag. a Il-a)

„Ce faceți dumneavoastră, gazetarii, atita caz pe 
tema risipei ?“, mă întreba, mai

Fiindcă există... Fiindcă aduce 
arătindu-i că pină și in țări cu 
și cu rezerve materiale foarte 
luată foarte in serios. Și i-am 
un afiș difuzat pe scară largă intr-o țară occidentală, 
intitulat „Energia ! Acum !“

„Mă rog, 
După cum 
autoritățile 
risipei. La

Probabil.
dar ne-am bucura aflind că omul nostru este mai 
gospodar. Problema nu este insă, in acest caz, numai 
una de domeniul comparațiilor. Fapt este că mentali
tatea risipei există și la noi. Agățătoare ca iasca și

deunăzi, un cunoscut, 
pagube, i-am răspuns 
niveluri de producție 
mari problema este 

arătat, intr-o revistă,
I

■ z

in unele țări este risipă mare. Cunoaștem, 
se vede și din afiș, lupta pe care o duc 
acolo este in primul rind cu mentalitatea 
noi însă lucrurile stau mai bine..."
Nu știu dacă a făcut cineva vreun calcul,

rozătoare ca rugina, ea lasă unora iluzia că in tocarea 
— fără nici o socoteală — de bani sau de bunuri 
stă, de fapt, garanția „ajungerii", a „luxului", a „bo
găției". A... „superiorității vieții".

„Ai un. exemplu ?“ — m-a întrebat cunoștința cu 
care dialogam.

Am. Unul foarte concludent. Unul foarte real. Și 
i-am descris ceea ce văd pe tavanul unității de spălă
torie chimică „Nufărul", de lingă Sala Palatului, ori 
de cite ori merg să ridic sau să predau obiecte la 
curățat. Încăperea are maximum 40 de metri pătrați. 
Dar tuburi de neon, potrivit proiectului ?

„Zece...", și-a dat cu părerea interlocutorul.
Zece ard acum, fără ca să simtă cineva că sînt prea 

puține.
„Douăzeci..."
încă !
„Doar n-o să spui că are 40, unul pentru fiecare 

metru pătrat ? Ar fi prea de tot..."
Ei bine, proiectantul a prevăzut... 72 ! Șaptezeci-și- 

două-de-tuburi-mari-de-neon (adică aproape două la 
metrul pătrat !), intr-o. cameră cu o destinație dintre 
cele mai obișnuite.

Cunoștința mea s-a iritat.
„Dar ce era in capul proiectantului acela, tovarășe ? 

Unde se credea el ? Apoi, mă gindesc și la capul be
neficiarului ; pentru că trebuie să fi acceptat cineva 
o asemenea risipă..."

...Da, tocmai aceasta este problema : ce era intr-un 
cap, in celălalt ? Numai că mai rămine o întrebare : 
dar în capetele noastre, ale celor ce trecuserăm pe 
acolo de atitea ori și totuși n-am văzut ?

L
Eugen FLORESCU
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Nu încape îndoială că ro
manul a devenit, pe plan e- 
uropeân, mai ales în veacul 
nostru, principala specie li- 
terară, dominind de departe 
peisajul artistic într-o ase-, 
menea măsură încît el re
prezintă oarecum etalonul 
prin care se măsoară altitu
dinea unei literaturi națio
nale. „Dacă o literatură a 
dat, în veacul nostru, 2—3 
romancieri mari îmi este su
ficient să-i confer statutul de 
literatură evoluată" — spu
nea, cu cîțiva ani in urmă, 
un mare critic .francez. Fap
tul este interesant de sem
nalat pentru că, nu o dată, 
mai ales la începutul vea
cului trecut, dar și în zilele 
noastre, această operă a in- 
tîmpinat opoziții în drumul 
consacrării ca artă din cauză 
că în structura ei au pătruns 
numeroase substanțe „ete
rogene", ținînd de morală, 
sociologie, pedagogie, istorie, 
economie politică, psihologie 
etc. Problema pe care ne-o 
punem și și-o pun — de pe 
poziții diverse — destui cer
cetători, critici și esteticieni 
este de a ști în ce măsură 
diversificarea speciei, „su- 
biectivizarea" formulelor ro
manești sau narative, creș
terea, în genere, a dificultă

ților lecturii prin introduce
rea procedeelor moderne 
„scad", diminuează funcția 
de instrument de cunoaștere 
socială a romanului sau, din 
contră, această diversificare 
și rafinare a procedeelor spo
resc șansele cunoașterii..

Desigur, critica și estetica

țiunilor sufletești. M. Ralea 
are deplină dreptate cînd a- 
trage atenția asupra muti
lării prin unilateralizarea cri
teriului artistic : „Artă nu 
poate fi separată de restul 
personalității. Sufletul nostru 
nu e un agregat, ci o unita
te. După cum orice organism

Opinii
de Pompiliu MARCEA

marxistă. militează pentru o 
creație umanistă, pentru ope
re închinate omului ca ființă 
socială și cunoașterii cît mai 
depline a mutațiilor din 
structura și conștiința lui și 
a societății. Apreciem viabi
litatea oricărei formule es
tetice din unghiul eficienței 
cunoașterii, al dezvăluirii a- 
devărurilor adinei despre om 
și lumea sa. Căci arta nu e 
decît un mijloc de exprimare 
a personalității omului ca 
totalitate, și orice unilatetali- 
zare, îndeosebi cele care ab
solutizează dogmatic esteti
cul, duce la tulburarea func-

formează o individualitate 
biologică, în care fiecare 
parte e solidară cu totul, în 
care părțile componente sînt 
interdependente, tot așa or
ganizarea noastră psihică are 
o structură dată, cu o anu
mită tonalitate. Funcțiunile 
părților nu pot fi izolate de 
solidaritatea lor cu viața în
tregului. Arta nu e un fel 
de cancer, un grup autonom 
de celule care se dezvoltă ar
bitrar și anarhic în dauna 
totului din care constituie 
numai o parte. Personalita
tea umană e un întreg ar

monios în care fiecare func
ție depinde de cealaltă".

Transpunînd în registrul 
romanului aceste reflecții de 
o indiscutabilă adîncime, a- 
vem explicația diversității 
acestei specii în romane 
istorice, psihologice, pedago
gice, sentimentale, cavale
rești, picarești, filozofice, 
fantastice, moraliste, sati
rice, de familie, naturaliste, 
comportamentiste, analitice 
etc., în funcție de conținut, 
de scop, de mijloacele vehi
culate, de atitudinea autoru
lui ș.a.m.d. Distincte, toate 
aceste categorii de roman 
au aproape în mod inerent 
un numitor comun: acela ■ de 
a fi, într-o doză mai amplă 
sau mai redusă, ancorate în 
viața socială, căci romanul 
ca atare a apărut tocmai din 
necesitatea oglindirii reali
tății sociale, a raporturilor 
dintre indivizi cu aparte
nență și identitate socială, a 
destinului individual în con
textul social-istoric.

Dar dimensiunea socială 
inerentă a tuturor subdivizi
unilor romanești nu putea 
rămine și n-a rămas un sim
plu ingredient, nici măcar un
(Continuare în pag. a V-a)

Cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la eliberarea
Bulgariei de sub dominația otomană

Tovarășului TODOR JIVKOV
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria

® Note de lectura
• Noutati 

editoriale
în pagina a IV-a

CARTEA

Tovarășului STANKO TODOROV
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria

La aniversarea Centenarului eliberării Bulgariei, în numele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Guvernului Re
publicii Socialiste România, al întregului popor român și al nostru personal, 
adresăm Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, Consiliului de 
Stat și Consliului de Miniștri ale Republicii Populare Bulgaria, tuturor oame
nilor muncii din țara vecină și prietenă, precum și dumneavoastră personal, 
cele mai cordiale felicitări și un cald salut tovărășesc.

Eliberarea Bulgariei de sub dominația otomană a constituit o încununare 
a luptelor îndelungate purtate de poporul bulgar pentru împlinirea aspira
țiilor sale de libertate și independență națională.

La aniversarea sărbătorii dumneavoastră, evocăm cu deosebită bucurie 
strînsele legături de solidaritate statornicite de-a lungul veacurilor între po
porul român și poporul bulgar, care, în momente istorice hotărîtoare pentru 
soarta lor, s-au aflat alături, au conlucrat și au îmbogățit prietenia tradi
țională.

Poporul român, care la 9 mai 1977 a sărbătorit Centenarul proclamării 
independenței de stat a patriei sale, aduce un fierbinte omagiu nenumăratelor 
jertfe date de înaintașii săi la Plevna și Grivița, la Rahova și Smîrdan. Sin- 
gele vărsat de ostașii români, alături de voluntarii bulgari și soldații ruși, a 
consfințit independența și libertatea României și a Bulgariei, a cimentat 
trainic prietenia noastră.

Cu satisfacție relevăm că în perioada edificării noii orânduiri, mai ales 
în ultimii ani, raporturile româno-bulgare de prietenie și colaborare multila
terală, fundamentate trainic pe principiile solidarității internaționale, egali
tății în drepturi, respectării independenței și suveranității naționale, avanta
jului reciproc și întrajutorării tovărășești, s-au dezvoltat într-un spirit nou, 
calitativ superior. Declarația comună din septembrie 1977, măsurile de impor
tanță majoră adoptate la cel mai înalt nivel cu privire la amplificarea rela
țiilor politice, economice, tehnico-științifice și culturale, inclusiv cooperarea 
în domeniul producției industriale, asigură lărgirea și întărirea permanentă 
a colaborării româno-bulgare, spre binele popoarelor român și bulgar, în inte
resul unității țărilor socialiste și a mișcării comuniste și muncitorești inter
naționale, al cauzei socialismului și păcii.

De ziua măreței aniversări a Centenarului eliberării Bulgariei, transmitem 
poporului frate bulgar și dumneavoastră personal, dragi tovarăși, 
succese tot mai însemnate în edificarea 
nunata dumneavoastră țară.

urări de 
societății socialiste dezvoltate în mi-

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

MANEA MÂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

contracronomet.ru
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Despre gospodarii comunei « 
Scobinti s-a dus vestea in tot I 
județul Iași, nu numai că-s oa- I 
meni harnici și pricepuți, ci și 
neintrecuți artiști amatori. A- I 
proape toată suflarea așezării | 
participă, cu mic, cu mare, in
tr-un fel sau altul, la actuala | 
ediție a Festivalului național i 
„Cintarea României". Dar ei nu I 
participă oricum, ci mimai in 
tradiționalele costume naționale I 
specifice acestor locuri, pe care | 
și le confecționează singuri. în- 
trucit a sporit numărul echipe- | 
lor de dansuri — care mai de ! 
care mai acătării — elevele șco- " 
Zii iși dedică orele de practică , 
pentru crearea de noi costu- | 
me naționale. Pină acum, au fă- î 
cut costume pentru 12 perechi 
de dansatori, dar vor mai face I 
pe atitea. Da rindu-le, coopera- j 
toarele s-au reunit în cercuri de 
creație tot pentru cusături națio- ■ 
nale. E greu de spus care vor | 
ieși primii pe scenă. In orice > 
caz, cu toții vor fi cîștigați.

Cu 10 tone ’
după ardei 
de... 10 lei |

I

în tîrg Ia Huedin (Cluj), Gligor 
Mîț, șofer la Autobaza de marfă 
din localitate, a fost întrebat de 
organele de miliție cam ce caută 
pe acolo cu ditamai camionul 
de 10 tone.

— Aveți dreptate. Dacă mă 
luați după program, Ia ora asta 
trebuia să fiu în comuna Mar- 
gău, pentru transportul unor 
mărfuri. Dar eu a trebuit să mă 
iau și după vorba soției — că 
știți dv. cum sînt soțiile — care 
m-a trimis să-i cumpăr musai 
de 10 lei boia de ardei.

A primit o amendă de 300 lei. 
Aparatul de bord, tahograful, 
care-i înregistrează activitatea, 
nu era încărcat cu diagramă, 
ceea ce înseamnă că în ziua a- 
ceea nu lucrase nimic. De altfel, 
asupra lui s-au mai găsit 6 dia
grame nepredate (de ce oare ?) 
conducerii autobazei. Apropo de 
ardei : s-ar putea să se mai 
usture și alții cu ei.

I-au dat de 
gol...

I
I

I

I

Dacă Ion l?6ld' șifVăsile Mărin • 
din Bratovoiești-Dolj s-ar fi dus 
la doctor și doctorul le-ar fi ce
rut să spună clasicul „33". amin- 
doi ar fi răspuns că au șl cite... 
33 de ani. Dar că amândoi, la 
această frumoasă virstă. a ener
giei și împlinirilor, taie frunză 
la dini. Sînt, cum se zice, de 
profesie... fără. In alți' termeni, 
asta se cheamă că duc un trai 
parazitar. Și cum lenea e cu
coană mare care cere de mân
care, cei doi au dat iama prin 
orătăniile din ograda unui con
sătean, de unde au înșfăcat pa
tru gîște. Dar spre osebire de 
suratele lor din antichitate, care 
au salvat Capitoliul, gîștele con
săteanului i-au dat pe cei doi 
de gol. Ei au fost puși in dis
cuția obștii, care i-a admonestat 
de le-au mers fulgii, după care 
legea iși va spune cuvîntul.

Coincidentă»

I
I

Două accidente de tren, petre
cute în aceeași zi și la aceeași 
oră de după-amiază, în același 
județ — Timiș.

...Din stația C.F.R. Timișoara 
Nord, trenul personal 1665 a pri
mit cale liberă. Trenul a pornit. 
Un călător intirziat (David Va
sile, șofer la I.T.A. Timișoara) a 
încercat să urce din mersul tre
nului, dar a alunecat de pe sca
ră, a căzut sub roți, a fost trans
portat urgent la spital și i s-a 
amputat piciorul sting de la ge
nunchi.

...Din stația C.F.R. Giulvăz- 
Timiș,’trenul a primit cale libe
ră. Un călător uituc (Nicolae 
Giulan, de la „Electromotor11 Ti
mișoara) a încercat să coboare 
din mersul trenului, dar a alu
necat de pe scară, a căzut sub 
roți, a fost transportat urgent la 
spital și i s-a amputat piciorul 
drept de la genunchi.

Două accidente parcă trase la 
indigo, petrecute din aceeași 
cauză: .amindoi călătorii — și, 
cel grăbit, rămas fără piciorul 
sting, și cel uituc, rămas fără 
piciorul drept — se aflau la 
ora aceea sub influența al
coolului...

I 
I

!
!

IB

i

I

Cu filtru si... 
ac de cusut

Cititorul nostru Vasile Petres
cu din comuna Ighiu, județul j 
Alba, ne istorisește un necaz 
pricinuit de o țigară Carpați cu ■ 
filtru produsă de fabrica bucu- | 
reșteană de specialitate. „Cum • 
trăgeam eu cu sete din țigară . 
— ne scrie el — văd că, la un 
moment dat, nu mai iese fum. I 
Și totuși, țigara continua să ardă 
mocnit. M-am gindit că o fi cam J 
moale și am dat să trag din nou 
un fum, dar am sărit ca ars. Mai 
bine-zis, mi-arn fript buzele. De . 
ciudă, dau să sfarm țigara și s-o I 
arunc, dar m-am înțepat la de- » 
gete. Ați ghicit ce s-a intim- 
plat ? în țigară se afla un... ac 1 
de cusut, pe care vi-l trimit aii- } 
turat, spre a-l pune la dispoziția 
fabricii producătoare, cu gindul i 
că se va găsi și... ac de cojocul j 
neglijenței".

Rubricâ realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
„Scînteii"

„în stadiul de dezvoltare în care ne 
găsim — subliniază.secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — mersul inainte depinde 
în mod hotărîtor și nemijlocit de ca
litatea și competenta oamenilor, de 
capacitatea lor de a stăpini mijloacele 
de producție mereu măi perfecționa
te, de priceperea de a administra bo
gățiile tării, avufia națională, de re
ceptivitatea la tot ce este nou și îna
intat, de puterea de a ține pasul cu 
progresul mondial11. In lumina acestor 
cerințe, perfecționarea necontenită a 
politicii de cadre, așezarea ei pe baze 
'științifice se materializează. prin apli
carea măsurilor de o deosebită im
portanță adoptate de conducerea par
tidului, măsuri menite să ridice pe o 
treaptă superioară activitatea desfă
șurată pe acest tărîm de organele și 
organizațiile de partid, de stat, de 
masă și obștești.

Se cuvine reamintit, în această or
dine de idei, că în februarie 1976 Co
mitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. a adoptat hotărîrea privind 
aprecierea anuală a activității cadre
lor de partid și de stat, din organi
zațiile de masă și unitățile economi
ce, aceste aprecieri urmînd a fi în
tocmite în spiritul Hotărîrii C.C. al 
P.C.R., cu privire la activitatea orga
nelor și organizațiilor de partid în în
făptuirea politicii de cadre și a Legii 
nr. 12 din 1971 privind încadrarea și 
promovarea în muncă a personalului 
din unitățile socialiste de stat.

Examinarea an de an a acti
vității cadrelor și acordarea ca
lificativelor au o deosebită însem
nătate principială și practică in- 
trucit înlesnește cunoașterea îndea
proape și selecționarea judicioasă a 
oamenilor în raport cu rezultatele ob
ținute, cu evoluția lor, cu schimbă
rile calitative înregistrate în pregăti
rea profesională și politico-ideologi- 
că, ceea ce permite repartizarea lor 
mai rațională, potrivit capacității și 
priceperii de care dau dovadă, cerin
țelor1 diferitelor locuri de muncă. 
Pentru ca această activitate să se sol
deze cu rezultatele scontate, biroul 
comitetului județean de partid spo
rește exigența în primul rînd față de 
cadrele din aparatul comitetului ju
dețean și secretarii comitetelor co
munale de partid, urmărind la aceștia 
modul în care acționează pentru per
fecționarea stilului și metodelor lor 
de muncă, ridicarea multilaterală a 
nivelului lor de pregătire, spiritul de 
răspundere, abnegația și. pasiunea re
voluționară de care dau dovadă în 
îndeplinirea sarcinilor, metodele fo
losite în munca cu oamenii, eficiența 
practică a acțiunilor pe care le în
treprind.

Aplicarea riguroasă a preceptului

„omul potrivit la locul potrivit11 im
pune cunoașterea temeinică de către 
organele și organizațiile de partid a 
oamenilor, a evoluției lor, a ca
pacității profesionale, a fiziono
miei moral-politice, incit aprecierile 
care se întocmesc să constituie o o- 
glindă fidelă a muncii fiecăruia și, 
totodată, un mijloc de educare și for
mare a trăsăturilor moral-politice 
înaintate, proprii omului nou al so
cietății noastre.

Orientînd munca organelor și or
ganizațiilor de partid in așa fel

meniu de comitetul nostru județean 
de partid, aprecierile reflectă obiectiv 
calitățile cît și neajunsurile cadrelor, 
posibilitățile lor de perfecționare, eli- 
minindu-se subiectivismul, sub orice 
formă s-ar manifesta, acolo unde or
ganele și organizațiile de partid ve
ghează cu grijă ca aceste „oglinzi11 a- 
nuale să ilustreze activitatea concre
tă pe care o desfășoară cel în cauză 
pe parcursul întregului an, să con
semneze fapte precise și nu date 
vechi, sugerate de amintiri, să men
ționeze realist perspectivele pe care

rește generalizarea metodelor bune, 
înlăturarea practicilor de formalism 
care, așa cum s-a constatat, se mai 
mențin în unele unități. Se mai în- 
tilnesc situații cînd în loc să se ma
nifeste de la an la an — cum este 
normal și necesar — o exigență spo
rită în aprecierea cadrelor, cerințe 
crescînde față de evoluția oamenilor 
și de rezultatele pe care le obțin, se dă 
încă dovadă de toleranță, considerin- 
du-se că atitudinea de îngăduință, de 
trecere cu vederea peste unele mani
festări de stagnare sau automulțumi-

a activității cadrelor-
mare responsabilitate

incit întocmirea aprecierilor anuale 
să constituie un mijloc de analiză 
profundă a modului cum se manifes
tă spiritul organizatoric și de iniția
tivă al cadrelor, perseverența în pro
movarea noului și combativitatea față 
de neajunsuri, stăruim pentru ca 
principalul criteriu al aprecierii să-l 
constituie fermitatea și hotărîrea cu 
care tovarășul respectiv aplică în 
viață Programul partidului, eforturile 
depuse pentru îndeplinirea sarcinilor 
de plan și a angajamentelor asumate 
în întrecere, pentru ridicarea calita
tivă a întregii activități, grija arătată 
pentru apărarea și dezvoltarea pro
prietății socialiste, pentru aplicarea 
legilor statului. Discutarea activității 
cadrelor constituie, totodată, un pri
lej de trecere în revistă a modului în 
care acestea respectă obligațiile asu
mate prin „Angajamentul solemn11 
față de partid și „Jurămintul de cre
dință11 față de Republica Socialistă 
România.

Precum reiese din experiența acu
mulată pină in prezent în acest do

le are. Relevarea calităților cadrelor 
nu trebuie să estompeze observațiile 
exigente, formulate in spirit critic, 
constructiv, incit cel în cauză să se 
recunoască în ambele ipostaze — și 
cînd îi sint arătate meritele, și cînd 
i se atrage atenția asupra lipsurilor. 
Putem aprecia că rezultatele obținu
te în județ în perfecționarea activi
tății de conducere, în întărirea disci
plinei de partid și de stat a cadrelor 
sînt strîns legate și de modul în care 
s-a acționat pentru ca aprecierea a- 
nuală să reprezinte nu o operație de 
rutină, ci un act politic de răspun
dere, menit să determine sporirea 
exigenței față de activitatea fiecăruia.

în fiecare an, biroul comitetului ju
dețean de partid analizează activita
tea de selecționare, promovare și e- 
ducare a cadrelor, stabilind măsuri 
corespunzătoare și pentru îmbunătă
țirea activității de cunoaștere a lor în 
vederea aprecierii anuale. La consfă
tuirile organizate în județ cu lucră
torii din compartimentele de personal 
și cu conducerile unităților se urma

re îi va ajuta să-și reconsidere acti
vitatea în viitor. Biroul comitetului 
județean de partid a intervenit ferm 
pentru înlăturarea unor deficiențe la 
I.L.F. Satu Mare, unde au fost în
tocmite un mare număr de aprecieri- 
tip, cu conținut identic de la un an 
la altul, ca și cînd oamenii ar bate 
pasul pe loc în formarea lor profe
sională și politico-morală ; alteori, 
superficialitatea și birocrația au mers 
pină acolo, incit in aprecierile întoc
mite pentru mai multe cadre singu
ra deosebire a reprezentat-o... nume
le acestora. Superficialitatea, forma
lismul au pătruns și la întreprinde
rea ,,Unio“ ; conducerea unității a 
desfăcut cu îndreptățire, in mod le
gal, contractul de muncă cîtorva per
soane, dar cind a văzut că acestora 
li se acordase, doar cu puțin timp în 
urmă, calificativul „foarte bine11 și-a 
dat seama că nu prea cunoaște oa
menii.

Acționînd cu răspundere pentru în
lăturarea unor asemenea neajunsuri, 
acordăm atenție generalizării meto-

delor eficiente de muncă. Analiza ac
tivității anuale a cadrelor se face pe 
baza cunoașterii lor multilaterale din 
controlul efectuat in decursul anului, 
a observațiilor și sugestiilor care s-au 
făcut pe parcurs, a efortului acesto
ra pentru continua perfecționare a 
propriei activități, pentru înlăturarea 
lipsurilor care le-au fost semnalate la 
un moment dat. Bune rezultate s-au 
obținut prin această modalitate la în
treprinderile „Mondiala11, „Tricotext11, 
„23 August11, I.P.L., „Integrata11—Ne
grești Oaș, filatura din Cărei, unde 
organizațiile de partid și consiliile oa
menilor muncii, desfășurînd un con
trol sistematic și eficient, au asigurat 
ca aprecierea cadrelor să fie făcută 
în strictă concordanță cu rezultatele 
pe care le obțin, cu eforturile depuse 
pentru ridicarea nivelului profesional 
și politico-ideologic, cu comportarea 
lor in societate și familie.

