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în ziua de 7 martie 
ședinția tovarășului 
secretar general al Partidului Comunist Ro
mân, o ședință de lucru a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, avînd 
la ordinea de zi soluționarea unor probleme 
organizatorice și de cadre cerute de orga
nizarea în condiții tot mai bune a activității 
de conducere pe linie de partid și de stat.

Prezentînd propunerile adoptate în acest 
sens de Comitetul Politic Executiv, tovară- 
ț, I Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
partidului, a subliniat necesitatea unei mai ■ 
bune repartizări a forțelor de care dispu
nem, în special a cadrelor de conducere, in 
vederea îndeplinirii în condiții tot mai 
bune a sarcinilor de mare răspundere ho- 
tărîte de Congresul al XI-lea și de Confe
rința Națională ale partidului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescii a subliniat 
în mod deosebit necesitatea întăririi unor 
sectoare de bază din economia națională, în 
vederea aplicării în viață, ferme și eficiente, 
a măsurilor de reorganizare pe baze noi a 
conducerii activității economico-financiare 
din țara noastră. Este 
rolului activității de 
tivității 
gramelor de creștere 
forțelor de producție, 
nomii, de ridicarea rolului întreprinde
rilor și centralelor în planificarea propriei 
lor activități, în vederea așezării pe o bază 
mai temeinică a autogestiunii și a autocon- 
ducerii acestora, trecerii Ia aplicarea 
viață ca indicator de bază al dezvoltării 
conomiei a producției nete, a producției 
zice, creșterii răspunderii colectivelor 
oameni ai muncii în mai buna gospodărire 
a tuturor unităților economice și sociale.

Secretarul general al partidului a relevat, 
de asemenea, necesitatea sporirii rolului, și 
răspunderii guvernului în activitatea de în
făptuire a hotărîrilor partidului, a capaci
tății sale de a rezolva cît mai rapid și efi
cient problemele multiple, complexe ale 
dezvoltării economiei și întregii vieți sociale 
din patria noastră. De asemenea, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a relevat importanța deo
sebită a creșterii răspunderilor tuturor orga
nelor de partid și de stat, de sus și pînă 
jos, in aplicarea liniei politice a partidului, 
în înfăptuirea hotărîrilor Congresului al 
XI-lea și Conferinței Naționale, în întreaga
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activitate de ridicare a patriei noastre pe 
noi trepte de progres și civilizație.

în legătură cu toate aceste necesități și 
cerințe, impuse de mersul înainte al socie
tății noastre, Comitetul Central al Partidu
lui Comunist Român a adoptat următoarele 
măsuri organizatorice :

1. înființarea funcției de prim viceprim- 
ministru al Guvernului Republicii Socialiste 
România.

2. Eliberarea tovarășului Ilie Verdeț, 
membru al Comitetului Politic Executiv, 
din funcția de secretar al Comitetului Cen
tral al P.C.R. și trecerea sa în funcția de 
prim viceprim-ministru al guvernului și 
președinte al Comitetului de Stat al Plani
ficării.

3. Eliberarea tovarășului Cornel Burtică, 
membru al Comitetului Politic Executiv, 
viceprim-ministru al guvernului, din func
ția de secretar al Comitetului Central al 
P.C.R. și trecerea sa în funcția de ministru 
al comerțului exterior și cooperării econo
mice internaționale.

4. Alegerea tovarășului Virgil Cazacu ca 
membru al Comitetului Politic Executiv și 
secretar al Comitetului Central al P.C.R., 
precum și numirea sa în funcția de vice
prim-ministru al guvernului.

5. Alegerea tovarășului Constantin Dăs- 
călescu, secretar al C.C. al P.C.R., ca mem
bru al Comitetului Politic Executiv și reco
mandarea de a fi eliberat din funcția de 
președinte al Uniunii Naționale a Coopera
tivelor Agricole de Producție.

6. Alegerea tovarășului Marin Vasile ca 
secretar al Comitetului Central al P.C.R. și 
recomandarea sa pentru a fi ales ca pre
ședinte al Uniunii Naționale a Cooperati
velor Agricole de Producție.

7. Eliberarea tovarășului Ion Stănescu 
din fuhcțiâ de secretar al Comitetului Cen
tral al P.C.R. și viceprim-ministru al gu
vernului și trecerea sa într-o altă funcție 
pe linie de stat.

8. Eliberarea tovarășului Aurel Duma din 
funcția de secretar al Comitetului Central 
al P.C.R., în legătură cu trecerea sa într-0 
altă funcție în munca de partid.

9. Numirea tovarășului Gheorghe Oprea, 
membru al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ca prim viceprim-ministru al 
guvernului.

10. Numirea tovarășului Paul Niculescu, 
membru al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, în funcția de ministru al finanțelor.

11. Eliberarea tovarășului Ion Pățan, 
membru al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R;, viceprim-ministru al guver
nului, din funcția de ministru al comerțului 
exterior și cooperării economice internațio
nale și trecerea sa ca ministru al aprovizio
nării tehnico-materiale și controlului gos
podăririi fondurilor fixe, precum și numirea 
sa ca reprezentant permanent al României 
in C.A.E.R.

.12. Eliberarea tovarășului Emil Drăgă- 
nescu, membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., din funcția de vice
prim-ministru al guvernului și trecerea sa 
ca președinte al Consiliului Național pen
tru Educație Fizică și Sport și ministru al 
sportului.'

13. Eliberarea tovarășului Mihai Mari
nescu din funcțiile de viceprim-ministru al 
guvernului și președinte al C.S.P. și tre
cerea sa într-o altă funcție pe linie de stat.

în încheierea ședinței de lucru a Comi
tetului Central al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a ex
primat convingerea că măsurile adoptate 
vor duce la sporirea eficienței muncii or
ganelor de partid și de stat și perfecționarea 
întregii activități de conducere a vieții eco
nomice și sociale din patria noastră, vor 
avea ca efect obținerea de rezultate tot mai 
bune în realizarea prevederilor planului 
cincinal. în îndeplinirea istoricelor hotărîri 
ale Congresului al XI-lea. și Conferinței Na
ționale ale Partidului Comunist Român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu i-a felicitat 
călduros pe tovarășii nou aleși în Comitetul 
Politic Executiv și în Secretariatul Comi- 
tețqlui Central.al partidului, precum și în 
conducerea guvernului, pe toți cei ’însărci
nați cu munci de conducere în diferite sec
toare de activitate, urîndu-le succese în ac
tivitatea consacrată înfăptuirii politicii 
partidului, a hotărîrilor Comitetului Cen
tral, în spiritul muncii și conducerii colec
tive, dezvoltării spiritului de răspundere și 
de inițiativă, in efortul pentru traducerea 
în viață a mărețului Program adoptat de 
Congresul al XI-lea de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism.

AL C. C. AL P. C. R.

MESAJUL
tovarășului Nicolae Ceaușescu

cu prilejul sărbătoririi 
„Zilei internaționale a femeii66

Cu prilejul sărbătoririi „Zilei internaționale a femeii" 
— simbol al solidarității femeilor de pretutindeni în 
lupta pentru drepturi și libertăți democratice, pentru o 
organizare mai echitabilă a societății umane, împotriva 
exploatării, asupririi și războiului, pentru pace și cola
borare între națitfrii — doresc să adresez, în numele 
Comitetului Central al partidului, al Consiliului de Stat 
și al guvernului, precum și al meu personal, un cald 
salut și cele mai cordiale felicitări tuturor femeilor 
din Republica Socialistă România.

Sărbătorim această zi — care în țara noastră este 
și o expresie a înaltei cinstiri acordate femeilor, a apre
cierii deosebite a rolului și contribuției lor la progresul 
și prosperitatea patriei — în condițiile în care întregul 
nostru popor muncește cu avînt și abnegație pentru 
înfăptuirea mărețelor obiective stabilite de Congresul 
al XI-lea, a hotărîrilor Conferinței Naționale, pentru 
accelerarea dezvoltării economico-sociale a României 
socialiste.

în orînduirea. noastră socialistă — bucurîndu-se de 
deplină egalitate în drepturi, de posibilitatea afirmării 
nestînjenite în viața politică, economică și social-cul- 
turală a energiei, capacității și potențialului lor crea
tor și reprezentînd peste jumătate din populația țării — 
femeile se afirmă ca o forță remarcabilă a noii socie
tăți, aducînd o contribuție de prim ordin la făurirea 
destinului liber și fericit al poporului român. Alături 
de bărbați, femeile muncesc cu hărnicie, dăruire și pri
cepere în industrie, agricultură, transporturi, comerț, 
în toate sectoarele producției de bunuri materiale, par
ticipă din plin la activitatea științifică și culturală, la 
dezvoltarea învățămîntului și ocrotirii sănătății, la for
marea și educarea tinerei generații, la înflorirea con
tinuă, pe toate planurile, a națiunii noastre socialiste, 
în cadrul sistemului democrației socialiste, femeile iau

parte activă la gestiunea socialistă a unităților econo
mice și sociale, la gospodărirea orașelor și comunelor, 
la conducerea generală a statului socialist, a tuturor 
treburilor obștești.

Doresc să subliniez, de asemenea, aportul milioanelor 
de femei din România la înfăptuirea politicii de pace 
și colaborare a partidului și statului nostru, la lupta 
forțelor democratice, progresiste, antiimperialiste de 
pretutindeni pentru promovarea unei politici noi, de 
deplină egalitate și respect al independenței și suvera
nității popoarelor, pentru securitate și colaborare în 
Europa și în întreaga lume, pentru oprirea cursei înar- 

' mărilor și trecerea la dezarmare generală, lichidarea 
subdezvoltării și înfăptuirea noii ordini economice 
mondiale, pentru edificarea unei lumi mai drepte și 
mai bune pe planeta noastră.

Sînt încredințat că și în viitor, femeile din patria 
noastră — muncitoare, țărănci, intelectuale, fără deo
sebire de naționalitate — vor acționa cu întreaga ener
gie și pricepere pentru a-și îndeplini cu cinste înaltele 
îndatoriri ce le revin atît în viața economică și socială, 
cît și în creșterea și educarea tinerelor generații, în 
asigurarea tinereții și vigorii națiunii noastre socia
liste, aducînd o contribuție tot mai însemnată la înfăp
tuirea cu succes a politicii interne și externe a parti
dului, a hotărîrilor Congresului al XI-lea, la transpu
nerea în viață a luminosului Program de făurire a 
societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism.

Cu această convingere, urez tuturor femeilor din 
Republica Socialistă România noi și noi izbînzi în 
muncă și în viață, spre binele lor și al familiilor lor, 
spre fericirea întregului popor, în interesul cauzei pro
gresului social, păcii și' colaborării în întreaga lume. 
Le doresc tuturor realizări 
multă sănătate și fericire !

NICOLAE

și satisfacții cit mai mari,

CEAUȘESCU

Tovarășele noastre de muncă,
f

de viață,

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general 
- <rPartidului Comunist Român, marți, 7 martie, a avut loc ședința 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut și aprobat raportul cu 
privire la analiza pe bază de bilanț a rezultatelor economiCo-finan- 
ciare înregistrate in anul 1977, apreciind că succesele obținute oglin
desc munca plină de dăruire a clasei noastre muncitoare, țărănimii 
cooperatiste, a întregului popor, care depune eforturi susținute pen
tru transpunerea în viață a sarcinilor, indicațiilor și orientărilor date 
de conducerea partidului și statului, personal de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru materializarea hotărîrilor Congresului al XI-lea 
și Conferinței Naționale ale partidului, a obiectivelor planului cin
cinal. Și in anul trecut, economia românească s-a dezvoltat într-un 
ritm susținut, asigurîndu-se sporirea avuției naționale, modernizarea 
structurii întregii economii, utilizarea mai eficientă a resurselor ma
teriale și de muncă de care dispune societatea noastră, diminuarea 
cheltuielilor în toate sectoarele producției materiale. Dezvoltarea 
economică și socială în anul 1S^77 a avut loc în condițiile asigurării 
echilibrului financiar și monetar, concretizat, între altele, în îndepli
nirea excedentară a bugetului de stat, în circulația bănească sănă
toasă. z

Comitetul Politic Executiv, apreciind rezultatele bune ale acti
vității economice și sociale pe anul 1977, a criticat, în același timp, 
unele rămîneri în urmă în îndeplinirea planului producției indus
triale nete, al celei agricole vegetale, al investițiilor, depășirea con
sumurilor planificate.

Comitetul Politic 
laltc organe centrale, 
să ia măsuri energice 
zeze în mod ritmic și 
țional unic de dezvoltare economico-socială și din bugetul de stat 
pe anul 1978. S-a indicat să se treacă rapid la stabilirea, ca indica
tor principal de plan, pe baza căruia să se plătească și retribuția, a 
producției nete și a producției fizice. De asemenea, s-a cerut să se 
pună un accent deosebit pe măsurile pentru realizarea și depășirea 
beneficiilor planificate în fiecare unitate economică. Comitetul Poli
tic Executiv a trasat sarcina să se acționeze cu toată fermitatea 
pentru asigurarea balanței materiale necesare desfășurării ritmice a 
întregii activități de producție, în conformitate cu normele de con
sum stabilite. în ce privește construcțiile s-a indicat să se asigure 
mai hotărît intensificarea activității din acest domeniu pe baza pro
iectelor tip, concentrîndu-se toate forțele, ca ordine de prioritate, 
asupra construcțiilor industriale, agricole și asupra locuințelor.

Comitetul Politic Executiv a examinat, de asemenea, raportul 
privind respectarea normelor pentru consumurile de materii prime, 
materiale, combustibili, energie electrică și a indicatorilor de valori
ficare a materialelor consumate în anul 1977. S-a apreciat că, în 
cursul anului trecut, în întreaga economie s-a acționat în mod sus
ținut pentru gospodărirea rațională a resurselor materiale, normele 
și normativele de consum fiind îmbunătățite permanent pe baza 
fundamentării tehnice a consumurilor, revizuirii proiectelor și teh
nologiilor mașinilor și utilajelor, eliminării pierderilor în procesele 
de fabricație, diminuării rebuturilor și extinderii folosirii înlocui-

Executiv a trasat sarcini ministerelor, celor- 
comitetelor executive ale consiliilor populare 
pentru ca toate unitățile economice să reali- 
integral sarcinile ce le revin din Planul na-

torilor. Comitetul Politic Executiv a criticat, totodată, depășirea 
consumurilor la unele produse realizate de ministerele Industriei 
Metalurgice, Industriei Chimice, Industriei Construcțiilor de Mașini, 
precum și nerealizarea unor indicatori de valorificare.

Comitetul Politic Executiv a indicat șă se desfășoare în conti
nuare, cu toată perseverența, eforturile pentru reducerea cheltuie
lilor materiale ale producției, economisirea metalului, produselor 
chimice, lemnului, materialelor de construcții, a tuturor materiilor 
prime, a energiei, precum și gospodărirea lor cu pricepere și simț 
de răspundere, îmbunătățindu-se permanent normele de consum în 
pas cu cele mai noi realizări tehnice. De asemenea, trebuie urmări
tă cu toată atenția utilizarea integrală a produselor secundare și 
deșeurilor, folosirea pe scară largă a înlocuitorilor. Comitetul Politic 
Executiv a cerut ministerelor economice, centralelor industriale și 
întreprinderilor să adopte măsuri operative pentru ca fiecare uni
tate, fiecare ramură de producție să se încadreze în consumurile 
normate pe anul 1978, aceasta constituind o necesitate obiectivă, de 
înfăptuirea căreia depind, în mare măsură, dezvoltarea în continua
re a economiei naționale, creșterea avuției țării, bunăstarea între
gului popor.

Comitetul Politic Executiv a luat în dezbatere raportul cu pri
vire la utilizarea mașinilor, utilajelor și instalațiilor pe anul 1977. 
S-a apreciat că unitățile economice s-au ocupat intens — mai ales 
în a doua parte a anului — de creșterea gradului de utilizare a ma- 
șinilor-unelte și reintroducerea în circuitul productiv a mașinilor și 
instalațiilor nefolosite, indicii de utilizare ajungînd în trimestrul IV 
la 85,6 la sută, față de 82,1 la sută cît au fost în primele două tri
mestre. Comitetul Politic Executiv a reliefat, totodată, rezervele și 
posibilitățile mari de sporire a avuției naționale pe calea folosirii 
intensive, la întreaga capacitate, a mașinilor și utilajelor. în acest 
scop, o atenție sporită trebuie acordată perfecționării organizării 
producției și muncii, aprovizionării ritmice cu materii prime și ma
teriale a locurilor de muncă, încărcării uniforme a mașinilor, utila
jelor și instalațiilor, asigurării și pregătirii forței de muncă nece
sare, imbunătățirii disciplinei, extinderii schimburilor II și III. O 
atenție deosebită trebuie să se acorde asigurării pieselor de schimb, 
precum și calității reparațiilor mașinilor și utilajelor. Unitățile pro
ductive vor trebui să adopte, în cadrul adunărilor generale, al con
siliilor oamenilor muncii, noi măsuri care să asigure îmbunătățirea 
continuă a gradului de utilizare a parcului de mașini și utilaje din 
dotare, precum și introducerea în circuitul economic a tuturor ma
șinilor, utilajelor și instalațiilor nefolosite încă.

în continuare, Comitetul Politic Executiv a dezbătut și apro
bat un raport cu privire la evoluția prețurilor și tarifelor în anul 
care a trecut, constatînd că dezvoltarea și diversificarea continuă a 
producției materiale, importantele rezultate obținute în creșterea 
continuă a eficienței economice, echilibrul financiar și mo
netar au permis să se asigure o circulație bănească sănătoasă, pre
cum și stabilitatea prețurilor. în anul 1977, prețurile cu amănuntul 
și tarifele, precum și prețurile produselor agricole intrate în fondul 
de stat au evoluat în țara noastră în limitele și chiar sub nivelurile

8 Martie a intrat în 
existența noastră nu nu
mai ca un memento sen
timental. ci. deopotrivă, și 
ca un ceas al meditației 
sărbătorești asupra condi
ției tovarășelor’ noastre 
de muncă, de viață și de 
aspirații. „Jumătatea băr
batului" reprezintă azi 
mai mult de jumătate din 
populația țării — și a pla
netei — iar lîngă această 
realitate statistică se cu
vine să așezăm firesc gîn- 
dul nostru statornic de 
prețuire pentru ceea ce 
reprezintă, femeia în lu
mea contemporană : me- 
șageră, în. egală măsură 
cu bărbatul, a celor mai1 
înalte aspirații de pro
gres ; luptătoare, in egală 
măsură cu bărbatul, 
tru pace, libertate « 
viață mai bună și mai 
dreaptă ; combatantă 
bosită și înțeleaptă — ală
turi de bărbat — în stră
dania pentru transforma
rea revoluționară a lumii, 
astfel incit planeta Pă- 
mint să devină, peste tot 
și pentru toți fiii ei, lea
găn de civilizație, de afir
mare și împlinire a 
sonalității umane.

Rostim adeseori, 
dreaptă mindrie : 
ceea ce am clădit, în a- 
cești ani de accelerate 
prefaceri, reprezintă opera 
muncii întregului . popor 
condus de partidul comu
niștilor. Toate ctitoriile 
noastre materiale și spiri
tuale poartă — în egală 
măsură — amprenta stră
daniilor femeilor și băr
baților acestei țări. Fe
meia este părtașă entu
ziastă la tot ceea ce în
făptuim. Este rezultatul 
politicii neobosite a Parti
dului Comunist Român 
consacrată emancipării 
femeii, faptul că aceasta 
și-a ciștigat un loc de Cin
ste in societatea noastră, 
că aportul ei la edificarea 
noii orinduiri este consi
derabil și merită din plin 
cea mai aleasă prețuire. 
Munca ei harnică, spiritul 
inventiv, capacitatea de 
organizare și disciplină, 
simțul gospodăresc le știm 
încorporate in împlinirile 
cincinalului pe care-I 
străbatem. Gîndul ei în
drăzneț se află și el, în-

pen- 
și o
n co

per-

cu 
tot

gemănat cu al bărbatului, 
. în obiectivele strategice 
ale dezvoltării patriei sta
bilite de Congresul al 
XI-lea, de Conferința Na
țională ale partidului. 
„Femeile, se spune in 
Mesajul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu pri
lejul sărbătoririi «Zilei 
internaționale a femeii», 
se afirmă ca o forță re
marcabilă a noii societăți, 
aducînd o contribuție de 
prim ordin la făurirea 
destinului liber și fericit 
al poporului român".

Femeia, azi, în România, 
are un cuvint tot mai 
Sr«i,..xi<i.Ța:P.te. .îik produc
ția industrială și agricolă, 
in viața socială, în invâ- 
țămînt și cultură, sănă
tate, organizarea servici
ilor publice, practic in 
toate sferele de activita
te. Cuvîntul acesta . este 
rezultatul direct al orien
tărilor și condițiilor crea
te de partidul și sta
tul nostru pentru integra
rea femeii în producție ; 
este rezultatul firesc al 
creării de noi și noi locuri 
de muncă, al asigurării 
posibilităților 
pentru o bună pregătire 
profesională, pentru creș
terea capacității și compe
tenței femeii în toate do
meniile vieții materiale și 
spirituale — condiții 
indispensabile care asigură 
în fapt egalitatea deplină 
cu bărbatul.

Așa după cum — dînd 
relief acestor mari cuce
riri ale timpului nostru, 
care fac din femeie o par
ticipantă activă, cu drep
turi egale la construcția 
noii societăți — nu putem 
despărți de înalta sa me
nire socială noblețea cu 
care își dedică întreaga 
viață, ca mamă și soție, 
întăririi familiei, creșterii 
și educării copiilor, năzu
ința ei fierbinte de a da 
patriei cetățeni demni, 
însuflețiți de dragostea de 
patrie, crfescuți în cultul 
muncii închinate propăși
rii României socialiste. 
Măsurile întreprinse — 
din inițiativa secretarului 
general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
— pentru creșterea supli
mentară a retribuției, a 
alocației pentru copii,

practice

de ideal

Desen de Traian VASAI

cuvînt, se poate 
femeia azi, in 
fie că este mun

pentru reducerea săptă- 
minii de lucru, dezvolta
rea fără precedent a re
țelei de creșe și grădinițe, 
a serviciilor publice — ca 
să amintim doar cîteva 
dintre nenumăratele do
vezi ale grijii partidului 
față de condițiile de mun
că și de viață ale tovară
șelor noastre — au ca be
neficiare milioane și mili
oane de femei din patria 
noastră.