Pentru' asigurarea cunoașterii pro
funde, multilaterale a oamenilor — 
cu toate problemele lor de viață și 
muncă, cu imperfecțiunile loi1 — și 
pentru înlăturarea interpretărilor uni
laterale stăruim pentru ca organele 
și organizațiile de partid să-și lăr
gească sfera controlului și influenței 
lor, și asupra comportării oamenilor 
în viața socială, dincolo de poarta în
treprinderii sau instituției, in familie
— pentru educarea copiilor — in car
tier, în mijlocul locatarilor.

în felul acesta, aprecierea anuală
— împreună cu celelalte mijloace și 
metode ale muncii organizatorice și 
politice — ajută organele și organi
zațiile de partid în selecționarea, pro
movarea și educarea cadrelor, asigu- 
rîndu-se promovarea în posturile de 
conducere a oamenilor temeinic pre
gătiți profesional și politic, cu o con
duită etică și morală exemplară, a- 
preciați de colectivele în care lucrea
ză, de cei în mijlocul cărora trăiesc.

Conștienți de răspunderile ce ne 
revin din hotărîrile Congresului al 
XI-lea și ale Conferinței Naționale a 
partidului, din cuvintările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, vom acorda mai 
multă atenție cunoașterii directe și 
multilaterale a cadrelor, comportării 
lor în cele mai diferite împrejurări, 
contribuției lor la realizarea marilor 
sarcini ce ne stau în față, astfel îneît 
să asigurăm formarea unor cadre care 
să întrunească virtuțile omului înain
tat al societății noastre, capabile 
să-și îndeplinească cu pasiune și ab
negație, întotdeauna și oriunde s-ar 
afla, îndatoririle în mod exemplar, cu 
înaltă răspundere comunistă.

Vasile GÎTA
secretar al Comitetului județean 
Satu Mare al P.C.R.

»

Pentru viitorul sezon 
de pe litoral

La filialele de turism ale 
întreprinderii de turism, hote
luri și restaurante din Bucu
rești s-au pus in vînzare bilete 
pentru stațiunile litoralului ro
mânesc al Mării Negre. Astfel, 
cei ce doresc iși pot asigura de 
pe acum locuri in hotelurile 
dorite, dintre care amintim : 
hotelurile Prahova sau Uranus 
din Eforie Nord, Cosmos din 
stațiunea Eforie Sud, Olimpia 
din stațiunea Jupiter, Opal din 
stațiunea Cap Aurora, Melodia 
din stațiunea Venus, Aida' din 
stațiunea Saturn. După cum se 
știe, excursiile organizate pe 
litoral încep la 1 mai. mareînd 
deschiderea sezonului estival. 
Pină în jurul zilei de 15 iunie 
se pot procura bilete pentru 
cel puțin 3 zile (cu plecările 
în fiecare zi). După această 
dată, se asigură sejururi nomi
nalizate de 12 zile. Pentru a ' 
evita aglomerările la recepțiile 
hotelurilor și la casele de bi
lete C.F.R., zilele de începere 
a seriilor în stațiuni au fost ț, 
eșalonate.

Programul filialelor I.T.H.R. 
din bd. 1848 nr. 4, bd. Repu
blicii nr. 4 și 68, bd. N. Băl- 
cescu nr. 35 și Calea Griviței nr. 
140 este zilnic între orele 8 șl 
20.

i a i ® i

Tovarășa Viorica Orneac, președinta comisiei de femei din întreprinderea de confecții și tricotaje București, se află mereu în mijlocul femeilor, cunoscin- 
du-le preocupările legate de munca și viața lor Foto: E. Dichiseanu

O PERMANENTĂ PE AGENDA DE LUCRU A CONSILIILOR OAMENILOR MUNCII:
__________________________________________________ R__________________________________________

( ■

îmbunătățirea continuă a condițiilor 
de muncă și viață ale femeilor

— Ca număr de persoane, ca 
multitudine și diversitate de proble
me, întreprinderea noastră se poate 
asemăna cu un mic oraș — ne spune 
tovarășa Elena Verona Burtea, se
cretara comitetului de partid și pre
ședinta consiliului oamenilor mun
cii din întreprinderea de confecții și 
tricotaje București. Iar dacă mai 
adăugăm faptul că majoritatea o 
constituie femeile, veți înțelege de 
ce condițiile de muncă și de viață 
constituie la noi o preocupare stator
nică pe agenda de lucru a consiliu
lui oamenilor muncii. întreprinderea 
noastră se pregătește ca, în confor
mitate cu hotărîrile Conferinței 
Naționale a partidului, în anul aces
ta să treacă la săptămîna de lucru 
redusă. Aceasta înseamnă că va tre
bui să muncim mai bine, cu eficiență 
sporită, astfel incit planul de pro
ducție să nu fie diminuat. Dimpo
trivă. De aceea, în momentul de față, 
colectivul nostru este angrenat într-o 
vastă reorganizare, după un plan 
bine gîndit și urmărit îndeaproape, 
în principal, avem în vedere mărirea 
randamentului muncii prin îmbună
tățirea fluxului de fabricație în 
secții, ceea ce va duce, implicit, la 
ușurarea muncii oamenilor. Sălile de 
croit au fost apropiate de magaziile 
de mâterii prime, iar secțiile de 
fabricație, de depozitele de produse 
finite. Concomitent cu aceste acțiuni 
organizatorice, consiliul oamenilor 
muncii a decis aplicarea în practică 
a unor studii ergonomice. Unul dintre 

.acestea se referă la analiza lucrului 
la mașina de cusut — utilajul cel mai 
frecvent folosit la noi — pentru a se 
obține o economisire a mișcărilor, 
deci a efortului fizic al mun
citoarelor. Un alt studiu propu
ne atașarea pe mașini a unor dispo
zitive pentru mecanizarea execuției 
unor operații și a unor suporți pen
tru o mai bună așezare a pieselor ce 
trec prin mîna muncitoarei. Căutăm 
să ne organizăm in așa fel activita
tea, îneît sporirea productivității 
muncii, a calității produselor să 
meargă mînă-n mină cu îmbunătă
țirea microclimatului din secțiile de 
fabricație, a activității tuturor sec
toarelor de interes social.

în secția 5 aflăm „secretele11 care 
i-au dus faima nu numai în între
prindere, ci și în țară. „Totul a por
nit de la observația făcută într-o 
adunare generală a oamenilor muncii 
cum că organizarea nu mai cores
punde cerințelor noilor tehnologii. 
S-au propus mai multe soluții, din care 
consiliul oamenilor muncii a ales-o 
pe cea mai potrivită și pe care am a- 
plicat-o noi primii, devenind astfel

secție model11. Șeful secției, Titus Po
pescu, ne prezintă îmbunătățirile adu
se sălii de croit; fluxul produsului este 
cel firesc, de la intrarea materiei prime 
pînă la ieșirea spre secția de con
fecționare. Totul pare simplu acum. 
Spațiul este același, dar mai bine 
distribuit. Nu cu mult timp în urmă, 
costumele se croiau în două locuri 
diferite, ceea ce producea încurcă
turi, pierdere de timp, îngreuna ur
mărirea strictă a consumurilor, a 
calității.

în sala de confecționare întilnim 
aceeași grijă gospodărească pentru 
o organizare cît mai firească a cir
culației produsului, dar și pentru 
condiții mai bune de muncă. Colec
tivul de aici a dat o adevărată bătălie 
cu minutele. Cîteva idei ingenioase, 
materializate în tot atîtea dispozitive 
și mașini : un minut cîștigat prin 
atașarea unui dispozitiv la mașina de 
montat pernițe la umeri ; trei minute 
prin introducerea unei mașini noi — 
medaliată cu argint la Bruxelles în 
1976 — de termocolat betelia panta
lonilor ; alte prețioase minute sînt. 
economisite prin dotarea secției cu 
cărucioare ergonomice pentru trans
portul interoperațional. Și iată, mi
nut cu minut s-au adunat 40 de mi
nute mai puțin pentru confecționarea 
unui costum, astfel că, în 8 ore, un 
lucrător realizează 2,2 costume de 
prima calitate. Pe întreaga secție s-a 
înregistrat un spor de 20 la sută la 
productivitatea muncii, cea mai înal
tă productivitate obținută în unitățile 
similare din țară. Ca urmare fireas
că, au crescut și cîștigurile oameni
lor peste media din întreprindere. 
Rezultatele obținute au determinat 
consiliul oamenilor muncii să orga
nizeze,' în această secție, un schimb 
de experiență Ia care au fost invitați 
atît reprezentanții celorlalte secții, 
cît și ai fabricilor cu același profil 
din țară. Metodele bune, dispozitivele 
realizate în secția 5 sînt pe cale de 
a fi generalizate.

împreună cu Maria Fărcașu, secre
tara consiliului oamenilor muncii, 
intrăm în policlinica aflată intr-unui 
din corpurile de clădire ale între
prinderii. Cabinete pentru toate spe
cialitățile se înșiruie de-a lungul 
unui culoar, plus 9 dispensare de 
medicină generală care-și împart în
treg teritoriul fabricii, un staționar 
cu 50 de paturi. Anual se acordă. în 
aceste cabinete, circa 150 000 de 
consultații la cerere și aproximativ 
120 000 de tratamente ; o parte im
portantă a activității corpului me
dical o constituie consultațiile profi
lactice, aproape 100 000 anual. „în 
toate acțiunile pe care le întreprin

dem ne bucurăm de sprijinul și co
laborarea consiliului oamenilor mun
cii, ne asigură dr. Marcela Prișcu, 
directoarea policlinicii.

într-o mare întreprindere unde 
muncesc mii de femei, creșa și gră
dinița sînt importante „mijloace11 de 
producție : 600 de copii ai muncitoa
relor sînt încredințați spre creștere 
și educare acestor instituții, de a 
căror bună administrare consiliul 
oamenilor muncii (jumătate din 
membrii săi sînt femei) se ocupă în
deaproape. Ca și de cantina-restau- 
rant, în care iau masa zilnic 6 000 de 
persoane, a cărei activitate a fost 
analizată amănunțit în acest for de 
conducere al întreprinderii, reeo- 
mandîndu-se o mai mare diversifi
care a preparatelor. Rezultatele ana
lizei se văd : linia cu autoservire 
pentru abonați oferă trei meniuri la 
alegere ; alte două „linii calde11 pun 
la dispoziție mâncăruri proaspete, di
verse, ieftine. Un bufet rece și o sec
ție „gospodina11 vînd preparate și 
semipreparate culinare, prăjituri 
proaspete, băuturi răcoritoare.

Pe agenda de lucru a consiliului 
oamenilor muncii din această marc 
unitate a industriei ușoare se află și 
alte probleme, deosebit de importan
te pentru continua îmbunătățire a

condițiilor de muncă și de viață ale 
muncitorilor. Se așteaptă predarea, 
de către constructori, a circa o sută 
de apartamente, la care viitorii lo
catari contribuie zilnic prin muncă 
voluntară pentru urgentarea lucră
rilor, iar alte 150 sînt în diferite 
faze de execuție ; este urmărit cu 
mare atenție mersul lucrărilor . pe 
șantierele căminului cu 300 de locuri 
pentru nefamiliști și a clubului 
muncitoresc, care urmează a fi date 
în folosință în acest an.

Este greu să cuprinzi, în spațiul 
restrins al însemnărilor de față, în
treaga complexitate a problemelor pe 
care consiliul oamenilor muncii din 
această veritabilă „citadelă11 a con
fecțiilor le are de rezolvat — de la 
cele izvorîte din procesul tehnologic, 
pînă la cele, nu puține și deloc sim
ple, ale muncitoarelor mame, de la 
creația de modele pînă la aprovi
zionarea locului de muncă. Esențial 
este faptul că membrii consiliului, 
în rîndurile cărora femeile dețin o 
importantă pondere, acordă cea mai 
mare atenție rezolvării pozitive a 
tuturor problemelor legate de munca 
și viața unui colectiv care numără 
multe mii de femei.

Rodica ȘERBAN

PE TRASEELE
PROBLEMATICII
TRANSPORTULUI

ÎN COMUN

Titlul de
(Urmare din pag. I)
junge la timp acolo 
unde era așteptat. La 
un moment dat mai 
trebuiau făcute cinci 
piulițe speciale, de 
mare precizie.

— Măi Vasile,' poți 
să le faci tu ?

— Pot 1
„Nu mai lucrasem 

pină atunci astfel de 
piese, în sinea mea nu 
eram deplin convins 
de reușită, dar trebuia 
să încerc, trebuia să 
le fac I Era o probă a 
vieții mele. Am stat 
pînă seara și am lu
crat. piesele făcute de 
mine au putut fi mon
tate la pompă, erau 
bune11.

O probă „a vieții 
Iui11, o probă a bărbă-

ției — care nu era alta 
decît o probă a mun
cii — l-a înălțat pe 
Vasile Chiriță în scări
le demnității de mun
citor.

„îmi amintesc de 
ziua cînd am luat pri
mii bani ca muncitor 
calificat — mai spune 
Chiriță. Mă așteptau 
cîțiva prieteni. Unul 
din ei m-a întrebat la 
ce lucrez eu aici. Pe 
poartă tocmai ieșea un 
camion în care se a- 
flau pompe. Uite, zic, 
în pompele astea sînt 
și piese care au trecut 
prin mîinile mele I 
Prietenii au privit 
pompele, pe urmă m-au 
privit pe mine. Și-am 
simțit : m-au privit 
altfel. Cu un respect

muncitor
pe care nu-1 avusese
ră pentru mine pînă 
atunci11. (Acum cîteva 
zile, tinărul a plecat 
militar ; șeful de bri
gadă, colegii i-au a- 
dresat urarea ca și în 
perioada satisfacerii 
serviciului militar să 
fie ca in uzină, har
nic, destoinic, disci
plinat).

Am încercat aici 
creionarea unora din
tre cele mai tinere 
biografii care alcătu
iesc vigurosul colectiv 
al întreprinderii de 
pompe „Aversa11 din 
București.

Tineri pentru care 
munca, afirmarea prin 
muncă constituie sen
sul înalt al existenței 
lor.

După cum am aflat de la Consi- aer (suspensie modernă care înlo-
liul popular municipal. in acest, an cuiește la autobuze tradiționalele
s-au alb'cat- • ^importante fonduri de arcuri' — n.a.),: iar fiecare per-

. investiții pentpu modernizarea unor " nă costă ,2 500 lei. în cursul anu- 
ărt'ere și intersecții de mare trafic, lui trecut, din cauza stării drumuri-
între care construcția pasajului Obor, lor. s-au rupt 60 de. șasiuri de auto-
a podului Grant, a pasajului peste 
calea ferată la stația Constantin 
David, pe linia de centură. Continuă 
lucrările de modernizare pe bulevar
dul 1 Mai, între bd. Banu Manta și 
Șoseaua Titulescu, pe Șoseaua Orhi
deelor, pînă la gara Basarab, pe Șo
seaua Luică. între prelungirea Fe
rentari și Șoseaua Giurgiului, pe Șo
seaua Alexandriei ș.a. De asemenea, 
sînt prevăzute covoare de asfalt pe 
numeroase drumuri existente.

în afară de investițiile care pri
vesc lucrări mai ample, o atenție 
neslăbită se cere acordată lucrărilor 
de întreținere curentă, de zi cu zi, a 
drumurilor. Această 
bătut pe larg la 
mijlocul lunii fe
bruarie și în ulti
ma ședință 
comandament 
transportului 
comun dirl Capi
tală. Cu această 
ocazie, s-au dat 
indicații Direcției 
domeniului pu
blic și Adminis
trațiilor domeniu
lui .............
cele 
ale 
toate 
ne și stațiile de 
produs asfalt de 
care dispun "" 
fie folosite de 
dată și în între
gime, pe schim
buri, zi și noapte, 
numai pentru lu
crările de între
ținere și repara
re a drumurilor.

— După ultima 
ședință de co
mandament — ne 
spune ing. Ion 
Epureanu, direc
torul Direcției domeniului public 
— am alcătuit planuri de lu
cru pornind de la prioritățile pro
puse de I.T.B. Pînă acum au fost 
puse în stare de funcțiune princi
palele capacități de producție pentru 
beton-asfalt și asfalt turnat, cu ac
tivitate in două și trei schimburi. In 
numai citeva zile s-au executat im
portante lucrări de întreținere, au 
fost astupate gropile și s-au înlătu
rat denivelările pe Șoseaua Nordu
lui, str. Heliade între Vii, șoselele 
Fundeni, Mihai Bravu, Matei Ambro
zie, Cotroceni, Drumul Taberei, Tu
dor Vladimirescu și Plevnei. Am 
luat măsuri pentru a lichida, pină 
la 15 aprilie, toate gropile și denive
lările pe străzile Capitalei.

Va să zică, dacă în numai 3—4 
zile a fost posibil să se pună la 
punct 
pune, 
de o 
dinte 
străzilor serios deteriorate. în prin
cipal de mijloacele transportului 
în comun, în loc să scadă a crescut, 
ajungînd la peste șaizeci de artera, 
cu sute și mii de gropi și denivelări 
mai mari sau mai mici, unele dintre 
ele adevărate capcane pentru distrus 
vehicule ? Răspunsul nu poate fi de
cît unul singur : lipsa de prevedere, 
de prevenire, de interes a lucrăto
rilor din domeniul... domeniului pu
blic. Oricite lipsuri ar avea I.T.B.-ul 
(și are destule!), faptul rămînefapt: 
gropile și denivelările străzilor frî- 
nează traficul, iar deteriorarea mul
tor mijloace de transport în comun 
provoacă nu numai pagube mate
riale. dar accentuează și aglomerația 
pe trasee, ca urmare a scoaterii din 
uz a unui însemnat număr de vehi
cule. Zilnic, din cauza drumurilor, 
se sparg în medie 50 de perne de

sarcină s-a dez-

buze, iar într-o singură lună a aces
tui an
8 000—10 000 
din 
de 
rupt
Tot 
rit 
acestea fiind zilnic de ordinul su
telor. Deteriorării premature sînt 
supuse mașinile aflate în dota
rea întreprinderilor și instituțiilor, 
cele proprietate personală. Și toate 
acestea pentru că administrațiile de 
sector ale domeniului public nu au 
urmărit zi de zi starea drumurilor, 
pentru că direcția

alte 22, un șasiu costînd 
lei. într-o singură zi, 

cauza gropilor și denivelărilor 
pe Șoseaua Industriilor, s-au 

patru șasiuri de autobuze, 
din cauza drumurilor a spo- 

numărul penelor de cauciuc,

de 
al 
în

public din 
opt sectoare 
Capitalei ca 
forțele uma-

sa 
în-

AZI, despre
STAREA

UNOR ARTERE 
DE CIRCULAȚIE 
Șl MASURILE 

PENTRU 
MODERNIZAREA

LOR

nouă artere principale, se 
firește, întrebarea : de ce timp 
lună, între ultimele două șe- 
de comandament, numărul

»
i de specialitate a 

consiliului popu
lar municipal nu 
a ținut în perma
nentă stare de 
funcționare ca
pacitățile de pro
ducere a asfaltu
lui. La acestea se 
adaugă faptul că 
nu a fost extinsă 
realizarea de as
falturi stocabile,. 
plastifiate. 
să poată fi 
site in orice 
timp. După 
nu se efectuează 
ritmic și în canti
tățile necesare a- 
provizionarea teh- 
nico-materială cu 
criblură. bitum 
pentru asfalturi 
și balast pentru 
drumurile pa
vate.

După cum se 
știe, in Capitală 
se execută impor
tante lucrări edi
litare. De-a lun
gul Dîmboviței, 
o serie de tra- 
obturate complet 

și Iulia Hasdeu — 
iar altele — Cotroceni, Știrbei Vodă, 
Elefterie, Mihai Vodă și Timpuri noi 
— au o capacitate redusă. Deși un 
transport în comun normal presupu
ne în oraș viteze medii în jur de 
20 km/oră. la orele de vîrf. pe arte
rele Baba-Novac, Cățelu, Magheru- 
Bălcescu, bd. Gh. Ghcorghiu-Dej, 
Schitu Măgureanu și Splaiul Inde
pendenței, această viteză scade la 
jumătate, iar în zona podurilor men
ționate viteza scade de șase-șapte 
ori față de cea normală. De aici, ne
cesitatea ca toți factorii de resort 
să ia măsuri pentru lărgirea acestor 
treceri, pentru a se permite o cir
culație normală.

întreținerea drumurilor nu poate 
fi o activitate de campanie, ea tre
buie să constituie pentru edilii ora
șului o îndatorire permanentă, de zi 
cu zi. Cu cit aceste lucrări vor fi 
executate mai operativ, și costul lor 
va fi mai redus. După cum am fost 
asigurați, municipalitatea va veghea 
ca modernizarea drumurilor, reali
zarea de reparații și turnarea de co
voare asfaltice să fie corelate cu lu
crările de întreținere curentă, cu 
cele de lichidare a unor strangulări, 
de construire a unor pasaje.

Este necesar ca administrațiile do
meniului public din sectoare, lucră
torii direcției municipale respective 
să desfășoare acțiuni energice, îneît 
pînă la 15 aprilie — așa cum s-a 
prevăzut, și chiar mai devreme — să 
fie intr-adevăr astupate toate gro
pile, toate denivelările. Acțiunea 
trebuie să fie continuată, și după 
această dată, cu perseverență, in 
primul rînd pentru repararea ori
cărei stricăciuni pe traseele trans
portului in comun.

Al. PLAIEȘU

versări au fost 
— podurile Izvor

care 
folo- 
ano-
cum
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PRODUCȚIA FIZICĂ 

realizată ritmic, 
a toate sortimentele întreprinderea „Timpuri noi" București: un nou lot de compresoare gata pentru a fi livrate beneficiarilor

Fiecare produs din plan - fabricat
și livrat la timp

Sarcinile la producția fi
zică pe acest an în unita
tea noastră — „Laminorul" 
din Galați — sint simțitor 
sporite fată de cele din 
1977. Raportat la planul a- 
nului trecut, în 1978 vom 
realiza cu 27 la sută mai 
multe profile formate la 
rece, cu 20 la sută mai 
multă tablă cutată, iar 
cantitatea de tablă inoxi
dabilă aproape se va dubla. 
La celelalte sortimente — 
laminate finite pline, tablă 
zincată și altele — există 
de asemenea creșteri de 
producție. Vorbind despre 
realizarea acestor sarcini, 
trebuie, mai întîi. să men
ționez o anume tradiție 
creată în această direcție : 
practic, n-a existat an in 
care unitatea noastră să 
nu-și realizeze planul la 
producția fizică. însă, fi
rește, nu ne bazăm numai 
pe o asemenea tradiție, ci 
ne străduim să adoptăm 
de fiecare dată măsuri din
tre cele mai potrivite in 
scopul onorării integrale' a 
sarcinilor de plan la pro
ducția fizică.

căutat să Întronăm în 
relațiile cu beneficiarii noș
tri raporturi de încredere, 
astfel incit marca fabricii 
să cîștige mereu mai mult 
în prestigiu. Acționind ast
fel. realizarea contractelor 
nu reprezintă o problemă 
grea, mai ales că in perma
nență ne adaptăm la so
licitările pieței interne, cău- 
t.înd să producem ceea ce 
se cere. Concret, pentru 
anul în curs avem încheia-

muncii se asigură și prin a- 
plicarea acordului global, 
oamenii muncii fiind retri- 
buiți în funcție de produc
ția fizică realizată, diferen
țiat după gradul de dificul
tate al acesteia, stimulîn- 
du-se colectivele ce lucrează 
la sortimentele cu valoare 
ridicată și penalizîndu-se 
depășirile nejustificate de 
consumuri specifice.

Folosirea intensivă a ca
pacităților de producție —

LA „LAMINORUL" DIN GALAȚI

Cunoscînd planul cu 
6 luni înainte de începerea 
anului, putem acționa 
eficient pentru aprovizio
narea tehnico-materială, 
problema rezolvîndu-se de 
regulă pînă la începerea 
noului an. Totodată, ne 
preocupăm de asigurarea
portofoliului de contrac
te, pentru ca întreaga 
producție fizică planifi
cată să aibă din timp 
desfacerea asigurată. Am

te peste 1 000 contracte și 
ne străduim să le onorăm 
la termenele stabilite, a- 
daptîndu-ne chiar fluxul de 
producție în funcție de 
unele urgențe semnalate de 
beneficiari.

Organizarea producției are 
în vedere, în primul rînd, 
realizarea sarcinilor fizice. 
Planul îl defalcăm pe cele 
mai mici colective, pînă la 
echipă, fiecare om al 
muncii cunoscînd foarte 
exact ce are de făcut 
în fiecare zi. Totodată, 
realizarea planului se ur
mărește pe fiecare dimen
siune și sortiment de tablă. 
De asemenea, întrecerea 
socialistă este organizată, în 
principal, după criteriul 
cantităților fizice obținute; 
practic, la sfîrșitul fiecărui 
schimb de lucru se cunosc 
rezultatele și se popu
larizează depășirile de plan 
înregistrate. Cointeresarea 
colectivelor de oameni ai

valoarea obținută la 1 000 
lei fonduri fixe depășește 
2 400 lei — la parametrii 
proiectați, cît și creșterea 
gradului de tehnicitate al 
producției constituie alte 
căi ce permit să ne înde
plinim lună de lună sar
cinile la producția fizică.

Ne-am orientat către 
realizarea de produse noi, 
solicitate de beneficiari și 
cu valoare ridicată. De pil
dă, începînd cu trimestrul 
al doilea al acestui an vom 
produce și tablă inoxidabi
lă și refractară laminată la 
rece. De puțin timp, de ase
menea, funcționează și pro
duce noua sectie de profile 
formate la rece, unde se 
obțin produse mult solici
tate de beneficiarii noștri. 
Astfel am contribuit intr-o 
măsură însemnată și la 
reducerea importurilor. A- 
daptarea structurii produc
ției la cerințele beneficia
rilor și obținerea de produ

se cu cheltuieli cît mai 
mici sint obiective principa
le care ne preocupă în per
manență, ele făcînd obiec
tul unor programe speciale.

Recenta adunare generală 
a reprezentanților oameni
lor muncii din întreprin
dere a stabilit o seamă de 
măsuri tehnico-organizato- 
rice menite, în bună parte, 
să asigure realizarea sarci
nilor fizice. Amintesc aici: 
executarea unor lucrări de 
mecanizare la stațiile hi
draulice, mărirea ■ vitezei 
de lucru la liniile de pro
filare, îmbunătățirea orga
nizării muncii in sectoarele 
de întreținere și reparații 
și altele.

Rezultatele confirmă rea
lismul și eficienta măsuri
lor luate pentru asigurarea 
realizării sarcinilor fizice 
ale planului pe acest an. 
Astfel, pe primele două 
luni am obținut peste plan 
circa 1 000 tone laminate 
finite pline, aproape 400 
tone tablă zincată. 350 tone 
profile formate la rece, 200 
tone tablă cutată și altele. 
Sînt doar cîteva rezultate 
pe care le consider' a fi 
convingătoare pentru hotă- 
rîrea cu care colectivul 
nostru acționează pentru 
realizarea integrală a pla
nului la producția fizică, 
la fiecare sortiment în par
te, așa cum impun necesi
tățile economiei naționale

Ing. Victor 
SCORȚANU 
directorul întreprinderii 
„Laminorul" din Galați

Direcția principală de acțiune -
buna organizare a muncii

Judecind după rezulta
tele obținute în cele două 
luni care au trecut din 
acest an, am putea spune 
că am început bine acest 
an hotărîtor al cincinalu
lui. Este semnificativ. în 
acest sens, faptul că în 
această perioadă am extras 
peste prevederile planului 
peste 2 600 tone de mi
nereu, care se adaugă ce
lor 25 000 tone reali
zate in plus în anul 
trecut. Dintre acțiunile 
principale pe care le-am 
întreprins pentru îndepli
nirea sarcinilor de plan la 
producția fizică — în de
plină concordanță cu ce
rințele economiei naționale
— mă voi opri la cîteva.

Un efect cu totul deose
bit asupra întregii noastre 
munci l-a avut acțiunea de 
sectorizare a activității 
practice a minerilor, prin 
concentrarea ei în două 
brigăzi mari, corespunză
toare celor două zone 
distincte — nord și sud — 
ale minei Deva. Este vorba 
de un, adevărat salt 
calitativ în domeniul orga
nizării muncii dacă ținem 
seama că în noile condiții
— cind a fost înlăturată 
fărîmițarea formațiilor de 
lucru — maistrul din fie
care zonă, împreună cu 
minerul-șef de brigadă sau 
de echipă și cu controlorul 
de calitate au practic posi
bilitatea să stabilească zil
nic, pentru fiecare loc de 
muncă, operațiunile concre
te ce trebuie efectuate, 
cantitățile de minereu ce 
trebuie extrase și parame
trii calitativi ai acestuia. 
Urmărirea operativă a re

zultatelor obținute permite 
cadrelor de conducere și 
îndeosebi maiștrilor de 
schimb să cunoască în per
manență situația producției 
fizice, cît și neajunsurile 
care apar în muncă, incit 
intervenția lor calificată să 
fie cît mai promptă.

Pentru asigurarea ritmi
cității producției o aten
ție deosebită acordăm îm
bunătățirii activității din 
sectorul transporturi. în

ța muncii noastre, pentru 
realizarea producției fizice 
stabilite s-a impus ridi
carea gradului de folosire 
a utilajelor de perforare cu 
care este dotată mina 
Deva, în principal, prin 
perfecționarea activității 
de întreținere și reparare 
a acestora — activitate la 
care eram deficitari. Cu 
sprijinul efectiv al condu
cerii Centralei minereuri
lor Deva, a fost întocmit un

LA EXPLOATAREA MINIERĂ 
DIN DEVA

scopul concentrării acestei 
activități în subteran —
ceea ce dă cursivitate în- 

pro-tregului proces de
ducție — a fost tre-
cut transportul de mi-
nereu de la orizontul 240 
la orizontul 310, creîndu-se. 
totodată, și colectoare co
respunzătoare pentru mi
nereu. la nivelul impus de 
sarcinile sporite de plan 
din acest an. Totodată, a 
fost intensificată acțiunea 
de mecanizare a muncii la 
punctele de evacuare a mi
nereului — printr-un sis
tem adecvat. acționat 
pneumatic — ceea ce a 
dus la ușurarea efor
turilor fizice ale încăr
cătorilor. la reducerea 
efectivelor de la aceste lu
crări cu 50 la sută, lucră
torii disponibili fiind tre
cut! la alte activități di
rect productive.

Ca o problemă de aceeași 
importanță pentru eficien-

program de îmbunătățire a 
tehnologiilor folosite la 
confecționarea pieselor de 
schimb și reperelor ne
cesare acestor utilaje, sta- 
bilindu-se. totodată, ca re
parațiile la utilaje să se 
facă centralizat — la uzina 
de utilaje miniere și re
parații Criscior. Pentru ve
rificarea exigentă a utila
jelor de perforat, a calită
ții reparațiilor efectuate s-a 
stabilit crearea. în cadrul 
minei noastre, a unui stand 
pentru încercări. Prin tre
cerea la aplicarea în prac
tică a acestui sistem de în
treținere și reparare a uti
lajelor de perforat, coefi
cientul de folosire a aces
tora va crește cu cel pu
țin 4 la șută, ceea ce va 
influența direct gradul de 
realizare zilnică a planu
lui producției fizice.

Desigur, la sporirea pro
ducției de minereu contri
buie și o seamă de multe

alte' acțiuni care, prin ridi
carea pregătirii profesio
nale și creșterea răspun
derii muncitorilor, prin 
stimularea cointeresării oa
menilor duc practic la ob
ținerea unor cantități fizice 
și calitativ superioare de 
minereuri atît de nece
sare economiei noastre, 
în acest context aș aminti 
generalizarea „metodei de 
exploatare a zăcămîntu- 
lui cu surpare în sub- 
etaje" la mina Deva — 
metodă de mare producti
vitate — extinderea lucru
lui în acord global și pro
gresiv direct; in acest sis
tem de retribuire fiind cu
prins 96 la sută din efec
tivul minei. Putem spune 
că acordul global și pro
gresiv direct constituie una 
din măsurile prin care 
cointeresarea, veniturile 
oamenilor sînt strîns le
gate de producția fizică 
realizată. în același timp, 
răspunzînd cerințelor im
puse de intensul proces de 
mecanizare a muncii, în 
abatajele noastre se ac
ționează ferm în scopul 
policalificării și specia
lizării minerilor și elec- 
trolăcătușilor de mină; 
astfel, în cursul acestui 
an vor fi formați aici, la 
noi, 50 de mecanizatori mi
neri cu un larg orizont 
tehnic, capabili să minu- 
iască și să întrețină în 
condiții optime utilajele și 
instalațiile din dotare.

Petru PETREANU 
maistru principal 
la Exploatarea minieră 
din Deva

. După cum este bine și de mult cu
noscut, lucrările agricole au caracter 
sezonier. Ca atare și forța de muncă 
este folosită numai o parte a anului. 
Dar în pofida acestei particularități, 
a cauzelor în parte obiective care 
determină sezonalitatea lucrărilor din 
cimp, forța de muncă din cooperati
vele agricole poate și trebuie să . fie. 
folosită în tot timpul anului. Expe
riența a numeroase unități arată că 
prin îmbinarea judicioasă și dezvol
tarea intensivă a celor două sectoare 
de bază — vegetal și animal — prin 
îmbinarea producției agricole cu ac
tivitățile industriale, poate fi lichidat, 
sau cel puțin micșorat la limita mi
nimă, caracterul sezonier al muncii 
la sate.

Edificatoare în această privință este 
experiența cooperativei agricole din 
Bucov, județul Prahova — o locali
tate suburbană, cu profil agrar-in
dustrial. Aici, o forță activă de nu
mai 600 de oameni lucrează o supra
față . de 725 hectare cereale, 80 hec
tare legume, 80 hectare cartofi, 165 
hectare vie, o seră de 2,5 hectare, 
cresc animale și păsări, iar in timpul 
dintre aceste îndeletniciri tradiționa
le produc cărămizi, cultivă ciuperci, 
ridică noi construcții. Consiliul de 
conducere a acționat pe mai multe 
planuri în vederea imbinării activi
tății agricole cu aceea a industriei 
rurale. Aceasta a dus la folosirea ra
țională, în tot. cursul anului, a forței 
de muncă, la creșterea simțitoare ă 
producției și a veniturilor. Dar iată 
mai întîi rezultatele :

1. în 1977, din activitățile agri
cole și neagricole, cooperatorii de 
aici au realizat o producție de 
32 milioane lei. Veniturile primite 
au însumat 16 milioane lei, fiecă
rui participant la muncă reve- 
nindu-i între 20 000 și 26 000 lei.

2. Prin îmbinarea gospodărească 
a activității agricole cu cea indus- 
trial-rurală forța de muncă a fost 
folosită aproape 300 zile pe an. Din 
acestea, 100 de zile de fiecare 
cooperator reprezintă munca efec
tuată peste volumul lucrărilor agri
cole absolut necesar pentru rea
lizarea producțiilor planificate. Ca 
urmare, anul trecut s-a obținut o 
producție suplimentară de peste 
7 milioane lei, adică un plus de bu
nuri materiale de 70 000 lei pentru 
fiecare zi lucrată peste baremul 
stabilit.

3. S-a atenuat simțitor sezonqli-i 
tatea în folosirea' forței de muncă. 
Raportul între luna de' vTrf ^T' luna' 
cu cel mai mic consum de muncă 
a fost de 1,6:1 în ce privește nu
mărul cooperatorilor participanți la 
muncă și de 1,8:1 în privința con
sumului de norme de muncă.

Cum s-a reușit să se realizeze un 
asemenea grad ridicat de folosire a 
forței de muncă ? In primul rind 
prin DEZVOLTAREA COMPLEXA 
A ACTIVITĂȚILOR AGRICOLE, 
care nu numai că nu se suprapun m 
timp, dar asigură și continuitatea in 
muncă pe întreaga durată â anului. 
Principala ocupație o constituie, de
sigur, munca la cîmp, în grădinile de 
legume sau la creșterea animalelor. 
Din cele 166 000 norme de categoria 
I efectuate anul trecut, 130 000 — re- 
prezentînd în medie 220 norme de 
fiecare cooperator — au fost consu
mate în ramurile producției vege
tale și animale.. Este suficient 
să amintim că, la Bucov, în lunile 
„neagricole" se realizează 50 000 de 
norme, din care peste 45 la sută sînt 
consumate tocmai pentru lucrări a- 
gricole. Principalele sectoare in care 
este folosită forța de muncă sint le
gumicultura și viticultura, sectoare 
in dare se obțin de fapt și cele mai 
mari venituri. în aceste două sectoa
re se cheltuie aproape 60 la sută din 
timpul total de muncă al cooperativei. 
Zootehnia, aflată în plină dezvoltare 
și modernizare, este ramura în care 
60 de cooperatori lucrează neîntre
rupt. în tot cursul anului. Toc
mai prin îmbinarea acestor trei 
activități cu cele de cultivare a ce
realelor și plantelor de nutreț se asi
gură, in cea mai mare măsură, ca
racterul de continuitate și uniformi
tate în folosirea forței de muncă.

Se cuvin relevate și anumite as

pecte organizatorice legate de utili
zarea forței de muncă. Este vorba, 
între altele, de organizarea și perma
nentizarea unor echipe complexe de 
mecanizatori și cooperatori, care lu
crează in aceeași componență încă

forță de muncă din cooperativă. Sau 
un alt exemplu : chiar și în lunile 
ianuarie și februarie cînd, practic, se 
lucrează doar în zootehnie, viticul
tură și sectorul industrial, la aceste 
activități participă 65—70 la sută din

C0 MARE REZERVĂ PENTRU INTENSIFICAREA^^

Șl DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚILOR PRODUCTIVE
DIN AGRICULTURĂ, PENTRU CREȘTEREA AVUȚIEI OBȘTEȘTI

FOLOSIREA
FORȚEI DE MUNCĂ 

DE LA SATE
ÎN TOT CURSUL 

ANULUI

Graficul înfățișează numărul do zile lucrate în medie de fiecare 
cooperator, în fiecare din lunile anului 1977

® Gradul de ocupare a forței de muncă în produc
ție a ajuns la 300 de zile pe cooperator.

® în lunile „neagricole11 se consumă aproape 30 la 
sută din totalul normelor.

© Bunuri materiale de peste 12,4 milioane lei — prin 
valorificarea pe cale industrială a resurselor 
agricole și neagricole.

® Valoarea normei de muncă : 74 de lei — și poate 
să crească muit I

DIN EXPERIENȚA COOPERATIVEI AGRICOLE 
» PRODUCȚIE DIN BUCOV - PRAHOVA

de la înființarea cooperativei. Cu to
tul aparte este insă modul in care 
sint folosite aceste formații de lu
cru. Deși munca este organizată pe 
brigăzi și echipe legumicole, vitico
le. zootehnice sau industriale, totuși 
în utilizarea forței de muncă există 
o mare mobilitate, fiind concentrată 
acolo unde sint cele mai stringente 
lucrări. Prășitul porumbului, bună
oară. se face in două zile anume și 
la această lucrare participă întreaga

forța de muncă activă a cooperativei. 
Un asemenea mod de organizare asi
gură. pe de o parte, executarea la 
timp a lucrărilor, iar. pe de altă 
parte, o eficiență sporită a muncii. 
Se cuvine subliniat in acest sens că 
depășirea cu 7 milioane Iei a pro
ducției globale s-a realizat anul tre
cut in condițiile unei economii de 
22 000 norme de muncă. Economiile 
cele mai mari — între 20 și 64 de 
norme ia hectar — s-au înregistrat

tocmai in legumicultură și viticultu
ră. sectoarele cu cel mai mare con
sum de muncă din cooperativă.

întrucit Bucovul se află in imediata 
apropiere a Ploieșțiului și are cîteva 
întreprinderi industriale, stabilizarea 
forței de muncă în cooperativă este 
condiționată și de cerința de a asi
gura oamenilor venituri egale sau 
cel puțin apropiate celor ce se obțin 
în industrie. Or, aceasta a impus 
ORGANIZAREA ȘI DEZVOLTAREA 
UNOR ACTIVITĂȚI INDUSTRIALE 
BAZATE l’E FOLOSIREA RESUR
SELOR LOCALE AGRICOLE ȘI 
NEAGRICOLE. Dezvoltarea acestora 
nu numai că aduce venituri însem
nate, dar oferă populației sătești po
sibilitatea producerii unui volum 
mare de bunuri materiale într-o pe
rioadă în care, de regulă, producția 
agricolă absoarbe doar o parte a for
ței de muncă a satului. Din aceste 
îndeletniciri „anexe" rezultă anual 
produse in valoare de 12,4 milioane 
lei. Aportul lor la creșterea gradului 
de ocupare a forței de muncă este 
de 70—90 zile pe membru cooperator. 
Cooperativa are o fabrică de cără
mizi eu o capacitate anuală de 8 
milioane bucăți, care aduce un venit 
de 7,6 milioane lei. Ea dispune, de 
asemenea, de o ciupercărie cu su
prafața de 5 000 mp, care produce a- 
nual 165 000 kg de ciuperci, din valo
rificarea cărora se obțin alte 3,5 mi
lioane lei. La acestea se adaugă și 
două puternice sectoare mecanice și 
de construcții, a căror eficiență oa
menii de aici o apreciază nu atît prin 
veniturile pe care le aduc, ci în pri
mul rind prin economiile realizate. 
Activitățile industriale au în general 
un caracter permanent, dar funcțio
narea lor este condiționată de dispo
nibilul de forță de muncă dintre Ipe- 
rioadele de vîrf ale lucrărilor agri
cole. Dacă consumul de muncă în 
aceste activități reprezintă vara și 
toamna doar 15—20 la sută din cel 
realizat pe ansamblul cooperativei, 
în. lunile decembrie, ianuarie și | fe
bruarie peste 65 la sută din numă
rul total de norme se efectuează 
tocmai in sectorul industrial.

Sint, fără îndoială, rezultate foarte 
bune. Cu toate acestea, analiza folo
sirii forței de muncă în cooperativa 
agricolă din Bucov pune în evidență 
existența unui important potențial 
latent de forță de muncă, mai ales in 
perioada dintre lunile de vîrf ale lu
crărilor agricole. Calculele arată că 
această rezervă depășește de două 
ori cantitatea de muncă consumată 
intr-un an in activitățile industriale 
ale cooperativei. Pe de altă parte, în 
comună există peste 200 persoane 
apte de ihuhcă. — majoritatea femei, 
cu copii sub 7 ani — care, nepiitin- 
du-se încadra în programul de lucim 
din cooperativă, se rezumă doar la 
activitatea din gospodăria personală. 
Este drept, pentru perioada imediat 
următoare conducerea cooperativei 
și-a propus să dubleze capacitatea de 
producție a ciupercăriei, a sectorului 
de construcții, iar din anul viitor să 
treacă la înființarea unei secții pen
tru confecționarea de mături. Dar 
chiar și in aceste condiții nu va 
putea fi absorbită întreaga forță de 
muncă a comunei. Trebuie organizate 
și alte activități — unele în cadrul 
cooperativei, altele la domiciliu. Im
portant este ca fiecărui om să 1 se 
asigure de lucru tot timpul anului. Și 
cu cit aceste activități vor fi mai 
complexe, cu atît mai mari vor fi și 
posibilitățile de atragere spre ele a 
tineretului din comună — problemă 
vitală pentru dezvoltarea coopera
tivei.

Pe cei care i-au văzut Ia lucru și 
cunosc spiritul întreprinzător al coo
peratorilor în „halate albastre", ca
litățile organizatorice ale președinte
lui Costică Mișcă,. realizările de ia 
Bucov nu-i surprind. Celor ce nu-i 
cunosc, le spunem doar atît : rezulta
tele au la bază, înainte de toate, 
disciplina desăvîrșită, munca bine 
organizată și mereu mai rodnică de 
la un an la altul. Acesta este, de fa<pt, 
și secretul progreselor mari pe care 
le-a cunoscut cooperativa in cei 16 
ani de la înființare, perioadă în care 
valoarea producției globale a crescut 
de 16 ori. Și odată cu creșterea pro
ducției și a avuției obștești — sau, 
mai bine zis, pe această bază — au 
crescut veniturile, a sporit bună
starea oamenilor din această co
mună.

Iosif POP

Criteriul esențial de apreciere 
a eforturilor fiecărui colectiv

(Urmare din pag. I)
duse de înalt nivel tehnic, compe
titiv.

Iată de ce se impune o schimbare 
radicală a concepției cu privire la 
realizarea planului. în fiecare între
prindere, în centrul preocupărilor tre
buie să se situeze indeplinirea planu
lui la producția fizică, la fiecare sor
timent, în strînsă concordanță cu inte
resele majore ale economiei noastre, 
punîndu-se cu desăvirșire capăt goa
nei după realizări valorice globale. 
Cerința este cu atît mai stringentă 
dacă avem in vedere că, nu de puține 
ori, pentru realizarea cu orice preț a 
producției globale se recurge la fel 
de fel de artificii contabile, umflin- 
du-se producția neterminată, circu
lația pieselor și subansamblelor de 
la o întreprindere la alta. însoțită de 
raportările globale cuvenite ; sau. in 
unele cazuri, se dă prioritate absolu
tă sortimentelor de valoare mare, in 
detrimentul altor sortimente de va
loare mai mică, dar strict necesare 
economiei.

Criticînd asemenea aspecte, secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, sublinia în cuvin- 
tarea rostită la adunarea generală a

oamenilor muncii de la întreprinde
rea de mașini grele București : „Se 
impun măsuri mai hotărîte pentru 
realizarea fermă a prevederilor pri
vind producția fizică. Nu avem ne
voie să se realizeze o producție glo
bală mare prin tot felul de artificii, 
în timp ce producția fizică rămine în 
urmă. Fiecare colectiv, fiecare secție 
trebuie să pornească de la necesita
tea de a asigura realizarea produc
ției fizice, creșterea producției nete. 
Aceasta este singura bază reală pen
tru îmbunătățirea radicală a activită
ții economice, pentru creșterea efi
cientei producției industriale".

Este reafirmată, astfel, o cerință e- 
conomică fundamentală pentru acti
vitatea noastră productivă : realiza
rea ritmică și integrală a producției 
fizice în fiecare întreprindere, nu 
numai cantitativ, ci și calitativ. Iar 
pentru materializarea acestei cerințe 
nu mai trebuie așteptate alte indi
cații, ci să se treacă neîntîrziat la 
măsuri practice. Adică la o regîndire 
și o reorganizare a activității in așa 
fel ca prevederile planului să se rea
lizeze ritmic, decadă cu decadă, evi- 
tîndu-se asaltul de la sfîrșitul peri
oadei de plan, care generează și nea
junsuri de ordin calitativ. Este ex

clus ca în condițiile unei1 riguroase 
și realiste planificări, dacă fiecare 
unitate își realizează integral sarci
nile stabilite. își onorează ritmic 
contractele încheiate, să mai apară 
dificultăți în ' relațiile de cooperare, 
dificultăți care, în cele măi multe si
tuații, constituie cauza principală a 
restantelor la producția fizică, mai 
ales în unitățile constructoare de 
mașini.

Așa cum arătam, realizarea ritmică 
și integrală a planului la producția 
fizică impune o schimbare de optică 
in concepția unor cadre de conducere 
din întreprinderi. Iată de ce. cu mai 
multă fermitate și exigență, organi
zațiile de partid — mai ales acum 
cînd în fruntea consiliilor oamenilor 
muncii se află secretarii comitetelor 
de partid — au datoria să desfășoare 
o susținută muncă politică în rîndul 
colectivelor de oameni ai muncii din 
întreprinderi și să acționeze practic 
pentru ca întreaga organizare a ac
tivității productive să asigure con
centrarea eforturilor asupra realiză
rii producției fizice la toate sorti
mentele. Așa cum cere conducerea 
partidului, așa cum impun necesită
țile obiective, majore, ale economiei 
naționale. într-una din secțiile întreprinderii de ventilatoare — Vaslui

La întreprinderea de ventilatoare și instalații 
de ventilație Vaslui

Preocupări pentru modernizarea 
și diversificarea producției

Ca pretutindeni în tară, sarcina 
trasată de Conferința Națională a 
partidului de a transforma cantitatea 
într-o calitate nouă, superioară, a 
determinat și la întreprinderea de 
ventilatoare și instalații' de. venti
lație din Vaslui, incă de la începu
tul acestui an, noi eforturi stărui
toare pentru modernizarea produse
lor. realizarea lor la parametrii teh- 
nico-funcționali superiori. Notăm, 
în primul rînd. căutările pentru 
realizarea acestui obiectiv major 
prin extinderea aplicării acelor teh
nologii care asigură reducerea con
sumurilor materiale și creșterea mai 
accentuată a productivității muncii. 
Recent, s-au asimilat ventilatoarele 
axiale reversibile de mare randa
ment cu rotoare din aluminiu de 
tip VHR, cu consumuri reduse de 
energie electrică. în anul 1978 se 
vor asimila, de asemenea, opt tipuri 
de ventilatoare axiale pentru mină, 
avind îmbunătățiri constructive me
nite să asigure economisirea simți
toare a consumului de aliaj de alu
miniu.