într-un 
spune că 
România,
citoare, țărancă sau inte
lectuală, a urcat în anii 
noștri trepte de demnitate 
la care nici nu putea visa 
in trecut. Ea muncește și 
învață să stăpînească te
meinic profesiile indus
triale și ale producției a- 
gricole, creează la planșe
tă ori în laborator. Și, 
în același timp, parti
cipă din plin la condu
cerea treburilor țării — o 
aflăm activă, plină de 
elan și inițiativă în consi
liile oamenilor muncii, în.

consiliile de conducere 
ale cooperativelor agrico
le de producție, în orga
nele locale și centrale ale 
puterii de stat, în orga
nele de partid. Ca rezultat 
firesc al dezvoltării armo
nioase a tuturor zonelor 
țării, tovarășa noastră de 
muncă și de viață își 
spune cuvîntul, decide, 
înfăptuiește și beneficiază 
de marile împliniri socia
liste, alături de toți cei ce 
muncesc cu brațele și cu 
mintea — români, ma
ghiari, germani și de alte 
naționalități. E drept, 
incă nu în toate cazurile 
afirmarea femeii, promo
varea ei in funcții de con
ducere se realizează po
trivit cerințelor clar for
mulate în atîtea și atîtea 
prilejuri ; tocmai de aceea 
se cere să se aplice, peste 
tot, cu fermitate, legile 
țării, să se acționeze in 
spiritul hotărîrilor de 
partid în care sînt stabi-
(Continuare 
în pag. a V-a)

Tovarășului HUA KUO-FEN
Președintele Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, 

Premier al Consiliului de Stat
Cu prilejul alegerii dumneavoastră, la prima Sesiune 

a celei de-a V-a Adunări Naționale a Reprezentanților 
Populari a Republicii Populare Chineze, ca premier al 
Consiliului de Stat al R.P. Chineze, am deosebita plă
cere ca, in numele Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, al Consiliului de Stat și Guvernului 
Republicii Socialiste România, al poporului român și al 
meu-’ personal, să vă adresez cordiale felicitări și cele 
mai bune urări de succes.

Poporul român se bucură din adîncul inimii și dă o 
înaltă prețuire realizărilor obținute de poporul frate 
chinez in toate domeniile revoluției și construcției so
cialiste, afirmării tot mai puternice a Republicii Popu
lare Chineze în viața internațională, în lupta pentru 
pace, independență națională și socialism.

Dorim să folosim acest prilej pentru a ura marelui

ci Republicii Populare Chineze 
popor chinez să obțină, sub conducerea Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Chinez, în frunte cu dumnea
voastră, noi și noi victorii in îndeplinirea hotărîrilor 
Congresului al XI-lea al Partidului Comunist Chinez și 
ale recentei Sesiuni a Adunării Naționale a Reprezen
tanților Populari pe drumul transformării Chinei intr-un 
stat socialist puternic și modern.

Partidul, guvernul și poporul nostru acordă o apreciere 
deosebită bunelor relații de prietenie, solidaritate și co
laborare româno-chineze. Avem ferma convingere că și 
în viitor rodnicele raporturi frățești, de stimă și res
pect reciproc, statornicite între partidele și țările noas
tre, se vor dezvolta tot mai puternic și se vor consolida 
necontenit spre binele popoarelor - român și chinez, în 
interesul cauzei generale a socialismului și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

IE CIEN-IN

(Continuare în pag. a IlI-a)

Tovarășului
Președintele Comitetului Permanent al Adunării Naționale 
a Reprezentanților Populari a

In numele poporului român și al meu personal, do
resc să vă adresez calde felicitări și urări de succes cu 
prilejul alegerii dumneavoastră ca președinte al Comi
tetului Permanent al Adunării Naționale a Reprezentan
ților Populari a Republicii Populare Chineze.

îmi exprim convingerea că relațiile trainice de prie-

Republicii Populare Chineze
tenie, solidaritate și colaborare dintre partidele 
tele noastre se vor extinde și adinei continuu, 
intereselor și aspirațiilor popoarelor român și 
pentru triumful idealurilor păcii și socialismului, 
țelegerii și conlucrării internaționale.

și sta- 
potrivit 
chinez, 
ale în-

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
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participantă activă la viața politică, 
economică și socială a țării

„Partidul și statul acordă o mare atenție condițiilor de muncă 
și de viață ale femeilor, creării cadrului corespunzător pentru ca ele să poată 
lua parte activă la întreaga viață economică și social - politică a țării".

NICOLAE CEAUȘESCU
Astăzi, 8 Martie, milioanelor de femei muncitoare, mame, gospodine din țara noastră, 

românce, maghiare, germane și de alte naționalități, întregul popor le adresează un 
fierbinte omagiu. Pentru munca lor neobosită în întreprinderi și pe ogoare, în laboratoarele 
de cercetări și în scoli, în unitățile sanitare și în comerț. Pentru toate bunurile materiale și 
spirituale pe care le făuresc, cu brațele și cu mintea, alături de toți oamenii muncit Pentru 
modul exemplar în care-și aduc contribuția la bunul mers al treburilor obștești. Pentru 
căldura și dragostea cu care-și îndeplinesc înalta misiune de mame și educatoare ale 
tinerei generații. .

Prezentăm în această pagină cîteva date și fapte despre locul și rolul tot mai 
marcant al femeii în viața economică, politică și socială a patriei.

LEGISLAȚIA TĂRII CONSFINȚEȘTE DREPTURILE FEMEil i

Înalte răspunderi în
CONDUCEREA TREBURILOR SOCIETĂȚII

Participantă activă la producerea bunurilor materiale și spi
rituale necesare societății, femeia este părtașă și la luarea deci
ziilor în organele colective de conducere.

e 55 DE FEMEI sînt deputate 
în Marea Adunare Națională.

© 20 888 de femei românce, 
maghiare, germane și de alte na
ționalități sint deputate în consi
liile populare iudețene, munici
pale, orășenești și comunale.

© PESTE 50 000 de femei sînt 
alese secretare și secretare adjunc
te ale organizațiilor de partid;

25 la sută din membrii birourilor 
organizațiilor de bază sint femei.

® 248 883 DE FEMEI fac 
parte din conducerea organi
zațiilor sindicale ; 2074 sînt pre
ședinte ale comitetelor sindicatelor 
din întreprinderi șl instituții, iar 4 
sint președinte de comitete ale sin
dicatelor pe ramură.

© 211 598 DE TINERE sînt 
alese în conducerea organizațiilor 
Uniunii Tineretului Comunist;

32 508 sînt secretare ale birourilor 
sau ale comitetelor U.T.C.

© 15 000 DE FEMEI fac 
parte din consiliile oamenilor 
muncii din întreprinderi și instituții.

0 Importante funcții de răspun
dere — în conducerea unor minis
tere șl altor Instituții centrale, or
ganizații de masă și obștești, con
silii populare, întreprinderi indus
triale și cooperative agricole de 
producție, institute de cercetări ști
ințifice și de proiectări, instituții de 
învățămînt, de cultură și artă, uni
tăți de ocrotire a sănătății, de jus
tiție, comerț, prestări de servicii — 
sint încredințate femeilor.

NTRU OCROTIREA MAMEI Șl COPILULUI

O Femeia gravidă și femeia 
mama beneficiază de vechimea ne
întreruptă în muncă pe perioada 
giavlditâții și a creșterii copilului 
pînă la 7 ani, de concediu de ma
ternitate plătit, de pauze pentru ali
mentarea și îngrijirea copilului, în 
timpul programului de lucru sau de 
reducerea acestui program, fără 
diminuarea drepturilor materiale, 
de concedii plătite pentru îngriji
rea copilului bolnav.

O Pe baza masurilor stabilite de 
Comitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. din luna mai 1977, au fost 
elaborate noi și Importante acte 
normative al căror principal bene
ficiar este femeia mamă. începînd 
de la 1 septembrie 1977 au fost 
majorate alocațiile de stat pentru 
copii, in prima etapă. Aloca
țiile de stat pentru un copil sint 
între 125—275 lei în mediul urban, 
și între 70—230 lei în mediul rural, 
în raport cu veniturile lunare ale 
părinților. Au fost acordate ajutoa

re mamelor cu mai mulți copii și 
soțiilor de militari in termen. Pri
mesc ajutoare și mamele care în
grijesc cinci sau mai mulți copii 
în vîrstă pînă la 18 ani (pînă anul 
trecut, acest ajutor era acordat nu
mai mamelor care aveau mai mult 
de opt copii). Totodată, aceste aju
toare, care se acordă lunar și pe 
tot parcursul vieții mamelor, au fost 
mărite cu 150 lei, în cazul mame
lor cu 8 sau 9 copii, șl cu 200 lei 
■pentru mamele cu 10 sau mai 
mulți copii.

CONSTITUȚIA REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA :

„In Republica Socialistă România, femeia are 
drepturi egale cu bărbatul".

Acest, principiu fundamental își găsește reflectarea într-un șir de 
legi care consfințesc egalitatea femeii cu bărbatul, indiferent de națio
nalitate, pe tărîmul muncii și al retribuției, in familie și societate.

CODUL MUNCII:

„în Republica Socialistă România se dă o înaltă prețuire 
muncii femeii, asigurîndu-i-se totodată condițiile pentru dez
voltarea multilaterală a personalitățij sale. în remunerarea 
muncii pe care o prestează se aplică principiul „la muncă 
egală cu bărbatul, retribuție egală".

CREATOARE DE BUNURI

© Măsurile inițiate de conducerea 
partidului, în ultimii ani, au avut 
ca efect îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și de viață ale femeii 
muncitoare, in 1977, pe baza Pro
gramului de creștere a retribuției 
șl a altor venituri, a nivelului de 
trai al populației, în cincinalul 
1976—1980 — elaborat la inițiati
va șl sub conducerea nemij
locită a secretarului general al 
partidului, tovarășul TJicolae 
Ceaușescu — printre ramurile eco
nomice care au beneficiat de ma
jorarea retribuției, în prima etapă, 
începînd din luna iulie 1977, se 
află cele în care forța de muncă 
feminină are o importantă ponde
re : industria textilă, industria con

fecțiilor șl industria alimentară. Pină 
în prezent au fost majorate retri
buțiile personalului muncitor din 
încă 19 ramuri șl sectoare de ac
tivitate, printre care industria con
structoare de mașini, chimică, In
stitutele de cercetări și proiectări, 
industria pielăriei, telecomunicații, 
poligrafie și altele, in care lu
crează un mare număr de femei.

O în cadrul Programului de re
ducere o duratei săptămînii de lu
cru, aprobat de Conferința Națio
nală a partidului, printre primele, 
unități industriale care, incă din 
acest trimestru, - au beneficiat de 
o zi liberă în plus se află și o se
rie de întreprinderi în care mun
cesc un mare număr de femei. J

——X
MATERIALE || SPIRITUALE

Asigurarea dreptului la muncă, crearea condițiilor materiale 
necesare exercitării de către femeile din. țara noastră — românce, 
maghiare, germane și de alte naționalități — a acestui drept con
stituie temelia înfăptuirii deplinei și regiei egalități între toți 
membrii societății. Iată cîteva procente concludente pentru locul 
pe care-l ocupă femeile în cele mai diferite sectoare ale activității 
economico-sociale :

£ 44,2 LA SUTĂ din persoa- 
nele ocupate în economie sînt fe
mei.

® ÎN INDUSTRIE, PONDE
REA FEMEILOR TRECE DE 
37 LA SUTĂ. Ca urmare fi
rească a sporirii numărului de 
unități, a mecanizării șl automati
zării proceselor de producție, pre
cum și a îmbunătățirii condițiilor de 
muncă, nomenclatorul meseriilor, 
funcțiilor și specialităților care 
pot fi ocupate de femei a sporit de

la 640 în 1973, la peste 700 *n 
prezent.

© RAMURI INDUSTRIALE 
în care ponderea femeilor, în tota
lul personalului muncitor, este pre
cumpănitoare : 79,2 LA SUTĂ în 
confecții, 76,7 în industria tex
tilă, 58,6 la sută în industria 
de săpunuri și cosmetice, 57,6 
la sută în industria pielăriei, 
50,8 la sută în poligrafie.

O în totalul personalului munci
tor din unitățile constructoare

ÎMPLINIRI PE
în flecare an se alocă impor

tante fonduri bănești, de la bu
getul statului, pentru dezvolta
rea bazei tehnico-materiale ne
cesare îngrijirii sănătății mamei 
și copilului, educației celor mai 
mici cetățeni ai țării.

© 97 LA SUTĂ dintre 
mame aduc copiii pe lume în-

tr-o instituție sanitară, sub în
grijirea cadrelor medicale.

© Cele 867 creșe de între
prindere și de cartier au o 
capacitate de 84 435 locuri, 
în acest an se construiesc din 
fondurile statului creșe cu încă 
4 800 de locuri, precum și 
630 de locuri din fondurile coo
perativelor agricole de produc
ție.

de mașini, ramură de virf a in
dustriei noastre, 22,8 la sută sînt 
femei, față de 18 la sută în 
1973; în chimie — ferneile re
prezintă 35,9 |a sută dln perso
nalul muncitor.

© ÎN AGRICULTURĂ fe
meile reprezintă 58,8 |a Sută dir> 
totalul forței de muncă în coopera
tivele agricole de producție și în
treprinderile agricole de stat.

© Și în alte domenii de activitate este semnificativă ponderea 
femeilor:

©
©

®
©
® . ____

socială și culturală, 39 de femei au primit înaltul titlu de 
Erou al Muncii Socialiste, iar altor 25 377 de femei li s-au 
conferit ordine, medalii și alte distincții ale Republicii So
cialiste România.

73.3 Ia sută în ocrotirea sănătății
64 la sută în învățămînt, cultură și artă
55.3 la sută în circulația mărfurilor
50 la sută în telecomunicații
42.4 la sută în știință
60,3 la sută în instituții financiare
Pentru merite deosebite în producție, în activitatea

TĂRÎM SOCIAL
® 837 884 de preșcolari 

sînt înscriși în grădinițele de 
copii. în 1978 se vor crea încă 
17 770 de locuri în grădinițe, în 
mediul urban, șl 6 280 de locuri 
la sate din fondurile cooperati
velor agricole de producție.

® 21 983 DE PATURI re
prezintă capacitatea spitalelor 
și secțiilor de pediatrie.

G în maternități și secții de

obstetrică-ginecologie moderne 
există 21 106 paturi.

® 1200 de unități și sec
ții „Gospodina" pun la dis
poziția cumpărătorilor un variat 
sortiment de preparate și semi- 
preparate culinare, produse de 
patiserie; în acest an, se pre
vede sporirea cu 28 la sută, față 
de 1977, a cantităților de pro
duse oferite de aceste unități.

MUNCA-TEMELIA DEPLINEI EGALITĂȚI»
în întreprinderea de pielărie și 

marochinărie „13 Decembrie" din 
Sibiu, femeile se afirmă ca mun
citoare de nădejde, in toate sec
țiile. Calificarea înaltă, strădania 
permanentă de a-și împrospăta cu
noștințele profesionale, grija sta
tornică pentru respectarea tehno
logiei de fabricație stau la baza 
rezultatelor bune obținute în mun
că și a respectului de care fe
meile se bucură în rîndurile co
lectivului. Alături de tovarășii lor de 
muncă, ele contribuie la crearea

și realizarea unor produse de 
bună calitate, moderne, apreciate
de cumpărători. Prezentăm, în
imaginile alăturate, cîteva dintre
muncitoarele fruntașe ale între
prinderii. De la stingă la dreapta : 
Maria Ene, marochineră, Suzana
Zigmond, marochineră, Elena Cir- 
stea, mașinistă, Marianne Scho- 
bel, marochineră, șl Cecilia Dra- 
gotă, mașinistă marochineră.

Pagină realizată de
Rodica ȘERBAN

Foto : E. Dichiscanu
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BBflfl COMITETULUI POLITIC EXECUTIV 
AL C. C. AL P. C. R.

(Urmare din pag. I)
planificate. întărirea controlului asupra formării preturilor, stăpîni- 
rea fermă a evoluției acestora au făcut ca, în primii doi ani ai ac
tualului cincinal, prețurile cu amănuntul și tarifele să crească cu 
numai 1,7 la sută. Comitetul Politic Executiv a stabilit măsuri care 
asigură ca prețurile să evolueze, in continuare, în cadrul limitelor 
planificate, astfel încît rezultatele obținute în toate sferele econo
miei naționale să se reflecte și în viitor cu pregnanță în ridicarea 
continuă a nivelului de trai material și spiritual al oamenilor mun
cii. Comitetul Politic Executiv a cerut ministerelor să ia măsuri 
pentru creșterea neîntreruptă a calității produselor și serviciilor, 
producerea de sortimente de bunuri de larg consum cerute de popu
lație, iar organelor comerciale să acționeze pentru aprovizionarea 
ritmică cu produse alimentare și industriale, aplicarea cu strictețe a 
prețurilor de mercurial pe piața țărănească, evitîndu-se orice ten
dință de speculă, respectarea fermă de către unitățile comerciale și 
prestatoare de servicii a Legii privind stabilirea și aplicarea prețu
rilor și tarifelor.

Comitetul Politic Executiv a examinat raportul cu privire la a- 
plicarea programului de reducere a duratei săptămînii de lucru 
adoptat de Conferința Națională a partidului, care se înscrie în an
samblul măsurilor stabilite de partid pentru ridicarea nivelului de 
trai, material și spiritual, al întregului popor. Potrivit eșalonării 
aprobate de conducerea partidului, de la 1 ianuarie 1978, intr-un 
număr de întreprinderi a început aplicarea programului de reducere 
a săptămînii de lucru.

Comitetul Politic Executiv a apreciat că trecerea la săptămîna 
redusă de lucru s-a făcut asigurîndu-se toate condițiile pentru buna 
desfășurare a producției, pentru îndeplinirea integrală a tuturor in
dicatorilor planului de stat ; această măsură a determinat o puter
nică emulație în muncă, un și mai mare avint în activitatea colecti
velor respective, expresie a recunoștinței pentru grija partidului și 

ului față de viața oamenilor muncii, a hotărîrii de a face totul 
p iru îndeplinirea și depășirea Programului partidului de edificare 
a societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul României.

Comitetul Politic Executiv a studiat și aprobat propunerile mi
nisterelor și organelor centrale în legătură cu extinderea aplicării 
reducerii duratei săptămînii de lucru în anul 1978. La elaborarea 
acestor propuneri s-a acordat prioritate ramurilor și sectoarelor în 
care lucrează un număr însemnat de femei, precum și celor cu con
diții mai grele de muncă. Astfel, în acest an vor beneficia de săptă
mîna de lucru redusă, de la 48 de ore la 46 de ore, peste 1 370 000 
de oameni ai muncii care lucrează în unități productive ale indus
triilor ușoară, extractivă, metalurgică, constructoare de mașini, chi
mică, economiei forestiere și materialelor de construcții, agriculturii 
și industriei alimentare, energiei electrice, transporturilor și teleco
municațiilor, construcțiilor industriale, comerțului interior, Consiliu
lui Culturii și Educației Socialiste, UCECOM, CENTROCOOP, pon
derea personalului muncitor cuprins în aplicarea reducerii duratei 
săptămînii de lucru reprezentînd circa 20 la sută, corespunzător li
mitelor stabilite de Conferința Națională a partidului pentru anul 
1978.

Comitetul Politic Executiv își manifestă convingerea că orga
nele și organizațiile de partid, de sindicat și U.T.C., conducerile mi
nisterelor, centralelor și întreprinderilor, colectivele de oameni ai 
muncii vor acționa în continuare cu cel mai înalt simț de răspun
dere pentru ca aplicarea programului de reducere a săptămînii de 
lucru nu numai să nu afecteze cu nimic realizarea ritmică a sarci
nilor de producție, dar să ducă la obținerea unor succese și mai 
importante în îndeplinirea planului la toți indicatorii.

în cursul ședinței, Comitetul Politic Executiv a dezbătut și 
aprobat proiectul Legii privind asigurarea sănătății populației. Acest 
act normativ stabilește cadrul juridic unitar pentru perfecționarea 
continuă a activității în acest domeniu de cea mai mare importanță 
pentru societatea noastră, pentru întărirea răspunderii ce revine or
ganelor, unităților și personalului sanitar în îndeplinirea îndatori
rilor ce le revin. Proiectul de lege pune un accent deosebit pe creș
terea natalității, îmbunătățirea ocrotirii mamei, copilului și tinere

tului, lărgirea și intensificarea acțiunilor medicale preventive, în
tărirea igienei publice și sporirea gradului de cultură sanitară a 
maselor, dezvoltarea ascendentă și echilibrată a rețelei sanitare, sa
tisfacerea la un nivel mai înalt a cerințelor de viață ale populației, 
prelungirea duratei vieții active a omului. Prin prevederile sale, 
proiectul de lege reflectă umanismul profund ce caracterizează în
treaga politică a partidului și statului, grija pentru starea de sănă
tate a întregului popor, menținerea vigorii și tinereții națiunii noas
tre socialiste. După ce va fi îmbunătățit corespunzător indicațiilor 
Comitetului Politic Executiv, proiectul de lege urmează să fie supus 
dezbaterii publice și adoptării Marii Adunări Naționale.

Comitetul Politic Executiv a examinat și aprobat, de asemenea, 
proiectul de decret privind constituirea, la Ministerul Muncii, a 
Consiliului Asigurărilor Sociale și Pensiilor. Consiliul are menirea 
de a asigura o mai bună coordonare a activității de asigurări sociale 
și pensii, în toate sectoarele, aplicarea unitară a legislației în acest 
domeniu, îndrumarea unor studii și analize de specialitate. In com
ponența sa vor intra reprezentanții sectoarelor care au organe pro
prii de asigurări sociale și pensii, ai unor ministere și altor organe 
centrale de stat și obștești, ai personalului muncitor din întreprin
deri, cooperative agricole de producție, cooperative meșteșugărești.

Comitetul Politic Executiv a examinat și aprobat, de asemenea, 
proiectul de hotărîre a Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român cu privire la activitatea de rezolvare a propunerilor, sesiză
rilor, reclamațiilor și cererilor oamenilor muncii. Prin acest docu
ment se stabilește că întreaga activitate de examinare și rezolvare 
a propunerilor, scrisorilor, reclamațiilor și cererilor oamenilor mun
cii se va desfășura sub conducerea nemijlocită a organelor și orga
nizațiilor de partid. Sînt fixate obligațiile organelor de partid, de 
stat, organizațiilor de masă și obștești, unităților economice și social- 
culturale pentru asigurarea desfășurării acestei importante activități 
în condițiile cele mai bune, termenele de examinare și rezolvare a 
propunerilor, sesizărilor, reclamațiilor și cererilor oamenilor muncii, 
atribuțiile și răspunderile cadrelor de conducere din unitățile eco- 
nomico-sociale și ale organelor și organizațiilor de partid, de stat și 
obștești. Proiectul de hotărîre stabilește sarcina dezbaterii proble
melor ridicate de oamenii muncii în scrisori, sesizări și audiențe în 
cadrul democratic pe care îl asigură organele colective de conducere 
ale unităților economice și sociale, adunările generale ale organiza
țiilor de partid, adunările generale ale oamenilor muncii, adunările 
cu cetățenii organizate de consiliile populare.

în continuarea lucrărilor, Comitetul Politic Executiv a examinat 
și aprobat propunerile cu privire la organizarea finalelor pe țară ale 
competiției sportive naționale „Daciada", amplă manifestare a spor
tului românesc, organizată din inițiativa secretarului general al 
partidului, la care, în prima fază, a participat aproape un sfert din 
populația țării — tineri, copii, oameni ai muncii. Comitetul Politic 
Executiv a aprobat propunerile privind organizarea etapelor inter- 
județene și finalelor pe țară. în încheierea întrecerilor sportive de 
masă și de performanță, în a doua jumătate a lunii august, în Bucu
rești vor avea loc largi manifestări sportive cu participarea cîștigă- 
torilor etapelor interjudețene și finalelor pe țară.

Comitetul Politic Executiv a aprobat propunerile cu privire la 
organizarea, între 29 și 31 martie, la București, a Conferinței pe țară 
a președinților consiliilor populare, precum și ținerea conferințelor 
pe județe ale deputaților consiliilor populare, municipale, orășenești 
și comunale.