întreprinderea vaslulană va în
cepe, în curînd, construcția de re- 
ductoare. S-a omologat întreaga

gamă de reductoare de tip BH. 
Preocupările pentru modernizarea 
și diversificarea producției vizează 
și fabricarea reductoarelor de mare 
complexitate și putere cu diferite 
trepte de turație de tip LPX pen
tru utilaj țerasier, a unor reduc
toare pentru industria siderurgică, 
pentru automacarale de mare pu
tere etc. în întreprindere s-a creat 
un atelier de prototipuri, unde noile 
produse sint încercate înainte de 
lansarea in fabricație.

întreprinderea satisface numeroa
se comenzi ale unor întreprinderi, 
cum sint „23 August" și „Steaua 
roșie" din București. întreprinderea 
mecanică de utilaje Medgidia, în
treprinderea mecanică Codlea, în
treprinderea „Ceahlăul" — Piatra 
Neamț, întreprinderea „Nicolina" — 
Iași ș.a. Totodată, s-a diversificat și 
s-a extins gama produselor livrate 
in R. P. Bulgaria. R. P. Mongolă, 
Egipt, Franța, Italia, Siria și în alte 
țări. Constructorii de ventilatoare 
și reductoare idin Vaslui se pregă
tesc să participe, in anul 1978, la 
șapte tîrguri internaționale. (Cră
ciun Lăluci).
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Națiunea și problemele 
legate nemijlocit de exis
tența acesteia — suvera
nitate. independentă, co
operare internațională etc.
— constituie, neindoielnic, 
una din temele majore ale 
teoriei și practicii politice 
contemporane, ale dezba
terilor și confruntărilor ac- 
taule de idei.

Volumul de față, apărut 
recent în Editura politică 
sub egida Institutului dc 
științe politice și de stu
diere a problemei națio
nale al Academiei 
fan Gheorghiu" 
natori Ion Mitran 
colae Lotreanu), 
marcă prin viziunea largă, 
prin abordarea multilatera
lă a problematicii complexe 
a națiunii. Cele trei capi
tole care compun volumul
— „Națiunea, factor al pro
gresului social contempo
ran", „Socialismul și na
țiunea", „Tradiții ale luptei 
poporului român pentru 
unitate, independență și su
veranitate națională" — a- 
coperă trei aspecte de maxi
mă importanță și de major 
interes. Este de notat, de 
asemenea, și efortul pen
tru antrenarea unui cerc 
larg de autori de diverse 
profiluri, activiști de partid, 
sociologi, politologi, istorici 
și din diverse centre ale 
țării (lucrarea este, de alt
fel, rodul unor dezbateri 
succesive organizate de In
stitutul de științe politice și 
de studiere a problemei 
naționale al Academiei 
„Ștefan Gheorghiu") care, 
prin unghiurile de vedere 
multiple din care abordează 
tema, adîncesc cercetarea 
în acest domeniu, conferă 
un caracter de prospețime 
volumului in ansamblu, în
lătură în bună măsură mo
notonia întîlnită 
puține culegeri.

în grupul de studii con
sacrate rolului îndeplinit 
de națiune în lumea con
temporană. autorii între
prind o analiză critică a 
unor curente și idei care 
într-un fel sau altul susțin 
că națiunea ar fi o cate
gorie socială perimată, de- 

. pășită istoricește. Este ca
zul, de pildă, al holismu
lui, al mondialismului și 
federalismului, care, por
nind de la cuceririle revo-

samblu nu poate 
vată astăzi fără 
zarea resurselor interne ale 
fiecărei națiuni, fără o co
laborare internațională în
temeiată pe respectarea 
principiilor independenței 
naționale și egalității în 
drepturi.

Un deosebit interes pre
zintă capitolul privitor Ia 
evoluția națiunii în condi
țiile societății socialiste șl 
afirmarea națiunii române

fi rezol- 
mobili-

„Ște-
(coordo- 
și Ni
se re- „Națiune, suveranitate, 

independență"
luției tehnico-știlnțifice, 
de la aspectul real privind 
imposibilitatea rezolvării 
unor probleme care privesc 
întreaga planetă doar prin 
mijloacele de care dispune 
un stat, conchid în mod 
eronat că statul național, 
altădată forță motrice a 
dezvoltării sociale. n-ar 
mai constitui în condițiile 
actuale decît o frină în ca
lea acesteia. Așa cum se 
argumentează și în studiile 
volumului de față, autorii 
unor asemenea concepții 
omit o caracteristică fun
damentală a lumii contem
porane. și anume formarea 
și dezvoltarea a noi state 
naționale, profund intere
sate într-o dezvoltare libe
ră, de sine stătătoare, afir
marea unei uriașe mișcări 
mondiale de redeșteptare 
națională a popoarelor, 
faptul că nici o problemă 
de care depinde progresul 
economico-social al po
poarelor și al lumii în an-

socialiste. Cu precădere, 
studiile insistă asupra con
tribuției creatoare aduse de 
partidul nostru, de secre
tarul său general la îmbo
gățirea teoriei științifice în 
acest domeniu. în lumina 
realităților societății noas
tre socialiste, se de
monstrează că noua orîn- 
duire, prin prefacerile ra
dicale pe care le determi
nă in natura proprietății, 
în economie, în structura 
socială deschide largi po
sibilități de afirmare a na
țiunii. iar înflorirea națiunii 
reprezintă la rîndul ei o 
cerință obiectivă a dezvol
tării economiei și culturii, 
a progresului multilateral 
al patriei. Toate acestea 
conduc la concluzia, subli
niată cu pregnantă 
gramul partidului, 
actuala etapă, cît 
întreaga epocă de
a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și de 
trecere spre comunism, na
țiunea se va dezvolta con-

în Pro- 
că în 
și in 

făurire

tlnuu, va avea un rol deo
sebit de important.

De o amplă tratare 
bucură în lucrare 
științific în care 
nostru a rezolvat 
ma națională 
carea consecventă a prin
cipiilor marxist-leniniste. 
victorie politică de primă 
importantă a orînduirii 
noastre. Așa cum se subli
niază în volum, 
atestă viața de zi cu zi. în 
centrul politicii partidului 
nostru se află asigurarea 
egalității depline în 
drepturi a oamenilor mun
cii. români, maghiari, ger
mani și de alte naționali
tăți, crearea condițiilor 
materiale care să garanteze 
in fapt exercitarea 
drepturi, afirmarea 
nă a personalității 
cetățean, indiferent 
ționalitate. Tocmai pe baza 
acestei egalități, ca si a 
noilor relații sociale, a co
munității intereselor fun
damentale și a idealurilor 
politice, 
tatea și 
istorice 
român 
conlocuitoare.
forță de progres ,a societă
ții noastre socialiste.

Desigur, volumul de față 
nu depășește în întregime 
deficientele întîlnite în 
multe culegeri de studii : 
inegalitatea de valoare a 
articolelor, acoperirea in
suficientă a unor aspecte 
etc. Dincolo de acestea 
însă, prin problematică si 
prin modul de tratare, lu
crarea la care ne referim 
se impune în literatura 
social-politică drept o apa
riție remarcabilă, adresîn- 
du-se nu numai specialiști
lor, ci și unui cerc larg 
de cititori.

se 
modul 

partidul 
proble- 

prin apli-

cum o

acestor 
depli- 

fiecărui 
de na-

s-a cimentat uni- 
frăția cu rădăcini 

dintre poporul 
și naționalitățile 

puternică

Lucrarea lui Ovidiu 
Trăsnea — apărută in 
Editura politică — 
reprezintă o întreprin
dere de largă amploa
re. nu lipsită de difi
cultăți. dar care dato
rită experienței și 
competentei autorului 
capătă atributele unei 
apariții notabile.

Autorul și-a delimi
tat de la bun început 
sfera investigației la 
doctrinele politice for
mulate de pe pozițiile 
burgheziei imperialis
te din țările capitalis
te dezvoltate, fără a 
se ocupa și de cele 
reflectind poziția altor 
pături ale burgheziei. 
Pentru a putea analiza 
atit pozițiile teoretice 
reprezentative, cit și 
aspectele cele mai im
portante ale practicii 
politice, cartea alter
nează capitolele desti
nate prezentării critice 
a unor curente (neo- 
conservatorism, libe
ralism, doctrine teh
nocratice etc.) cu cele 
centrate pe una sau 
alta din problemele 
majore ale vieții po
litice contemporane

(problema democra
ției. problema suvera
nității. influenta revo
luției științifico-teh- 
nice asupra sistemelor 
politice din zilele noas
tre etc.). Acest mod de 
tratare permite autoru
lui ca în strînsă le
gătură cu prezentarea 
analitică si critică a 
literaturii politologi
ce. să abordeze feno
mene si procese reale 
și importante din via
ta politică a țărilor 
capitaliste dezvoltate, 
ascuțișul criticii, mi- 
nuită . în mod perti
nent. indreptindu-se 
atît împotriva practi
cii. cît și teoriei po
litice a capitalismului 
contemporan.

Esența și funcțiile 
doctrinelor politice a- 
nalizate sînt dezvălui
te pe căi variate, dar 
convergente : fie prin 
permanenta confrun
tare a tezelor doctri
nare cu practica poli
tică (reliefîndu-se ast
fel funcția ideologică 
a teoriilor respective), 
fie prin contrapunerea 
punctelor de vedere 
analizate cu concepția

marxist-leninistă. Au
torul se ghidează con
secvent după ideile 
cuprinse in documen
tele programatice ale 
partidului nostru, rele- 
vîndu-se. pe parcursul

fin a-
inves-

mint ale unui 
nalist.

Concentrind 
tigația in principal a-
supra doctrinelor poli
tice din S.U.A.. auto
rul sesizează o serie

mismul ce-o caracteri- 
trecut. unele 

trecind din 
tratatelor in 

ziarelor și 
astfel un e-

Ovidiu TRĂSNEA

„Doctrine politice 
ale capitalismului

contemporan"
justețea, 

caracterul 
pozițiilor 
de ma-

analizelor, 
realismul, 
creator al 
P.C.R. fată 
rile probleme politi
ce ale contemporanei
tății. Fermitatea in a- 
părarea principiilor 
marxiste se împletește 
armonios cu maleabi- 
litatea. suplețea și 
spiritul de discernă-

de trăsături noi ale 
ideologiei burgheze 
contemporane. Astfel, 
vorbind despre teorii
le privitoare la „sta
tui bunăstării genera
le". se relevă faptul că 
știința socială de fac
tură burgheză este ne
voită. datorită amplo- 
rii mișcărilor de masă, 
să renunțe la acade-

za in 
concepții 
paginile 
coloanele 
devenind
lement viu al progra
melor și platformelor 
politice. Totodată, se 
întîlnește și calea in
versă. cînd o lozincă 
tipică a propagandei 
de masă este prelua
tă de ideologi care 
încearcă să-i dea o 
aureolă științifică, a- 
cademică. Reținem 
dintre trăsăturile ideo
logiei analizate : apo
logia directă a statu
lui capitalist contem
poran. îmbinarea strîn
să dintre doctrinele e- 
conomice și cele poli
tice. tendința generală 
de a aborda problema 
democrației într-o 
manieră generală și 
abstractă, 
adevărul că.
formă de stat, demo
crația are întotdeauna 
un conținut social-po
litic concret. în capi
tolul dedicat influentei 
revoluției științifico- 
tehnice asupra siste
melor politice contem-

nesocotind 
fiind o

porane. subiin 
de o parte, c 
noi in ceea ce 
te raționalizare 
ticii. fundami 
științifică a dec 
în general conți 
științei la condt 
eficientă a 
autorul 
ciditate 
actuale 
sociale 
puterea 
tind o 
față de 
scientiste și tehnoci 
tice.

Noua carte a lui t 
vidiu Trăsnea, oferln 
o informație deosebi 
de bogată 
tativă. 
nuanțat, 
ideologiei 
prezintă un real inte
res. constituie un in
strument de lucru va
loros. atît pentru spe
cialiști in știinte poli
tice. activiști în do
meniul muncii ideolo
gice. cît și pentru un 
cerc larg de cititori 
dornici să aprofundeze 
cunoașterea ideologiei 
politice contemporane.
Nicolae KALLOS

socii 
privește c 

posibilii 
ale stiin 

de a spr, 
politică, ad 
poziție cril 

concept!

și reprezen' 
interpretată 
în spiritul 

marxiste.

Paul DOBRESCU

EDITURA
EMINESCU Florin MUGUR

— AUREL BARANGA : „Teatru" 
voi. I—II.

— CORNELIU BUZINSCHI: 
„Contemporanii".

— COMAN ȘOVA : „Cuvinte de 
reazem".

— ION VĂDUVA-POENARU : 
„Eroi de epopee".

— ION CHIRIC: „Bucuria de 
a fi”.

— CORNELIU VLAD: „Vietna
mul cel de toate zilele".

— „Conceptul de istorie lite
rară în cultura românească".

. (Colecția Permanențe-per- 
spective).

— TRAIAN COȘOVEI : „Dobro- 
gea de aur".

— PAUL GEORGESCU : „Reve
lionul".

— CORNELIU STURZU : „Vîntui 
din oglinzi".

— MARGARETA S T E R I A N : 
„Poeme — imagini — proze".

EDITURA
MINERVA

— DIMITRIE CANTEMIR : „Isto- 
toria ieroglifică" — vol. I—II 
(col. B.P.T.).

— CALISTRAT HOGAȘ: „în 
munții Neamțului".

— IOAN SLAVICI : „Budulea 
taichii".

— I. AL. BRĂTESCU-VOINEȘTI : 
„întuneric și lumină".

— AL. I. ODOBESCU : „Scene 
istorice".

— TUDOR ARGHEZI: „Cuvinte 
potrivite".

— EUGEN JEBELEANU : „Surî- 
sul Hiroșimei" (ediție pluri- 
lingvă în limbile spaniolă, 
italiană, engleză, germană).

— GEORG LUKACS : „Romanul 
istoric" vol. I—II (B.P.T.).

— „Cîntecul amintirii" (antolo
gie de poezie românească).

— „Dacica" (antologie de liri
că românească).

într-o prezență de 
aproape trei decenii 
în peisajul literaturii 
noastre actuale. Florin 
Mugur a exersat ge
nuri diverse și a ex
primat, în felul său a- 
parte, multe din cău
tările, izbînzile sau 
neîmplinirile acestei 
literaturi. O alunecare 
lentă și adesea subti
lă prin acest cosmos 
spiritual in formare a 
făcut imposibilă o fi
xare imediată, nu pen
tru că poetul nu ar fi 
fost fidel unui curent 
sau altuia, ci pentru 
faptul că aceste cău
tări au ajuns în inti
mitatea lui sensibilă și 
s-au insinuat discret 
in tot ceea ce a reali
zat treptat, atingînd 
tîrziu limanul și teme
iul de afirmare pro
prie. în acest fel. evo
luția lentă l-a condus 
treptat spre poezia de 
acum, in care îi recu
noaștem personalitatea 
și chipul.

Lirica sa reprezen
tativă — și aceasta 
credem a o afla in 
cărțile din ultimul de
ceniu — se constituie 
din trăirile intime ale 
unor mici, dar constan
te bucurii sau neli
niști, din Împliniri sau 
regrete, din 
fapte, cotidiene, 
reale sau doar 
tate, transcrise 
calm ușor melancolic, 
de parcă poetul ar 
pune între el și pro
pria poezie mari în
tinderi de ape liniști
te. Din cuprinzătorul 
volum „Piatra palidă", 
apărut la editura „Car
tea românească", l-am 
putea recunoaște ușor 
pe autor in „portre
tul" făcut unui con
frate din aceeași fa
milie spirituală, preo
cupat doar să capteze 
„zgomotele mici / să
ruturile pilpiind in 
lemne / Suspinul moa-

banale 
obsesii 
inven- 
cu un

te în pahar al apei II 
piriiturile din pepenii 
gigantici, in care se 
destramă lumi ro
șii — / noaptea, poc
nete / ascunse, ca și 
de gîturi fragile ce se 
rup in inocentă". In
signifiantul și refuzul 
spectaculosului, culti
vate fără ostentație, 
sînt numai repere in 
peregrinările poetului, 
care nu trăiește doar 
pur și simplu în acest 
univers ’ de agreabile 
și, uneori, facile ar mo
nii : 
mai 
în 
și-a 
ținut liric. De la „Car
tea regilor" eroul liric 
trăiește într-un con
tinuu travesti, se de
ghizează in roluri in 
careul recunoaștem, 
dar care rămîn nu mai 
puțin roluri, 
poeziei 
ca o 
poetului într-o 
nuă 
că, 
cînd 
cind

Creîndu-și propria 
mitologie lirică, poetul 
se descoperă în luptă 
perpetuă cu propriile 
himere. între admira
ție donquihotescă și 
ironie înțelegătoare 
plutește această nălu
că : „Te-ai găsit și tu 
print. ! Ce fel de 
prinț ? / Cenușă, tro
nul tău — / suflu și 
zboară. H Pe tobele 
tale ' / Cad grăunte de 
flori — / cine s-audă, 
sunetul tobelor ? H 
Prinț ca tine / o mie 
pe lume / cu cămăși
le-1 roase de brumă. // 
Unde-s regatele voas
tre / păcătoșilor ? / 
Pretutindeni in văile 
tinere tronuri / risipi
te ca vrăbiile" („Poe
tul"). Alteori, această 
imagine îmbracă hla
mida albă a învătați- 

Trece prințul.

acestea sînt nu- 
datele exterioare 

interiorul cărora 
zămislit propriul

Spațiul 
se suprapune 

mască pe chipul 
conti- 

desfășurare ludi- 
din care vedem 
chipul adevărat, 
masca.

corifeul I corului înalt 
de șoapte — / trece 
lent, cu cartea-n bra
țe. / Capul său august 
e-o urnă / Cu cenușă 
de argint" („Strofe"), 
sau ingindurarea filo
zofului : „Trece prin
țul trist cu cartea. / 
Fluturii se pun pe pa
gini / șoptitori de par- 
că-ar ninge — / lea
găn matinal de flu
turi / coborind înceti
nit". în această imagi
ne parabolică distin
gem o anumită condi
ție a artistului și a ar
tei sale, conștient de 
rolul și înrîurirea sa 
în cetate, dar și de li
mitele inerente mij
loacelor de acțiune.

Cu acest volum, poe
tul a ajuns „in punc
tul fericit" al virstei, 
de unde, ca la Blaga, 
„poteca 
cum ca 
privire 
parcă 
propria 
iarăși mi se pare că-n- 
țelegi / că mă retrag 
prin pulberea fierbin
te / Cu iepurii mei 
șchiopi, cu foștii regi / 
intr-o orbire fină de 
cuvinte. // Ultima fra
ză are punți subțiri / 
și porți subțiri și stă 
așa, fragilă / pe 
galbenă a unui 
dafir / ce-o tine 
și pilpiie de 
(„Privire").

Ca toți poeții 
cupați să-și creeze un 
spațiu

.coboară de-a- 
fumul". într-o 

retrospectivă 
și-ar dezlega 

șaradă : „$i

ceafa 
tran- 
drept 
milă"
preo-

liric coerent. 
Florin Mugur scrie o 
poezie care se lasă pă
trunsă doar prin an
samblul ei. Fără a 
scrie o poezie comodă, 
cantabilă sau ușor de 
asimilat, poetul ne 
propune într-o viziu
ne personală o dezba
tere cu mărturisite e- 
couri filozofice despre 
condiția creatorului și 
a creației.

Mircea Malița își întru
nește eseurile de călător 
prin lume într-o singură 
carte, intitulată, ca un poem, 
„Zidul și iedera". Aceste 
scrieri. în care critica a 
văzut, cu îndreptățire, filo
zofie a culturii și a istoriei, 
diplomație și știință, o cul
tură vastă în domenii di
verse pînă la cuprinderi 
enciclopedice — sînt. in 
primul rind, scrieri literare 
în sensul adevărat al cu- 
vîntului.

Scrise, la început, pentru 
revista „Familia" fără o 
ordine preconcepută, eseu
rile. reluate în cărți, încă 
de la „Repere" (1967) erau 
dispuse într-o anumită așe
zare programatică, — ca a- 
cum, în acest volum anto
logic așezarea lor să fie 
alcătuită după criterii pro
gramatice precise. Și nu 
criteriul aparent geografic, 
ci cel al zonelor de cultură 
și civilizație dînd autono
mie capitolelor : nordul A- 
fricii este legat de Orientul 
Mijlociu. — lumea medite- 
rană, apoi Europa de mij
loc și, în fine, cea septen
trională alcătuind zonări 
separate, — America de 
Nord (împreună cu Canada, 
deci). America Latină și 
Asia cuprinzîhd însă trăsă
turi culturale mai largi, 
continentale.

Retrăim cu mare plăcere 
intelectuală, plină de sens. 

^dar curgind din nou, eseu-

rile, acum cuprinse armo
nios. în întreg. Aici nu 
este vorba nici de o invita
ție la călătorie (cum ar zice 
Baudelaire) sau de un ghid, 
oricît de bogat ar fi el. cum 
s-ar putea aștepta turistul, 
ci de meditațiile prilejuite 
de o călătorie continuă în 
căutarea sau verificarea 
unor adevăruri fundamen

tale ale popoarelor sl ale 
omenirii. în căutarea eului 
propriu pe urmele înainta
șilor români, plecați și ei lâ 
drumuri lungi, de-a lungul 
veacurilor, fie că este 
vorba de Mihai Viteazul a- 
juns la Praga. de Nicolae 
Milescu Spătarul la Pekin, 
de Nicolae Valahul găzduit 
la Esztergom — sau de ca
pitale in care interferența 
cu istoria vetrei noastre 
este masivă : „Cavalerul 
trac", „Sobieski, din trei 
unghiuri". Alteori sînt adu
se mărturii românești în 
ipostaze diverse : Udriste 
Năsturel in versiunea ro
mânească a lui „Varlaam și 
Ioasaf". Ștefan cel Mare ca 
scut al liniștii creatoare din 
cetățile Renașterii (Flo-
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în seria lucrărilor de 
valorificare a moșteni
rii pedagogice româ
nești. cu 
obișnuit

care ne-a 
__.v___ în ultimii
ani Editura didactică 
și pedagogică, se în
scrie și antologia de 
scrieri pedagogice ale 
aceluia care mărturi
sea: „mi-am trăit viața 
din plin, in freamătul 
unor frămîntări gigan
tice. intr-o perioadă 
istorică extrem de agi
tată. în mijlocul po
porului meu. printre 
țărani, din rîndul că
rora m-am coborit, 
printre meseriași, in 
mijlocul cărora am 
crescut, și printre in
telectuali. cu ajutorul 
cărora m-am format". 
Intr-adevăr, săliștea- 
nul Onisifor Ghibu. in 
cei 90 de ani cît a 
trăit, a luptat cu fer
voare patriotică pentru 
libertate națională și 
pentru o pedagogie iz- 
vorită din profunzimea 
năzuințelor poporului. 
Opunîndu-se cu îndir- 
jire tendințelor de 
desnationalizare a. ro
mânilor prin școlile 
monarhiei austro-un- 
gare, vajnicul dascăl a 
colindat toate ținuturi-

le locuite de frații sai 
oprimați, menținind 
vie nădejdea eliberă
rii. Stau mărturie in 
această privință multe 
dintre scrierile sale, 
grupate selectiv in vo
lumul de fată în trei 
mari părți : istoria 
școlii și pedagogiei 
românești ; ‘idei didac
tice și metodice ; con
tribuții la construirea 
unei pedagogii româ
nești. Participind, în 
1914, la „Congresul 
cultural al învățători
lor și profesorilor ro
mâni din Bucovina", 
el rostește acolo vorbe 
memorabile, 
de oprimatori 
daco-romane", 
damnind in 
radicali școala 
nată de inima 
lui. După 
Unirii din 
se numără 
mai activi 
tori al învățămîntului 
românesc, convins că 
„pedagogia se trăiește, 
nu se învață". Are sa
tisfacția de a pune că
rămida de bază a Uni
versității 
știind să 
didactice 
întreg

romanesc, în vederea 
desăvîrșirii „unității 
culturale naționale",

Militînd toată viața 
pentru triumful a două 
principii de bază — 
caracterul național și 
caracterul practic al

să-și devoteze 
toate forțele... el tre
buie să fie 
nu numai la 
sa. ci

educator 
catedra 

în tot locul 
unde cuvîntul Iui. scri
sul lui, fapta lui, 
exemplul Iui. jertfa lui

Onisifor GHIBU: „PentrU

socotite 
„lozinci 

con- 
termeni 
înstrăi- 
poporu- 

înfăptuirea 
1918, Ghibu 
printre cei 

organiza-

din Cluj, 
atragă cadre 
strălucite din 
învățămîntul

o pedagogie 
românească"

instrucției — în scrie
rile sale, prezentate și 
în volumul de față, se 
străduiește să contu
reze elementele unei 
pedagogii răsărite or
ganic din spiritul po
porului român, din 
realitățile noastre. 
„Din primul moment 
în care am intrat în 
viața publică am fost 
animat de convingerea 
că un profesor trebuie 
să fie un educator al 
neamului său și al e- 
pocii sale, cărora tre-

poate să fie de oricît 
de mic folos colectivi
tății naționale". Scrise 
in 1938. aceste rinduri 
ale lui Onisifor Ghibu 
sînt pe drept cuvint 
vizionare. El respinge 
teza pedagogiei de ca
binet și a pedagogului 
rupt de viata publică. 
„Un dascăl care s-a 
înstrăinat de mișcarea 
politică, socială, știin
țifică, artistică a nea
mului său este un om 
mort". în sprijinul a- 
cestei idei zugrăvește,

într-o serie de portre
te pedagogice inspira
te. publicate în 1927 și 
înmănuncheate în a- 
ceastă culegere, figuri
le lui Constantin Dia- 
conovici Goga, Spiru 
Haret, Nicolae Iorga, 
„acest mare pedagog 
social al neamului ro
mânesc", Gheorghe La- 
zăr, care „trăiește prin 
sufletul cel mare pe 
care l-a trezit în uce
nicii săi" ș.a.

Cu dinamismul și 
intransigenta de mili
tant care ne-au im
presionat profund în 
anii studenției, Onisi
for Ghibu s-a dovedit 
un acerb luptător îm
potriva dictaturii fas
ciste. O demonstrează 
și fragmentele din an
tologie, extrase din 
volumul, interzis în 
acea vreme la apari
ție, „Dictatură și anar
hie". Prin toate mo
dalitățile sale de afir
mare, Ghibu a impri
mat celor din jur un 
suflu patriotic și uma
nitar. în chemarea a- 
dresată studenților, in
clusă în „Carnet de 
practică pedagogică al 
Seminarului pedagogic 
universitar Gheorghe

Lazăr" din Sibiu, el 
spunea : „Să știi că, 
înainte de a putea fi 
învățător și educator 
al tineretului și al 
neamului, tu trebuie 
să fii în cea mai mare 
măsură propriul tău 
educator... sănătos la 
trup și la suflet, bun. 
harnic, devotat, cura
jos. modest, luptător 
neînfricat pentru bine, 
adevăr și frumos, pen
tru neamul tău și pen
tru omenire".

în studiul introduc
tiv. Ion Gh. Stanciu 
prezintă succint și sis
tematic principalele 
coordonate ale vieții și 
activității ilustrului 
pedagog, relevind și 
limitele gîndirii sale, 
tributare formației șl 
epocii în care a trăit. 
Antologia este o reu
șită selecție dintr-o 
vastă operă pedagogi- 
co-socială. răspîndită 
în numeroase volume, 
mii de articole și stu
dii, realizată cu labo
rioase adnotări de că
tre fiul pedagogului. 
Octavian Ghibu.

Prof. dr. Patița 
SILVESTRU

renta), intuiția fină a lui 
George Oprescu in asemă
narea dintre cămășile popu
lare românești și etiopiene 
și, mai ales, desele referiri 
la Dimitrie Cantemir în 
capitole despre cultura per
sană, turcă, rusă, franceză. 
Repet, aceste referințe om
niprezente in eseurile lui 
Mircea Malița și pe care

Capacitatea eseisticii de 
definire succintă a liniilor 
unei culturi dintr-un anu
mit spațiu și timp se tăl
măcește, în carte, prin for
mule diverse și originale, 
dar păstrînd totdeauna se
riozitatea investigației. U- 
neori, localitățile sînt pri
vite ca medii care au dat. 
prin cultura și frumusețea

Mircea MALIȚA

le-am mai subliniat o dată, 
în „Scînteia", vorbind des
pre irna din cărțile lui, toc
mai pentru a pune în lumi
nă punctul de vedere ro
mânesc. al acestui umanist 
de larg orizont al culturii 
noastre. Pe de altă parte, 
descifrarea infrastructurilor 
din țările cutreierate, cu o 
fină dialectică materialistă 
în spiritul filozofiei politice 
moderne românești, cu tri
miteri la doctrina poli
tică a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, dau cărții acel 
caracter meditativ, plin de 
sens, de care vorbeam la 
început și care o pun
raftul de sus al cărților de 
primă mărime, din genul 
mult prea bătătorit al așa- 
ziselor impresii de călăto
rie.

în

lor, naștere unor mari spi
rite creatoare : Șirazul dîn- 
du-1 pe Saadi, Florența pe 
Machiavelli. Iasnaia Poliana 
pe Tolstoi. Alteori, alte lo
calități sînt luminate de 
prezenta vremelnică a ma
rilor spirite : Geneva . de 
Rousseau sau Balzac. Alte
ori, o localitate indiană ne
însemnată oferă, printr-un 
dialog imaginar, prilejul 
unor meditații despre struc
turile celor două mari poe
me epice : Mahabharata 
sau Ramayana etc.

Pe aceste soluții diversifi
cate, anume să ocolească 
monotonia, se țes apoi ob
servații structurale și amă
nunte ispititoare într-un 
păienjeniș frumos si bine 
organizat, din care se con
stituie armonios eseul. Vi-

ziunea este modernă și cu
prinde date de tot felul, 
pînă la cele ale științelor 
recent ctitorite prezente, 
mai bogat, in „Aurul cenu
șiu". Un simt politic acut, 
nu numai al diplomatului 
ci. în primul rind. al acti
vistului de partid din com
plexitatea politicii noastre 
moderne, vede pretutinde- 
nea mobilul politic al lu
crurilor, fie 
multimilenare. Transpune
rea literară a eseurilor o 
face nu numai limba de-o 
aleasă acuratețe și mobili
tate. într-un stil personal, 
intelectual fără ostentație si 
fantezist în nuanțe, ci și în 
posibilitățile largi de evo
care a epocilor revolute, de 
descriere cu plasticitate a 
mediilor geografice, a mo
numentelor. — de trimiteri 
la clasicii literaturii națio
nale și universale, de inse
rare a citatelor. De unde 
fluenta lecturii, plăcerile și 
foloasele ei. Apoi păstrarea 
proporțiilor, a simetriilor în 
construcția eseului si a fra
zelor. Datele cele mai a- 
mănunțite si aparent rigide, 
prin trăire lăuntrică și 
transfigurare, intră în artă 
șl se convertesc la frumos : 
literatură de înaltă valoare, 
seriozitate și fantezie crea
toare, răspundere matură 
față de verbul așternut pe 
hîrtie.

Al. ANDRITOIU

recente, fie

i

FIALLA Lajos

::

„Reminiscențe din Resbelul
româno-ruso-turc anul 1877“

Un document revelator 
asupra organizării servicii
lor sanitare în timpul răz
boiului de independență 
națională îl constituie acest 
text : Reminiscențe din 
Resbelul româno-ruso—turc 
anul 1877 și rolul societăței 
Crucea Roșie în timp de 
pace și de 
doctorului 
unul dintre 
ganizatorii 
Cartea lui __  „ ....
în românește in două ediții 
(1892 și 1906), iar reeditarea 
de acum apare și în tradu
cerea ei maghiară (editura 
Kriterion — 1977, îngrijire, 
studiu introductiv și note 
de Jenă Gluck, traducere 
în limba maghiară de Lovy 
Kăroly). Doctorul Fialla, 
născut în 1832 în orășelul 
Baja din Ungaria (mort în 
1911, la București), desfă
șoară o activitate medicală 
remarcabilă, după ce ur
mase și facultatea de litere 
la Pesta și Viena. în 1857, 
din cauza nesiguranței po- 

\ litice din imperiul austro-

resbel, datorate 
Fialla Lajos, 

inițiatorii și or- 
acestor servicii. 
Fialla a apărut

ungar și din cauza greută
ților in practicarea profe
siei de 
hotărăște să plece și se 
stabilește ’ ~
unde primește repede auto
rizație de practicare a me
seriei și devine cunoscut în 
cercurile de specialiști. In 
1873, la cererea lui, i se 
conferă cetățenia română 
cu drepturi depline. în 
1859 fusese chemat de dr. 
Carol Davila la catedra de 
anatomie generală și histo- 
logie a școlii naționale de 
medicină, 
autopsia i 
noaștere 
uman. E 
spitalele < 
pia, se număiră printre fon
datorii Crucii Roșii din 
România, (1876), iar în 
timpul războiului de inde
pendență organizează spita
lul pentru răniți de la Tr. 
Măgurele.

In aceste momente, el in
tră in relație 
realitățile 
războiului,

medic aici, se
la București,

, unde introduce 
ca metodă de cu- 

a organismului 
apoi medic-șef la 
Colțea și Filantro-

directă cu 
și consecințele 
cu luptele și

Wilhelm BERGER:„

simfonică 
1950—1970", 

Berger încheie 
de studii care.

Ou „Muzica 
contemporană, 
Wilhelm ~ 
un ciclu 
pe parcursul a cinci volu
me. acoperă două secole de 
muzică — două secole e- 
sențiale prin cuprinderea 
a tot ce este semnificativ 
din cultura simfonică uni
versală. Răspîndirea tot 
mai mare, și în profunzi
me, a frumuseților artei 
sunetelor, aspirația spre 
conștientizarea trăirilor ar
tistice pe care o manifes
tă un număr mereu cres- 
cînd de iubitori ai muzicii 
fac ca lucrările de sinteză 
să fie la noi. și în acest 
domeniu, așteptate cu ne
răbdare. Alături de cerce
tările monumentale ale lui 
Zeno Vancea, V. Tomescu 
și O. L. Cosma consacrate 
istoriei muzicii românești, 
W. Berger (după lucrările 

^anterioare, consacrate mu-

eroismul luptătorilor pen
tru independență și, ceva 
mai tirziu, se hotărăște 
să-și amintească de cele 
văzute și să le aștearnă pe 
hirtie. „Reminiscențele..." 
sînt, astfel, însemnările 
unui intelectual cu un înalt 
simț al responsabilității 
morale și civice, ale unui 
observator care înțelege să 
scrie pentru a da o lecție 
posterității : „Am așteptat 
— zice el — ca o pană mai 
abilă să se ocupe de ac
țiunea 
trec și 
torului

aceasta, dar anii 
incertitudinea vii- 
mă îndeamnă a 

depune observațiunile mele 
din timpul războiului în 
folosul patriei". Marea ma
joritate a însemnărilor in
teresează deopotrivă isto
ria medicinii, dar și pe 
noi. care, din relatările doc
torului Fialla, desprindem 
o pagină eroică, de adînc 
patriotism. Memorialistul 
nu are complexul literatu
rii și de aceea tot ce așter
ne pe hîrtie e autentic, ve
rificabil. El dorește să spu-

nă adevărul despre oameni, 
despre mobilurile ce animă 
eroismul lor.

Scrisul doctorului Fialla 
Lajos vibrează cîteodată în
tr-o imagine, într-o anec
dotă cu tîlc. Spre pildă, cu- 
noseîndu-se ordinul drastic 
de a se trage în prizonierii 
otomani care vor să fugă, 
el observă și notează aceas
tă scenă : „Odată văzui pe 
un turc care vroia să trea
că linia santinelelor și nu 
mai puțin m-am speriat 
socotind că soldatul este în 
drept a trage cu pușca a- 
supra lui ; însă soldatul s-a 
aplecat și ridicînd o nuia 
ce găsise, amenință cu ea 
pe turc, care, văzînd acest 
îndemn delicat, s-a întors 
înapoi. Admirabila blîndețe 
a soldatului român 1“

De o valoare documen
tară incontestabilă, memo
riile doctorului Fialla La
jos sînt și o lectură antre
nantă și instructivă.

Serafim DUICU

.Muzica simfonică contemporană,
1950 1970“

zicii de cameră) aduce, în 
muzicologia contemporană, 
o interpretare sistematică, 
unitară a istoricității sim
fonismului european, pri
ma de acest fel în estetica 
românească. Iubitorul de 
muzică găsește în volume
le lui Berger un prieten a- 
propiat și inteligent care 
— prețuind înainte de toa
te inteligența cititorului — 
îl conduce prin labirintul 
stilurilor și al curentelor 
spre mai buna înțelegere 
a muzicii simfonice.

Dintre toate perioadele 
supuse cercetării, ultima 
va fi constituit pentru au
tor ce-a mai dificilă. Lip
sesc în privința muzicii 
contemporane punctele de 
reazim absolut, judecățile 
definitive, și din tabloul a- 
narhic al școlilor efemere 
istoricul muzicii contempo
rane este nevoit să facă o 
aspră, temerară muncă de

selectare și ierarhizare a 
valorilor, Wilhelm Berger 
— el însuși compozitor de 
prestigiu — cuprinde cu o 
judecată măsurată și cu 
argumente izvorite din a- 
cumularea unei vaste in
formații ansamblul feno
menelor, refuzînd să intre 
în jocul „dogmatizărilor și 
judecăților pripite, trîmbi- 
țate de pe cite o insulă, 
mai mare sau mai mică", 
și urmărind dimpotrivă 
„fundamentarea unor cer
titudini și acreditarea cri
teriilor de frumos în înțe
lesul lor deopotrivă nou și 
peren, fiindcă compoziția 
muzicală, prin tot ceea ce 
poartă și reflectă, este un 
act de conștiință, pus în 
relația cu actualitatea lui, 
precum și cu marea isto
rie a muzicii, a gîndirii 
muzicale".

Din această perspectivă, 
fiecare cititor poate dis-

tinge mai limpede, după 
ce închide ultima filă a 
cărții lui W. Berger, ce în
seamnă muzica simfonică 
contemporană, care sînt 
direcțiile ei — sau după 
sugestiva sistematizare 
propusă de autor „inelele 
de evoluție" — profilurile 
marilor personalități, ope
rele semnificative ale a- 
cestora și. nu în ultimul 
rind, care este locul com
pozitorilor români în fres
ca — dens populată ! — a 
simfonismului universal de 
după 1950.

W. Berger încheie astfel 
printr-un îndrăzneț si înte
meiat act critic o operă de 
istorie a muzicii, care îm
bracă întreita caracteristi
că a cercetării muzicologi
ce. filozofiei i 
zicale și a 
personalității 
esențiale.

Radu

stilurilar mu- 
populari zării 
și creațiilor

GHECIU
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Excelenței Sale LEOPOLD SEDAR SENGHOR
Președintele Republicii Senegal

Cu ocazia realegerii dumneavoastră in inalta funcție de președinte al 
Republicii Senegal, îmi este deosebit de plăcut să vă exprim felicitările 
mele cele mai călduroase, precum și cele mai bune urări de fericire și 
sănătate personală, de deplin succes în misiunea de înaltă răspundere ce v-a 
fost încredințată de poporul senegalez prieten.

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Vizita ministrului comerțului din Marea Britanie I

CONFERINȚĂ DE PRESĂ LA AMBASADA UNIUNII SOVIETICE

Tovarășul Ion Pățan, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, a continuat, 
joi. convorbirile, pe probleme eco
nomice. cu Edmond Dell, ministrul 
comerțului al Marii Britanii. Minis
trul britanic a avut, de asemenea, 
întrevederi cu Vasile Pungan, șeful 
grupului de consilieri ai președinte

0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT ® SPORT

BOX : „Parada greilor"

Voinicii au trecut cu bine primul examen
• 1 500 de spectatori au aplaudat meciurile tinerilor pugiliști
• Astăzi, de la ora 18, în sala Floreasca, cea de-a doua gală
Scepticii n-au avut dreptate ! Au 

fost ieri peste 1 500 de spectatori la 
prima gală din „Parada greilor", iar 
meciurile tinerilor pugiliști au între
cut așteptările, prin ambiția cu care 
acf știa au luptat pe ring, chiar și 
pr-'.i unele cunoștințe tehnice. Iată că 
e-dstă in țară, și apar te miri de 

te, voinici buni pentru categoria 
.■ . >r peste 81 kg. inimoși, unii 

•J5 tudini evidente, care, după o ptf-ț 
Jx<x,dă corespunzătoare de instruire si " 
după un număr de meciuri, ar putea 
aspira la performante în box.

Comisia de selecție — formată în 
majoritate din foști pugiliști de cate
goria grea — are de unde alege, va 
avea de unde alege pe mai departe, 
fiindcă operațiunea de răscolire a ta
lentelor va continua printr-un turneu 
special pentru „grei", care va fi or
ganizat peste aproximativ două luni, 
de asemenea la București. E bine să 
fie; așa deoarece, la asemenea cate
gorie. în localități și orașe mai mici, 
chiar în multe județe, nu se găsesc

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
0 Joi a sosit la București selecțio

nata de hochei pe gheată a R.P. Chi
neze. Oaspeții vor întîlni luni de la 
ora 17,00 pe patinoarul artificial „2.3 
August" o reprezentativă a tării noas
tre.

0 Campionatele naționale de schi 
au continuat joi cu desfășurarea în
trecerilor probei de slalom special. 
La masculin, titlul a fost cucerit de 
Virgil Brenci (A.S.A. Brașov), cu 
timpul de 114”22/100. urmat de Dan 
Cristea (Dinamo) — 114”42/100 și

Vitalitatea romanului social
(Urmare din pag. I)
catalizator, ci a devenit pe mă
sura evoluției conștiinței realiste nota 
dominantă, dînd naștere unei categorii 
cu statut precis delimitat, romanul so
cial, care a devenit după toate indicii
le, de la Balzac încoace, categoria pre
ponderentă preferențiala atît a crea
torilor, cit și a publicului cititor. 
Faptul e lesne de înțeles dacă ne 
gîndim că literatura este totuși „mi- 
rnezis", reflectare a realității încon
jurătoare, în primul rind a realită
ții sociale, căci omul este o ființă 
eminamente socială, iar romanul are 
tocmai privilegiul de a consemna, 
artistic, desigur, fenomenul captivant 
al dinamicii grupurilor umane. Marii 
romancieri ai lumii sînt cronicari ai 
societății vremii lor. iar această so
cietate se recunoaște în opera lor. 
indiferent de familia artistică de 
care țin, de finalitatea creației fiecă
ruia. Este greu, aproape imposibil 
pentru un istoric al societății france
ze postrevoluționare să-i reconsti
tuie profilul fără romanele lui Bal
zac, Stendhal, Proust, Roger Martin 
du Gard, Romain Rolland. Andre 
Maurois, sau Mauriac, căci roman
cierii reconstituie cum susținea. Bal
zac in prefața din 1842 la Comedia 
umană „istoria uitată de atîția isto
rici, aceea a moravurilor", latură 
fundamentală într-o reconstituire 
fidelă, veridică.

Aceste constatări privesc în egală 
măsură romanul românesc, profund 
ancorat in realitatea iștorico-socială, 
un adevărat seismograf care a con
semnat, cu consecvență, fen.omenele 
și procesele sociale esențiale ale 
vieții românești din trecut și de azi. 
Am putea susține chiar cu mari șanse 
de a fi confirmați, că marile romane 
românești, capodoperele speciei, sînt 
din punctul de vedere al conținutului 
și al mesajului predominant sociale, 
incepînd cu „Ciocoii vechi și noi", 
continuind cu ciclul „Comăneșteni- 
lor", cu „Mara“, „Arhanghelii", 
„Ion", „Răscoala", „Ciuleandra". „în
tunecare", „Aurul negru". „Calea 
Victoriei", „Oameni din lună", „Ve
nea o moară pe Șiret", „Concert din 
muzică de Bach", „Drumul as
cuns". „Rădăcini", „Sfîrșit de veac 
în București", „Enigma Otiliei", 
„Bietul Ioanide", „Scrinul negru", 
„Desculț", „Moromeții". „Groapa", 
„îngerul a strigat", „în absența stă- 
pinilor", „Niște țărani", „Cordova- 
nii", „Absenții", „F“, „Marile iubiri" 
ș.a. Chiar unele romane istorice, 
cum ar fi, să spunem, „Neamul Șoi- 
măreștilor", „Nicoară Potcoavă", 
„Un om intre oameni", „Pîrjolul", iși 
leagă destinul, de atîtea ori strălucit 
tocmai de modul in care zugrăvesc 
mișcările obștii și raportul (de anta- 
gonie, conciliere sau solidaritate) 
dintre păturile, clasele și categoriile 
umane ce populează societatea 
românească a ultimului secol. Evi
dența faptelor sociale a asaltat, am 
putea spune, conștiința creatorilor, 
fapt ce are, în egală măsură, conse
cințe asupra comportării și psiholo
giei eroilor, a preferințelor de ordin 
moral sau intelectual, a idealurilor 
și aspirațiilor. O umanitate ce s-ar 
sustrage determinismului social, in
fluenței mediului uman ambiant, du- 
cind o existență robinsoniană, este 
greu de conceput, este neverosimilă. 
De aceea există toate temeiurile să 
credem că între toate speciile lite
rare, romanul social are cele mai 
legitime șanse de durabilitate. Pro
liferarea romanului social in toate 
literaturile lumii, pe toate meridia
nele, în vremea noastră, este o do
vadă peremptorie că genul răspunde 
unor adînci necesități spirituale, pro- 
bîndu-și, prin aceasta, rezistența. 

lui Republicii Socialiste România, 
loan Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini. Neculai 
Agachi, ministrul industriei metalur
gice.

A participat Reginald Louis Se- 
conde. ambasadorul Marii Britanii la 
București.

(Agerpres)

parteneri corespunzători de întrecere. 
Astfel, tineri ca Marcu Marcel (Tul- 
cea), Gheorghe Preda (Tohan). Ma
rian Smărăndoiu (Craiova) în vîrstă 
de 17 pînă la 19 ani vor avea prile
juri de afirmare, multi.alții dintre cei 
învinși vor putea eventual să se re
vanșeze. iar unele unităti de box. as
tăzi aproape anonime, unitatea spor
tivă școlară Olimpia Craiova, unita
tea sportivă școlară Reșița, Metalur
gistul Cugir, Delta Tulcea, Torpedo 
Tohan etc., vor avea posibilitatea să 
se evidențieze.

în gala de ieri au fost 15 meciuri, 
multe încheiate înainte de limită, nu 
numai din cauza dificultăților cate
goriei maxime, ci si pentru că arbi
trii și antrenorii s-au purtat cu multă 
grijă față de sportivi, oprind repede 
întrecerile cînd acestea erau pe punc
tul să devină inegale. Astăzi, de la 
ora 18. vom vedea o nouă reuniune, 
un fel de gală a revanșelor. O reco
mandăm cu căldură amatorilor de box 
din București.

Gh. Vulpe (Telefericul), cu 114”65/100. 
Titlul la feminin a revenit marii fa
vorite Daniela Uncrop (Dinamo), cro
nometrată în cele două manșe cu 
timpul total de 133”54/100.

® La Cosford (Anglia), atletul 
vest-german Wolfgang Killing a ega
lat recordul european pe teren aco
perit în proba de săritură în înăl
țime, cu performanta de 2.28 m. în 
cursa , de 800 m victoria a revenit 
recordmanului kenyân Mike Boit, 
cu timpul de l’48”l/10.