Comitetul Politic Executiv a hotărît completarea Biroului Per
manent al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. cu președin
tele Comitetului de Stat al Planificării, ministrul finanțelor și mi
nistrul aprovizionării tehnico-materiale și gospodăririi fondurilor 
fixe. Au fost adoptate și alte măsuri privind probleme organizato
rice și. de cadre.. „ . _ . . .

Comitetul Politic Executiv a hotărît convocarea Plenarei Comi
tetului Central al Partidului Comunist Român în ziua de 22 mar
tie a.c.

Comitetul Politic Executiv a rezolvat, de asemenea, probleme 
curente ale activității de partid și de stat.

într-o tinără unitate a construcției de mașini

PRODUCTÎviTĂfEA~MUNCII -
în relație directă cu nivelul pregătirii profesionale a colectivului

în primele zile de lucru ale lunii 
ianuarie, fiecare inginer, tehnician, 
maistru și economist de ia ÎNTRE
PRINDEREA DE APARATA.IE 
ELECTRICE ȘI INSTALAȚII T1TU 
a găsit, la locul său de muncă, o in
vitație din partea comitetului de 
.jrtid și a consiliului oamenilor 
luncii, .prin care erau chemați să 

. ;nă cu idei și propuneri concrete 
pentru perfectionarea laturilor ca
litative, de eficientă, ale activității 
productive în anul 1978.

— Antrenind colectivul, corpul teh
nic. economic și ingineresc ale între
prinderii — ne relata secretarul co
mitetului de partid, tovarășul Traian 
Ariton — la identificarea și valo
rificarea rezervelor interne de creș
tere a eficientei economice, au fost 
conturate un număr mare de mă
suri și soluții tehnico-economice deo
sebit de valoroase. Multe dintre ele 
au și fost aplicate, in producție. Ca 
urmare,

în primele două luni ale 
anului, între alte bune 
rezultate, productivitatea 
muncii a fost superioară 
prevederilor de plan cu 
6,2 la sută și cu 17 la 
sută față de realizările 
medii lunare din anul 
trecut.

Mai exact, am atins încă din lunile 
ianuarie și februarie ritmul de creș
tere a forței productive a muncii 
prevăzut pe ansamblul anului 1978.

Este un rezultat care exprimă un 
adevăr : aici, în întreprinderea din 
Titu, se obțin în mod constant reali
zări superioare in domeniul randa
mentului muncii. Dovada ? în primii 
doi ani ai cincinalului actual, în 
unitate, productivitatea muncii a 
crescut cu peste 25 la sută. într-un 
ritm superior prevederilor de plan. 
Ce pîrghii sînt acționate în secțiile 
întreprinderii pentru creșterea con
tinuă și susținută a forței productive 
a muncii ? .

— Am pornit de la Sdcvărul că, 
dacă oamenii constituie factorul fun
damental al fiecărei activități, o con
ducere științifică care tine seama de 
realitate nu poate să nu tină cont de 
capacitatea creatoare a oamenilor 
muncii, de necesitatea stimulării și 
dezvoltării continue a acesteia, ne 
spunea directorul întreprinderii. An
drei Costea. în unitatea noastră, 
asemenea cerințe au fost și sînt cu 
atit mai stringente, cu cit colectivul 
întreprinderii este tinăr, avînd o me
die de vîrstă sub 24 de ani, cu o ex
periență industrială în plină for
mare, iar obiectivele pe care ni le 
propunem sînt. de la an la an. tot 
mai mobilizatoare, mai complexe.

Și faptele atestă că oamenii muncii 
din întreprindere, tot mai bine pregă
tiți tehnico-profesional. reușesc să 
stăpinească tot mai bine mașinile și

utilajele, dau dovadă de o pricepere 
sporită în procesul de producție, iși 
aduc o contribuție tot mai mare, pe 
planul creației tehnice originale. Ia 
bunul mers al activității productive. 
Ne oprim la muncitorul Constantin 
Stelian. care, în urmă cu citiva ani, 
a venit in unitatea din Titu pentru 
a se califica în meseria de matrițer. 
Astăzi, el este cunoscut ca unul din
tre cei mai activi inovatori din în
treprindere. între realizările sale mai 
recente figurind și o serie de scule 
noi. care — folosite — asigură creș
terea de trei ori a productivității 
muncii. Nu numai el. ci și tovarășii 
Gheorghe Marcel. Vasile Cubeică, 
Constantin Oprea si multi alti lucră
tori din această unitate și-au adus.

tionarea pregătirii profesionale, ri
dicarea gradului de cultură teh- 
nico-stiintifică a tuturor lucrătorilor. 
Se au in vedere repartizarea mun
citorilor tineri pe lingă lucrătorii 
cu o experiență mai bogată in pro
ducție, pentru a deprinde mai re
pede și mai bine „tainele" meseriei; 
organizarea de simpozioane și dezba
teri avînd ca temă unele dintre rea
lizările științei și tehnicii contem
porane cu aplicabilitate în întreprin
dere ; schimburile de experiență cu 
colectivele altor unități economice 
din județ și din tară și concursurile 
pe meserii, care, alături de probele 
practice, cuprind și probe teoretice, 
în acest an vor urma cursurile de 
perfecționare a pregătirii tehnico-

® Cum se generalizează „tainele" mese
riei ® Programul de calificare începe 
cu grupul școlar al întreprinderii ® De 
la inițierea la locul de muncă și cursurile 

de perfecționare, la simpozioane 
și dezbateri

în cei șase ani citi au trecut de la 
punerea in funcție a întreprinderii, 
o contribuție substanțială la orga
nizarea superioară a producției, mă
surile propuse de ei asigurind. la u- 
neje operații, sporuri ale producti
vității muncii de peste 30 de ori.

Cum se acționează, practic. in 
întreprindere pentru calificarea siste
matică a lucrătorilor și ridicarea ni
velului lor de pregătire tehnico- 
profesională, pentru reciclarea ca
drelor ? De la început, precizăm 
că in acest scop s-a elaborat și 
se aplică un program de măsuri cu
prinzător, menit să răspundă cerin
țelor curente și de perspectivă ale 
acestei unități economice. Astfel, prin 
grupul școlar pe care il patronează, 
întreprinderea își asigură o mare 
parte din necesarul de forță de mun
că calificată. Acest grup cuprinde o 
școală profesională și un liceu in
dustrial. prima promoție de absol
venți integrîndu-se în producție anul 
trecut Pentru acest an, aici sint pre
gătiți in diferite meserii încă 340 de 
muncitori. Concomitent, o parte în
semnată din necesarul de forță de 
muncă se pregătește în cadrul Între
prinderii, prin cursuri de scurtă du
rată și postliceale. Numai în acest 
an vor fi calificați prin astfel de 
cursuri și la locul de muncă peste 
270 de muncitori, unii dintre ei pro
venind din rîndul lucrătorilor auxi
liari, care vor fi încadrați astfel in 
activități direct productive.

Multe acțiuni urmăresc perfec

profesionale 1000 de lucrători. Mun
citorii tineri, absolvenți ai școlii pro
fesionale sau calificați la locul de 
muncă, sînt cuprinși în aceste cursuri 
din primul lor an de activitate, l-a 
aceste acțiuni sînt antrenate toate 
cadrele tehnice din întreprindere, 
iar, așa cum ni s-a spus, promovarea 
lucrătorilor în categorii superioare de 
încadrare este condiționată de absol
virea cursurilor de perfecționare a 
pregătirii tehnico-profesionale.

Tocmai competența tehnico-profe- 
sională și răspunderea în continuă 
creștere în muncă a colectivului au 
permis comitetului de partid și con
siliului oamenilor muncii să inițieze 
acțiunea de care vorbeam la început, 
în legătură cu aceasta, inginerul 
Gheorghe Pleșa, șeful atelierului de 
proiectare, ne relata :

— Fiecare dintre noi și-a propus 
în cadrul acestei acțiuni să abordeze 
și să materializeze în producție nu 
numai probleme de îmbunătățire a 
activității unității, ci și cite o temă 
de cercetare. Aceasta ne obligă la o 
continuă perfecționare profesională 
proprie, la un studiu individual in
tens, pentru a fi „la zi" cu toate 
noutățile tehnice din domeniul de 
activitate de care ne ocupăm. Cu alte 
cuvinte, ne simțim tot mai mult de
terminați să acționăm pentru valorifi
carea rezervelor interne de creștere 
a productivității muncii. pentru 
autodepășirea noastră, ca specialiști.

Dar. așa cum arată practica noas
tră economică, chiar și acolo unde se

obțin realizări bune, se pot înregis
tra lucruri și mai bune. Cum se ri
dică această cerință in întreprinderea 
din Titu ? Iată e'iteva din opiniile 
exprimate :

o „Consider că este ne
cesar ca în unitate să se 
organizeze un punct de 
documentare tehnică, do
tat cu o sală de studiu, 
machete, schițe și diapo
zitive, care să prezinte 
cele mai recente realizări 
ale științei și tehnicii în 
domeniul nostru de acti
vitate, acesta iiind ab
solut necesar pentru per
fecționarea pregătirii 
profesionale" (ing. Nicu 
Constantin, șeful secției 
sculărie).

o „Date fiind emulația 
pe care o creează în rîn
dul colectivului și cîști- 
gul imens cu care se sol
dează concursurile profe
sionale pe planul pregă
tirii profesionale, ar fi 
bine ca acestea să se or
ganizeze mai des, o dată 
pe trimestru" (Constantin 
Dumitrii, șeful secției 
prelucrări mase plastice).

© „Ar fi timpul să se 
mobilizeze mai intens 
specialiștii din institutele 
de cercetare și inginerie 
tehnologică la acțiunea 
privind ridicarea compe
tenței și calificării tehni
co-profesionale a lucră
torilor din întreprindere" 
(Constantin Oprea, șeful 
atelierului 111 montaj).

— Multe dintre aceste propuneri
— ne relata tovarășul Traian Ariton
— se află în atenția comitetului de 
partid și a consiliului oamenilor 
muncii, unele dintre ele fiind în curs 
de aplicare. Bunăoară, de pe acum, 
au fost asigurate spatiile necesare 
pentru înființarea unor puncte de 
documentare tehnico-economică. iar 
din acest an, în întreprindere vor fi 
organizate cursuri de reciclare a per
sonalului. în a căror desfășurare vom 
fi sprijiniți de specialiști din cadrul 
ministerului și centralei industriale 
de resort. Tot din acest an vor fi 
organizate cursuri de reciclare a 
maiștrilor, care pînă acum nu au 
fost antrenați în asemenea acțiuni.

Esențialul este ca toate acțiunile 
preconizate să fie transpuse în prac
tică integral și cu maximă operati
vitate. Este în interesul întreprinde
rii. al colectivului său și, în același 
timp, al economiei naționale.

Ilie ȘTEFAN

DECRET PREZIDENȚIAL
privind unele eliberări 

în funcții
Președintele Republicii Socialiste 

România decretează :
Art. 1. — Tovarășul Mihai Mari

nescu se eliberează din funcția de 
viceprim-ministru al guvernului și 
președinte al Comitetului de Stat al 
Planificării și se numește în funcția 
de prim-vicepreședinte al Consiliului 
Organizării Economico-Sociale. mem
bru al guvernului.

Art. 2. — Tovarășul Hie Verdet se 
eliberează din funcția de președinte 
al Consiliului Organizării Economi
co-Sociale și se numește în funcția de 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui și președinte al Comitetului de 
Stat al Planificării.

Art. 3. — Tovarășul Constantin 
Dăscălescu se numește în funcția de 
președinte al Consiliului Organizării 
Economico-Sociale.

Art. 4. — Tovarășul Gheorghe
Oprea se eliberează din funcția de 
viceprim-ministru al guvernului si 
se numește în funcția de prim vice
prim-ministru al guvernului.

Art. 5. — Tovarășul Maxim Ber- 
ghianu se eliberează din funcția de 
ministru al aprovizionării tehnico- 
materiale si controlului gospodăririi 
fondurilor fixe.

Art 6. — Tovarășul Ion Pătan. 
viceprim-ministru al guvernului, se 
eliberează din funcția de ministru al 
comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale si se nu

mește în funcția de ministru al apro
vizionării tehnico-materiale si con
trolului gospodăririi fondurilor fixe.

Art. 7. — Tovarășul Cornel Bur
tică, viceprim-ministru al guvernu
lui. se numește in funcția de minis
tru al comerțului exterior și coope
rării economice Internationale.

Art. 8. — Tovarășul Florea Dumi
trescu se eliberează din funcția de 
ministru al finanțelor.

Art. 9. — Tovarășul Paul Nicu- 
lescu. viceprim-ministru al guvernu
lui, se numește în funcția de minis
tru al finanțelor.

Art. 10. — Tovarășul Gheorghe
Cioară, viceprim-ministru al guver
nului. se numește în funcția de mi
nistru al construcțiilor industriale.

Art. 11. — Tovarășul Emil Drăgă- 
nescu se eliberează din funcția de 
viceprim-ministru al guvernului și 
se numește in funcția de ministru al 
sportului.

Art. 12. — Tovarășul Virgil Cazacu 
se numește în funcția de viceprim- 
ministru al guvernului.

Art. 13. — Tovarășul Nicolae Doi- 
caru se eliberează din funcția de 
prim-adjunct al ministrului de in
terne și se numește în funcția de 
ministru al turismului.

Art. 14. — Tovarășul Ion Stănescu 
se eliberează din funcția de vice
prim-ministru al guvernului și se
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și numiri

numește în funcția de ministru 
secretar de stat la Ministerul Con
strucțiilor Industriale.

Art. 15. — Tovarășul Cornel Ones- 
cu se numește în funcția de prim- 
vicepreședinte, ministru secretar de 
stat la Comitetul de Stat al Planifi
cării.

Art. 16. — Tovarășul Ilie Rădulescu 
se numește in funcția de ministru 
secretar de stat la Ministerul Aface
rilor Externe.

Art. 17. — Tovarășul Richard Win
ter se numește in funcția de ministru 
secretar de stat la Ministerul Apro
vizionării Tehnico-Materiale și Con
trolului Gospodăririi Fondurilor Fixe.

Art. 18. — Tovarășul Tudor Postel- 
nicu se numește în funcția de minis
tru secretar de stat la Ministerul de 
Interne și șef al Departamentului 
securității statului.

Art. 19. — Tovarășul Ion Savu se 
numește în funcția de adjunct al mi
nistrului de interne și secretar al 
Consiliului Politic al Ministerului de 
Interne.

Art. 20. — Tovarășul Ioachim Moga 
se eliberează din funcția de prim- 
vicepreședinte al Consiliului Organi
zării Economico-Sociale.

Art. 21. — Tovarășul Vasile Potop 
se eliberează din funcția de prim- 
vicepreședînte al Comitetului pentru 
Problemele Consiliilor Populare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

DECRET 
pentru modificarea decretelor 
de organizare și funcționare 

ale unor ministere
Consiliul de Stat al Republicii So

cialiste România decretează :
Art. I. — Pe data prezentului de

cret, in cadrul Ministerului de Inter
ne se înființează Departamentul 
securității statului, condus de un 
ministru secretar de stat, care este 
șeful departamentului.

Atribuțiile, organizarea și funcțio
narea Departamentului securității 
statului se stabilesc prin decret al 
Consiliului de Stat.

Art. II. — Articolul 22 alineatul 1 
din Decretul nr. 130/1972 privind în
ființarea. organizarea si funcționarea 
Ministerului de Interne., cu modifi
cările ulterioare, va avea următorul 
Cuprins :

„Art. 22. — Ministerul de Interne 
are' in- conducerea sa un-ministrurun 
ministru secretar de stat, care este 
șeful Departamentului securității

statului, un prim-adjunct al minis
trului. patru adjuncti ai ministrului, 
din care unul este secretarul Consi
liului Politic al Ministerului de In
terne. si trei secretari de stat".

Art. III. — Articolul 24 alineatul 1 
din Decretul nr. 303/1971 privind în
ființarea. organizarea și functionarea 
Ministerului Aprovizionării Tehnico- 
Materiale și Controlului Gospodăririi 
Fondurilor Fixe, cu modificările ul
terioare, va avea următorul cuprins :

„Art. 24. — Ministerul Aprovizio
nării Tehnico-Materiale și Controlu
lui Gospodăririi Fondurilor Fixe are 
în conducerea sa un ministru, un 
ministru secretar de stat, patru ad
juncti ai ministrului, din care unul 
este inspector, general de stat si unul 
director general al Direcției generale 
a rezervelor de stat".

Art. IV. — Articolul 7 alineatul 1 
din Decretul nr. 650/1969 privind în
ființarea. organizarea și functionarea 
Ministerului Construcțiilor Industria
le. cu modificările ulterioare, va avea 
următorul cuprins :

„Art. 7. — Ministerul Construcțiilor 
Industriale are în conducerea sa un 
ministru, un ministru secretar de 
stat, un prim-adjunct al ministrului 
și patru adjuncti ai ministrului, din 
care în conducerea Departamentului 
de constructii-montaj pentru indus
tria chimică și rafinării un prim-ad
junct al ministrului și un adjunct al 
ministrului".

Art. V. — Președintele Consiliului
. National, pentru .Educație Fizică și ‘ 

Sport este șl ministru' al sportului, ■ 
membru al guvernului.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Combinatul de produse sodice Govora

PROGRESUL TEHNIC ASIGURA IMPORTANTE SPORURI DE PRODUCȚIE
Fată de prevederile de 

plan pentru cel de-al trei
lea an al actualului cin
cinal. colectivul de oa
meni ai muncii din cadrul 
Combinatului de produse 
sodice Govora și-a spo
rit sarcinile cu produse 
în valoare de peste 75 
milioane lei. Această su
plimentare — ne spunea 
ing. Vasile Săndulescu, 
directorul combinatului — 
a fost determinată de 
faptul că personalul nos
tru muncitor si-a reana- 
lizat cu mult simt de 
răspundere toate posibili
tățile de care dispune si 
cu ocazia adunării gene
rale s-a angajat să reali
zeze în plus o producție 
fizică de 12 milioane lei.

Astfel, printre altele, se 
vor fabrica peste plan 
2 500 tone sodă caustică, 
1 000 tone silicat de sodiu 
lichid etc. Toate aceste 
depășiri se vor realiza, pe 
de o parte, prin creșterea 
indicelui de utilizare a 
instalațiilor și masinilor- 
unelte al căror coeficient 
de exploatare va atinge 
în acest an peste 90 la 
sută, iar pe de altă parte 
prin introducerea pe sca
ră tot mai largă a pro
gresului tehnic.

Din complexul pro
gram de măsuri stabi
lit în acest scop am 
retmut sistematizarea in
stalației de granulare-ră- 
cire și transport al silica- 
tului de sodiu, automati

zarea complexă a electro- 
filtrelor de la instalațiile 
de sodă II și III, extin
derea automatizării în ex
ploatarea tobelor de stin
gere a varului ș.a.

Pentru acoperirea nece
sarului de piese de 
schimb, colectivul de 
muncă din secția mecani
că și-a asigurat, cu forte 
proprii. întreaga docu
mentație tehnică pentru 
realizarea, prin autodota- 
re. a peste 80 de repere, 
subansamble și piese de 
schimb prevăzute initial 
a fi importate. Se are in 
vedere optimizarea insta
lațiilor de pompare din 
combinat, respectiv, înlo
cuirea pompelor supradi

mensionate și mari con
sumatoare de energie e- 
lectrică cu altele mai co
respunzătoare. Receptivi 
la această idee, muncito
rii de la secția electrouti- 
iități. condusă de frig. Ma
rin Marinoiu. au trecut Ia 
materializarea ei. esti- 
mindu-se că în 1978 con
sumul de energie electri
că va fi redus cu peste 
200 000 lei. Toată această 
paletă de preocupări de
monstrează că la Govora 
chimiștii sînt, hotăriti să 
finalizeze un amplu pro
ces de modernizare a pro
ducției.
Ion STANCIU 
corespondentul „Scînteii"

Cea mai mare stație de
Pe platforma industrială a între

prinderii metalurgice de metale ne
feroase din Baia Mare a fost dată in 
exploatare cea mai mare stafie de 
epurare și neutralizare a apelor rezi
duale acide din bazinul minier și me
talurgic al județului Maramureș. 
După cum se știe. I.M.M.N. este una , 
din cele mai mari consumatoare de 
apă dintre unitățile industriale din 
această parte a tării, iar dezvoltarea 
an de an a capacităților sale de pro

neutralizare a apelor reziduale din județul Maramureș
ducție a impus luarea unor măsuri 
corespunzătoare de utilizare econo
micoasă a apei industriale și de pre
venire a poluării cu ioni de metale 
grele a apelor evacuate (zinc, plumb, 
cupru, fier). Această nouă stație, 
pentru realizarea căreia s-au investit 
57,6 milioane lei, dispune de instala
ții de mare capacitate — 690 mc de 
apă pe oră — pentru neutralizarea 
apelor acide (dezarsenizare și epura
rea apelor de xantați), separarea so

lidelor din suspensii, precipitarea nă
molurilor, eliminarea uleiurilor, pre
cum și pentru reclrcularea in proce
sul industrial a apelor recuperate pe 
această cale. începind din acest an, 
toate apele de pe platforma indus
trială. inclusiv cele provenite din 
ploi, vor fi captate și trecute prin 
filtrul instalațiilor, realizîndu-se in 
acest fel și o mare economie la con
sumul de apă industrială. (Gh. Susa).
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în librării a apărut o. car
te despre Universitatea din 
Iași, al cărei conținut, ine
dit, îndeamnă puternic la 
reflecție. Este vorba de 
cartea lui Stelian Neagoe, 
intitulată „Triumful ra
țiunii împotriva violen
tei", apărută, nu de mult, 
în editura ieșeană „Juni
mea". Pentru aprecierea 
ei justă sint necesare cîteva 
precizări.

Prin poziția lor în viata 
unei colectivități umane, 
institutele de invățămint 
superior sint chemate să 
orienteze opinia publică in 
probleme nu numai științi
fice, dar si social-politice. 
Această chemare trebuie 
urmată în toate împrejură
rile, cu atît mai mult însă 
în momente grele. — cum 
au. fost cele interbelice — 
cînd oamenii, fie ca indi
vizi, fie în grup, se lasă 
conduși în manifestările lor 
de interese meschine și, ac- 
tionind in conformitate cu 
ele. devin primejdioși atit 
pentru alții sau pentru alte 
grupuri, cît și. mai ales, 
pentru colectivitatea în
treagă. Aceasta se întîm- 
plă atunci cînd, din cauza 
unor evenimente de mari 
proporții, se tulbură apele, 
și cei interesați caută să 
pescuiască în ele.

Primul război mondial a 
avut și astfel de consecin
țe, și nu numai in țările 
care au participat la aceas
tă încăierare de dimensiuni 
necunoscute pînă atunci. în 
România s-au produs, 
în acea vreme, ca pre
tutindeni, de altminteri, 
frămîntări adinei, dintre 
care cele mai multe s-au 
dovedit, pînă la urmă, a fi 
binefăcătoare prin rezulta
tele dobindite. Pot aminti, 
din domeniul vieții politice, 
împroprietărirea țăranilor, 
votul, universal. Aceste rea
lizări nu conveneau vechi
lor partide, nici chiar ce
lui liberal, care contribuise, 
de nevoie, în mare mă
sură la înfăptuirea celor 
două reforme. Nemulțu
mirea și-au manifestat-o 
mai tirziu, prin fapte, înșiși 
național-țărăniștii. care, ca 
organizație politică, au 
avut numai de cîștigat. 
Probă, atitudinea lor, chiar 
cind se găseau la condu
cerea tării, în proble
mele universitare, prin ni
mic diferită, în fond, de a 
liberalilor, ca să nu mai 
vorbesc de averescani, care 
nu contau serios în viata 
noastră politică.

Autorul volumului „Tri
umful rațiunii împotriva 
violenței", întemeiat pe o 
cantitate enormă de docu
mente. toate inedite, înfăți
șează lupta dusă între cele 
două războaie de Universi
tatea din Iași pentru apă
rarea adevărului, dreptății 
si libertății contra dușma
nilor ei interni. Se știe că 
antisemitismul a luat naș
tere, din păcate, in orașul

„Daciei literare". „Convor
birilor literare". „Contem
poranului" și al altor pu
blicații care i-au făcut cin
ste Iașiului și. prin el. între
gii noastre țări. „Creatorul" 
acestui curent nefast a fost 
profesorul de jalnică amin
tire A. C. Cuza. în tine
rețe socialist. chipurile, 
probabil neluat în seamă și 
de aceea transformat în 
adversar al socialismului, 
cu șanse mai multe de a 
avea succes. în fata cui. 
n-avea importantă.

Dacă înainte de primul 
război mondial succesul ur
mărit de el a fost a- 
proape inexistent, fiindcă

tre ei pentru... întîietate) 
că au fost „nașii" gardis- 
mului. Sprijin foarte serios, 
de natură și financiară, au 
avut și de peste graniță, 
mai cu seamă , după ascen
siunea lui Hitler. în sfîrșit. 
Carol al II-lea i-a ajutat 
pe politicieni cît a putut 
cu... autoritatea sa monar
hică.

Titlul cărții lui Stelian 
Neagoe. cercetător la Insti
tutul de studii istorice și 
social-politice de pe lingă 
C.C. al P.C.R., sună, cum 
am văzut. „Triumful...". A- 
cest cuvint însemnează, 
cum știm, sfîrșitul cu bine 
a] unei lupte. Titlul cores

Pornind de la 
o carte despre 
Universitatea 

ieșeană
însemnări de acad. lorgu IORDAN

adepții iui. puțini numeroși 
și. din cauza insuficientei 
lor intelectuale și mai pu
țin vrednici de luat in sea
mă, odată cu încheierea 
păcii, problemele, multe și 
grele, în frunte cu cele de 
ordin economic, pe care le 
punea refacerea tării, i-au 
înlesnit propaganda. în sine, 
prin conținutul ei. mai de
grabă ridiculă. printre stu
denții cu totul nepregătiți 
să înțeleagă, fie și aproxi

mativ rostul agitațiilor, nici 
măcar din punctul lor 
de vedere egoist. Majorita
tea copleșitoare a lor și. 
lucru la fel de important, a 
profesorilor universității lui 
Alexandru Ioan Cuza și 
Mihail Kogălniceanu i-au 
tinut, timp de două zeci 
de ani, piept cu dîrzenie. 
Și nu numai lui. ceea ce 
nu era deloc greu. Au ți
nut piept copiilor lui sufle
tești. care au fost gardiștii, 
conduși de jalnicul lor 
„căpitan" Corneliu Zilin- 
schi, devenit Corneliu Ze- 
lea-Codreanu. Nici acesta 
n-ar fi fost mult mai pri
mejdios dacă, nu l-ar fi 
susținut, adesea pe fată, 
chiar la guvern fiind, par
tidele politice, printre ele 
național-țărănești, ai cărui 
șefi între șefi — mă re
fer la Tuliu Maniu și Al. 
Vaida-Voievod — se min- 
dreau (ba se și certau in

punde perfect conținutului 
acestei lucrări de peste 500 
de pagini. Lupta a fost 
dusă de Universitatea din 
Iași, înainte de toate, con
tra inamicilor ei interni, 
A. C. Cuza.. susținut, mai 
mult în ascuns - (cu o sin
gură excepție : Corneliu 
Șunuleanu), de un număr 
redus de profesori și stu- 
denți-gardiști. cu care s-au 
aliat, pină la urmă, si cu- 
ziștii propriu-ziși. în total 
o minoritate. în comparație 
cu masele de studenti de- 
mocrați.

Lupta este descrisă în 
carte cu o minuțiozitate și 
exactitate uimitoare. Citito
rul are. într-adevăr. senti
mentul1 că asistă la o luptă, 
și aceasta, datorită faptu
lui că tot ce se intîmplă 
rezultă din acte, din docu
mente oficiale. Stelian Nea
goe le-a studiat la fata lo
cului. Nici o apreciere și 
nici un comentariu din par
tea autorului nu se abat 
de la textele reproduse tot
deauna întocmai, cu hu
mele ' participanților la șe
dințele Senatului universi
tar și ale Marelui Colegiu 
(forul suprem, alcătuit din 
totalitatea profesorilor ti
tulari).

Dacă eroul colectiv ai 
luptei descrise in carte, 
duse cu curaj și. pînă la 
urmă, cu succes., este Uni

versitatea din Iași, purtă
torul ei de cuvint a fost 
profesorul, de origine țără
nească ardelenească. Tra
ian Bratu. rector. în mai 
multe rînduri, începînd din 
1921, și pînă in 1938. Dîrze- 
nia lui nemaiîntîlnită — 
nu exagerez absolut deloc 
folosind acest epitet — iz
vora din convingerea, pe 
care a avut-o. cu siguranță, 
fie și vag. încă din copilă
rie. că omul, ca să merite 
acest titlu de glorie auten
tică. trebuie să creadă în 
adevăr. în dreptate si în 
libertatea de a se mani
festa ca membru al socie
tății in care trăiește. La a- 
ceasta s-a adăugat marea, 
neșfîrșita lui omenie, care 
îl făcea să se simtă legat 
de toti semenii săi. să le 
înțeleagă nevoile justificate 
și să-i ajute, după puteri, 
la satisfacerea lor. Așa se 
explică. între altele, faptul 
că, din punct de vedere di
dactic. adică educativ, în 
toate sensurile el a fost cel 
mai bun profesor al uni
versității ieșene. (Vorbesc 
în deplină cunoștință de 
cauză, ca fost elev si. mai 
tirziu. coleg al său la Fa
cultatea de litere). Acest 
spirit de pedagog înnăscut 
apărea la el și în discuțiile, 
nenumărate și îndelungate, 
cu studenții recalcitranți, 
pe care căuta, cu răbdare, 
sări convingă de greșelile 
comise sau pe cale de a le 
comite.

Curajul cu care a luptat 
ca dascăl și. atîția ani. ca 
rector al universității, l-a 
manifestat Traian Bratu și 
ca martor în două procese 
politice cunoscute de isto
rie, Primul, cel intentat 
fostului său student. Timo- 
tei Marin, judecat la Bucu
rești. celălalt, al profesoru
lui Petre Constantinescu- 
Iași. judecat la Chișinău 
in 1936. Cartea lui Stelian 
Neagoe se ocupă pe larg 
de aceste procese. Depozi
ția martorului la al doilea 
dintre ele este reprodusă, 
partial, în cîteva pagini. 
Gardiștii nu puteau înțe
lege. din cauza obtuzității 
și fanatismului lor sălbatic, 
acțiunile unui om drept, 
și au văzut în el un duș- 
rn’an nu numai al lor. ci și 
al... tării. Așa se explică 
încercarea de a-1 asasina 
în seara zilei de 1 martie 
1937. încercare neizbutită 
material vorbind, dar bo
gată în urmări din punct de 
vedere moral. Trei ani mai 
tirziu avea să închidă 
ochii, zdruncinat sufletește, 
acest exemplar rarisim de 
umanitate.

Stelian Neagoe merită 
recunoștința noastră a tu
turor pentru munca sa cu 
adevărat nobilă, in sensul 
înalt al cuvintului. care, 
prin produsul ei, cartea de 
fată a scris o pagină de 
neuitat în istoria culturală 
și politică a României din
tre cele două războaie mon
diale.

Spectacole teatrale la Timișoara
„Piatră la rinichi" de Paul EVERAC

Lucrat cu dăruire, cu 
spirit de echipă, spec
tacolul cu piesa „Pia
tră la rinichi" este o 
nouă dovadă a cunos
cutei. și remarcabilei 
considerații de care 
Paul Everâc se bucură 
la Naționalul timișo
rean.

De fapt, e vorba 
de mai multe pie
tre — decit ne-ar lăsa 
titlul să ghicim — 
în piesa lui Everac. De 
piatra seacă din care 
cineva înțelege să facă 
rost de un post — lo
vind într-un om. De o 
înlănțuire de compli
cități, Ceea ce consti
tuie o piatră de teme
lie. Și desigur de 
o piatră care-1 face pe 
erou, Virgil Urechea- 
tu. să sufere de dure
re. Piatra la rinichi 
este o metaforă a ca
racterului nociv al 
atmosferei create de 
un Farfuz. Strungă, 
Hărăbaie. înnobilată 
de Everac cu germe
nii revoltei, dreptății 
și ordinii, tot ea este 
un catalizator al acțiu
nii, Căci „boala puri
fică și pînă la urmă 
iscă o forță cumplită 
de a-i rezista". Iar U- 
recheatu țipă si țipe
tele lui încep să fie 
auzite.

Susținut de cunoscu
ta șa dispoziție muș
cătoare, dar si de o 
bună înțelegere a ra
porturilor dintre tare 
si. progresul moral, 
de credința în șan
sa luptei pentru 
triumful binelui, aici și 
acum. Everac nu ge
neralizează. El nu spu
ne. e drept, „cîteoda- 
tă“. Dar spune clar : 
„unii". Alături de per
sonajele incriminate el 
știe să îi releve pe 
ceilalți: rezistenții. in
transigenții și. prin ei, 
să argumenteze con

vingător forța morală 
a societății noastre.

Spectacolul Teatru
lui Național din Timi
șoara în regia lui Dan 
Radu Ionescu e lucrat 
cu o profesionalitate 

,ce răspunde tuturor 
solicitărilor comediei 
riu o dată potențîndu-i 
valorile. în cadrul

scenografic propus de 
Doina Almășan Popa, 
personajele evoluează 
alert, intr-un ritm bine 
susținut. contrapunc- 
tînd (uneori ironic, cel 
mai adesea satiric) o 
mișcare naturală și una 
mecanică. Se creează 
deliberat o ideală 
atmosferă, realistă și 
convențională în a- 
celasi timp. în care ac
torii fructifică obser
vația minuțioasă a u- 
nor tipuri și ticuri din 
viată pentru a crea 
fantoșe satirice memo
rabile. Remarcabilă în 
acest sens este compo
ziția inspirată (ames
tec de prostie agresivă 
și viclenie periculoa
să. umilință falsă si a-

devărată). executată 
foarte minuțios, cu o 
precizie deosebită de 
Miliaela Murgii. Pină 
să rămină cu adevărat 
Farfuz. directorul in
terpretat de Horia Io
nescu are eleganta, 
distincția, elasticitatea 
și suplețea necesare. 
Foarte bune roluri (cu 
stop cadre expresive, 
bine studiate) creează 
Ștefan Mării (Strun
gă), Radu Avram 
(Hărăbaie), Gheorghe 
Patru (Peșcheșeanu). 
Urmărim, alături de ei, 
cu plăcere. în apariții 
pe cît de scurte pe a- 
tît de expresive, pe E- 
lena loan. Coca Iones
cu. Viorica Cernucan, 
Anatolic Cobet. Ca.mil 
Georgescu. Victor O- 
dillo Cimbru sau pe 
tinerii Grete Avram. 
Eugen Cristea. Nușa 
Nistor Micu. Cei doi 
ințerpreți ai persona
jelor pozitive. Traian 
Buzoianu și Lucia Do- 
roftei Moli, sint cuce
ritori prin felul in 
care își gîndesc rolul 
(pe dominante de na
turalețe și căldură, ne- 
lipsindu-1 însă de in
flexiuni grave si acu
zatoare) și prin modul 
în care se integrează 
atmosferei generale a 
spectacolului.
Natalia STANCU

luții nefuncționale ori 
discutabile din punct 
de vedere artistic.

Premiera pe țară a 
noii piese a lui To
mory este un cvasi- 
musical, formulă ce 
necesită din partea ac
torilor disponibilități 
pentru muzică, dans 
și chiar pantomimă. 
Este demn de subli
niat faptul că Tiimory 
respectă in travaliul 
său regizoral legea 
fundamentală a mu- 
sicalului, anume aceea 
că textul, muzica și 
coregrafia trebuie să 
alcătuiască un tot ar
monios. Ca rezultat al 
acestei viziuni regizo
rale ferme, elemen
tul muzical — creat 
de cunbscutul tandem

folkist Jozsa Erika — 
Horvăth Kâroly din 
motive ale melosu
lui popular maghiar 
din România — cin
tat la vechi instrumen
te populare, are in 
mecanismul spectaco
lului un rol bine de
finit, acela de a ma
jora conținutul, altmin
teri percutant, al dia
logului suculent.

Din distribuția aces
tei noi producții a Tea
trului maghiar timi
șorean se detașează 
debutul tinerei Kilyen 
II ka. Tinăra actriță 
oferă un recital sur
prinzător de dezinvolt, 
plin de prospețime și 
ferit deocamdată de 
acea rutină, care mai 
contaminează pe a-

locuri interpretarea lui 
Makra Lajos. Reținem 
paleta interpretativă 
bogat colorată a lui 
Szelyes Imre, care în
țelege poate cel mai 
bine caracterul popu
lar al umorului degajat 
de piesa lui Tomory. 
Aceeași remarcă i se 
cuvine și lui Kofalvy 
Istvân și intr-Un rol 
de proporții mai re
duse lui Bogdan Ist
van. Pe Czego Terez 
am urmărit-o pină 
acum in mai multe 
roluri de drame. Dar 
in acest spectacol do
vedește că din evan
taiul său de mijloace 
nu e absentă croma
tica comediei.

AI. COVACI

„Meșterul lakob și copiii săi"
de Adam MULLER-GUTTENBRUNN

în prelucrarea scenică a dramaturgului Hans Kehrer

„SCHUBERTIADA"

„Testamentul" tomory Peter

Stagiunea muzicală a Radiotele- 
viziunii prinde din nou viață. Ulti
mul concert — un „concert perpti- 
tuum". extraordinar., numit „Schu- 
berliada" —■ a fost, realmente, un 
eveniment artistic. Ideea nu este 
nouă, a fost lansată in stagiunea 
1976—1977 și a prins rădăcini de la 
primele manifestări. (Ne amintim 
de concertele perpetuum ..Mo
zart", „Johann Strauss." — de ase
menea reușite), „Schubertiada" a 
venit să cinstească „Anul Schubert", 
pentru că in 1978 se Împlinesc 150 
de ani de la moartea marelui mu
zician.. Ciclul de lieduri „Călătorie 
de iarnă" sau simfoniile a VII-a. a 
V-a — „Neterminata", dau expre
sie cu măiestrie dragostei creato
rului lor pentru cântecul simplu 
popular.

Schubert — un „clasic" al ro
mantismului. compozitorul Vienei 
începutului de veac‘XIX este astăzi 
pretutindeni cintat. iar la concer
tele „Schubert" sălile sint tot
deauna arhipline.

Așa a fost și la „Schubertiada"

Râdioteleviziunii. Un „concert per
petuum" deci, care a început la 
ora 18,30 și a durat 4 ore. Un pro
gram vast din care se puteau alcă
tui trei seri de muzică. S-au as
cultat : Fantezia in fa minor op. 
108 pentru pian la patru iniini 
(binevenită reîntoarcerea Sandei 
Bobescu pe podiumul de concert, 
alături de Eduardo Ricci). liedu
rile corale „Cinice de leagăn". 
„Trandafirul de pe cîmpic" (am 
aplaudat Corul de copii âl Radio- 
televiziunii). uvertura „Rosamun- 
da“. Și orchestra simfonică a Râ
dioteleviziunii a fost mai bine 
strunită, mai concentrată ca la ul
timele apariții, dăruind Simfoniei 
a V-a in si bemol major, și mai 
ales Simfoniei a VII-a în si mi
nor. ..Neterminata". o anume 
prospețime, o desfășurare echilibrat 
tensionată cu colorarea discretă a 
momentelor lirice, cu sublinierea, 
strălucirii ritmurilor vii. ardente.1 
a temelor sclipitoare.

Cîteva remarcabile prezențe : 
Emilia Petrescu (alături de Nicolae

Dosă — corn, Peter ' Grossman :— 
pian). Varujan Cozighian (cu 
Rondo-ul in si minor op. 70 pentru 
vioară și orchestră). Gh. Crăsnaru 
(cu Serenada pentru voce si or
chestră), Martha Kessler (în cele
brele lieduri „Rîsul și plînsul" si 
„Călătorul"). A fost prezent „Ma
drigalul". care a interpretat cu mă
iestrie celebre lieduri corale (reți
nem varianta orchestrală, alcătuită 
cu multă pricepere de Doru Po- 
poviei) binecunoscutele: ..Se
renada". „Noaptea". „Teiul". 
„Păstrăvul".

Un program bine echilibrat, pa
gini schubertiene pentru soliști, 
cor. orchestră. O antologie repre
zentativă a . creației lui Schubert. 
Un portret. „Schubert" semnat si 
de muzicologul George Sbîrcea. 
prezentator al concertului, care a 
oferit nu o lecție aridă, ci o prele
gere eseistică, plină de culoare, o 
elegantă invitație spre marea 
muzică.

Smaranda OȚEANU

„Testamentul", pre
mieră pe țară — pe 
scena Teatrului ma
ghiar de stat din Timi
șoara — demonstrea
ză faptul că Tomory 
Peter a parcurs de la 
debut o traiectorie as
cendentă. Mijloacele 
sale de expresie au. de
venit mai mature vă
dind un mai. pro
nunțat simt al echi
librului. Abordînd ge
nul dificil al farsei sa
tirice de factură popu
lară, Tomory fructi
fică ingenios experien
țele genului, pentru e- 
dificarea unei structuri 
dramaturgice de o re
marcabilă prospețime.

Motivul prelucrat de 
Tomory. nu este, desi
gur, nou. Inedită e, in 
schimb, perspectiva din 
care autorul exami
nează, cu detașare, 
maliție și ironie ustu
rătoare, agitația frene.- 
tică din jurul sacului 
cu bani. Din sfera de 
amb.iții a piesei nu lip
sește, așadar, aceea de 
a contribui la eradica
rea tarelor morale.

Prima ipostază , sce
nică a „Testamentului" 
est^ un spectacol de 
autor, -piesa fiind pusă

în scenă de autorul 
însuși. Faptul că di
recția de scenă este

semnată de Tiimory 
Peter (scenografia : 
Winterfeld Sânilor), a- 
sigură reprezentației 
condiția transcrierii 
spectacologice exacte a

sensurilor incorporate 
de textul dramatic. 
De altfel, Tomory — 
care este regizor prin 
instrucție — își tra
tează piesa cu auto
exigență cuvenită, eli- 
minînd din text vege
tația parazitară, urmă
rind consecvent as
pectul esențial al șce- 
nicității. Astfel se face 
că Cea dinții punere in 
scenă a „Testamentu
lui" este un spectacol 
alert, dinamic, străbă
tut de un umor sănă
tos și robust, fără so

Actuala stagiune a 
Teatrului german de 
stat din Timișoara a 
ținut seama la stabi
lirea repertoriului de 
o dublă aniversare : 
25 de ani de activitate 
a primei scene de 
limbă germană din 
epoca socialismului și 
omagierea celor 125 
de ani de la nașterea 
scriitorului Adam Miil- 
ler-Guttenbrunn, năs
cut în Banat.

Spectacolul cu pie
sa Meșterul lakob și 
copiii săi, care a des
chis stagiunea, este o 
reușită prelucrare sce
nică a unui roman 
scris de autorul 
omagiat. Dramaturgul 
Hans Kehrer a intuit 
cu< finețe valențele 
potențiale ale roma
nului lui A. Miiller- 
Guttenbrunn. confe- 
rindu-le culoare și 
expresivitate intr-un 
context dramatic bine 
echilibrat. Autor al 
mai multor piese cu 
subiecte din viața 
populației bănățene, 
dramaturgul timișo
rean a adîncit viziu
nea social-psihologică 
a subiectului. strîn- 
gînd firele conflictului 
in jurul soartei tine
rei Susi Weidmann. 
Drama trăită de fiica 
meșterului lakob se 
găsește sub semnul 
deosebirilor generate 
de avere, al goanei 
după, avuție și mai ales 
după pămintl

In regia lui Margot 
Giittlingcn si decorul 
de Kovacs Ferenc, 
spectacolul realizează 
situații dramatice pu
ternice. cu. personaje 
antrenate într-un alert 
și bine dozat ritm 
scenic. Cea mai sesi
zantă reușită a spec
tacolului ni s-a părut 
însă a fi organizarea 
actorilor într-un joc 
de echipă. In acest ca
dru. merită amintită 
prezenta tinerei actri
țe Adele Radin (Susi) 
care. dovedește fine
țe temperamentală și 
largi posibilități psi
hologice în interpre
tare. Pătrunse de o 
anumită vibrație a 
tragicului, impregna
te de demnitate u- 
tnană — așa ne apar 
rolurile interpretate 
de Peter Schuch (meș

terul lakob) și de 
Ildiko Jarcsek-Zamfi- 
rescu (Eva). Prin for
ța artistică a unor 
caractere deosebite 
sînt notabile rolurile 
realizate de Irmgard 
Schati (bunica) și Io- 
sef Jochum (Kaspar 
Luckhaup). Dintre in- 
terpreții de care spec
tatorul își amintește 
putem numi, de ase-

menea, pe Friedrich 
Schifha (Cristoph), 
Horst Strasser (Mathes 
Wdrle), Helga Sandhof 
(Mali), .Tulius Vollmer 
(pastorul) etc.

Ajutat și de text, 
Julius Vollmer (Dem) 
construiește prin miș
care. gesturi și pres
tanță o figură de di
rector mereu ocupat, 
conștient de lipsurile 
sale, dar care își iu
bește cu patimă mun
ca. Jocul actriței Hel
ga Sandhof (Meri) po
tențează insă tocmai 
acele trăsături care 
transformă conflictul 
de familie într-o de
monstrație de con
tradicții _ ireductibile. 
Bernd Bomches (Al) 
dovedește inventivita
te în redarea unei noi 
variante de „fecior de 
bani gata". Inge Meyer- 
Voiculescu (Liz) în
cearcă să facă credi

bilă transformarea e- 
roinei. Nu in ultimul 
rind. trebuie să amin
tim prezenta plăcută 
pe scenă a lui Peter 
Schuch.

Spectacolul se im
pune prin marea lui 
capacitate de comuni-' 
care directă cu publi
cul. prin dăruirea ac
torilor și prin realiza
rea unor scene de 
viață autentică de 
care nu e capabilă 
decit o echipă bună 
de teatru. Aspect con
firmat și în alte pre
miere ale stagiunii in 
curs, cum ar fi. bună
oară, aceea cu „Viață 
particulară" de Ovidiu 
Genaru.