Căci niciodată, în decursul îndelun
gatei sale istorii, omenirea n-a fost 
supusă unor atît de proftlnde mu
tații sociale, unor atît de ascuțite 
conflicte de clasă, generatoare a atî- 
tor transformări pe planul concep
țiilor, ideilor sau acțiunilor practice, 

în ceea ce privește șansa romanului 
social in literatura noastră actuală, 
lucrurile mi se par limpezi, dacă ți
nem seama de tradiția solidă a spe
ciei, ilustrată admirabil și în atîtea 
exemple convingătoare actuale, și 
dacă ținem, mai ales, seama de mo
mentul istoric pe care-1 parcurgem, 
și care se caracterizează prin voința 
exemplară cu care națiunea noastră 
socialistă iși construiește propriul 
viitor. Adîncile transformări sociale 
precum schimbarea raporturilor din
tre țărănime și clasa muncitoare ca 
urmare a unui spectaculos proces de 
industrializare, a transformării Româ
niei dintr-o țară agricolă intr-un 
stat industrial-agrar, în același timp 
însăși schimbarea statutului de țăran 
sau jie muncitor, față de situația an
terioară, în condițiile în care satul și 
orașul au un <Zlt nivel de existență, 
ivirea unor noi și diverse profesiuni, 
legate de nevoile industriei, genera
lizarea învățămintului de zece ani, 
nașterea unei intelectualități chema
te și pregătite să răspundă marilor 
inițiative și înfăptuiri, rezolvarea 
problemei naționale în spiritul uma
nismului socialist, al politicii parti
dului nostru, poziția de înaltă pre
țuire a țării noastre în viața interna
țională, toate acestea și atîtea alte 
împrejurări, necunoscute pînă acum, 
survenite într-un timp istoricește 
scurt și de o densitate fără prece
dent, creează un spectacol social și 
uman absolut fascinant. Acestea sînt, 
cum spuneam, premise substanțiale, 
care ne dau desigur dreptul de a 
crede în viitorul din ce în ce mai 
înalt al romanului social. Tocmai de 
aceea consider că marile mutații so- ■ 
cial-politice, schimbările din menta
litatea oamenilor, raporturile noi în 
producție,. în viața socială, consecin
țele profund pozitive ale adîncirii de
mocrației în întreaga viață a socie
tății constituie subiecte ce ar tre
bui să stea mult mai mult în centrul 
dezbaterilor noastre și, firește, trebuie 
intensificată dezbaterea mai adînci- 
tă a cărților care încearcă să cuprin
dă, la cote valorice diferite, aseme
nea procese specifice timpului nos
tru. Publicistica literară, critica și 
teoria estetică au aici un larg cîmp 
de afirmare, de slujire cu pasiune 
prin vii schimburi de idei a tendin
țelor pozitive din proza noastră de 
azi. Spectacolul social și uman, în 
care sintem direct implicați, conține 
o asemenea diversitate de aspecte, de 
trăsături și trăiri pe care creatorii și 
criticii, publicul însuși, sîntem che
mați să-1 situăm în centrul preocu
părilor noastre. Desigur, este o imagi
ne care n-are, fără îndoială, o colora
tură trandafirie, idilică și convențio
nală, ci care este învestită cu atribute
le energiei și dîrzeniei, ale bărbăției și 
cutezanței, din care nu lipsesc, de
sigur. neîmplinirile sau înfringerile 
temporare ca în toate epocile eroice, 
dar din care se înalță, splendidă, 
steaua destinului nostru victorios. 
Ridicarea marilor edificii socialiste 
implică mereu ceva din mitul Mește
rului Manole.

Există toate motivele să cre
dem că romanul • social actual 
ilustrat de scriitori remarcabili, care 
au făcut deja dovada talentului și 
conștiinței lor civice, comuniste, va 
conferi momentului pe care-1 străba
tem dreptul său legitim la eternitate 
în paginile unor noi și strălucitoare 
creații inspirate din mărețul prezent 
pe care îl trăim.

La Ambasada Uniunii Sovietice â 
avut loc, joi. o- conferință de. presă 
organizată cu prilejul împlinirii a 
doi ani de la Congresul al XXV-lea 
al P.C.U.S. Au participat reprezen
tanți ai ziarelor centrale. Agenției 
române de presă „Agerpres" și Ra- 
dioteleviziunii. corespondenți ai pre
sei străine acreditați la București.

După ce a evidențiat importanta 
Congresului al XXV-lea al P.C.U.S., 
arătînd că el a marcat un nou mo
ment istoric in dezvoltarea societății 
sovietice pe calea construirii comu
nismului. ambasadorul V. I. Droz
denko s-a referit pe larg la succesele 
de seamă obținute de oamenii mun

Cronica
Cu prilejul aniversării centenaru

lui eliberării Bulgariei de sub do
minația otomană, Ministerul Apărării 
Naționale a organizat, joi după-amia- 
ză, la Casa Centrală a armatei, o 
gală de filme documentare. Au luat 
parte generali, ofițeri, maiștri mili
tari și subofițeri din garnizoana 
București. Au fost, de asemenea, pre- 
zenți Todor Ralovski, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al R. P. Bulgaria 
în țara noastră, și membri ai am
basadei.

Manifestarea a fost deschisă de 
general-colonel Marin Nicolescu, ad
junct al ministrului apărării națio
nale al Republicii Socialiste România.

0 MARAMUREȘ. în cadrul edi
ției a doua a Festivalului național 
„Cîntarea României", în județul Ma
ramureș se desfășoară „Zilele artei 
de amatori". Din program fac par
te schimburi de spectacole între 
formațiile artistice de amatori ale 
căminelor culturale și ale ansam
blurilor folclorice, acțiuni de popu
larizare a patrimoniului cultural- 
național și a tradițiilor populare 
arhitecturale. în cadrul acestei ma
nifestări, la căminul cultural din 
Hideaga a fost prezentat spectaco
lul „Noi n-am venit aici de ni- 
căierea" dedicat aniversării a 2050 
ani de la crearea primului stat dac 
centralizat și independent de sub 
conducerea lui Burebista. (Gh. 
Susa). 0 ARGEȘ. Colectivul de 
lucru al Palatului culturii din Pi
tești a organizat la întreprinderea 
de stofe „Argeșeana" din localitate 
o dezbatere pe tema’ „Actual și 
actualitate în creația artistică a 
tineretului". Casa de cultură din 
Curtea de Argeș a găzduit o masă 
rotundă intitulată : „Vocația tea
trului în cultura noastră". „Mărți- 
șoare, mărțișoare" — este genericul 
spectacolului de muzică ușoară 
susținut la casa de cultură din ora
șul Cîmpulung. în comuna Mihă- 
ești s-a organizat pentru membrii 
cooperatori o seară de întrebări și 
răspunsuri pe tema : „România și 
problemele actuale ale lumii con
temporane". (Gh. Cîrstea). ® 
BOTOȘANI. în organizarea secției 
de propagandă a comitetului jude
țean de partid, în toate consiliile 
intercooperatiste din județ au avut 
loc schimburi de experiență pe tema 
„Operativitate în munca politică de 
masă". Teatrul de stat „Mihai E- 

. miheșcu" ă prezentat, jn pițeijiieră 
absolută,' comedia muzicală „Jocul 
de-a vacanța" (muzica de Edmond 
Deda) adaptare după piesa cu â- 
celași nume de Mihail Sebastian. 
Sub egida Consiliului județean al 
sindicatelor Botoșani se desfășoa
ră, între 1—15 martie, un program 
de acțiuni politico-educative dedi
cate fruntașilor în întrecerea so
cialistă pe anul 1977. (Silvestri Ai- 
lenei). 0 BRĂILA. Orchestra sim
fonică de amatori a Societății mu

t V
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
10,00 Telecinemateca ;
11.45 Corespondenții județeni transmit... 
12,00 Telex
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16.30 Ritmuri. Cintece și dansuri bulgă

rești.
16.45 Bulgaria — 100 de ani de Ia elibe

rare
17,00 Emisiune în limba germană
19,00 Rezultatele tragerii loto
19,05 Film serial pentru copil : „Cuore"
19.30 Telejurnal

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 4, 5 

și 6 martie, in țară : Vremea va fi în 
general caldă șl umedă, cu cerul mal 
mult noros. Vor cădea precipitații lo
cale, mai ales sub formă de burniță și 
ploaie. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat, cu intensificări de scurtă du-

Poporul bulgar aniversează astăzi 
una din cele mai luminoase pagini 
din frămîntata sa istorie — împlini
rea unui secol de la eliberarea de 
sub dominația otomană. Ridicîndu-se 
cu dirzenie împotriva ocupanților, po
porul bulgar a luptat veacuri de-a 
rîndul pentru idealurile libertății și 
independenței naționale, ale progre
sului social. Revoltele spontane și 
luptele purtate de grupuri izolate s-au 
transformat, începînd din. a doua ju
mătate a secolului al XVIII-lea, în
tr-un proces revoluționar organizat, 
care în veacul următor a culminat cu 
marea răscoală populară din apri
lie 1876 pentru lichidarea asupririi 
străine.

Flacăra nestinsă din vîrful monu
mentului înălțat pe una din colinele 
din apropierea orașului Panaghiuriș- 
te, de unde au pornit vîlvătăile răs
coalei, evocă, în aceste zile, aminti
rea celor ce au căzut pentru liberta
tea patriei lor. Vor rămîne înscrise 
cu litere nepieritoare în istoria po
porului bulgar faptele vitejești ale 
cetelor de patrioți care, constituin- 
du-se într-o mișcare largă ce a cu
prins masele muncitoare de la orașe 
și sate, intelectualitatea înaintată, au 
declanșat operațiuni de luptă în 
condițiile grele ale unei flagrante 
inegalități a forțelor. Patrioții bul
gari au rezistat eroic unui dușman 
mult mai numeros și incomparabil 
mai bine înarmat, luptînd pînă la 
ultima suflare. în ciuda represiunilor 
sîngeroase, acțiunile cetelor de pa- 
trioți s-au întețit și mai mult, in 
special după declanșarea războiului 
ruso-româno—turc, căpătind un carac
ter de răscoală generală.

Trăind de veacuri în același spațiu 
geografic, animat de aceleași năzuin
țe de emancipare națională și so
cială, pentru a căror înfăptuire ro
mâni și bulgari au conlucrat și s-au 
întrajutorat strîns, poporul nostru 
și-a manifestat solidaritatea militan- 

cii sovietici în înfăptuirea mărețelor 
obiective ale congresului.

Vorbitorul a relevat, de asemenea, 
activitatea desfășurată de P.C.U.S. și 
U.R.S.S. pe plan internațional, pen
tru pace și colaborare între popoare.

Ambasadorul U.R.S.S. a subliniat, 
în expunerea șa.’ dezvoltarea dina
mică a relațiilor dintre țările, parti
dele si popoarele noastre, evocind 
rolul hotăritor al întîlnirilor si con
vorbirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Leonid Ilici Brejnev în 
extinderea raporturilor multilaterale 
româno-sovietice. în consolidarea și 
adîncirea lor continuă.

(Agerpres)

zilei
Despre însemnătatea evenimentului 

aniversat a vorbit colonelul Zahari 
Hristankov, atașatul militar, aero și 
naval al R. P. Bulgaria la București.

Cu aceeași ocazie, atașatul militar, 
aero și naval al R. P. Bulgaria s-a 
întîlnit cu militari români din două 
unități ale armatei noastre.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Rega

tului Maroc. Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea a 
organizat, joi după-amiază. în Capi
tală o manifestare culturală.

A fost de față Boubker Boumahdi, 
ambasadorul Marocului la București.

zicale „Lyra" a concertat în fața 
publicului brăilean, avînd la pupi
tru pe Silviu Zavulovici, iar ca so
list pe violonistul Ștefan Ruha. A 
ieșit de sub tipar culegerea lite
rară „La porțile viitorului" editată 
de consiliul județean al Organiza
ției pionierilor. La casa arhitecți- 
lor a fost vernisată o expoziție de 
pictură, cusături și țesături ale 
elevilor școlii populare de artă. 
(Mircea Bunea). 0 IAȘI. La Tea
trul național „Vasile Alecsandri" a 
avut loc premiera spectacolului cu 
comedia „A fi sau a nu fi... rudă?" 
de E. Braghinski și E. Reazanov. 
Regia — Călin Florian ; scenogra
fia — Mihai Tofan ; aranjamentul 
muzical — Lucian Ionescu. Muzeul 
teatrului din Iași găzduiește un 
ciclu de manifestări cultural-edu
cative sub genericul „Momente din 
istoria teatrului național". Expune
rea ținută in săptămîna aceasta s-a 
intitulat „Rolul Daciei literare in 
crearea și dezvoltarea repertoriu
lui național", fiind ilustrată de ac
tori de la Teatrul Național ieșean. 
(Manole Corcaci). © HARGHITA. 
Manifestările cultural-artistice și 
politico-educative desfășurate la 
Odorheiu Secuiesc și Gheorghieni 
in cadrul tradiționalelor „Săptămîni 
culturale" au reunit pe scenele ca
selor de cultură peste 2 000 de ar
tiști amatori și profesioniști. La 
Galeriile de artă din Miercurea- 
Ciuc este deschisă expoziția sculp
torului Adorjâni Endre. (I. D. Kiss). 
O SUCEAVA. Prin grija comite
tului județean de cultură și edu
cație socialistă au văzut lumina 
tiparului cele mai izbutite creații 
literar-muzicale ale autorilor suce
veni, prezentate la prima ediție a 
Festivalului național. . ..„Cîntarea 
României". Au fost editate patru 
volume, cuprinzînd poezie, proză, 
teatru și muzică. (Gh. Parascan). 
© ViLCEA. „Mărțișoare pentru 
primăvara patriei — mărțișoare 
pentru fruntași" s-a intitulat am
plul’ spectacol de muzică și poezie 
revoluționar-patriotică ce a avut 
loc pe scena Casei de cultură a 
sindicatelor din Rm. Vilcea. (Ion 
Stanciu).
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rată în a doua parte a intervalului. 
Minimele vor fi cuprinse între minus 
2 și plus 6 grade, iar maximele între 
plus 2 și 12 grade, local mai ridicate. 
Ceață locală dimineața și seara, mai ales 
la începutul intervalului. In București : 
Vreme relativ caldă, cu cerul variabil, 
mai mult noros Se vor semnala preci
pitații sub formă de burniță și ploaie. 
Vint slab pînă la moderat. Temperatura 
ușor variabilă. Ceață, mai ales dimi
neața și seara.

Un eveniment sărbătoresc in viața 
și prietenpoporului bulgar vecin

față de mișcarea de eliberare din 
acordat sprijin

tă
țara vecină și i-a . .
frățesc multilateral — moral, mate
rial, militar — în pregătirea înlătură
rii dominației otomane și a renașterii 
statului bulgar. Așa cum este 
cunoscut, pe teritoriul României 
și-au desfășurat activitatea nume
roase organizații ale revoluționarilor 
bulgari, au apărut ziare, cărți și 
broșuri bulgărești, au funcționat co
mitete revoluționare. Patrioții bul
gari au avut cuvinte de caldă prețuire 
pentru acest sprijin frățesc. într-o 
scrisoare adresată prietenilor săi din 
România, marele patriot și revoluțio
nar bulgar Hristo Botev spunea : 
„Vă mulțumesc, prieteni, pentru în
crederea ce ne-ați dovedit-o și pen
tru dragostea pe care ați arătat-o pa
triei mele înrobite. Din partea în
tregii cete, vă exprim cel mai 
profund respect".

Tradițiile de solidaritate și întra
jutorare româno-bulgare și-au găsit 
o pregnantă expresie in perioada răz
boiului din 1877. Forțele democratice 
și revoluționare din tara noastră au 
sprijinit crearea și instruirea pe pă- 
mint românesc a detașamentelor de 
voluntari bulgari care au luptat ală
turi de trupele aliate româno-ruse. 
Prin faptele lor glorioase de arme în 
grelele bătălii purtate pe cîmpiile 
bulgare, împreună cu armatele ruse și 
voluntarii bulgari, bravii noștri os
tași. cucerind neatîmarea României, 
au contribuit, în același timp, la eli
berarea Bulgariei de sub jugul tur
cesc. Tînăra armată română a plătit’ 
un 
de

greu tribut de sînge pe cîmpiile 
luptă ale războiului pentru neatîr-

Centenarul eliberării Bulgariei

de sub dominația otomană
Ședința
J .»

SOFIA 2 (Agerpres). — La Sofia 
a avut loc. joi după-amiază. ședința 
solemnă consacrată centenarului eli
berării Bulgariei de sub dominația 
otomană.

în prezidiu au luat loc tovarășii 
Todor Jivkov. prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria, alți conducători de partid 
și de stat bulgari. în prezidiu se a- 
flau.. de asemenea, tovarășul Manea 
Mănescu. membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
ministru al guvernului, conducătorul 
delegației Republicii Socialiste Româ
nia. care participă la festivitățile din 
Bulgaria, precum și conducătorii de
legațiilor Uniunii Sovietice și Fin
landei. prezente la festivități.

Tovarășul Todor Jivkov a rostit, 
cu acest prilej, o amplă cuvîntare. 
Subliniind însemnătatea istorică a e- 
liberării Bulgariei de sub dominația 
otomană, vorbitorul a evidențiat spri
jinul de care s-a bucurat lupta po
porului bulgar pentru libertate, din 
partea altor popoare. în acest con
text. tovarășul Todor Jivkov a apre-

Cuvintarea rostită de tovarășul Manea Mănescu
Mult stimate tovarășe Todor Jivkov, 
Stimate tovarășe și stimați tovarăși, 
Dragi prieteni,
Din însărcinarea Comitetului Cen

tral al Partidului Comunist Român, 
a Consiliului de Stat și a Guvernu
lui Republicii Socialiste România, a 
conducătorului partidului și statului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
adresăm Comitetului Centrai . al 
Partidului Comunist Bulgar. Consi
liului de Stat. Consiliului de Miniștri, 
dumneavoastră personal, mult sti
mate si iubite tovarășe Todor Jivkov,. 
poporului frate bulgar, cele mai sin
cere felicitări, un călduros mesaj de 
prietenie și solidaritate internaționa
lă. urări de noi succese 
prosperității și înfloririi 
Populare Bulgaria.

Delegația Republicii
România participă cu deosebită sa

la festivitățile 
centenarului e-

pe calea 
Republicii

Socialiste

de importantă

tisfacție și bucurie 
consacrate sărbătoririi .. ____
liberării Bulgariei de sub dominația 
otomană, eveniment ‘ ' 1"
crucială în istoria modernă a pa
triei dumneavoastră. încununare fi
rească a luptelor revoluționare în
delungate purtate de eroicul popor 
bulgar pentru independentă, libertate 
și progres social.

Poporul român participă din toată 
inima la marea sărbătoare a poporu
lui bulgar vecin și prieten. în tara 
noastră sînt organizate acțiuni im
portante consacrate centenarului eli
berării Bulgariei, acțiuni ce poartă 
amprenta tradiționalelor relații de 
istrinșă prietenie și stimă ce ne lea
gă de secole, a-.sentimentelor de. so- 

< lidaritate și prețuire reciprocă ce s-au 
statornicit între cele două popoare în 
momente istorice hotăritoare pentru 
eliberarea lor națională și socială.

împlinirea în anul 1977 a unui se
col de la proclamarea independenței 
de stat a României și aniversarea 
în acest an a centenarului eliberării 
Bulgariei oferă popoarelor noastre 
prilejuri fericite pentru a evoca glo
rioasele fapte de arme și străluci
tele victorii obținute în lupta comu
nă desfășurată de români și bulgari, 
pentru a aduce un fierbinte omagiu 
nenumăratelor jertfe date de fiii ce
lor două popoare, împreună cu sol
dați! ruși, jertfe care au cimentat 
trainic prietenia, comună dintre po
poarele și țările noastre.

Plevna, Grivița, Rahova, Vi,din și 
Smirdan vor. rămîne veșnice în me
moria popoarelor noastre, ca expre
sie a minunatelor tradiții de luptă 
ale celor două popoare frățești.

Voi- rămîne înscrise pentru tot
deauna in analele legăturilor româ
no-bulgare numeroasele momente de 
solidaritate militantă dintre mișcă
rile muncitorești revoluționare, din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Bulgar, marile iz- 
binzi dobindite în bătăliile de clasă 
pentru înfăptuirea idealurilor de e- 
liberare socială, pentru făurirea unei 
vieți libere și fericite a popoarelor 
noastre.

Prin cinstirea acestor momente 
decisive din istoria țărilor noastre, 
popoarele român și bulgar dau ex
presie recunoștinței lor fierbinți față 
de eroicii noștri înaintași, care și-au 
dat viața pentru apărarea ființei 
naționale, punînd astfel temelia de 
granit pe care se clădesc relațiile de 
colaborare multilaterale dintre cele 
două partide și popoare in epoca

nare. Luptele de la Grivița și Plevna, 
de la Rahova. Smîrdan și Vidin. pur
tate 
gole 
nică 
găr.

în 
prietenie 
mai 
erați ce 
două țări, de mișcările muncitorești 
și partidele comuniste din România 
și Bulgaria. în repetate rînduri, soli
daritatea internationalists a comuniș
tilor români și a comuniștilor bulgari 
și-a găsit ample și elocvente expresii 
în lupta comună împotriva reactiunii 
și exploatării, a fascismului, pentru 
apărarea intereselor vitale ale mase
lor populare, pentru democrație și 
progres social.

Relațiile româno-bulgare au dobîn- 
dit noi valențe, au intrat într-un 
stadiu calitativ superior in anii pu
terii 
liste 
prin 
prin 
telurile luptei pentru triumful socia
lismului și comunismului. Transfor
mările structurale intervenite în via
ta politică, economică și socială din 
România și Bulgaria, progresele re
marcabile obținute în acești ani în ■ 
dezvoltarea potențialului lor econo
mic. științific și cultural au asigurat 
premise pentru lărgirea si diversifi
carea neîntreruptă a colaborării lor 
reciproc avantajoase.

Voința popoarelor român si bulgar 
de a amplifica conlucrarea lor fră
țească se reflectă în Tratatul de prie-

cu vitejie, au pecetluit, prin sîn- 
vărsat în comun, prietenia trai- 
dintre popoarele român și bul-
anii care au 

seculară 
departe de 

Și

această 
dusă 

demo- 
celor

urmat, 
a fost 
forțele 

progresiste ale

populare și ai construcției socia- 
în cele două țări, fiind potentate 
comunitatea orânduirii sociale, 

ideologia marxist-leninistă. prin

solemnă de
ciat. contribuția hotăritoare la elibe
rarea Bulgariei de sub dominația o- 
tomană a trupelor rusești, a arma
tei române, aducind un cald omagiu 
tuturor celor care și-au dat viața 
pentru libertatea Bulgariei. „Zeci de 
mii de soldați români — a spus el — 
au participat la. atacul și cucerirea 
Plevnei. la eliberarea părții de nord 
a Bulgariei. Astăzi, in zilele jubi
liare ale centenarului, poporul bulgar 
își amintește cu recunoștință despre 
acei ani cînd trecerea Dunării în
semna salvarea pentru patriotii bul
gari urmăriți ; cînd orașele și satele 
din România au oferit adăpost și 
sprijin emigrantilor noștri revoluțio
nari ; cînd de pe malul român se 
îndreptau spre Bulgaria Înrobită de
tașamente organizate și înarmate pe 
pămîntul României. Pentru toate a- 
cestea și pentru mormintele frățești 
de la Grivița. astăzi exprimăm din 
nou poporului român recunoștința 
noastră sinceră". în continuare, vor
bitorul a înfățișat luptele revoluțio
nare îndelungate purtate de eroicul 
popor bulgar pentru independenta și 
libertatea patriei, a prezentat un am-

Nicolae Ceaușescu, secretar 
al Partidului Comunist 

președintele Republicii So- 
România, și tovarășul Todor 
prim-secretar al Comitetului 
al Partidului Comunist Bul-

intre popoarele noastre
înaintează

edificării noii orânduiri sociale în 
România și Bulgaria.

Constituie un temei de legitimă 
mîndrie faptul că în anii construc
ției socialismului raporturile de 
prietenie și de cooperare româno- 
bulgare în domeniile politic, econo
mie, tehnico-științific și cultural au 
dobîndit o deosebită amploare, co<n- 
solidîndu-se continuu pe fundamen
tul ideologiei marxist-leniniste, al 
înaltelor idealuri ale socialismului și 
comunismului.