Am reproșa însă 
spectacolului cu a- 
ceâstă piesă, in tradu
cerea Charlottei Mi- 
litz, pe scena Teatru
lui german de stat din 
Timișoara, faptul că 
regia (Horst Strasser), 
considerînd lucrarea ca 
o structură finită, nu 
a reușit, peste tot, să 
colaboreze cu autorul 
în direcția Îmbunătă
țirii calităților ei sce
nice. De aici decurg 
realizările, dar si une
le scăderi ale specta
colului (scenografia : 
Traian Zarhfirescu). 
Piesa contemporană 
cere o colaborare mai 
strinsă cu autorul, so
licită tuturor realiza
torilor spectacolului, 
inclusiv regiei, o par
ticipare artistică crea
toare într-un context 
unitar de cerințe și de 
viziune dramatică.

Alfred HEINRICH , 
__________________>

bbbbbbb^^bb^bb^bbbbb
în gindirea social-politică contem

porană se manifestă insistent în ul
timele decenii tendința apariției unor 
curente care, puternic inspirate de 
cele anterioare, țin sau încearcă șă 
se delimiteze de acestea — fapt ex
primat si de adoptarea nu fără osten
tație a particulei „neo". Astfel, de 
la liberalism s-a format neoliberalis
mul. de la conservatorism — neo- 
conservatorismul. de la stingă clasi
că — noua stingă.

Recent, la Paris un grup de tineri 
autori, foști participanți la mișcările 
de tineret din mai 1968, pro
pune o creație care dacă ar fi să 
ne luăm după cum a ; fost ea de
numită — „Noua filozofie" — ar 
însemna nu o înnoire a unui curent, 
a unei doctrine, ei a filozofiei în 
general, cu alte cuvinte ei recoman
dă un mod diferit de a privi lu
mea. Din 1975 și pină în prezent „ti
nerii autori" au scris nu mai puțin de 
14 lucrări. Purtînd titluri șocante, 
cum ar fi „Barbaria cu fața umană" 
(Bernard-Henri Levy). „Bucătăreasa 
și canibalul", „Maeștrii gînditori" 
(Anțlre Glucksmann), „Marx e mort" 
(Jean Marie Benoist), „Tirania, ra
țiunii" (Phillipe Dolle) etc., benefi
ciind de o publicitate zgomotoasă, 
ele au devenit peste noapte bestse- 
luri în capitala franceză, „Creația" a- 
cestor autori a determinat reacții 
contradictorii, a generat vii dispute. 
Mulți gînditori — și aceștia formează 
majoritatea — dezaprobă viu „noua 
filozofie", reproșîndu-i nu atît pre
ocuparea exclusivă pentru insolit, 
pentru paradox și idei șoc, cit, în
deosebi, lipsa de idei originale, fina
litatea reacționară a construcției 
lor teoretice,

„Noii filozofi" par preocupați de 
a zugrăvi fenomenele negative la care 
a dat naștere puterea, atunci cînd a 
îmbrăcat forme abuzive. Ei scormo
nesc și stăruie cu deosebire asupra 
fenomenelor de acest gen petrecute 
într-o anumită perioadă în unele țări 
socialiste. Sofismul interpretării, fi
nalitatea ei reacționară apar evident 
din faptul că asemenea fenomene 
sint tratate nu ca deformări sau cor
puri străine naturii socialismului, pe 
care înseși societățile respective le-au 
dezvăluit și condamnat — ci drept 
componente organice. consecințe 
„inevitabile" care ar însoți noua o- 
rinduire oriunde si în orice etapă a 
evoluției acesteia.

Dar în ce scop repun în discuție 
„noii filozofi" asemenea fenomene ? 
Care este motivația efectivă a criticii 
pe' care o întreprind ? încercind să 

răspundem la asemenea, întrebări, 
vom pătrunde de fapt în adevăratele 
mecanisme ale construcției1 „noii fi-' 
lozofii", vom înțelege adevărata ei 
finalitate, funcția reală pe care își 
propune să o îndeplinească. Pentru 
că. dacă autorii de care ne ocupăm 
nu promovează idei noi — dimpo
trivă. reiau din diferite unghiuri de. 
vedere teze reacționare arhicunoscu
te — felul cum este orientată demon
strația, concluziile pe care le degajă 
fac din „noua filozofie" up fenomen 
cu un rol politic și ideologic precis 
in strategia cercurilor conservatoare.

O primă idee pe care vor s-o acre
diteze „noii filozofi" este aceea că 
de la platonicieni pînă la marxiști, 
știința și filozofia nu au făcut decit 
să justifice și să contribuie la întă
rirea caracterului represiv, domina
tor al puterii. Pentru a-și întemeia 
această idee. Glucksmann distilează 
în același recipient ideologic concep
ții atît de diferite priri natura și te
lurile lor. precum filozofia fichteană 
a eului, idealismul hegelian, nihilis
mul nietzschean —care a inspirat 
teoria și practica hitleristă — ames- 
tecindu-le pe toate cu materialismul 
marxist. Conceptele cu care ope
rează sînt la fel de nebuloase ca 
și analogiile pe care ni le propune : 
credința, legea, rebeliunea, stăpî- 
nul etc. Dintr-o asociere atît de ar
bitrară, evident se poate deduce ori
ce, și autorul francez nu ezită să o 
facă. încercind să ne convingă că 
Fichte, Hegel, Nietzsche și Marx ar 
fi avut un „program comun", anume 
întemeierea unei științe a guvernă
rii. îndreptată „prin natura sa“ îm
potriva poporului ; o știință care riu 
numai că admite, dar chiar ar ur
mări separația între cei ce guver
nează și cei guvernați. Despre Marx. 
autorul menționat are și cuvinte de 
așa-zisă prețuire, afirmind că Marx 
este „cel mai operational dintre 
maeștrii gînditori", elaborînd o „ști
ință a marilor mijloace", o știință a 
dominației ; în condițiile în care des
pre Marx se afirmă că „primul face 
sistematică istoria stăpînirii lumii și 
societății ca o istorie care vine", toa
te acestea se transformă de fapt în 
învinuiri istorice la adresa întemeie
torului teoriei revoluționare, Marx 
devine, de fapt, ținta principală a cri
ticii întreprinse de „noua filozofie".

Aparent „noua filozofie" este în
dreptată împotriva oricărei puteri. 
Dar. în fapt. în întreaga sa esență și 
in întregul său conținut, ea pune 
semnul egalității între puterea poli
tică a unei minorități exploatatoare, 

folosită împotriva oamenilor muncii, 
și aceea pe care o exercită oamenii 
muncii, poporul însuși. Or. puterea 
oamenilor muncii este puterea majo
rității covirșitoare a populației, iar 
în procesul dezvoltării continue a 
democrației socialiste, al preluă
rii unor funcții ale statului de 
către societate, se ajunge la re
ducerea, la atrofierea elementelor 
ei de constrîngere și dominație. 
Astfel, puterea socialistă capătă un 
conținut și atribute noi. devine 
autodisciplină socială. Din puterea de

/fNoua filozofie" și vechi 
prejudecăți antisocialiste

a constrânge și reprima, fie chiar și 
o minoritate, in condițiile existenței 
claselor antagoniste — ea se trans
formă in puterea poporului intreg de 
a fi stăpin al propriei soarte, de a-.și 
făuri o viață i nouă, de a-și împlini 
aspirațiile de libertate și bunăstare.

Este semnificativ faptul că punînd 
semnul egalității între cele două ti
puri de putere, „noua filozofie" în
dreaptă atacul principal împotriva 
conceptului <le putere populară, de 
putere socialistă, în timp ce față 
de puterea capitalului, „tinerii filo
zofi" adoptă doar o poziție de con
testare formală. Toți cei care împăr
tășesc într-un fel sau altul ideea 
evoluției societății, ideea caracteru
lui obiectiv-necesar al progresului 
social sint considerați „dulci visători 
care cred încă în progres, în lumini". 
Potrivit opiniei „tinerilor filozofi", 
după fiecare moment de răscruce 
omenirea ar fi luat totul de la în
ceput. „Această societate pare con
damnată să repete la infinit actul său 
de naștere", afirmă Glucksmann.

Construcția teoretică a „noii filozo

fii" nu este întîmplătoare. Am zice 
chiar că ea este înălțată tocmai pen
tru a sprijini o concluzie dina
inte stabilită. Din moment ce toate 
revoluțiile de pină acum, raționează 
„noii filozofi", nu au făcut decit să 
întărească puterea, din moment ce 
statul, oricare ar fi esența sa. „pro
duce diferente și ierarhii". atunci 
însăși revoluția ar apărea inutilă, lip
sită de sens, pentru că ea nu ar face, 
în final, decît să întărească puterea ; 
orice luptă, de oricine ar fi inițiată 
și condusă, orice conținut social ar 

avea. ar alimenta întotdeauna o nouă 
putere ; orice revoluție împotriva 
statului ar regenera un alt apa
rat statal și mai puternic. Folo
sind aureola lor de foști participanți 
in mișcările studențești din 1968, 
autorii vor să convingă noua genera
ție că lupta politică, căutarea unui 
nou sistem ideologic și social trebuie 
abandonate. „Noi, ca unii care am 
făcut revoluția din mai 1968, vă pu
tem spune că era stupid și că n-o 
vom mai face".

O întrebare stăruie însă în mintea 
cititorului. Totuși, ce soluții oferă 
„noua filozofie" pentru multiplele 
probleme sociale cu care se confrun
tă lumea contemporană ? Dacă res
pinge revoluția ca mijloc de ac
țiune, ce anume preconizează ? Ni
mic altceva decît o lirică „rezisten
tă", printr-o „etică personală" și un 
sentiment al „datoriei morale". în 
zilele noastre, cînd structurile sociale, 
organizațiile politice au un rol atît 
de important în afirmarea indivi
dului, în inițierea unor schimbări de 
substanță pe plan social, „tinerii filo

zofi" preconizează o mică „revoltă", o 
„dizidență" contestatară care nu în
seamnă decît o mare capitulare și 
abdicare de la lupta pentru transfor
marea revoluționară a societății bur
gheze.

Desigur, predica „inutilității" lup
tei politice, a revoluției nu este deloc 
nouă. Iată, de pildă, ce afirmă teo
logul Raymond-Leopold Bruckber- 
ger : „Acum, deodată, aceleași lucruri 
spuse de alții într-un mompnt diferit 
sint înțelese și bine primite. Acesta 
este miracolul unei maioneze care se 

taie de 20 de ori, iar apoi brusc e 
gata“.

Cu voia cititorului, vom părăsi „mi
racolul maionezei" invocat de preo- 
tul-filozof pentru a stărui asupra unor 
cauze, mult mai prozaice și pămin- 
tești. După cum se știe, criza econo
mică mondială prelungită, încercările 
cercurilor imperialiste de a ieși din 
criză prin intensificarea exploatării 
maselor din propriile țări și totodată 
prin aruncarea consecințelor acesteia 
pe seama altor popoare au agravat 
problemele sociale din lumea capi
talului, Franța contemporană, de 
pildă, cunoaște 1,5 milioane șomeri, 
flagel considerat drept „maladia unui 
sistem economic aflat într-o criză 
profundă" ; o continuă accentuare a 
inegalităților de venituri (anul tre
cut, spre exemplu, profiturile mari
lor monopoluri au crescut cu 40 la 
sută, in timp ce puterea de cumpă
rare a salariului mediu a scăzut con
stant), o rapidă escaladare a infla
ției, a violentei, a crimei, a nesigu
ranței.

„Noua filozofie" a apărut tocmai 

in aceste condiții, cind evoluția so
cială in țările din Europa occiden
tală a pus la ordinea zilei efectua
rea unor prefaceri sociale adinei : 
cind se pune cu acuitate problema 
împrospătării conducerii politice a 
societății și a statului prin participa
rea comuniștilor, in general a forțe
lor de stingă ; cind forțele politice 
înaintate din aceste țări. în frunte cu 
partidele comuniste, au întreprins și 
întreprind ample cercetări, caută 
căi novatoare, întocmesc proiecte 
social-politice proprii pentru a reali
za in condițiile specifice ale unor 
țări avansate din punct de vedere 
economic, înnoiri care să răspundă 
necesităților dezvoltării sociale, să 
deschidă perspectivele unei evoluții 
către socialism. Este tocmai ceea ce 
a făcut să crească popularitatea a- 
cestor partide, influența lor în mase.

In acest context, cind lupta ideo
logică cunoaște o deosebită acuitate, 
este evident caracterul de replică, 
de ripostă al „noii filozofii", țelul 
său politic de a contracara influen
ța creseîndă a partidelor comuniste, 
de a îndepărta masele de la lupta 
socială, de a zădărnici speranța lor 
intr-o societate mai dreaptă.

Adevăratul substrat al „noii filo
zofii" este dezvăluit chiar de cei ce 
au lansat-o. Răspunzînd unor apre
cieri ce priveau lucrările „noilor fi
lozofi" doar ca o critică la adresa 
stingismului, unul dintre „tinerii au
tori". Bernard-Henri Lăvy. declară 
fățiș : „Aceasta nu este o filozofie 
antlstîngistă. Ea este antisocialistă, 
constituind un mijloc de a spune 
stângii franceze că face o eroare gi
gantică și istorică". De altfel, ma
joritatea publiciștilor care s-au refe
rit la „noua filozofie" remarcă ace«t 
țapi. O publicație cum este „Bayern- 
kurier", ziar bavarez cunoscut pen
tru poziția sa anticomunistă, nu și-a 
putut disimula bucuria, deloc filo
zofică, în speranța că acest atac 
pornit chipurile „de la stingă" ar pu
tea contribui la discreditarea mar
xismului într-o măsură nici pe de
parte sperată prin atacurile de 
dreapta. Iar corespondentul revistei 
Newsweek sublinia că transformarea 
polemicii antimarxiste a „noii filozo
fii" în subiect cotidian este făcută 
cu scopul „de a produce un efect 
important asupra șanselor de reușită 
la alegeri ale stingii".

Natura țelurilor politice ale „ti
nerilor filozofi" este dezvăluită și de 
publicitatea deosebită făcută in ju
rul lor. Marile ziare și reviste nu 

numai franceze, ci și străine s-ău 
întrecut în a le solicita interviuri,, 
in a le acorda pagini intregi pentru 
ca aceștia să-și poată expune cit 
mai larg ideile. Televiziunea le-a 
dedicat seară de seară ore intregi 
din program, de parcă tinerii filo
zofi ar fi fost, așa cum remarca un 
publicist, niște „marțieni coboriți 
dintr-o astronavă".

Superficialitatea .teoretică, absen
ța preocupării pentru creație origi
nală, corelată cu natura anarhistă 
a viziunii lor politice, cu fuga 
după publicitate au determinat insă 
o vie reacție din partea celor mai 
mulți gînditori, care s-au pronunțat 
cu fermitate contra „noii filozofii". 
„Ceea ce triumfă la ei este am
biguitatea", remarca publicistul ita
lian Augusto Pancaldi într-un arti
col semnificativ intitulat „Baza
rul noilor filozofi". Despre ei, is
toricul marxist francez Jean El- 
leinstein remarca nu fără ironie : 
„Voi spune simplu că dacă ei sint 
„noi", problemele pe care le pun nu 
sint de loc astfel". „Dacă „noii fi
lozofi", care in argumentele lor nu 
sînt tocmai originali, ci mai degra
bă prăfuiți — notează pină și'ziarul 
de orientare liberală Frankfurter 
Rundschau din 11 februarie a.c. — 
consideră că ar putea declara marxis
mul ca atare opiu al poporului, ei 
dovedesc astfel cit de puțin preț pun 
pe lichidarea asupririi maselor, pe 
asigurarea condițiilor materiale de 
viață pentru popor". Solicitat să-și 
expună părerea în legătură cu „noii 
filozofi", binecunoscutul ginditor fran
cez Gilles Deleuse mărturisea: „Cred 
că gindirea lor e nulă".

Dat fiind faptul că in condițiile ac
tuale interesul pentru politică a 
crescut enorm, că fiecare cetățean 
se preocupă efectiv de evoluția vieții 
politice, pericolul pe care ii re
prezintă noua filozofie este de a 
da false răspunsuri unor întrebări 
de masă, de a influența negativ ati
tudinea unor oameni ce vor schim
bări de esență în cadrul societății. 
Pentru că predica inutilității schim
bării politice, indemnurile lor la 
abandonarea luptei politice și de idei 
nu echivalează decît cu o pledoarie 
pentru păstrarea structurilor actuale, 
pentru conservarea statu quo-ului. 
Iată de ce combaterea „noii filozofii", 
relevarea funcției sale politice retro
grade constituie o sarcină actuală a 
ideologiei progresiste, revoluționare.

Paul DOBRESCU
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COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI 
SOCIALIST UNIT DIN GERMANIA

BERLIN
în legătura cu încetarea din viată în urma tragicului accident aero

nautic a tovarășilor Werner Lamberz, membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.S.U.G., și Paul Markovșki, membru al C.C., șeful Secției In
ternaționale a C.C. al P.S.U.G.. Comitetul . Central al Partidului Comunist 
Român. adresează Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Ger
mania cele mai sincere condoleanțe, iar familiilor îndoliate întreaga compa
siune.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Cronica zilei

t V
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
10,00 Șoimii patriei
10,10 Tribuna TV. a Acel memorabil 6 

martie 1945 a Viziunea științifică 
marxistă asupra istoriei

10,3Q Teatru TV : „Intre noi doi n-a 
fost decît tăcere" de Lia Crlșan

11,45 Telex
11.50 închiderea programului
16,00 Fotbal : A.S.A. Tg. Mureș — F.C. 

Argeș (divizia A). Transmisiune 
directă de la Tg. Mureș

17.50 Din țările socialiste
18,00 Telecronica pentru pionieri
18.20 Campionatele mondlale.de Schl- 

fond. Selecțiunl înregistrate de la 
Lahti (Finlanda)

18.50 Forum cetățenesc
19.20 1001 de seri
19,30 Telejurnal
19.50 Noi, femeile t Emisiune omagială
20,25 Astăzi e ziua ta ! Telespectacol

literar-muzical-coregrafle dedicat 
' Zilei femeii

21,05 Teleclnemateca : „Bătălia pentru 
Anglia". Premieră pe țară. Pro
ducție a studiourilor engleze. Ecra
nizare a romanului „La strîmtoa- 
re" de Derek Wood și Derek De- 
moster. In distribuție : Laurence 
Oliver, Trevor Howard, Michael 
Redgrave, Christopher Plummer, 
Michael Caine, Curd Jurgens, Ken
neth Moore, Robert Shaw, Ralph 
Richardson, Susannah York, Gert 
Froebe. Regia : Guy Hamilton 

23,05 Telejurnal
PROGRAMUL 2

19.50 Desene animate : Woody — ciocă- 
nitoarea buclucașă

20.15 Din creația compozitoarelor noas
tre

20.50 Orașul de la rădăcină — Repor
taj TV

21.15 Telex
21,20 Muzică populară
21,40 Moștenire pentru viitor — Bogdan 

Petriceicu-Hasdeu
22,25 închiderea programului

Concursuri de admitere în instituțiile militare 
de învățămînt

Ministerul Apărării Naționale or
ganizează concursuri de admitere 
pent/','t anul școlar 1978/1979, în ur- 
mi n“le instituții militare de în
văță. t it : Academia militară — 
facultățile tehpice Institutul de 
medicină și farmacie din București 
— Facultatea de medicină milita
ră ; Institutul de marină „Mircea 
cel Bătrîn" — secțiile de marină 
militară ; școlile militare de ofițeri 
activi ; școlile militare de maiștri 
și subofițeri ; liceele militare.

Tinerii care doresc să participe 
la concursul de admitere la una din

aceste instituții militare de învăță
mînt vor depune cereri de înscrie
re, pînă la 20 aprilie 1978, la cen
trele militare județene (de. sector) 
pe raza cărora domiciliază.

Pentru relații referitoare la con
dițiile de selecționare, documentele 
necesare pentru admiterea la con
curs. disciplinele și probele con
cursului de admitere și alte de
talii, cei interesați, se pot adresa 
comandanților de garnizoane și 
centrelor militare județene (de sec
tor) pe raza cărora locuiesc.

Cu prilejul celei de-a 15-a ani
versări a „Zilei Revoluției" din Re
publica Arabă Siriană, în Capitală 
a avut loc, marți după-amlază, o 
manifestare culturală, organizată de 
Institutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea și Asocia
ția de prietenie româno-siriană.

Au participat membri ai condu
cerii I.R.R.C.S., Asociației de prie
tenie româno-siriene, reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
Ligii române de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa, oameni 
de cultură și artă, un numeros pu
blic.

Au fost prezenți Walid Al Moua- 
lem, ambasadorul Republicii Arabe 
Siriene la București, membri ai 
ambasadei.

în încheiere a fost prezentat un 
program de filme documentare si
riene.

★
Marti s-ațt încheiat în Capitală 

convorbirile dintre delegația română, 
condusă de tovarășul Ion Ursu, pre
ședintele Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, și delegația R.D 
Germane, condusă de tovarășul 
Herbert Weiz, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, ministrul știin
ței și tehnicii.

Cu acest prilej au fost convenite 
unele măsuri menite să contribuie la 
adîncirea si creșterea eficientei cer
cetărilor științifice și dezvoltării teh
nologice dintre cele două țări în ac
tualul cincinal și în perspectivă.

La încheierea convorbirilor a fost 
semnat un protocol de colaborare.

în timpul șederii în țara noastră, 
membrii delegației au vizitat unele 
institute de cercetare și proiectare, 
obiective industriale din București.

La plecarea din Capitală oaspeții 
au fost salutați de tovarășii Gheor-

ghe Oprea, prim viceprim-ministru al 
guvernului. Ion Ursu, președintele 
C.N.S.T.. de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Constantin Niță, 
ambasadorul țării noastre în R.D, 
Germană, și Siegfried Bock, amba
sadorul R.D. Germane în România.

★
în legătură cu recentul memoran

dum al guvernului R.P.D. Coreene — 
în care sint denunțate și condamnate 
concepțiile separatiste ale autorități
lor sud-coreene și manevrele acesto
ra de permanentizare a scindării ță
rii — Consiliul Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din România, 
Comitetul Central al Uniunii Tinere
tului Comunist, Asociația de priete
nie româno-coreeană, Liga română 
de prietenie cu popoarele din Asia 
și Africa și Comitetul Național pen
tru Apărarea Păcii din Republica So
cialistă România au adresat mesaje 
organizațiilor similare din R.P.D. Co
reeană.

în mesaje este exprimată solidari
tatea cu lupta poporului coreean 
pentru înfăptuirea idealului național 
de reunificare pașnică și independen
tă a patriei fără nici un amestec din 
afară, este reafirmat sprijinul po
porului nostru față de' propunerile 
R.P.D. Coreene privind reunificarea 
pașnică a Coreei.

★
Ministerul Educației și învățămîn- 

tului aduce la cunoștință că între 
5 și 10 aprilie 1978 va avea loc co
locviul de admitere la doctorat.

Colocviul de admitere la doctorat 
se va desfășura conform actelor nor
mative în vigoare, la instituțiile de 
învățămînt superior și la unitățile de 
cercetare care au făcut înscrieri.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 9, 

10 și 11 martie. In țară s Vremea va 
continua să se răcească mai ales la 
începutul intervalului. Cerul va fi mai 
mult noros. Vor cădea precipitații tem
porare care vor avea și caracter de 
aversă. In zona subcarpatică, precum și

în regiunile din nordul țării precipita
țiile vor fi sub formă de lapoviță și 
ninsoare. Vînt moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 5 
și plus 5 grade, izolat mai coborîte în 
depresiuni, iar cele maxime între minus 
un grad și plus 9 grade. La munte va 
ninge viscolit. în București : Vremea 
va continua să se răcească, mai ales în 
primele zile. Cerul va fi temporar no
ros. Vor cădea precipitații mal ales sub 
formă d.e ploaie și lapoviță. Vînt mode
rat.

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

„Dacia" în „Daciadă" 
însemnări despre activitatea sportivă de la întreprinderea de 

autoturisme Pitești
Asociația sportivă „Dacia" de la în

treprinderea de autoturisme din Pi
tești a reușit să atragă, ca membri 
permanenti ai săi. aproape 70 la sută 
din totalul oamenilor muncii din a- 
ceastă importantă unitate economică. 
Asociația are un mare număr de 
sportivi legitimați în sase ramuri : 
atletism, fotbal, volei, handbal, auto
mobilism. șah.

In cadrul conferinței anuale a aso
ciației, desfășurată recent, tovarășii 
Gh. Bușu și Ilie Feteanu — președin
tele și, respectiv, secretarul asociației 
— au informat că multi dintre, spor
tivii „Daciei" s-au afirmat pe plan 
competițional. Astfel, la atletism — 
Ioana Vlăsceanu a ocupat locul I în 
„Crosul tînărului muncitor", iar Clau- 
diu Grosu s-a clasat pe locul I în 
concursul republican de 20 km marș 
pentru tineret ; la automobilism — 
Ștefan Iancovici a devenit campion 
al Republicii. Socialiste România, 
pe coastă și pe circuit, echi
pajul Ștefan Iancovici și Petre Ve- 
zeanu s-a clasat pe locul I la cam
pionatul republican de raliuri, .Ilie 
Olteanu și Ovidiu Scobai au devenit 
campioni balcanici la raliu...

Exemplele ar mai putea continua, 
dar mai important este faptul că aici 
sportul de performantă se bizuie pe o 
largă mișcare de masă. Astfel,,în ca
drul „Daciadei" — ca urmare a asi
gurării unei baze materiale corespun
zătoare, planificării riguroase, popu
larizării largi și străduinței celor 120 
de instructori obștești bine pregătiți 
în acest sens — 8 000 de' tineri mun
citori au fost cuprinși anul trecut în 
întreceri de cros, handbal, volei si te
nis da cîmp. în excursii. La ora ac
tual? "'în întreprindere există 36 echi
pe l fotbal. 24 echipe de handbal și 
21 de’ volei — constituite pe secții și 
schimburi, care se întrec, în timpul 
liber. într-un veritabil campionat.

Punînd accentul, cum era firesc si 
necesar, pe dezvoltarea sportului de 
masă — pe baza căruia să-si găseas
că mai mult afirmarea sportul de 
performantă — conferința asociației 
„Dacia" și-a propus. între altele, ca 
în „Daciadă" să fie cuprinși 10 000 de 
oameni ai muncii înscriși la toate ra
murile de sport prevăzute de regula
ment : o mai mare atenție se va a- 
corda susținerii complexului polispor
tiv. „Sport și sănătate" ; se vor or
ganiza astfel activitățile sportiv-re- 
creative încît fiecare om al muncii să

ia parte la cel puțin două dintre ele 
în acest an.

Desigur, ește loc și pentru mai bine. 
Mai ales că sfera de cuprindere a 
oamenilor muncii în acțiunile de e- 
ducatie fizică și sport este încă ne
satisfăcătoare. Concret: nici pînă a- 
cum în nici una din secțiile uzinei 
nu ș-a introdus gimnastica la locul 
de muncă, și nu au fost pregătiți in
structorii- necesari în acest sens. în 
măsură insuficientă sînt practicate și 
alte forme simple de mișcare : mer
sul pe jos, excursiile colective, turis
mul de masă. în timpul conferinței 
au fost făcute si alte observații si su
gestii pentru îmbunătățirea activității 
asociației. Gh. Crețu, prim-vicepre- 
ședinte al C.J.E.F.S. Argeș, spre e- 
xemplu, sublinia, că, întrucît uzina a 
devenit atît de mare, trebuie îmbu
nătățită și activitatea organizatorică 
în domeniul sportiv, în așa fel încît 
la fiecare secție si sector să aibă loc 
competiții proprii de masă și chiar 
de performantă. în ce. privește spor
tul de performanță, întreprinderea, 
cu potențialul său uman și cu uni
tățile . școlare aferente, oferă condiții 
dintre cele mai bune afirmării aces
tuia printr-o muncă stăruitoare de 
creștere și selecționare a elementelor 
de. elită. Constantin Dumitrescu, an
trenorul echipei de oină, sugera ex
tinderea bazei materiale și competi- 
ționale și în alte zone ca, de pildă, 
în comunele cu multi navetiști. S-au 
hotărît. în acest sens măsuri pentru 
o colaborare mai bună a asociației cu 
consiliile sportive comunale, pentru 
generalizarea inițiativei acestei între
prinderi de a crea cluburi sportive 
sătești, cu activitate proprie. în comu
nele unde locuiesc multi muncitori 
navetiști.

Dintre alte măsuri binevenite, sta
bilite de\ asociația sportivă „Dada", 
în mod deosebit atrag atenția cele 
privind creșterea în continuare a nu
mărului oamenilor muncii antrenați 
sistematic în sport. în acest sens, 
pentru fiecare formație si echipă din 
cadrul asociației s-au întocmit pro
grame concrete de acțiune, cu obiec
tive precise. înlocuindu-se generali
tățile cuprinse în ’planurile inițiale. 
Este bine că s-a procedat astfel. Chiar 
și numai fiindcă altfel nici sportul de 
performanță nu poate fi conceput I

Gheorghe CÎRSTEA 
corespondentul „Scînteii"

„Cupa României44 la handbal masculin

Finala s-a jucat aseară ?
Palatul sporturilor și culturii din 

Capitală a găzduit aseară — în pre
zența celor 6 000 de spectatori, ciți 
au încăput înăuntru, alții rămînind 
la uși — un nou derbi handbalistic 
între Steaua, de 11 ani consecutiv 
campioană națională, și Dinamo — 
eternă ocupantă a locului secund.

Jocul a început cu o surpriză pe 
care presupusele scopuri tactice o 
explică numai pe jumătate : Steaua 
a pășit" pc'tercn ■ cu o-formatie'-din- 
care lipseau Birtalan. Voina. Kicsid 
și Munteanu, Dinamo, fără tinerii 
Durău și. Bedivan — recent eviden- 
țiați la campionatul mondial. Dacă 
mai socotim și pe Stbckl — suspen
dat un an competițional — înseamnă 
că rămăsese pe bancă o întreagă for
mulă de echipă națională dintre cele 
folosite în Danemarca. S-a jucat fără 
acești absenți pînă în minutul 17, 
cînd scorul ajunsese 7—5 pentru Di
namo. Atunci, antrenorul Stelei 
Oțelea a apelat la cei patru și, după 
numai 6 minute, scorul devenise 
egal : 8—8. în continuare (la pauză 
9—9). tabela de marcaj avea să ara
te în permanentă avantaj pentru 
Steaua (11—10. 13—12, 15—12, 15—14, 
16—15, 17—15 și, scor final. 17—16), 
chiar dacă între timp la Dinamo in
traseră și Durău și Bedivan.

Așadar — ca în cele mai multe 
întîlniri directe din ultimii ani — 
din nou victorie stelistă. Ce-am no
tat în carnetul de reporter după acest 
meci atît de echilibrat ? în primul

rînd. evoluția senzațională a porta
rului Penu— care încă o dată a do
vedit că se situează cu cinste în 
galeria marilor handbaliști cu care 
s-a mîndrit și se mîndrește țara 
noastră. Apoi, randamentul peste aș
teptări al lui Gațu și al lui Licu, 
prezenți pe teren mai tot timpul, 
amîndoi cei mai buni jucători din 
echipele lor — ceea ce ne-a făcut 
pe toți să regretăm încă o dată ab- 

. sența. lor de. la campionatul mondial.
La fel de aplaudat a fost și portarul 
stelist Munteanu. Cele mai multe 
goluri au fost înscrise de Birtalan
(6) . Stîngă (3). Gațu. Voina și Dră- 
găniță (cite 2) de la Steaua ; Licu
(7) , Grabovschi și Cozma (cîte 3), 
Ștef (2) de la Dinamo. Din păcate, 
s-a jucat mult prea dur (de trei ori 
am asistat la „groggy" ; victime : 
Radu Voina si Tase, acesta de două 
ori). Poate de aceea și nivelul cali
tativ al spectacolului a fost scăzut, 
cărțile de vizită ale celor două for
mații rămînînd neonorate de această 
dată.

Datorită sistemului de desfășurare 
a cupei și datorită sorților, derbiul 
dintre cele mai valoroase echipe ale 
țării, a contat pentru semifinale. în 
finală vor juca Steaua și H. C. Min- 
aur Baia Mare (aseară, la Timișoara, 
26—23 cu Universitatea Cluj-Napoca). 
Să se fi jucat însă finala aseară 7 
Răspunsul ni-1 vor da băimărenii.

G. MITROI

© HUNEDOARA. Suita ma
nifestărilor cultural-artistice și 
educative dedicate împlinirii a 
2 050 de ani de la. crearea pri
mului stat dac centralizat și in
dependent a fost marcată la 
Hunedoara, Petroșani și Orăș- 
tie, de faza zonală a festiva
lului coral interjudețean desfă
șurat sub genericul „Sarmize- 
gețusa, vatră strămoșească". Au 
participat 40 de formații corale, 
printre care corul „Freamătul 
adîncului" al minerilor din Pe- 
trila, corurile minerilor din Lo- 
nea și Vulcan, corul siderurgiș- 
tilor hunedoreni. Sub același 
generic, la casele de cultură din 
Călan și Deva se va desfășura, 
în zilele de 11 și 12 martie faza 
interjudețeană a festivalului co
ral, cu concursul celor mai bune 
formații din județul Hunedoara 
și al corurilor din alte 13 jude
țe ale țării. (Sabin Ionescu). • 
IALOMIȚA. De la începutul a- 
nului, in numeroase localități 
ialomițene au avut loc întîlniri 
ale scriitorilor cu muncitori și 
țărani cooperatori, cu mecani
zatorii cu intelectuali de la sa
te, cu cenaclurile sătești. Reți
nem dintre acestea manifesta
rea organizată de Comitetul ju
dețean de cultură și educație 
socialistă cu sprijinul cenaclului 
revistei „Luceafărul" în satul 
Lupșanu, la care au participat 
poeții Nicolae Dragoș, Ion 
Gheorghe, Mircea Dinescu, Flo
rin Costinescu, criticul Mihai 
Ungheanu, alături de membrii 
cenaclului sătesc, poeții Marin 
Lupșanu și Nicolae Curea. (L. 
Ciubotaru). © ALBA. La Alba 
Iulia a apărut volumul „Apu- 
lum 15", revistă anuală editată 
de Muzeul Unirii din localitate. 
Acest număr este dedicat ani
versării centenarului Indepen
denței de stat a României. (Șt. 
Dinică) © MARAMUREȘ. La 
muzeul etnografic din Sighetu 
Marmației s-a deschis expoziția 
de fotografii a prof. Iosif Bereș, 
intitulată „Citu-i Maramureșu’", 
cuprinzînd portrete de oameni 
și imagini ale vieții noi de pe 
aceste meleaguri, peisaje, floră 
și faună maramureșeană. (Gh. 
Susa). © VRANCEA. „Biolo
gia în slujba agriculturii" a 
fost tema simpozionului or
ganizat de căminul cultu
ral Tîmboiești, in colabo
rare cu Muzeul județean de 
științele naturii și Centrul ju- 
dețean pentru protecția plante
lor. Cu acest prilej a fost ver
nisată și expoziția „Dăunători 
în pomicultură și combaterea 
lor". în holul cinematografului 
„Lepșa" din Focșani s-a des
chis expoziția de artă plastică 
și populară cu lucrări ale artiș
tilor amatori din județ. IEET 
Focșani a fost-gazda simpozio
nului intitulat „Monumente ale 
naturii din județul Vrancea". 
(Dan Drăgulescu) 0 MUREȘ. 
Sala mică a Teatrului de Stat 
din Tg. Mureș a găzduit recent 
cea de-a 7-a ediție a „Tribunei 
literar-artistice", manifestare 
dedicată unor mari personalități 
ale istoriei și, culturii româ
nești. La reușita manifestării — 
coordonată de regizorul Dan 
Alexandrescu, directorul Tea
trului de Stat — și-au dat con
cursul actori ai Teatrului de 
Stat din localitate, precum și 
membri ai cenaclului literar 
„Excelsior". (Gh. Giurgiu). 
• VASLUI. Teatrul „Victor 
Ion Popa" din Bîrlad a organi
zat un spectacol-dezbatere cu 
piesa „Interviu" de Ecaterina 
Oproiu, pe scena căminului 
cultural Tutova. (Crăciun Lă- 
luci).

SIRIA :

„Ziua Revoluției"
Siria aniversează as

tăzi un important 
moment al istoriei 
sale contemporane : 
împlinirea a 15 ani 
de la revoluția din 
martie 1963, care a dus 
la preluarea puterii de 
către Partidul Baas 
Arab Socialist și la 
inaugurarea unei noi 
etape în lupta desfășu
rată de poporul sirian 
pentru progres econo
mic și social. Aceas
tă perioadă, relativ 
scurtă, a fost marcată 
de remarcabile succe
se pe planul făuririi 
unei economii moder
ne — succese a că
ror amploare a cres
cut considerabil după 
„mișcarea de redre
sare" din noiembrie 
1970, inițiată de pre
ședintele Hafez Al- 
Assad, al cărui nou 
mandat, confirmat de 
recentul referendum, 
va fi inaugurat la 12 
martie pentru o peri
oadă de încă șapte ani.

Sub impulsul acestei 
mișcări, al preocupări
lor manifestate de au
torități în vederea acce
lerării mersului înainte 
al țării, în perioada 
anilor 1970—1975 au 
fost alocate pentru În
făptuirea unor noi 
proiecte de dezvoltare 
investiții însumind 60 
miliarde lire siriene. 
Harta economică a Si
riei a suferit schim
bări esențiale ; au luat 
ființă zeci de mari 
obiective industriale, 
s-au intensificat acțiu
nile de valorificare a 
principalelor resurse 
naturale — petrolul și 
fosfații — au fost re
date agriculturii întin
se suprafețe deșertice. 
Printr-o fericită coin
cidență, unul dintre 
cele mai importante 
obiective ale ultimului 
deceniu — marele barai 
de pe fluviul Eufrat 
— a fost inaugurat 
chiar în preajma „Zilei 
Revoluției". El va per

mite irigarea a 640 000 
hectare de teren, iar 
centrala hidroelectrică 
ridicată în zona sa va 
atinge în final capaci
tatea de 1100 MW.

Aceste realizări, ob
ținute într-o perioadă 
cind persistența crizei 
din Orientul Mijlociu 
se traduce și prin im
portante cheltuieli în 
scopuri militare, con
stituie o mărturie eloc
ventă a dinamismului 
economiei siriene și a 
largilor perspective ce 
se deschid în fața ei 
pentru realizarea unor 
progrese și mai mari, 
in condițiile înscăună
rii unei păci trainice 
care să permită po
porului Siriei, tuturor 
popoarelor din aceas
tă zonă să-și consa
cre eforturile exclu
siv muncii pașnice, 
constructive. Actualul 
plan de cinci ani 
(1976—1980) prevede, 
de altfel, continuarea 
efortului de dezvoltare 
industrială a țării, în 
cursul său urmînd să 
ia ființă 125 de obiec
tive industriale mo
derne.

Realizările obținute 
de poporul sirian pe 
calea dezvoltării eco
nomice, a făuririi unei 
vieți noi sînt urmărite 
cu viu interes și caldă 
simpatie de România 
socialistă, de poporul 
român, care a nutrit 
întotdeauna profunde 
sentimente de solidari
tate cu lupta și aspira
țiile popoarelor arabe. 
Intre Republica Socia
listă România și Repu
blica Arabă Siriană 
există relații tradițio
nale de prietenie, în
temeiate pe stimă și 
respect reciproc, ce se 
dezvoltă an de an.

O contribuție de în
semnătate hotărîtoare 
la cursul ascendent al 
legăturilor româno-si
riene au adus-o multi
plele întîlniri de la Da
masc și București din

tre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Hafez Al- 
Assad, întîlniri priete
nești care au dat de 
fiecare dată un pu
ternic impuls cola
borării noastre multi
laterale. Dialogurile 
româno-siriene la cel 
mai înalt nivel au pus, 
totodată, în evidență 
necesitatea imperioasă 
a unei reglementări 
durabile și juste a si
tuației din Orientul 
Mijlociu. în interesul 
popoarelor din regiu
ne, al înfloririi multi
laterale a civilizației 
din această parte a lu
mii, în interesul cauzei 
securității și păcii 
mondiale.

Ca expresie a dorin
ței reciproce de extin
dere a conlucrării rod
nice româno-siriene și 
în scopul valorificării 
superioare a bogății
lor țării prietene, spe
cialiști români lucrea
ză cot la cot cu mun
citorii sirieni la ridica
rea unei mari rafină
rii la Banias, cu o ca
pacitate finală de 6 
milioane tone anual, 
ca și la construirea 
unei uzine de triplu- 
superfosfați la Horns, 
ce va prelucra anual 
450 000 tone; de ase
menea, țara noastră 
participă la realizarea 
unor vaste proiecte de 
hidroameliorații în va
lea - Eufratului și in 
bazinul afluenților săi 
— Balikh și Khabour. 
Acestor exemple li se 
pot adăuga numeroa
se altele, ilustrînd, așa 
cum s-a evidențiat și 
cu prilejul recentei se
siuni a Comisiei mixte 
guvernamentale româ
no-siriene, sfera largă 
a colaborării dintre 
cele două țări, dorința, 
lor comună de a o a- 
dînci și diversifica, in 
interesul reciproc, al 
cauzei păcii si înțele
gerii internaționale.

Nicolae N. LUPU

Realizări ale cooperației de consum 
în județul Vîlcea

în cadrul preocupărilor pentru 
continua îmbunătățire a apro
vizionării populației de la sate, 
cooperația de consum din jude
țul Vîlcea — ca pretutindeni în 
țară — dezvoltă și modernizea
ză permanent rețeaua sa comer
cială. în prezent, ea dispune de 
895 magazine și unități de ali
mentație publică, cu o supra
față '.utilă de ‘circa 68 500 mp. 

ț Numii în . cUrsUl '.anului tțețut 
au fost date’ în folosință, în con
strucții noi sau modernizate, 94 
unități în suprafață de peste 
6100 mp. Ca urmare, volumul 
desfacerilor de mărfuri a cres
cut cu circa 30 la sută.

în majoritatea comunelor s-ău 
construit complexe comerciale, 
magazine universale dotate cu 
mobilier nou și utilaje moder
ne, care asigură o folosire in

tensivă a spațiilor de depozi
tare, o suprafață de expunere 
sporită, o servire civilizată.

Aprovizionate cu un bogat și 
variat sortiment de mărfuri in
dustriale, complexele comerciale 
din Drăgășani, Stroiești, Hore
zu, Bălcești, Măciuca, Rîul Va
dului, Topolog, magazinele uni
versale din localitățile Gușo- 

t ieni,-Oteșahi, "Mălaia’ și multe 
. .■•■altele', 'satisfac.’ e-Yigepțele unui 

număr tot mai măre de cumpă
rători. ' .........

Acțiunea de modernizare a 
rețelei comerciale continuă și 
în cursul acestui an cu aceeași 
intensitate. în 1978 vor fi date 
în folosință în construcții noi 
sau modernizate 215 unități în 
suprafață de 9 382 m.p.

In fotografie : magazinul uni
versal din Horezu.

AZI, LA
Astăzi se vor desfășura meciurile 

etapei a 20-a a campionatului diviziei 
A la fotbal. Derbiul etapei se va dis
puta pe stadionul Republicii. între e- 
chipele bucureștene Sportul studen
țesc și Dinamo. Tot în Capitală este 
programată partida dintre formațiile 
Steaua și F. C. Petrolul Ploiești, care 
va avea loc pe stadionul „Steaua".

în tară se vor desfășura următoa
rele jocuri : U.T. Arad — F.C. Cor- 
vinul Hunedoara ; A.S.A. Tg. Mureș

FOTBAL
— F.C. Argeș Pitești ; F.C.M. Reșița
— F.C. Constanța ; S.C. Bacău — C.Ș. 
Tîrgoviște ; Politehnica Iași — Uni
versitatea Craiova ; Politehnica Ti
mișoara — F.C. Bihor si Jiul Petro
șani — F.C. Olimpia Satu Mare. Toa
te meciurile vor începe la ora 16.

★
Posturile noastre de radio vor tran

smite, alternativ, aspecte de la toate 
întîlnirile etapei. Transmisia se va e- 
fectua pe programul I. cu începere 
de la ora 15,45.

ÎN CÎTEVA
0 La Clubul central de șah din 

Capitală (str. Vasile Conta — 16) a 
început ieri cel de-al 17-lea turneu 
internațional de șah al României, la 
care participă mari maeștri și 
maeștri internaționali din opt țări, 
în prima rundă s-au încheiat cinci 
partide, . arbitrii consemnînd tot 
atîtea remize în întîlnirile : Uhl- 
mann—Marianovici ; Ghindă—Șubă ; 
Minev—Ciocîltea ; Biriescu—Stoica ; 
Lukacs—Pîdevski.

Astăzi, de la ora 16 se joacă 
partidele rundei a doua.

• în competiția de tenis pe teren 
acoperit „Cupa Europei" pentru ju
niori, selecționata României a invins 
cu scorul de 4—1 echipa Austriei și 
cu 5—0 pe cea a Cehoslovaciei (în 
grupa de la Jena) și s-a calificat 
pentru turneul final ce va avea loc 
în zilele de 18 și 19 martie la Vitto
rio Veneto (Italia).

• Meciurile disputate în prima zi a 
turneului internațional de polo pe apă 
de la București s-au încheiat cu 
următoarele rezultate : Ruda Hvezda 
Kosice — ADA Kirjali (Bulgaria) 
8—5 ; Rapid — Clubul sportiv școlar 
6—5. Competiția continuă astăzi, de 
la ora 17,00, la bazinul Floreasca.

• Tinerele sportive românce Ma
ri» Păun și Crinela Sava au terminat 
învingătoare în ambele probe ale 
concursului internațional feminin de 
tenis de masă desfășurat în orașul 
bulgar Ruse, în cinstea zilei de 
8 Martie.

RÎNDURI
în finala probei de simplu. Maria 

Păun a întrecut-o cu 3—2 (21—19, 
19—21, 21—17, 24—22, 21—17) pe
Crinela Sava, iar în cea a probei de 
dublu, perechea română a cîstigat cu 
3—0 (21—19), 21—17, 21—7) în fața 
cuplului Balog — Dusas (Ungaria).

• Au luat sfirșit întrecerile con
cursului internațional de judo de la 
Sofia, la care au participat sportivi 
din 9 țări : Cehoslovacia, R.D. Ger
mană, Grecia, Iugoslavia, Polonia, 
România. Ungaria, U.R.S.S. și Bul
garia.