Un factor esențial, de importanță 
fundamentală pentru cursul mereu 
ascendent .al raporturilor statornice 
de prietenie româno-bulgare, pentru 
îmbogățirea și amplificarea perma
nentă a colaborării noastre frățești, 
il constituie întîlnirile frecvente și 
convorbirile fructuoase, devenite tra
diționale. dintre iluștrii noștri con
ducători de partid și de stat, to
varășul 
general 
Român, 
cialiste 
Jivkov, 
Centrai ... ___ ....
gar, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria, ho
tărârile și proiectele de largă perspec
tivă ce orientează dezvoltarea în con
tinuare a prieteniei și cooperării din
tre popoarele și țările noastre.

Atmosfera de caldă și sinceră prie
tenie in care s-a desfășurat vizita 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în Re
publica Populară Bulgaria, in sep
tembrie 1977, rezultatele fructuoase 
ale convorbirilor ce au avut loc intre 

. cei. doi conducători de. partid si de 
stat prieteni constituie un adevărat 
model de colaborare rodnică și to
vărășească 
vecine și prietene, care 
ferm pe calea bunăstării și prosperi
tății. dobindind succese mărețe în ri
dicarea celor două țări pe noi culmi 
de progres și civilizație. Declarația 
comună din septembrie 1977. măsu
rile de importanță majoră adoptate 
la cel mai inalt nivel pentru dezvol
tarea conlucrării dintre România și 
Bulgaria asigură obținerea de noi 
izbinzi, spre binele popoarelor noas
tre, în interesul cauzei socialismului 
și păcii.

Oamenii muncii din țara noastră, 
sub conducerea înțeleaptă a Partidu
lui Comunist Român, transpunind în 
viată Programul Partidului Comunist 
Român de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și îna
intare a României spre comunism, 
au obținut importante succese 
in dezvoltarea economico-socială a 
industriei și agriculturii, ramuri de 
bază âle economiei noastre, in repar
tizarea teritorială armonioasă a for
țelor de producție,. în creșterea dina
mică a avuției naționale, ridicarea 

' nivelului de trai material și spiritual 
al întregului popor român.

Profund angajați în îndeplinirea 
hotărârilor Congresului al XI-lea și 
ale Conferinței Naționale ale partidu
lui, oamenii muncii din țara noastră 
urmăresc cu viu interes și se bucură 
sincer de realizările strălucite ale po
porului vecin și prieten, obținute sub 
conducerea comuniștilor, in înfăptui
rea hotări rilor Congresului al XI-lea 
al Partidului Comunist Bulgar, in 
propășirea economico-socială a țării, 
în creșterea bunăstării oamenilor’ . 
muncii, in edificarea societății socia
liste dezvoltate pe pămîntul Bulgariei.

De la această tribună, doresc să vă

tenie, colaborare și asistentă mutuală 
dintre România și Bulgaria, semnat 
la 16 ianuarie 1948. ale cărui preve
deri sînt continuate și îmbogățite în 
noul tratat, semnat în noiembrie 1970, 
creînd perspective si mai ample pen
tru adîncirea și diversificarea rela
țiilor dintre cele două țări, partide 
și popoare.

O contribuție esențială la promova
rea și întărirea continuă a relațiilor 
bilaterale în toate domeniile revine 
legăturilor de solidaritate si colabo
rare dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist Bulgar, întîlni- . 
rilor și convorbirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu si Todor Jivkov. 
Devenite o practică frecventă de con
lucrare. contactele la cel mai înalt 
nivel, înțelegerile intervenite au con
ferit, de fiecare dată, noi dimensiuni 
și un conținut tot mai bogat cooperă
rii pe plan politic, economic, tehni- 
co-științific și cultural. Sînt elocvente 
în acest sens rezultatele extrem de 
fructuoase ale dialogului la cel mai 
inalt nivel româno-bulgar din toamna 
anului trecut. „Declarația privind 
continua întărire a prieteniei frățești 
și aprofundarea colaborării, dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist Bulgar, dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Bulgaria", semnată la Sofia, 
exprimă voința comună de a extinde 
și mai mult colaborarea si coopera
rea. de a valorifica plenar, în scopul 
construirii socialismului. posibilită
țile oferite de dezvoltarea rapidă a 
celor două țări.

Cursul mereu ascendent al rapor
turilor româno-bulgare își găsește o

la Sofia
piu tablou al succeselor dobindite de 
poporul bulgar, sub conducerea parti
dului comunist, in edificarea socie
tății socialiste pe pămîntul Bulgariei 
prietene.

Primit cu aplauze, a luat cuvîn- 
tul tovarășul Manea Mănescu.

Au luat, de asmenea. cuvintul con
ducătorii delegațiilor sovietică și fin
landeză.

★ i
în cadrul manifestărilor de la So

fia consacrate împlinirii a 100 de ani 
de Ia eliberarea Bulgariei de sub do- 
minatig otomană, la 2 martie a avut 
loc ceremonia depunerii de coroane 
de flori Ia monumentul „Frații eli
beratori" si la Monumentul Armatei 
Sovietice. Au depus coroane de flori 
tovarășul Todor Jivkov. alți condu
cători de partid și de stat bulgari, 
tovarășul Manea Mănescu. conducă
torul delegației române, precum și 
conducătorii delegațiilor Uniunii So
vietice și Finlandei.

* .
Seara, la Teatrul Național „Ivan 

Vazov" a avut loc un spectacol de
dicat evenimentului sărbătorit.

asigur pe dumneavoastră, dragă to
varășe Todor Jivkov, întregul popor 
bulgar, că Partidul Comunist Român, 
guvernul țării noastre vor milita 
consecvent pentru consolidarea și a- 
profundarea continuă a prieteniei și 
colaborării multilaterale cu Republi
ca Populară Bulgaria. Sintem ferm 
hotăriți ca simbolurile luptei eroice 
purtate în comun secole de-a rîndul 
să fie îmbogățite prin remarcabile 
realizări ale colaborării noastre fră
țești în măreața operă de edificare a 
socialismului și comunismului.

Succesele deosebite ale celor două 
țări în edificarea noii orînduiri, a- 
profundarea și extinderea continuă a 
relațiilor româno—bulgare de priete
nie și colaborare multilaterală, funda
mentate trainic pe principiile solida
rității internaționale, egalității depli
ne in drepturi, respectării indepen
denței și suveranității naționale, în
trajutorării tovărășești, avantajului 
reciproc, dezvoltate într-un spirit nou, 
calitativ superior-, reprezintă .contri
buții prețioase pe care popoarele 
noastre le aduc la creșterea prestigiu
lui socialismului în lume, la întărirea 
forțelor progresului și păcii.

România, angajată în vasta operă 
de propășire materială și înflorire 
spirituală, manifestă o preocupare 
constantă pentru dezvoltarea conti
nuă a relațiilor sale cu toate țările 
socialiste, de colaborare și coopera
re cu țările în curs de dezvoltare, 
cu toate țările lumii. Țările noastre 
prietene își aduc statornic contribu- . 
ția la consolidarea destinderii inter
naționale, la promovarea și respecta
rea' strictă- a principiilor noi demo
cratice, "■'căile trebuie''să guverneze 
raporturile din viata internațională, 
la întărirea solidarității militante cu 
toate forțele revoluționare, progre
siste și antiimperialiste.

Acordăm o atenție deosebită în
făptuirii securității în Europa, dez
voltării conlucrării și relațiilor de 
bună vecinătate între statele balca
nice, eliberării omenirii de greaua 
povară' a înarmărilor, statornicirii 
unei noi ordini politice și economice 
pe plan internațional.

Nutrim ferma convingere că stă în 
puterea popoarelor să împiedice ac
centuarea încordării în lume, să 
creeze condiții pentru dezvoltarea 
cursului spre destindere, pentru pro
movarea unei politici de colaborare 
și pace, pentru edificarea unei lumi 
mai drepte și mai bune pe planeta 
noastră.

Tovarășe și tovarăși,
în încheiere, îmi face o deosebită 

plăcere ca, în numele conducerii de 
partid și de stat a Republicii Socia
liste România, al iubitului nos
tru conducător, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, al întregului popor ro
mân, precum și al delegației, noastre, 
să vă transmit încă o dată cele 
mai calde felicitări și cele mai bune 
urări de noi succese în construirea 
societății socialiste dezvoltate în mi
nunata dumneavoastră țară. în fău
rirea unei vieți tot mai prospere și 
fericite poporului bulgar prieten.

Trăiască în veci și să se întărească 
continuu prietenia și colaborarea 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Bulgar, dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Populară Bulgaria, dintre po
poarele frățești român și bulgar.

elocventă reflectare pe planul cola
borării economice. Larga arie a co
laborării, in special in forme noi, 
superioare, cuprinde asemenea obiec
tive importante pentru economiile 
naționale ale țărilor noastre cum 
sînt întreprinderea comună pentru 
producerea de mașini și utilaje 
grele de la Giurgiu—Ruse și com
plexul hidroenergetic Turnu _ Mă
gurele—Nicopole. Acordurile și înțe
legerile privitoare la dezvoltarea în 
continuare a cooperării tehnico-știin- 
țifice și in producție, la colaborarea 
în domeniile culturii și învățămin- 
tului, sănătății și turismului repre
zintă un amplu program de lucru în 
vederea dezvoltării în continuare a 
conlucrării prietenești multilaterale 
dintre țările și popoarele noastre.

România și Bulgaria desfășoară, de 
asemenea, o strînsă colaborare și în 
domeniul vieții internaționale, ac
ționând împreună pentru dezvoltarea 
unui climat de înțelegere și bună ve
cinătate in Balcani, pentru instaura
rea unei securități trainice pe conti
nentul european și în lume, pentru 
înfăptuirea telurilor nobile ale pro
gresului și păcii, ale bunăstării tutu
ror națiunilor.

Poporul român participă din inimă 
la marea sărbătoare de astăzi a po
porului frate bulgar, căruia îi adre
sează cele mai calde felicitări, așa 
după cum si poporul bulgar a parti
cipat. în cursul anului trecut, la ma
nifestările prilejuite de centenarul in
dependenței României. Similitudinile 
trecutului istoric, țelurile comune ale 
zidirii noii orînduiri constituie lianții 
trainici indestructibili ai înfloririi 
continue a prieteniei și colaborării 
strînse româno-bulgare, în interesul 
ambelor țări, și popoare, al măreței 
cauze a socialismului și păcii.
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TOVARASDL bor jivkov l-a primit
PE TOVARĂȘUL MANEA MANESCU

SOFIA 2 (Agerpres). — Tovarășul 
Todor Jivkov. prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al R. P. Bulgaria, a pri
mit, joi. pe tovarășul Manea Mă- 
nescu, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, care conduce de
legația română la festivitățile prile
juite de sărbătorirea centenarului 
eliberării Bulgariei de sub domina
ția otomană.

La primire a participat tovarășul 
Stanko Todorov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului Comu
nist Bulgar, președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Bulgaria.

Primul ministru al guvernului a 
transmis din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un mesaj de prie
tenie tovarășului Todor Jivkov. iar 
poporului bulgar cele mai calde urări 
de succese în edificarea societății 
socialiste împreună cu sincere felici
tări cu ocazia sărbătoririi centena
rului eliberării Bulgariei.

Mulțumind pentru mesajul și feli
citările transmise, tovarășul Todor 
Jivkov a adresat, la rîndul său, to
varășului Nicolae Ceaușescu un salut 
călduros si cele mai bune urări, iar 
poporului român noi succese în opera

de construire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Tovarășul Todor Jivkov a dat o 
înaltă apreciere contribuției armatei 
române la eliberarea Bulgariei de 
sub jugul otoman, precum și spriji
nului frățesc dat de poporul român 
poporului bulgar, mișcării sale de eli
berare națională.

în cadrul întrevederii a fost expri
mată satisfacția fată de extinderea și 
diversificarea relațiilor de prietenie 
trainică și colaborare dintre țările, 
partidele si popoarele noastre, subli- 
niindu-se că întâlnirile, devenite tra
diționale. dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov constituie 
momente deosebit de importante, ho- 
tărîtoare pentru dezvoltarea continuă 
a rodnicei prietenii româno-bulgare. 
In acest context, a fost reafirmată 
dorința reciprocă de a amplifica ra
porturile dintre România si Bulga
ria, potrivit înțelegerilor convenite 
cu prilejul dialogului la nivel înalt, 
în domeniile politic, economic, teh- 
nico-științific. cultural si în alte sec
toare de activitate, în interesul celor 
două popoare vecine și prietene, al 
cauzei socialismului, progresului si 
păcii în lume.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie, tovără
șească.

Primirea de către 
a delegației Marii

HANOI 2 (Agerpres). — Tovarășul 
Le Duan, secretar general al C.C. al 
Partidului Comunist din Vietnam, a 
primit delegația Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste Româ
nia, condusă de tovarășul Nicolae 
Giosan, membru supleant al Comi- 
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Marii Adunări 
Naționale, aflată în Republica Socia
listă Vietnam într-o vizită oficială.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist' Român, președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășului Le Duan i-a fost transmis un 
călduros mesaj de salut, împreună 
cu cele mai bune urări de sănătate, 
iar poporului vietnamez noi succese 
în activitatea consacrată propășirii 
Vietnamului unificat.

Mulțumind, tovarășul Le Duan a 
rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu mesajul său prie
tenesc și cele mai bune urări de să
nătate și noi succese poporului ro
mân în opera de edificare socialistă 
a României,

în cursul primirii a fost reliefată 
însemnătatea deosebită a convorbi
rilor purtate la București. în 1975, 
de tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Le Duan, a documentelor semnate 
pentru dezvoltarea în continuare, pe

tovarășul Le Duan 
Adunări Naționale 
multiple planuri, a relațiilor rornâno- 
vietnameze. Totodată, tovarășul Le 
Duan a transmis sincere mulțumiri 
partidului, guvernului și poporului 
român pentru ajutorul prețios acor
dat poporului vietnamez în lupta 
pentru independență, arătînd că 
realizarea obiectivelor economice 
convenite cu prilejul vizitei sale la 
București va contribui la dezvoltarea 
mai rapidă a Vietnamului.

Primirea s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, tovărășească.

★
Delegația Marii Adunări Naționale 

a fost primită, de asemenea, de 
Nguyen Huu Tho, vicepreședinte al 
Republicii Socialiste Vietnam, îm
preună cu Nguyen Duy Trinh, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.V., viceprim-ministru și minis
trul afacerilor externe. Cu acest 
prilej, s-a realizat o informare reci
procă asupra activității desfășurate 
de forurile legislative supreme ale 
celor două țări, reliefîndu-se rolul 
lor activ în materializarea hotărîri- 
lor Congresului al XI-lea al P.C.R. 
și, respectiv, Congresului al iy-lea 
al P.C. din Vietnam, în întărirea 
relațiilor de prietenie și colaborare 
frățească între cele două țări și po
poare.

SĂRBĂTOAREA națională a marocului

Sint necesare eforturile unite ale tuturor 
statelor și popoarelor pentru reușita sesiunii 
speciale a O.N.U. consacrate dezarmării

Mesajul Conferinței internaționale a organizațiilor 
neguvernamentale asupra dezarmării

GENEVA 2 — Agerpres. — (Cores
pondență specială). La Palatul Na
țiunilor a luat sfirșit Conferința in
ternațională a organizațiilor neguver
namentale asupra dezarmării, la care 
au participat 511 delegați ai 78 de 
organizații internaționale și 185 de 
organizații naționale din 46 de țări, 
reprezentînd cele mai diverse orien
tări politice, social-economice și filo
zofice. Din România a luat parte o 
delegație formată din prof. univ. 
Mircea Malița, Ion Cumpănașu, vice
președintele Consiliului ziariștilor, 
Maria Groza, membră a Biroului 
Consiliului Național al Femeilor, Va- 
sile Nicolcioiu, membru al Biroului 
Comitetului național pentru apărarea 
păcii, și Andrei Popescu, membru al 
C.C. al U.T.C.

Participînd activ la lucrările con
ferinței, delegația română a prezen
tat pe larg concepția României socia
liste, a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, privind crearea unei lumi 
fără arme și fără războaie, rolul opi
niei publice de pretutindeni, al popoa
relor in inaugurarea unei ere noi de 
dezarmare, era trecerii de la decla
rații de intenții la acțiuni practice, 
concrete. A fost reafirmată hotărîrea 
României de a acționa Împreună cu 
toate statală* gi forțele progresiste, 
pentru reușita sesiunii speciale a 
O.N.U. consacrate dezarmării.

în mesajul adoptat în încheierea 
lucrărilor, adresat Sesiunii speciale, 
după ce se relevă pericolul real pe 
care cursa înarmărilor il reprezintă 
pentru dezvoltarea pașnică a omeni
rii, se subliniază că încetarea aces
teia constituie cheia soluționării pro
blemelor celor mai ■ acute cu care se 
confruntă comunitatea mondială. Se

siunii speciale a Adunării Generale, 
se arată în document, ii revine răs
punderea capitală de a ajunge la mă
suri concrete de dezarmare și de a 
insufla tuturor statelor membre ale 
O.N.U. voința politică fermă de a 
pune în practică aceste măsuri. Tot
odată, se relevă necesitatea ca decla
rația asupra dezarmării, ce va fi a- 
doptată la sesiunea specială, să con
țină principiile de bază, acordând 
prioritate dezarmării nucleare.

Conferința adresează tuturor sta
telor apelul de a se angaja să-și 
intensifice eforturile pentru elabo
rarea unui program cuprinzător de 
dezarmare, pentru adoptarea neintîr- 
ziată de măsuri care să ducă la dez
armare generală și completă. în me
saj se relevă că trecerea la dezarma
re trebuie să se conjuge cu efortu
rile care urmăresc întărirea și dez
voltarea cooperării internaționale și 
a destinderii, cu soluționarea dife
rendelor și conflictelor internaționa
le prin mijloace pașnice, cu respec
tarea strictă a principiului ne- 
recurgerii la forță sau amenințarea 
cu forța în relațiile dintre state.

Documentul cere Sesiunii speciale 
a O.N.U. să adopte măsuri care să 
asigure creșterea eficienței mecanis
melor de negocieri asupra dezarmă
rii și întărirea rolului O;N.U. in a- 
cest domeniu. în încheierea mesaju
lui. organizațiile neguvernamentale 
exprimă hotărîrea de a contribui la 
mobilizarea opiniei publice în înfăp
tuirea hotăririlor pe care le va a- 
dopta Sesiunea specială a O.N.U. 
pentru a se pune capăt cursei înar
mărilor și a se trece la dezarmarea 
generală și completă.

România acordă o importanță deosebită 
creșterii rolului O.N.U. in viata internațională< < I

NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres). 
— în Comitetul special pentru Carta 
O.N.U. și creșterea rolului organiza
ției a luat cuvintul reprezentantul 
tării noastre, care a subliniat însem
nătatea deosebită pe care România 
o acordă sporirii contribuției Națiu
nilor Unite în soluționarea marilor 
probleme care confruntă omenirea. 
Țara noastră. este preocupată, ca și 
alte state, de continua perfecționare 
a activității O.N.U., tinînd seama de 
sarcinile noi care îi revin în promo
varea idealurilor de libertate și pro
gres ale popoarelor, in extinderea și 
diversificarea colaborării multilate
rale între toate statele, în consolida

rea securității internaționale și în 
asigurarea unei păci trainice în lume, 

în continuare, reprezentantul ro
mân a reliefat necesitatea intensifi
cării eforturilor comitetului pentru a 
incheia cit mai curind faza organi
zatorică a lucrărilor sale și a trece 
la examinarea de fond a propunerilor 
statelor privind îmbunătățirea și de
mocratizarea activității O.N.U. Comi
tetul are datoria de a dovedi, prin 
lucrările sale, că se situează la înăl
țimea misiunii pe care i-a atribuit-o 
forul plenar al O.N.U., într-un dome
niu de importantă fundamentală pen
tru insuși viitorul instituției mon
diale.

Lansarea navei spațiale „Soiuz-28"
cu echipaj mixt sovieto-cehoslovac

MOSCOVA 2 — Co
respondentul Agerpres 
transmite : La 2 martie, 
ora 17,28 (ora Bucu
re știului), de pe cosmo- 
dromul Baikonur a fost 
lansată nava spațială 
pilotată „Soiuz-28", a- 
vîndu-i la bord pe colo
nel Aleksei Gubarev, 
comandant de navă, erou 
al Uniunii Sovietice, ?t 
căpitan Vladimir Re- 
mek, inginer de bord, 
cetățean al R. S. Ceho
slovace. „Soiuz-28“, pla
sat pe o orbită circum- 
terestră, urmează să

facă joncțiunea cu com
plexul științific orbital 
„Saliut-6“ — „Soiuz-27“, 
in vederea continuării 
cercetărilor si experien
țelor spațiale stabilite 
pentru actuala misiune 
spațială complexă.

In conformitate cu 
programul de colaborare 
„Intercosmos", Ia reali
zarea căruia participă 
nouă state socialiste, in
tre care și România, în 
acest an sint prevăzute 
și alte lansări de nave 
de tip „Soiuz" cu echi
paje mixte din țări so
cialiste.

Cei doi membri ai e- 
chipajului se simt bine. 
Ei sint așteptați la bor
dul complexului științi
fic orbital de Iuri Roma
nenko și Gheorghi Gre- 
ciko. împreună, vor e- 
fectua o suită de cerce
tări și experimente teh
nice, medicale etc.

Potrivit datelor furni
zate de sistemele de 
bord și rapoartelor mem
brilor echipajelor, zbo
rul navei cosmice „So- 
itiz-28" decurge normal. 
Echipajul a trecuij la în
deplinirea programului 
misiunii.

Cursul ascendent al relațiilor 
economice româno - egiptene

CAIRO 2 (Agerpres). — Angelo Mi- 
culescu. viceprim-ministru al guver
nului. ministrul agriculturii și in
dustriei alimentare, care se află în 
vizită în Egipt, a fost primit de 
Mamdouh Salem, prim-ministru al 
guvernului egiptean.

Cu acest prilej, au fost trecute în 
revistă rezultatele fructuoase ale coo
perării economice și tehnice româ- 
no-egiptene și măsurile convenite cu 
prilejul celei de-a X-a sesiuni a Co
misiei mixte guvernamentale româ-

no-egiptene de cooperare economică 
și tehnică. în curs de desfășurare la 
Cairo. A fost exprimată satisfacția 
fată de cursul continuu ascendent al 
relațiilor dintre România și Egipt și 
au fost subliniate posibilitățile exis
tente pentru extinderea cooperării e- 
conomice si tehnice bilaterale. în spi
ritul prieteniei și colaborării, al in
teresului celor două țări și popoare. 
La convorbire' a participat Petre 
Burlacu. ambasadorul țării noastre 
la Cairo.

PEKIN

Adunare cu prilejul aniversarii răscoalei 
populației din provincia Taiwan

PEKIN 2 (Agerpres). — Agenția 
China Nouă informează că la Pekin 
a avut loc o adunare consacrată ani
versării a 31 de ani de la declanșarea 
răscoalei populației din provincia 
Taiwan.

Luînd cuvîntul la adunare. Liao 
Cen-gi. membru al C.C. al P.C. Chi
nez, a declarat : „Sîntem hotărîți să 
eliberăm Taiwanul. aceasta fiind in
dicația președintelui Mao Tzedun și 
a premierului Ciu En-lai. aspirația 
comună a întregului nostru popor de 
toate naționalitățile, inclusiv a com-

patrioților din Taiwan". In context, 
vorbitorul a subliniat că „Statele 
Unite trebuie să rupă așa-zisele re
lații diplomatice cu clica Cian 
Cin-kuo, să-și retragă forțele armate 
și instalațiile militare din Taiwan și 
zona strîmtorii Taiwan și să abroge 
așa-zisul „tratat de apărare mutuală" 
cu clica lui Cian. Eliberarea Taiwa- 
nului, a spus Liao Cen-gi, este o 
problemă internă a Chinei, iar mo
mentul și calea eliberării Taiwanului 
sint.. de asemenea, probleme care nu 
admit nici o ingerință străină".

Sesiunea extraordinară 
a Adunării Generale 

a O.N.U.
in problema Namibiei
NAȚIUNILE UNITE. — Sesiunea 

extraordinară a Adunării Generale a 
O.N.U. consacrată problemei Nami
biei urmează să aibă loc în interva
lul 24 aprilie—3 mai a.c. — se arată 
înt.r-o notă adresată miercuri de se
cretarul genera] al O.N.U., Kurt 
Waldheim, delegațiilor tuturor state
lor membre ale organizației. In notă 
se precizează că această hotărîre cu 
privire la perioada desfășurării sesiu
nii . a fost adoptată în urma consul
tării Consiliului O.N.U. pentru Na
mibia.

înțelegere privind formarea 
guvernului finlandez

HELSINKI 2 (Agerpres). — Pre
mierul finlandez Kalevi Sorsa a 
anunțat că în urma tratativelor avute 
în ultimele zile s-a convenit asupra 
formării unui guvern de coaliție al
cătuit din patru partide. Conform 
înțelegerii realizate între Partidul 
Social-Democrat, Uniunea Democra
tică a Poporului Finlandez. Partidul 
de Centru și Partidul Popular Libe
ral. premierul Sorsa va retrage de
misia precedentului cabinet, prezen
tată președintelui Kekkonen la 17 
februarie, iar fostul guvern își va 
relua activitatea, fără ca în el să mai 
fie reprezentat Partidul Popular 
Suedez, al cincilea partener de pină 
acum al coaliției guvernamentale. 
Schimbările survenite afectează nu
mai două portofolii, al justiției și al 
educației, ai căror titulari au fost în- 
locuiți. In noua componentă, guver
nul finlandez va dispune de 143 
locuri în parlamentul țării (care are 
200 deputați). pierzînd cele 10 man
date ale Partidului Popular Suedez.

In proiectul de program guverna
mental al coaliției, premierul Kalevi 
Sorsa subliniază că toate eforturile 
vor fi concentrate în direcția stopă
rii creșterii șomajului și spre redre
sarea economiei Finlandei, care — a 
spus el — cunoaște cea mai gravă 
depresiune a sa din ultimele trei de
cenii. Pe plan extern, proiectul de 
program se orientează spre continua
rea liniei Paasikivi-Kekkonen. spre 
înfăptuirea prevederilor Actului final 
de la Helsinki, spre continuarea efor
turilor de destindere și dezarmare.

Maiestății Sale HASSAN al II-lea
Regele Marocului

La sărbătoarea națională a Regatului Maroc, vă transmit, in numele po
porului român, al Consiliului de Stat și al meu personal, calde felicitări și 
cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace și bunăstare 
pentru poporul marocan prieten.

Folosesc acest prilej pentru a reafirma convingerea că,'în spiritul înțele
gerilor convenite împreună, bunele raporturi de prietenie și cooperare dintre 
România și Maroc vor cunoaște o continuă dezvoltare, în interesul celor două 
popoare, al cauzei păcii, colaborării și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Situat In nord-vestul 
continentului african, 
între țărmurile însori
te ale Atlanticului și 
cele ale Mediterânei, 
Marocul se numără 
printre tinerele sta
te care manifestă 
o preocupare deo
sebită pentru înlă
turarea urmărilor do
minației coloniale și 
realizarea unor radi
cale transformări eco- 
nomico-sociale. In cei 
22 de ani care au tre
cut de la proclamarea 
independentei (3 mar
tie 1956) și mai ales în 
ultimul deceniu, tînă- 
rul stat a obtinut o 
serie de remarcabile 
succese ce au modifi
cat peisajul traditio
nal, adăugîndu-i nu
meroase însemne ale 
societății moderne. La 
Nador, o mică locali
tate de pe țărmul Me- 
diteranei. unde înain
te vreme nu se întîm- 
pla nimic deosebit, se 
lucrează astăzi la înăl
țarea unui combinat 
siderurgic cu o capa
citate de circa 1 mi
lion tone pe an și la 
construirea unui im
portant port comer
cial. Ultimul obiectiv 
— înfăptuit în coope
rare cu Republica So
cialistă România — va 
fi cel mai mare port 
realizat după cucerirea 
independentei ; el va 
deservi și viitorul cen

tru siderurgic. în acest 
scop, în această zonă 
din nord-estul Marocu
lui se află în construc
ție un dig maritim în 
lungime de 2,5 km și 
două grupuri de dane 
— unul pentru acos
tarea navelor qe vor 
transporta minereuri 
de fier și altul pentru 
descărcarea cocsului. 
In cursul lunii ianua
rie a acestui an. tînă- 
rul port mediteranean 
a primit pentru întîia 
oară în radă un vapor 
—" vasul românesc 
„Dunărea" — și a mar
cat în mod festiv inau
gurarea primilor 300 
metri de chei.

Succesele înregistra
te la Nador reprezin
tă doar un exemplu al 
activității desfășurate 
de poporul marocan 
pentru dezvoltarea și 
înflorirea țării sale. 
Beneficiind de ‘‘.impor
tante resurse (fosfați, 
petrol, gaze, minereu 
de fier) Marocul iși 
concentrează toate e- 
forturile în 
valorificării 
reușind 
investiții 
să 
națională, 
veniturile 
pe urma 
bogățiilor 
au fost cu mult supe
rioare celor din anul 
precedent ; a început 
construcția unor noi

direcția 
acestora, 

gratie unor 
substanțiale 

sporească avuția 
Anul trecut, 
realizate de 

exploatării 
subsolului .

obiective industriale ; 
s-au intensificat acțiu
nile vizînd extinderea 
suprafețelor agricole.

Prieten sincer al po
poarelor arabe, al tu
turor popoarelor care 
au pășit pe calea dez
voltării de sine stătă
toare. poporul român 
urmărește cu simpatie 
eforturile depuse de 
poporul marocan pen
tru înflorirea patriei 
sale. întemeiate pe sti
mă și respect reciproc, 
relațiile româno-maro- 
cane au înregistrat in 
ultimii ani un curs 
mereu ascendent sub 
impulsul acordurilor 
și înțelegerilor reali
zate cu prilejul întâl
nirilor dintre pre
ședintele Nicolae; . 
Ceaușescu și regele $ 
Hassan al II-lea. în 
virtutea acestor acor
duri sute de specia
liști români își aduC . 
contribuția la realiză! Lv. 
rea unor importante 
obiective ale planuldi 
de dezvoltare a tării 
de la poalele munților 
Atlas.

Rezultatele conlu
crării româno-maroca- 
ne, salutate cu satis
facție de ambele po
poare, corespund inte
reselor reciproce, mar- 
cind, totodată, o con
tribuție importantă la 
cauza progresului și 
păcii în lume.
Nicolae N. LUPU

agențiile de presă transmit:
ORIENTUL MIJLOCIU

TEL AVIV 2 (Agerpres). — Pri
mul miiinistru al Israelului, Meha- 
hem Begin,, a primit, joi după-a- 
miază, pe asistentul secretarului de 
stat al S.U.A., Alfred Atherton, so
sit în seara precedentă din Cairo, in. 
cadrul „navetei diplomatice" pe care 
o face în prezent între Egipt și Is
rael.

Primul ministru Begin a declarat 
ziariștilor, după întrevederea cu tri
misul american, că acesta i-a trans
mis un mesaj personal din partea 
președintelui R.A. Egipt, Anwar El 
Sadat.

★
TEL AVIV 2 (Agerpres). — Intr-un 

interviu televizat, reluat de agenția 
Reuter, Yigal AUon, fost vicepremier 
și ministru al afacerilor externe al

Israelului, a cerut guvernului israe- 
iian actual sâ-si reformuleze poziția 
în cadrul negocierilor de pace asu
pra Orientului Mijlociu, pe care le-a 
considerat ca aflate în impas. „Pozi
țiile guvernului în problema palesti
niană și viitorul majorității teritorii
lor arabe ocupate trebuie schimbate" 
— a spus el. adăugind că „planul 
lui Menahem Begin nu soluționează 
problema palestiniană, menține Ior
dania departe de masa negocierilor 
și afectează convorbirile cu Egiptul". 
Totodată, Yigal AUon a apreciat că 
propunerea premierului Begin ' pri
vind acordarea, unei autonomii zonei 
situate la vest de Iordan trebuie 
discutată între Israel. Iordania și 
liderii palestinieni.

Comunicatul comun dat 
publicității la Delhi la încheierea vi
zitei in India a lui Fam Van Dong, 
prim-ministru al guvernului R. S. 
Vietnam, relevă că, în cadrul con
vorbirilor cu primul ministru. Mo
rarii Desai, și cu celelalte oficialități 
indipne, au fost discutate pțțotțleme 
regate' de dezvoltarea relațiilor bila
terale. în legătură cu problemele in
ternaționale abordate, părțile au sub
liniat cu satisfacție, printre altele, 
rolul crescind al țărilor nealiniate și 
au reafirmat dorința Indiei și R. S. 
Vietnam de a colabora strîns pentru 
a-și aduce o contribuție activă la 
promovarea păcii și colaborării inter
naționale.

tul în Camera superioară a parlamen
tului in cadrul dezbaterilor de poli
tică externă, ministrul indian a rele
vat că lichidarea bazelor constituie 
condiția sine qua non a transformă
rii Oceanului Indian într-o zonă a 
păcii.

Președintele Sadat despre unele proiecte 
de dezvoltare economică a Egiptului

CAIRO 2 (Agerpres). — Vorbind 
în cadrul unei întruniri la Port Said, 
unde a întreprins o vizită de lucru, 
președintele Egiptului. Anwar El Sa
dat, a felicitat locuitorii acestui oraș 
pentru realizările obținute pe frontul 
reconstrucției, arătând că. după răz
boiul din 1973, a acordat prioritate 
dezvoltării zonei Canalului Suez. 
Președintele Sadat a arătat că bătă
lia pe care o dă Egiptul în urma ini
țiativei de pace este bătălia construc

ției și producției. „Sîntem chemați să 
ne concentrăm toate eforturile în di
recția reconstrucției" — a spus el. 
Șeful statului egiptean a apreciat că 
Egiptul va contțnua să fie confrun
tat cu unele dificultăți pină în anul 
1980, cînd, prin realizarea programe
lor de reconstrucție aflate în curs de 
înfăptuire se vor putea asigura în 
cantități suficiente alimente pentru 
întregul popor.

Președintele Ciadului,Fe- 
lix Malloum, a adresat un mesaj 
națiunii în care a lansat un nou apel 
de a se pune capăt luptelor fratri
cide. subliniind că există noi per
spective pe calea'spre reconciliere și 
unitate națională. Referindu-se la re
centa întîlnire de la Sebha (Libia), 
șeful statului ciadian a evocat „noul 
spirit de înțelegere", care „va permi
te Ciadului și Jamahiriei Libiene să 
caute împreună căile și mijloacele 
adecvate pentru soluționarea proble
melor lor".

în editura „Dletz", din Berlin, 
a apărut în tiraj de masă bro
șura „Congresul al XI-lea al 
Partidului Comunist Român". 
Realizată in condiții grafice ex
celente, lucrarea cuprinde rapor
tul prezentat la congres de 
tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretar general al P.C.R.. Pro
gramul P.C.R. și Rezoluția adop
tată de Congresul al XI-lea al 
P.C.R.

Savantul atomist Linus
Pauling a condamnat, într-o
claratie făcută presei, intențiile de a 
se trece la producția bombei cu neu
troni. Această bombă — a spus cu
noscutul om de știință atomist ame
rican — este arma cea mai barbară 
din cite au fost create pină în pre
zent.

Ministrul etiopian
externe, Feleke Gior§is>

de
aflat

în vizită oficială la Roma, a decla
rat. in cadrul unei conferințe de pre
să, că orice soluționare a conflictu
lui dintre Etiopia și Somalia trebuie 
să tină cont de principiul intangibi- 
litătii frontierelor — informează 
agenția France Presse.

Parlamentul spaniol cere explicații privind 
ultima remaniere guvernamentală

MADRID. — Uniunea Centrului 
Democratic (U.C.D.), partidul de gu- 
vernămînt al lui Adolfo Suarez, a 
suferit — potrivit agenției France 
Presse — prima sa înfrîngere în par
lamentul spaniol. Este vorba de fap
tul că deputății au adoptat o moțiu
ne prin care se cere guvernului să 
dea explicații mai precise asupra 
remanierii ministeriale intervenite 
vinerea trecută. Aprobată de toate 
grupurile parlamentare ale opoziției, 
moțiunea cere ca la viitoarea ședință 
plenară a parlamentului, in luna a- 
prilie, guvernul. în noua sa compo
nență, să-și prezinte programul și să 
accepte o eventuală actualizare a 
Pactului de la Moncloa.

.în urma înfringerii suferite în par
lament de guvernul premierului A- 
dolfo Suarez, Santiago Carrillo, se
cretar general al Partidului Comu
nist din Spania, a declarat că votul 
de miercuri a demonstrat clar „că 
un guvern minoritar nu-și poate im
pune permanent voința în parla
ment". El a lansat un nou apel la 
formarea unui guvern de largă coa
liție în Spania, care să includă și 
partidul comunist. Spania — a de
clarat Carrillo — are nevoie de un 
guvern majoritar, care să se bucure 
de prestigiu și autoritate pe plan in
tern si extern.

Președintele P.O. Para
guayan, Antonio Maidana, a de
clarat că perpetuarea regimului lui 
Stroessner reprezintă continuarea je
fuirii și exploatării Paraguayului de 
către monopolurile transnaționale. 
Referindu-se la obiectivele P.C. Pa
raguayan. el a subliniat necesitatea 
continuării luptei pentru constituirea 
unui front popular antidictatorial și 
a cerut ridicarea stării de asediu, 
eliberarea deținuților politici. înce
tarea torturilor, precum și o sporire 
a salariilor muncitorilor.

India cele lichidarea ba
zelor militare străine din 
Oceanul Indian,inclusiv a bazei 
americane de la Diego Garcia. a de
clarat ministrul afacerilor externe, 
Atal Bihari Vajpayee. Luînd cuvîn

Protocol chino-mongol cu 
privire la schimburile co
merciale. Fa a semnat 
protocolul cu privire la schimburile 
comerciale pe anul 1978 între guver
nul R.P. Chineze și guvernul R.P. 
Mongole — transmite agenția China 
Nouă. Protocolul a fost realizat cu 
prilejul vizitei în R.P. Chineză a 
unei delegații comerciale guverna
mentale mongole, condusă de D. Tse- 
rensamga, adjunct al ministrului co
merțului exterior.

200 accidente suferite de 
avioanele „Starfighter" în 
R.F.G. Secretarul general al grupu
lui parlamentar social-democrat din 
R.F.G., Gerhard Jahn, a declarat că 
Franz Josef Strauss, președintele 
Uniunii Creștin Sociale (U.C.S.), 
poate fi considerat responsabil din 
punct de vedere politic pentru moar
tea piloților avioanelor „Starfighter" 
din dotarea Bundeswehrului. După 
cum se știe, avioanele „Starfighter" 
au fost achiziționate de la firma 
„Lockheed" pe vremea cînd Franz 
Josef Strauss era ministru al apărării 
al R.F.G. în cele aproape 200 acci
dente suferite pină acum de avioa

® O ALEGERE SEM
NIFICATIVĂ. ° ?Ure «Pa
rent banală : Asociația presei 
străine din Paris a ales în 
funcția de președinte pe Da
niele Boni-Cl.averie, reprezen
tanta radioteleviziunii ivoriene. 
Această știre are însă o sem
nificație aparte : în istoria 
prestigioasei asociații care nu
mără 100 de ani de existență, 
Daniele Bpni-Claverie este pri
ma femeie care îndeplinește a- 
ceastă funcție, și, în același 
timp, prima reprezentantă a 
presei africane.

© ȚEVI DIN HÎRTIE. 
Un grup de oameni de știință 
din Moscova au conceput pn 
procedeu original de fabricare 
a țevilor pentru conductele de 
apă — și anume din hîrtie de 
ambalaj și folii de polietilenă. 
Grosimea pereților țevii depin

de de numărul straturilor de 
hîrtie și al foliilor de polietile
nă ce se înfășoară simultan pe 
u.n tambur. î.n procesul de pre
lucrare termică, foliile de po
lietilenă se „sudează" cu hâr
tia. Țevile fabricate după acest 
procedeu sint durabile, imper
meabile, mai ușoare și mai ief
tine decît cele metalice. Și, de
sigur, ele nu ruginesc...

© PRODUCȚIA 
MONDIALĂ DE PETROL 
a atins un nivel record în 1977, 
ridicindu-se la 59.8 milioane 
barili pe zi (un baril — 163,656 
1) — scrie revista „Oii and Gas 
Journal"). Potrivit publicației de 
specialitate, în ultimul timp 
creșterea producției de „aur 
negru" a încetinit, fiind doar 
de 4,4 la sută în 1977, față de 
15 la sută cit era în perioada 
de dinaintea izbucnirii crizei de 
energie. „Omenirea—scrie „Oii

and Gas Journal" — caută să 
economisească ceea ce are, să 
valorifice superior rezervele și 
să diversifice resursele de ener
gie".

• OSWALD Sl-A 
GREȘIT ȚINTA ? lun-
gul anilor au apărut nenumă
rate „teorii" în legătură cu îm
prejurările, învăluite încă în 
mister, ale asasinării fostului 
președinte al S.U.A., John 
Kennedy. Cea mai recentă și 
neașteptată din aceste teorii, 
sub forma unui roman cu 
cheie — „împușcăturile din 22 
noiembrie" (asasinatul a fost 
comis, după cum se știe, la 22 
noiembrie 1963) — emite ipo
teza că gloanțele ucigașe l-au 
vizat nu pe fostul președinte, 
ci pe soția sa, Jacqueline 
Kennedy. Cu alte cuvinte, 
moartea lui John Kennedy s-ar 
datora hazardului. Autorii își

bazează teoria pe un studiu 
psihologic întreprins de F.B.I. 
asupra vieții lui Oswald — stu
diu din care rezultă că acesta 
era un misogin învederat, ceea 
ce ar fi dus, potrivit mărturisi
rilor propriei sale soții, și la 
eșecul complet al căsniciei sale.

• SPORT Șl CINEMA. 
In localitatea San Vincente, din 
provincia italiană Aosta, se va 
desfășura, in curînd, cea de-a 
34-a ediție a Festivalului și 
concursului internațional de fil
me sportive. Propunîndu-și să 
realizeze „o sudură între lumea 
sportului și cea a cinematogra
fului", festivalul a fost inițiat 
în 1935, diupă cea de-a doua 
ediție a cunoscutului Festival 
al filmului de la Veneția, afir-

mindu-se ca una din cele mai 
originale manifestări de acest 
gen. La actuala ediție, în afara 
filmelor cu caracter documen
tar participante la concurs, vor 
putea fi vizionate, în cadrul 
unei retrospective speciale, 
peliculele realizate cu ocazia 
Olimpiadelor de dinainte de 
1936. în avanpremieră mondială 
vor fi prezentate, de asemenea 
— în afară de concurs — filme 
artistice a căror acțiune se pe
trece. in lumea sportului. Prin
tre invitații de onoare se nu
mără un șir de personalități 
sportive renumite.

© „MESAJ" AZTEC. 
O imensă piatră cu semnifica
ție memorială din epoca azte
cilor a fost descoperită, recent,

în plin centrul capitalei mexi
cane, de către lucrătorii de la 
serviciile de electricitate, cu 
prilejul unor săpături. După 
cum a declarat Gaston Garcia 
Cantu, directorul Institutului 
de antropologie din Ciudad de 
Mexico, descoperirea prezintă o 
importanță inestimabilă. Piatra, 
cântărind 20 de tone și avînd 
diametrul de 3,60 metri și 
înălțimea de 90 cm, a fost gă
sită pe teritoriul unde se afla 
centrul religios al aztecilor. 
Oamenii de știință mexicani 
procedează în prezent la o com
parare a pietrei cu datele ofe
rite de celebrul „calendar az
tec", ultima descoperire impor
tantă din perioada Imperiului 
aztec, cucerit în 1521 de spa
niolul Hernan Cortez și ulterior 
distrus. După cum se știe, Ciu
dad de Mexico este situat pe 
ruinele vechiului oraș aztec 
Tenochtitlan.

nele „Starfighter" din dotarea Bun
deswehrului și-au pierdut viața 80 
piloți.

Convorbiri polono-spa- 
nîOlO. La Varșovia au avut ioc 
convorbiri între Emil Wojtaszek, mi
nistrul afacerilor externe al Poloniei, 
și Marcelino Oreja Aguirre, ministrul 
de externe al Spaniei, privind dez
voltarea relațiilor bilaterale în dife
rite domenii. Părțile și-au exprimat 
dorința de a contribui la adincirea 
proceselor de destindere în Europa 
și in lume și la însoțirea destinderii 
politice cu măsuri de destindere pe 
plan militar. A fost evidențiată ne
cesitatea adoptării unor măsuri în 
vederea dezarmării și încetării cursei 
înarmărilor.

Relații irakiano-iraniene. 
Președintele Irakului, Ahmed Hassan 
Al-Bakr. l-a primit pe Abbas Aii 
Khalatbari, ministrul afacerilor ex
terne al Iranului, aflat în vizită la 
Bagdad, informează agenția irakiană 
de informații — I.N.A. Au fost dis
cutate probleme referitoare la coope
rarea dintre cele două țări vecine și 
modalitățile de dezvoltare a relațiilor 
bilaterale în toate domeniile. în in
teresul popoarelor irakian și iranian..

Arestări în Mali, Pre?edin- 
tele Republicii Mali, Moussa Traore, 
a anunțat arestarea „pentru trădare, 
divulgarea de secrete de stat și difu
zarea de neadevăruri și speculații", 
a trei membri ai Comitetului Militșr 
al Eliberării Naționale — Kissima Du- 
kara. ministrul apărării, afacerilor 
interne și securității. Karim Dambe- 
le. ministrul transporturilor și lucră
rilor publice, și Iecoro Bagayoko. di
rectorul general al serviciilor de 
securitate.

Eșecul unei încercări de 
deturnare a unui avion de
pasageri. Pakistan a fost ză
dărnicită joi o încercare de deturna
re a unui avion „Boeing-747“. apar- 
tinînd companiei naționale pakistane
ze. care zbura pe ruta internă Isla
mabad — Karachi cu 357 de persoa
ne la bord. Autorul tentativei a fost 
imobilizat în timp ce amenința pa
sagerii cu o grenadă de mină; aceas
ta a explodat însă la bord în timpul 
acțiunii de imobilizare. Piloții au 
reușit să readucă avionul pe aero
portul din Islamabad. Patru persoa
ne, printre care și autorul încercării 
de deturnare, au fost rănite.

• O NOUĂ ERUPȚIE 
A VULCANULUI ETNA. 
Cel mai mare vulcan activ din 
Europă, Etna, a erupt din nou 
miercuri, aruncând lavă și roci 
incandescente la cîteva sute de 
metri înălțime. Șuvoiul de lavă, 
care se scurge pe versantul 
nord-vestic, nu constituie un 
pericol pentru populația local
nică. Vulcanul a mai erupt 
sporadic în luna august, anul 
trecut, după 2 ani de inactivii 
tete.

• N-AU SCĂPAT DE 
DELFINI. Pescarii de pe 
Insula Ikiha din arhipelagul 
nipon, care au omorît săptă- 
mîna trecută 1 000 de delfini 
sperând ca astfel să protejeze 
resursele de pește din apropie
rea țărmului, au avut ghinion. 
Un membru al cooperativei 
pescarilor de pe această insulă

a anunțat că, la două zile după 
masacrarea delfinilor, din larg 
au venit din nou mii de delfini, 
împiedicî.ndu-i să pescuiască. 
„Trebuie să fi fost mii dacă 
nu chiar zeci de mii de delfini 
care au venit în apele insulei, 
îndepărtând peștele din apro
pierea țărmului", a spus el.

• CIMENTUL SPO
REȘTE RECOLTA?
cultori din Queensland (Austra
lia.) au reușit să-și sporească 
cu 44 la sută recolta de trestie 
de zahăr utilizând ca ingrășă- 
mînt patru tone de... ciment la 
hectar. Unii cercetători din do
meniul agronomiei, care studia
ză in prezent acest curios fe
nomen, sint de părere că în 
solurile acide cimentul ar pu
tea înlocui cu succes silicatul 
de calciu folosit ca fertilizant 
chimic pe* plantațiile din di
verse regiuni ale globului.
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