Un remarcabil succes a obținut 
sportivul român Arpad Szabo, clasat 
pe primul loc la categoria 60 kg, care 
l-a învins în finală pe Navlikenov 
(U.R.S.S.). De remarcat că în semifi
nale. Arpad Szabo l-a întrecut pe 
campionul european Gritza (R. D. 
Germană). La aceeași categorie, lo
cul trei a fost ocupat de Gheorghe 
Bortoș. Tot pe locul trei s-au clasat 
judocanii români Nicolae Vlad (ca
tegoria 65 kg), Mircea Frățică (78 
kg), Deszo Udvari (95 kg) și Radu 
Daniel („Open").

© La Sofia s-a disputat cel de-al 
doilea meci amical de hochei pe 
gheață dintre selecționatele de ju
niori ale României și Bulgariei. Ti
nerii hocheiști români au terminat 
din nou învingători, de data aceasta 
cu scorul de 9—2 (1—0, 4—1, 4—1). 
în primul joc, disputat cu o zi în 
urmă, tot la Sofia, echipa României 
cîștigase cu scorul de 7—2.

Tovarășele noastre
(Urmare din pag. I)
lite criterii și îndatoriri concrete în 
această direcție.

Azi, cînd din buchetul de simțire 
adîncă alegem cele mai frumoase 
flori pentru a le dărui femeilor, ne 
alăturăm omagiului și celor mai 
fierbinți urări adresate de întregul 
nostru popor. Cu atît mai mult 
acum, cînd mișcarea de femei din 
patria noastră se află în preajma 
unui eveniment de mare însemnă
tate — Conferința națională a fe
meilor — este necesar să se acțio
neze pretutindeni, cu răspunderea 
cuvenită pentru crearea tuturor con
dițiilor necesare privind antrenarea 
și mai activă a femeii în viața eco
nomică și social-politică. Toate ve
rigile societății noastre socialiste să ■ 
fie pătrunse de adevărul fără echi
voc, potrivit căruia egalitatea femeii 
cu bărbatul începe odată cu inte
grarea acesteia în producție, cu gri
ja pentru calificarea ei, cu efortul 
susținut pentru a determina în fapt 
creșterea competenței femeii în ac
tivitatea productivă, în organizarea 
și conducerea treburilor politice și 
obștești.

De fapt, acesta este și cel mai 
frumos, cel mai autentic omagiu 
adus tovarășelor noastre de muncă, 
de viață, de ideal — azi, de ziua lor, 
și în toate zilele anului.

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA EXTRAORDINARĂ 

DIN 7 MARTIE 1978
FAZA I
Extragerea I : 19 3 57 87 27 58 74

33 1 76
Extragerea a Il-a : 51 59 11 21 38

43 16 61 84 81
FAZA a Il-a
Extragerea a III-a : 66 2 9 60 64

11 84 23 5 89
Extragerea a IV-a : 78 86 55 1 50

53 39 15 76 62
Extragerea a V-a : 27 2 32 68 39 24

73 21 47 34
Extragerea a Vl-a : 79 67 46 48 12

84 10 75 57 66
FAZA a III-a
Extragerea a VII-a : 75 28 79 24 33

57 86 88 21 15
Extragerea a VIII-a : 69 90 23 82

36 52 78 35 61 1]1
FAZA a IV--a
Extragerea a IX-a : 69 1 75 32 62

16 63 21 61 88

82 84 59 67 14
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI :

3 091 094 lei.

Extragerea a X-a : 28 83 26 23 74
46 33 87 76 8

Extragerea a Xl-a : 3 29 15 85 63
13 53 64 19 5

Extragerea a xn-a : 18 49 33 57 17

PRONOSPORT
CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 

DIN 5 MARTIE 1978
Categoria 1 (13 rezultate) 1 vari

antă 100 la sută — Autoturism Dacia 
1300. 2 variante a 25 la sută a 17 500 
lei.

Categoria 2 (12 rezultate) 57,25 va
riante a 3 016 lei.

Categoria 3 (11 rezultate) 1 407,25 
variante a 184 lei.

• „RADIOGRAFII" 
MAGNETICE. După ultra
sunete, se impune o nouă tehni
că de explorare a corpului u- 
man, bazată pe rezonanța mag
netică nucleară (R.M.N.), des
pre care se afirmă că va putea 
înlocui cu succes razele X. Fo
losită de mai mulți ani ca in
strument de analiză deosebit de 
precis în fizică și chimie — a- 
ceastă tehnică face apel la pro
prietățile magnetice ale nucleilor 
atomici. Aceștia (mai ales Fluo- 
rul-19, Fosforul-31. Sodiul-23, 
Carbon-13 și mai ales Hidroge- 
■riul-1, varietatea izotopică cea 
mai frecventă a hidrogenului, 
omniprezent. în apa țesuturilor 
biologice) se comportă ca niște 
minusculi magneți, care vibrea
ză cu anumite frecvențe carac

teristice atunci cînd sînt supuși 
unor unde radio. Ei își trădea
ză astfel prezenta și acest feno
men de rezonanță permite mă
surarea concentrației lor în e- 
șantionul analizat. Cercetătorii 
de la Universitatea din Nottin
gham (Marea Britanie) au reu
șit să obțină pe această cale pri
mele „radiografii" ale mîinii și 
articulațiilor sale. Printre avan
tajele noii tehnici : întrucît re
acționează foarte bine la fluide 
și țesuturi moi, se pot obține 
informații inaccesibile celorlal
te mijloace de investigație ; în 
primul rînd însă noua tehnică 
nu prezintă nici o primejdie 
pentru corpul uman.

® „EFICACITATEA" 
POLITIEI SUD-AFRICA- 
NE. Judecind după cifre oficia

le, poliția sud-africană este una 
din cele mai eficiente din lume. 
Cel puțin aceasta s-a străduit 
să dovedească în Parlamentul 
Republicii Sud-Africane însuși 
șeful Departamentului poliției, 
justiției și închisorilor. El a a- 
rătat că personalul din subordi- 
nea sa „și-a făcut pe deplin 
datoria", ucigînd în 1977 un nu
măr de 149 de persoane. Printre 
victime figurează 11 copii ! Nu
mărul răniților s-a ridicat la 403. 
Pentru a se exclude orice con
fuzie, din aceeași sursă s-a pre
cizat că bilanțul nu include nici 
una din numeroasele victime 
înregistrate în cursul ciocnirilor 
dintre forțele de represiune și 
populația din cartierele locuite 
de negri ale marilor orașe sud- 
africane. După cum, desigur, ea 
nu include victimele represiuni
lor din Namibia, unde regimul

de la Pretoria se comportă ca 
un stăpîn cu puteri discreționa
re, în pofida rezoluțiilor O.N.U. 
și a protestelor opiniei publice 
internaționale.

® PREFERINȚELE CU
LINARE ALE... VIERMI
LOR DE MĂTASE. Tehni
cienii unui combinat forestier 
din U.R.S.S. au reușit să hră
nească viermii de mătase cu 
frunze de stejar și fag. Această 
metodă, elaborată după mai 
mulți ani de experimentări, face 
creșterea viermilor de mătase 
independentă de duzi. După 
cum au constatat, între timp.

cercetătorii sovietici, firele co
conilor astfel formați sînt de 
cîteva ori mai rezistente decît 
cele produse de viermi de mă
tase hrăniți cu frunze de dud.

® URMELE STRĂMO
ȘILOR. Cinci urme de picior 
humanoid imprimate în rocă 
vulcanică au fost descoperite 
de către antropologul Mary 
Leakey în nordul Tanzaniei. 
Amprentele păstrează, bine con
turate, forma degetului mare și 
călcîiului. Se pare că ele au a- 
parținut unor strămoși îndepăr
tați ai omului, de acum circa 
3,5 milioane de ani, care se ca
racterizau, judecind după am

prente. prin mers greoi biped și 
o înălțime în jur de 1,20 metri. 
De altfel, se consideră că omul 
a luat naștere în sudul și estul 
Africii în urmă cu 3-4 milioa
ne de ani, recent descoperitele 
amprente fiind o mărturie în 
plus în acest sens. Cele mai 
vechi urme de picior uman cu
noscute pînă acum aveau o ve
chime de maximum 300 000 ani 
și au fost descoperite în Europa.

• LONGEVITATE AR
TISTICĂ. La 85 de ani, cele
bra actriță americană a anilor 
’30—’40, Mae West, și-a făcut 
o reapariție triumfală pe ma
rele ecran în filmul „Sextet.", 
prezentat zilele trecute la Hol
lywood, mai multe mii de spec
tatori adunați în fața sălii unde 
a avut loc premiera ovațio-

nînd-o cu căldură. Mae West, 
care este și scenarista noului 
său film, nu mai turnase din 
1943, cu excepția unei apariții 
episodice într-o peliculă realiza
tă acum nouă ani. întrebată de 
ziariști asupra „secretului" lon
gevității sale artistice, Mae 
West a declarat că, după păre
rea sa, aceasta se datorește atît 
regimului sever pe care și l-a 
impus — excluderea totală a 
alcoolului și tutunului — cit și... 
unei glande tiroide suplimentare 
descoperite întâmplător în timpul 
unui examen radiologie obișnuit.

® RECRUDESCENTA 
MALARIEI. Dacă în urmă cu 
un deceniu Organizația Mondia
lă a Sănătății (O.M.S.), socotea 
malaria aproape eradicată, as
tăzi ea cîștigă din nou teren da

torită rezistenței crescînde a 
țintarului anofel, purtătorul 
bolii, la insecticidele folosite 
împotriva lui. Un exemplu în 
acest sens îl constituie Turcia : 
acum 10 ani, numărul cazurilor 
fusese limitat la 37, pentru ca în 
urmă cu doi ani el să crească 
la peste 30 000', iar anul trecut 
la 120 000 ! Două metode se pro
filează în prezent pentru com
baterea malariei — vaccinarea 
în masă și intervenția biogene- 
tică. Prima se lovește de impe
dimentul imposibilității mo
mentane de a produce vaccinul 
în cantităti suficiente ; cît pri
vește a doua metodă, care are 
în vedere crearea unei varietăți 
de țînțari anofeli în care agen
tul malariei să nu se poată 
dezvolta, aceasta necesită cel 
puțin 10 ani de cercetări în la
borator.

mondlale.de
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Este necesară iraosferareo poterii 
către reîHBîrtffltiâ autentici 

ai poporului Zimbabwe
Dezbaterile din Consiliul de Securitate

NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres). 
— Dezbaterile Consiliului de Secu
ritate al O.N.U. asupra situației din 
Rhodesia au fost deschise luni prin 
alocuțiunea președintelui în exerci
țiu al grupului țărilor africane mem
bre ale O.N.U., Dimbon Mamba, re
prezentantul Voltei Superioare. A- 
cesta a relevat necesitatea asigu
rării urgente a drepturilor poporului 
Zimbabwe, ținîndu-se seama de ‘ po
ziția mișcărilor de eliberare care îl 
reprezintă. Negocierile privind auto
determinarea poporului Zimbabwe 
trebuie să se desfășoare între fosta 
putere colonială — Marea Britanie — 
și toate mișcările de eliberare. în 
scopul neutralizării regimului rasist, 
a spus vorbitorul, care a arătat că 
pretinsa „reglementare internă" din 
Rhodesia nu va putea garanta exer
citarea puterii de poporul din Zim
babwe și riscă să agraveze situația.

Reprezentantul Tanzaniei. Salim 
Ahmed Salim, a relevat necesitatea 
ca popoarele africane să sprijine 
lupta de eliberare a forțelor patrio
tice din Zimbabwe pînă la realizarea 
unui transfer autentic al puterii că
tre reprezentanții populației majori
tare. El a preconizat lichidarea re
gimului ilegal al minorității rasiste, 
desființarea instrumentelor sale de 
opresiune și de reprimare și în pri
mul rind a forțelor lui armate, trans
ferul efectiv al puterii în benefi
ciul populației de culoare, maior’-

Acțiuni agresive ale rasiștilor rhodesieni

Press și 
ale armatei 

formațiuni 
angajat lup- 
invadatoare. 

de

împotriva
LUSAKA 7 (Agerpres). — Forma

țiuni militare ale regimului rasist 
de la Salisbury, sprijinite de avioa
ne cu reacție și elicoptere, au lan
sat luni un atac violent asupra te
ritoriului Zambiei, pătrunzînd în in
teriorul țării în districtul Luangwa, 
a, anunțat un purtător de cuvînt al 
guvernului Zambiei, reluat_de agen
țiile Reuter, Associated 
France Presse. Unități 
zambiene împreună cu 
ale miliției populare au 
■te cu trupele inamice 
Potrivit declarației purtătorului 
cuvînt, artileria zambiană a doborît 
în zona districtului Luangwa șase 
avioane aparținînd regimului rasist 
de la Salisbury. Marți după-amiază
— preciza postul de radio Lusaka
— luptele angajate împotriva forțe
lor invadatoare continuau. Efective 
ale armatei zambiene au fost dislo
cate în zona ostilităților pentru a 
susține trupele angajate în respin
gerea atacurilor armatei regimului

ÎN LUMEA CAPITALULUI

Femeile victime ale inechității 
și discriminării

ITALIA. — Potrivit datelor ofi
ciale, femeile reprezintă 19 la sută 
din totalul forței angajate. în timp 
ce procentul șomerelor este de 66 la 
sută. Femeile sînt, de asemenea, dis
criminate, atunci cînd încearcă să 
obțină o calificare superioară.

JAPONIA. — Un raport al Uniunii 
Femeilor Japoneze scoate în eviden
ță faptul că există mari diferențieri 
în retribuirea muncii femeilor 
de cea a bărbaților, precum 
condițiile de muncă. Uniunea 
că femeile primesc un 
două 
ților 
nele 
doar

fată 
si în 
arată 

salariu de 
ori mai mic decît cel al bărba- 
și sînt reprezentate în orga- 
legislative locale și centrale 
în proporție de unu la sută.

S.U.A. — Potrivit datelor furnizate 
de revista „US News and World 
Report", în S.U.A. salariul mediu al 

- femeilor reprezintă doar 57 la sută 
din salariul bărbaților.

R.F.G. — La Direcția federală pen
tru problemele muncii sint înregis
trate. în prezent, peste 500 000 femei 
muncitoare șomere. Dacă numărul

La Geneva s-a deschis luni o reuniune la nivel ministerial a 
U.N.C.T.A.D. (Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvolta
re), ale cărei dezbateri — proiectate să dureze o săptgmînă’ — sint. 
consacrate, in principal, problemei datoriilor externe ale țărilor „lumii 
a treia".

In centrul deliberărilor se află cererea formulată de membrii „Grupu
lui celor 77“ (grupul țărilor in curs de dezvoltare) de a se declara un 
moratoriu asupra datoriilor — evaluate la 30 miliarde de dolari — 
contractate de țările cele mai sărace.

vreme, în ultimii ani ea a 
tot mai acută. Dacă 

datoriile externe ale țărilor 
de dezvoltare erau evaluate 
miliarde de dolari, ele au

Deschizînd reuniunea, secretarul 
general al U.N.C.T.A.D., Gamani 
Corea, după ce a subliniat că proble
ma datoriilor externe ale țărilor 
sărace constituie „o piedică impor
tantă în cadrul dialogului internațio
nal asupra problemelor dezvoltării", 
a apreciat că „există suficiente ele
mente comune pentru ca reuniunea 
să ajungă la un consens", precizînd 
că înregistrarea unor rezultate pozi
tive „va influența cu siguranță cli
matul celorlalte negocieri între țările 
dezvoltate și țările în curs de dezvol
tare". La rîndul său, președintele ales 
al reuniunii, Lalith Athulatmudali, 
ministrul comerțului al Republicii So
cialiste Democratice Sri Lanka, a 
declarat că actuala conferință re
prezintă probabil singurul prilej de 
a se negocia „ o soluție acceptabilă 
și echitabilă".

Deși această problemă datează de 
multă 
devenit 
în 1973 
în curs 
la 100 ______
sporit de atunci cu 150 la sută, ridi- 
cindu-se la sfîrșitul lui 1977 la 250 
miliarde — sumă de aproape două 
ori mai mare decît valoarea produse
lor exportate intr-un an de statele 
în cauză. Se așteaptă ca în 1978 nu
mai dobinzile și cotele de amortiza
re a datoriilor contractate de țările 
rămase în urmă să absoarbă un sfert 
din veniturile lor în devize, ceea ce 
echivalează cu dublul ajutorului fi
nanciar primit din partea țărilor 
dezvoltate.

La originile creșterii vertiginoase 
a îndatorării „lumii a treia" se află 
mai mulți factori, între care, așa cum 
relevă chiar specialiștii U.N.C.T.A.D., 
fenomenele de criză economică mon
dială, proliferarea măsurilor comer
ciale protecționiste, inflația și dezor
dinea monetară din țările capitaliste 
dezvoltate, 
cinci ori a

precum și creșterea cle 
prețului la petrol după

tare, transformarea teritoriului Zim
babwe intr-un stat independent, cu 
o nouă armată, și asigurarea unui 
climat de încredere de natură să 
permită poporului alegerea liberă a 
instituțiilor sale.

Reprezentanta Zambiei, Gwendo
line Konie. a evidențiat, de aseme
nea. sprijinul pe care țara sa îl a- 
cordă luptei de eliberare duse de 
forțele patriotice din Zimbabwe, pro- 
nunțîndu-se. totodată, pentru o regle
mentare negociată justă.

LUSAKA 7 (Agerpres). — Pre
ședintele Zambiei, Kenneth Kaunda, 
a declarat că țara sa va continua să 
acorde sprijin luptei de eliberare a 
Frontului Patriotic Zimbabwe, con- 
siderînd că aceasta este singura cale 
prin care poporul Zimbabwe își poale 
cuceri independența.

problemei
LAGOS 7 (Agerpres).. — Nigeria 

condamnă așa-zisul „acord" cu pri
vire la reglementarea 
rhodesiene intervenit între Ian Smith 
și lideri din interior ai 
africane din Rhodesia 
într-o declarație a guvernului de la 
Lagos. Nigeria — se arată în decla
rație — respinge acest „acord" și 
cere să se asigure poporului Zim
babwe libertate și independență 
reală, dreptul de a hotărî el însuși 
asupra viitorului său.

populației
■ sg arată

Zambiei
lui Ian Smith. Forțele armate zam
biene controlează situația din re
giunea districtului Luangwa, se spu
ne într-un comunicat difuzat la Lu
saka.

Un purtător de cuvînt al Frontului 
Patriotic Zimbabwe, citat de a- 
gențiile Reuter și Associated Press, 
a apreciat raidul agresiv al trupe
lor rhodesiene asupra teritoriului 
Zambiei drept un act criminal in
calificabil. El a precizat că în ac
țiunile militare care au avut loc în 
districtul zambian Luangwa nu au 
fost implicate efective ale Frontu
lui Patriotic Zimbabwe.

SALISBURY 7 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt al regimului de 
la Salisbury a recunoscut că trupe 
ale regimului rasist din Rhodesia au 
pătruns pe teritoriul Zambiei. El 
a motivat că atacul a fost îndrep
tat împotriva forțelor Frontului Pa
triotic Zimbabwe situate pe terito
riul zambian.

bărbaților șomeri reprezintă aproxi
mativ 3,2 la sută din populația țării 
aptă de muncă, ponderea femeilor 
muncitoare este. în medie, de 6 la 
sută. Femeilor le sînt accesibile nu
mai 16 profesii, din cele 500 înregis
trate oficial, iar salariul lor este cu 
30—38 la sută mai mic decît al băr
baților.

ANGLIA. — Salariul muncitoare
lor britanice angajate în producția 
industrială, în aparatul tehnico-admi- 
nistrativ sau în sfera serviciilor re
prezintă. în medie, doar 60 
din salariul bărbaților care 
nesc munci similare.

la sută 
îndepli-

Monde"FRANȚA. — Ziarul „Le 
arată că 93 la sută din locurile de 
muncă oferite de birourile de pla
sare a șomerilor sint destinate nu
mai bărbaților. Revista „Vie Ouvri- 
ere" scrie că femeile sint nevoite, de 
regulă. să accepte munci necalifi
cate sau de calificare inferioară. 
Numai 13,5 la sută din angajate lu
crează în domenii în care se cere 
calificare. 80 la sută din șomerii sub 
25 de ani sînt femei.

într-adevăr, recesiunea economică 
ce afectează, mai mult sau mai pu
țin. toate statele lumii a slăbit 
cererea de materii prime și alte pro
duse provenite din statele în curs 

U.N.C.T.A.D. RECUNOAȘTE Șl SUBLINIAZĂ

Agravarea situației săracilor
afectează și interesele băgaților

Pe marginea reuniunii de la Geneva consacrate problemei 
datoriilor externe ale „lumii a treia46

de dezvoltare. Ritmul mediu anual 
de creștere a exporturilor „lumii a 
treia" a scăzut de la 9,6 la sută, cit 
era în deceniul trecut, la numai 3,2 
la sută in 1977. La această involuție 
a concurat și accentuarea tendințelor 
protecționiste în statele capitaliste, 
industriale, ale căror piețe au deve
nit tot mai „impermeabile" față de 
exporturile țărilor subdezvoltate.

In același timp, inflația din lumea 
capitalistă a deteriorat și mai accen
tuat raportul de schimb dintre pre
turile produselor exportate de sta
tele în curs de dezvoltare — care 
sînt în scădere — și cele ale mărfu
rilor cu un grad ridicat de pre
lucrare importate — în creștere 
substanțială. Numai de pe urma 
„foarfecei prețurilor", relevă statis
ticile U.N.C.T.A.D., țările „lumii a 
treia" au pierdut în ultimii patru ani 
aproape 50 miliarde de dolari. Dete
riorarea situației financiare a țărilor
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PEKIN 7 (Agerpres). — Tovarășul 
Ie Cien-in, vicepreședinte al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Chinez, președintele Comitetu
lui Permanent al Adunării Naționale 
a Reprezentanților Populari a R.P. 
Chineze, s-a întîlnit, marți, cu dele
gația parlamentară română, condusă 
de tovarășul Nicolae Giosan, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., președin
tele Marii Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste România, care de 
află în vizită oficială în R.P. Chineză, 
întîlnirea și convorbirile, desfășurate 
într-o atmosferă caldă, prietenească, 
au evidențiat relațiile de strînsă prie
tenie și colaborare pe multiple pla
nuri între România și R.P. Chineză, 
precum și dorința ambelor părți de a 
dezvolta în continuare raporturile 
frățești dintre partidele, parlamen
tele și popoarele celor două țări.

Au fost de față Ulanfu, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.C., 
vicepreședinte al Comitetului Perma
nent al A.N.R.P., Tan Cen-lin, mem
bru al C.C. al P.C.C., vicepreșe
dinte al Comitetului Permanent al 
A.N.R.P., U Sin-yu, secretar general 
adjunct al Comitetului Permanent al

ITALIA

Premierul desemnat s-a întîlnit cu reprezentanții
centralelor sindicale

ROMA 7 (Agerpres). — în cursul 
reuniunii pe care au avut-o repre
zentanții Federației sindicale unitare 
italiene a C.G.I.L., C.I.S.L. și U.I.L. 
cu premierul desemnat, Giulio An
dreotti, și cu delegațiile celor șase 
partide ale „arcului constituțional", 
liderii sindicali au afirmat că centra
lele sindicale „nu se consideră a Ii 
o a șaptea formațiune politică" și, ca 
urmare, „în această ultimă fază a 
crizei guvernamentale", vor aștepta 
ca programul noului guvern să fie 
prezentat in parlament, după care își 
vor expune punctul de vedere.

Apreciind drept pozitiv „efortul ce
lor șase partide de a se ajunge la o 
soluționare rapidă a crizei guverna
mentale", sindicatele au menționat, 
însă, că în cadrul reuniunii nu a fost 
prezentat decît „în linii generale" 
programul economic guvernamental, 
reprezentanții acestor organizații ur-

GUATEMALA

Situație confuză 
în urma alegerilor

CIUDAD DE GUATEMALA 7 (A- 
gerpres). — Consiliul Electoral a dis
pus verificarea și reluarea procesu
lui de numărare a voturilor în ca
pitala tării, suspendat ca urmare a 
acuzațiilor de fraudă aduse de diver
se organizații politice în ce privește 
operațiunile electorale referitoare la 
rezultatele alegerilor generale de du
minică. Ciudad de Guatemala cu
noaște un climat de neliniște si con
fuzie. Generalul Romeo Lucas Gar
cia, reprezentantul coaliției guverna
mentale „Frontul Amplu", și colone
lul Enrique Peralta Azurdia. repre
zentantul Mișcării de Eliberare Na
țională. partid de dreapta — și-au 
anunțat fiecare victoria în alegeri și 
hotărîrea de a-și apăra locul obți
nut. Al treilea candidat, al așa-nu- 
mitei „opoziții oficiale".
Ricardo Peralta Mendez, situat, după 
primele estimări, pe locul trei pe 
lista rezultatelor alegerilor, a afir
mat că a fost comisă „o fraudă mon
struoasă" și a chemat armata să spri
jine cererea de anulare a alegerilor 
formulată de mai multe organizații. 
Forțele armate se află în stare de 
alarmă încă de duminică si in pre
zent au ocupat poziții-cheie in prin
cipalele puncte ale capitalei.

generalul

subdezvoltate a . fost accentuată, tot
odată, de acțiunile speculative la 
bursele valutare din Occident, unde 
dolarul american — moneda in care 
sint calculate veniturile din expor
turi ale acestor țări — a înregistrat 
o devalorizare de peste 30 la sută 
după 1971.

Toți acești factori, la care s-a 
adăugat nota suplimentară de plată 
a importurilor de petrol (în cazul 
acelor state care nu produc această 
materie primă), a constrîns țările în 
curs de dezvoltare să recurgă la noi 
și noi împrumuturi. în mod firesc.

uriașa datorie externă acumulată de 
aceste state a devenit o serioasă 
frînă în calea dezvoltării lor. Țările 
cele mai sărace au înregistrat in pe
rioada 1973—1977 un ritm anual de 
creștere economică de 0,5 la sulă, 
care, în realitate, n-a însemnat un 
progres, fie el cît de mic, ci o dare 
înapoi cu 2 la sută, dacă se are în 
vedere că sporul demografic a fost 
de 2,5 la sută. Desigur, sărăcia nu 
lasă loc pentru acumulări destinate 
dezvoltării, dar aspectul cel mai dra
matic îl constituie faptul că nu
meroase țări rămase în urmă sînt 
nevoite să rezerve circa un sfert din 
export pentru amortizarea datoriilor 
mai vechi — în timp ce altele n-au 
deocamdată altă ieșire din actualul 
impas 
prumuturi 
datorii, ceea ce le agravează și 
mult problemele economice și socia
le cu care sînt confruntate.

decît să recurgă la noi îm- 
pentru a achita aceste 

mai

adjunct al 
externe, și alte

A.N.R.P., Iu Glan, 
nistrului afacerilor 
persoane oficiale.

în seara aceleiași zile, Comitetul 
Permanent al Adunării Naționale a 
Reprezentanților Populari a oferit un 
dineu în onoarea delegației M.A.N. 
în timpul dineului, desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească, tova
rășii Ulanfu și Nicolae Gavrilescu, 
ambasadorul României la Pekin, au 
rostit alocuțiuni în care au relevat 
relațiile de prietenie frățească, soli
daritate militantă și colaborare mul
tilaterală dintre partidele, parlamen
tele și popoarele celor două țări, din
tre Republica Socialistă România și 
R.P. Chineză, și au toastat în sănăta
tea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășului 
Hua Kuo-fen, președintele C.C. al 
P.C. Chinez, premierul Consiliului 
de Stat al R.P. Chineze, a tovarășu
lui Ie Cien-in, vicepreședinte al C.C. 
al P.C.C., președintele Comitetului 
Permanent al A.N.R.P., pentru întă
rirea și dezvoltarea continuă a prie
teniei româno-chineze.

și ai patronatului
mind să nu mai accepte pe viitor un 
asemenea tip de consultări.

Premierul desemnat, Giulio An
dreotti. s-a întîlnit marți la Roma cu 
reprezentanți ai Confindustriei (or
ganizația patronatului italian), cărora 
le-a prezentat rezultatele consultă
rilor privind soluționarea crizei de 
guvern și detalii ale acordului inter
venit între democrat-creștini și cele
lalte formațiuni politice ale „arcului 
constituțional".

Cancelarul R.F. G. despre
BONN 7 (Agerpres). — Luînd cu- 

vîntul la Hamburg, Helmut Schmidt, 
cancelarul federal al R.F.G., s-a re
ferit, între altele, la problemele 
cursei. înarmărilor, relevînd că țara 
sa a renunțat la producerea și deți
nerea armei nucleare, nu participă

agențiile d® pswl transmit:
Reuniunea C.C. al Frontu

lui Paîriei din Vietnam și’a 
încheiat lucrările la Hanoi. Au fost 
discutate numeroâse probleme refe
ritoare la aprecierea situației gene
rale și a îndeplinirii sarcinilor fron
tului în cursul anului trecut, precum 
și la sarcinile pe anul 1978 — rela
tează agenția V.N.A. De asemenea, 
au fost discutate probleme privind 
mobilizarea maselor la dezbaterile pe 
marginea proiectului noii Constituții 
a R. S. Vietnam.

La Fraga a avut ’oc’su^ pre~ 
ședinția lui Gustav Husak, secretar 
general al C.C. al P. C. din Ceho
slovacia, o consfătuire a primilor se
cretari ai comitetelor regionale, pre
cum șl ai comitetelor orășenești Pra- 
ga și Bratislava ale partidului. Au 
fost discutate aspecte ale activității 
partidului legate de asigurarea înde
plinirii hotărîrilor Congresului al XV- 
lea al P. C. din Cehoslovacia, în ve
derea apropiatelor conferințe raio
nale și regionale ale partidului.

NlliîlîiS'0. Președintele Egiptului,
Anwar El Sadat, l-a numit pe Abdel 
Rahman Sharkawi in funcția de se
cretar general al Organizației de so-

economice dintre state afec- 
însă nu numai țările sărace, 
pe cele bogate. Căci, cea mai 
parte a împrumuturilor con-

Adincirea și pe această cale a fe
nomenului subdezvoltării, a decala
jelor 
tează 
ci și 
mare 
tractate de țările subdezvoltate au 
fost destinate cumpărării de mărfuri 
din statele industriale. Potrivit 
calculelor făcute de U.N.C.T.A.D.. 
intr-o perioadă anterioară comenzile 
de 
din 
in 
de 

bunuri de . echipament provenite 
„lumea a. treia" au creat numai 
țările Pieței comune 3 milioane 

locuri de muncă, sau — altfel

au diminuat în aceeași pro- 
numărul șomerilor. Iată ce 
vedere ministrul suedez în- 

cu problemele ajutorării, 
în curs de dezvoltare, Ola 
cînd, referindu-se la actua-

ar 
fi grave". La rîndul său, 
Cheysson, comisar al C.E.E., 
că „un transfer masiv de 

financiare către lumea a treia

spus — 
porție 
avea în 
sărcinat 
țărilor 
Ullsten, 
lele negocieri de la Geneva, declara: 
„dacă vom eșua, repercusiunile asu
pra situației țărilor industriale 
putea 
Claude 
aprecia 
resurse _ 
poate fi, în mod paradoxal, deosebit 
de justificat intr-o perioadă de slabă 
utilizare a capacităților de producție 
în țările bogate". Preocuparea în a- 
cest sens a unor state dezvoltate și-a 
găsit, de altfel, expresia în decizia 
Suediei, Olandei, Canadei și Elveției 
de a anula datoriile contractate de 
țările cele mai sărace. Hotărîre ex
plicabilă și motivată economic — căci 
cine și-ar imagina că un negustor ar

WASHINGTON

Convorbiri între președinții
I. B. lito si 1 Carter I

7 (Agerpres). — 
început marți con- 
dintre președintele

WASHINGTON 
La Casa Albă au 
vorbirile oficiale 
S.U.A., Jimmy Carter, și președintele 
R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, 
care întreprinde o vizită de stat de 
trei zile în Statele Unite. Convorbi
rile se referă atit Ia relațiile bilate
rale. cit și la probleme actuale ale 
situației internaționale.

ORIENTUL MIJLOCIU
® Declarația regelui Iorda
niei ® Ambasadorul itinerant 
american din nou în Israel

(Agerpres). — Dacă 
cele două con- 
pentru lumea 
din teritoriile 
recunoașterea

AMMAN 7 
Israelul va îndeplini 
diții indispensabile 
arabă — retragerea 
ocupate în 1967 și 
dreptului palestinienilor la autode
terminare — nu mai există nici uri 
motiv evident ca vreuna dintre . ță
rile arabe să refuze să participe la 
eforturile de pace ale președintelui 
Anwar El Sadat — a declarat regele 
Hussein grupului de ziariști austrieci 
care-1 însoțesc pe președintele R. 
Kirchschlaeger aflat în vizită în Ior
dania. în acest caz. a opinat suvera
nul iordanian, citat de agenția A.P.A., 
ar exista cu siguranță posibilitatea 
ca fiecare dintre statele arabe să în
cheie un tratat de pace cu Israelul.

TEL AVIV 7 (Agerpres). — Al
fred Atherton, ambasadorul itine
rant american, sosit din nou în Is
rael, pentru a-și continua misiunea 
de mediere în negocierile egipteano- 
israeliene, a conferit cu ministrul 
afacerilor externe, Moshe Dayan. 
După întrevedere, Atherton a decla
rat că a prezentat ministrului israe- 
lian rezultatele convorbirilor purta
te în Egipt.

la adoptarea de hotărîri privind 
producția de asemenea arme și nu 
dorește să o facă nici în viitor. Vor
bitorul a arătat, de asemenea, că 
R.F. Germania se pronunță pentru 
un control asupra armamentelor, 
pentru limitarea lor și pentru dez
armare.

lidaritate a popoarelor afro-asiatice 
(O.S.P.A.A.). Abdel Rahman Shar- 
kawi este succesorul lui Youssef El 
Sebai, asasinat la 18 februarie la Ni
cosia. După cum relevă ziarul „Al 
Ahram", Carta O.S.P.A.A. dă dreptul 
Egiptului, pe teritoriul căruia se află 
sediul organizației, să numească.se
cretarul general.

Convorbiri braziliano- 
vesi-germane. Președintele Bra
ziliei, Ernesto Geisel, care se află în- 
tr-o vizită oficială la Bonn, s-a în
tîlnit, marți, cu cancelarul federal al 
R. F. Germania, Helmut Schmidt, cu 
care a discutat probleme privind re- ' 
iațiile economice braziliano—vest- 
germane și probleme internaționale 
de interes comun.

Comisia O.N.U.
omului a adoptat 
rezoluție care con-

Rezoluție.
pentru drepturile 
luni la Geneva o 
damna politica guvernului, din Chile 
in domeniul drepturilor omului. Re
zoluția dezavuează recentele măsuri 
vizînd „suprimarea opoziției politice" 
și cere autorităților de Ia Santiago de 
Chile să furnizeze informații privind 
soarta celor, aproximativ 1 000 per
soane dispărute în perioada de după 
lovitura de stat militară din 1974.

crescîndă toate statele
aceea. România socialis- 
țară în curs de dezvol- 

militează ferm și consecvent

se

putea supraviețui dispariției clienți- 
lor săi ?

Fenomenele și tendințele amintite 
mai sus relevă, o dată mai mult, 
creșterea gradului de interdependen
ță dintre state, faptul că accentuarea 
subdezvoltării, a decalajelor — rezul
tat al vechii politici de inechitate — 
afectează evoluția economică gene
rală, creează grave dezechilibre, o 
situație de instabilitate ce afectează 
în măsură 
lumii.

Tocmai de 
tă, ea însăși 
tare, 
pentru eradicarea fenomenului sub
dezvoltării, a decalajelor dintre sta
te, pentru edificarea unei noi ordini 
economice internaționale, capabile să 
asigure progresul tuturor popoarelor, 
în concepția României, realizarea 
acestui deziderat., fundamental al lu
mii de azi presupune, pe lingă in- 
tenșificarea efortului propriu al fie
cărei țări rămase in urmă, dezvol
tarea unei ample colaborări interna
ționale, reciproc avantajoase.

în acest sens, țara' noastră 
pronunță pentru eliminarea progre
sivă a obstacolelor de orice natură 
din calea comerțului mondial ; sta
bilirea unui raport just, echitabil 
între prețurile materiilor prime și 
cele ale produselor industriale, în 
condițiile unei mai mari stabilități a 
pieței produselor de bază ; asigurarea 
unui acces larg, neîngrădit al tuturor 
popoarelor la cuceririle științei și 
tehnicii contemporane ; îmbunătă
țirea sistemului generalizat de prefe
rințe, în vederea sporirii capacității 
de export a țărilor „lumii a treia" ; 
reformarea sistemului monetar in
ternațional în funcție de necesitățile 
țărilor în curs de dezvoltare ; spo
rirea ajutorului financiar, inclusiv 
sub formă de credite cu dobîndă 
mică sau fără dobîndă.

Fără îndoială că numai în felul 
acesta pot fi create condițiile unei 
reale soluționări a gravelor probleme 
care confruntă țările în curs de dez
voltare, inclusiv aceea a datoriilor 
externe — condiții care să favorize
ze, în același timp, un climat de 
înțelegere și cooperare fructuoasă, in 
interesul progresului general.

Gh. CERCELESCU

SCINTEIA

economico-socială a Poloniei
subliniate de tovarășul Edward Gierek

importanta conferințelor 
ale P.M.U.P. în viața

VARȘOVIA 7 (Agerpres). — La 
Suwalki a avut loc conferința voie
vodală a P.M.U.P. pentru dări de sea
mă și alegeri, ultima din conferințele 
de acest fel care s-au desfășurat după 
a 2-a Conferință națională a P.M.U.P.

în încheierea dezbaterilor a luat 
cuvîntul Edward Gierek, prim-secre- 
tar al C.C. al P.M.U.P. Vorbitorul s-a 
referit la 
voievodale 
partidului și a relevat că locul cel 
mai important în cadrul discuțiilor 
l-a ocupat problematica economică. 
După cum a rezultat din dezbateri, 
a subliniat vorbitorul, economia noas
tră națională dispune de uriașe re
zerve. Activul de partid și toți mem
brii partidului consideră ca sursă 
principală a dezvoltării continue a 
țării creșterea eficienței activității

In favoarea îmbunătățirii relațiilor dintre 
Turcia și Grecia

Un interviu al premierului Biilent Ecevit
PARIS 7 (Agerpres). — „Nu există 

conflict real de interese între Grecia 
și Turcia. Problemele existente pro
vin din lipsa de încredere reciprocă 
și din absența unui dialog" — a de
clarat primul ministru al Turciei, 
Biilent Ecevit, intr-un interviu acor
dat ziarului francez „Le Figa.ro". El 
s-a arătat optimist în ce privește 
Apropiata întîlnire pe care o va avea 
cu premierul grec Constantin Kara
manlis, „deoarece — a explicat pre
mierul turc — pentru soluționarea 
diferendelor dintre Grecia și Turcia 
era necesar să se stabilească un dia
log la nivel înalt".

Personalități politice din R.D.G. și Libia și-au pierdut viafa
TRIPOLI 7 (Agerpres). — Agenția 

A.D.N. informează că Werner Lam- 
berz, membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.S.U.G., Paul Mar
kowski, membru al C.C., șeful Sec
ției relații internaționale a C.C. al 
P.S.U.G., și alte persoane din R. D. 
Germană, precum și Taha As-Sharif 
Ben Amer, secretar pentru proble
mele Secretariatului general, și Ah-

Colaborare economică 
sovieto-indiană. La Delhi s au 
încheiat lucrările Comisiei intergu- 
vernamentale sovieto-indiene de co
laborare economică si tehnico-știinti- 
l'ică. Au fost discutate probleme le
gate de dezvoltarea colaborării în 
metalurgie și siderurgie, construcțiile 
de mașini, industriile carboniferă și 
petrolieră, în irigații, telecomunicații 
și transporturi.

decernată 
„Belgia- 

fost înmî- 
asociației, 

de

La Bruxelles a avut loc cere
monia remiterii plachetei jubi
liare „Centenarul independentei 
de stat a României" 
asociației culturale 
România". Placheta a 
nată președintelui 
Leon-Eli Troclet, ministru 
stat, în prezența secretarului 
general,' Jean Taillard, fost se
nator, și a celorlalți membri ai 
conducerii asociației. L. E. Tro
clet și J. Taillard au mulțumit 
pentru conferirea înaltei 
tincții, simbol al. 
teniei dintre cele

- ” i dis
prețuirii prie- 
două țări.

Complotiști arestați în 
Zair După cum informează. agen
ția zaireză de presă, președintele Zai
rului. Mobutu Șese Seko. a anunțat 
că 67 de ofițeri și 14 civili ău fost 
arestați și vor fi judecați sub acuza
ția de complot antiguvernamental. 
După cum a precizat șeful statului 
zairez. membrii acestui grup pregă- 

Evoluția complexului orbital sovietic
MOSCOVA 7 (Ager

pres). — Echipajul for
mat din cosmonauta 
Iuri Romanenko, Gheor- 
ghi Greciko, Alexei Gu
barev și Vladimir Re- 
mek își continuă activi
tatea la bordul comple
xului orbital „Saliut-6“ 
— „Soiuz-27“ — „Soiuz- 
28". Luni au fost termi
nate experiențele „Mo
rava" efectuate pentru 
rezolvarea unor proble-

me tehnico-științifice 
actuale 'legate de crearea, 
în condiții de imponde
rabilitate, a unor noi 
materiale utilizabile în 
tehnica modernă. Cos- 
monautul-cercetător ce
hoslovac Vladimir Re- 
mek a efectuat observa
ții asupra ghețarilor și 
unor zone ale Pământu
lui, acoperite cu zăpadă, 
în cadrul programului 
de studiere a mediului

După cum anunță ultimele telegrame ale agențiilor de presă, 
dolarului continuă să scadă la diferite burse ale lumii occidentale, 
la bursa din Frankfurt pe Main s-a înregistrat o nouă coborire sub 
considerat „psihologic", de 2 mărci vest-germane pentru un. dolar, la 
derea tranzacțiilor moneda americană fiind cotată la 1,996 mărci,
a atins un nivel scăzut record și in raport cu yenul, coborind la bursa de 
devize din Tokio la 235,80 yeni. Pentru a opri scăderea in continuare a 
cursului dolarului S.U.A. — care are repercusiuni imediate pe planul schim
burilor comerciale, mărind competitivitatea exporturilor americane pe piețele 
străine — banca Japoniei a intervenit, efectuind achiziții masive ih valoare 
de peste jumătate miliard de dolari.

Diagrama de mai sus, care a apărut pe prima pagină a ziarului „Die 
Welt“, înfățișează scăderea cursului dolarului față de marca vest-germană 
din 1949 și pînă în prezent.

economice, perfecționarea planifică
rii, conducerii și cooperării, îmbună
tățirea organizării și calității muncii, 
în cadrul dezbaterilor au fost eviden
țiate posibilități de utilizare mai efi
cientă a mașinilor și instalațiilor, de 
economisire a timpului, materiilor 
prime și energiei, de utilizare mai 
bună a mijloacelor financiare. Aten
ția cea mai mare, în conformitate-cu 
ierarhia sarcinilor pe care noi le pu
nem în fața economiei naționale, s-a 
acordat construcțiilor de locuințe, a- 
provizionării pieței interne, agricultu
rii, producției pentru export.

Vorbitorul a relevat, de asemenea, 
că un loc important în dezbateri l-au 
ocupat problemele echității sociale, 
legalității, aspectele educării tinere
tului, ale luptei împotriva fenomene
lor sociale negative. ■

în altă ordine de idei, primul mi
nistru al Turciei a declarat că țara 
sa nu intenționează să se separe de 
N.A.T.O., dar — a precizat el — 
„contribuția pe care noi o putem 
aduce la N.A.T.O. nu poate fi mai 
mare decît cea adusă de alianță secu
rității și economiei țării noastre".

Biilent Ecevit a declarat, în conti
nuare. că „Turcia este o țară în curs 
de dezvoltare", situată la Imlarul 
Balcanilor. Orientului Mijlc’W- și 
Mediteranei orientale. Este : . mal,
in acest context — a preciza -el — 
ca Turcia să dorească să-și extindă 
relațiile cu țările din regiunile amin
tite.

mad Abu Shagour, șeful protocolului 
M.A.E. al Jamahiriei Arabe Libiene 
Populare Socialiste, au murit în 
urma prăbușirii unui elicopter în te
ritoriul libian.

Agenția precizează că Werner Lam- 
berz se afla la,Tripoli peritru con
vorbiri cu conducători ai Jamahiriei 
Libiene.

teau lansarea unor acțiuni teroriste 
in unele orașe si a unor acte de sa
botai, in noaptea de 18 spre 19 fe
bruarie. Președintele a anunțat, tot
odată, că 14 lideri, ai unei rebeliuni 
care a avut loc în provincia Bandun- 
du. au fost judecați si executați.

Greva minerilor ameri
cani Președintele Carter a numit 
o comisie de anchetă care îl va 
prezenta un raport asupra cauzelor 
care au determinat prelungirea gre
vei minerilor și a cerut, totodată, 
Departamentului Justiției, să pregă
tească proiectul de lege prin care 
minerii vor fi obligați să își reia lu
crul pentru o perioadă de 80 de zi
le.

Atentatul teroristcomia du_ 
minică in orașul Vitoria (Țara Basci
lor) si soldat, cu moartea a doi poli
țiști și rănirea altor trei a fost con
damnat de Partidul Comunist din 
Spania, Partidul Socialist Muncitoresc 
Spaniol și Consiliul General Basc. A- 
tentatul a fost revendicat de grupul 
militar al organizației separatiste 
basce — E.T.A.

Consiliul ministerial al 
C.E.E., din care fac parte mi
niștrii de externe ai țărilor mem
bre, s-a reunit marți la Bruxelles. 
Pe ordinea de zi se află probleme 
privind pregătirea viitoarei întîlniri 
ia nivel inalt a Pieței comune, pre
văzută să se desfășoare în zilele de 
7 și 8 aprilie.

Inundații în Mexic. >ile 
torențiale care s-au abătut în ulti
mele zile asupra zonei de nord-vest 
a Mexicului au provocat pină acum 
moartea a 21 de persoane. Numărul 
sinistraților se ridică la 50 000.

înconjurător, precum și 
în interesul științei și 
al economiei naționale. 
Marți, echipajul trenului 
spațial a început împa
chetarea materialelor 
științifice realizate și a 
aparatelor care trebuie 
readuse pe Pămînt la 
bordul navei cosmice 
,.Soiuz-28“. tn aceeași 
zi au fost executate ex
periențe biologice.

cursul
Astfel, 
nivelul 
deschi- 
Dolarul

Figa.ro

