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• Odorheiu Secuiesc — 
oraș oglindă a unei 
realități fundamentale : 
EGALITATEA DEPLINĂ 
A TUTUROR FIILOR PA
TRIEI • MARXISMUL, 
ideile socialismului știin
țific - permanență vie 
în lupta pentru transfor
marea revoluționară a 
societății românești. 160 
de ani de la nașterea 

lui Karl Marx

-------- A APĂRUT ÎN BROȘURA: ——

Cuvîntarea tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU 
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al Oamenilor Muncii
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, ÎMPREUNĂ CU

TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU AU PARTICIPAT LA

Deschiderea oficială a Tîrgului
internațional de primăvară-TIBCO '78
si a Salonului internațional al chimiei

Organizarea exemplară a muncii în acord 
global, asigurarea densității optime a plan
telor - principalele direcții de acțiune la 
întreținerea culturilor, lucrare de bază pentru 

nivelul recoltei din acest an

Tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu au participat, joi 
dimineața, la deschiderea ofi
cială a Tîrgului internațional 
de primăvară — TIBCO78 
și a Salonului internațional al 
chimiei, manifestări economico- 
comerciale de prestigiu găz
duite, în ultimul timp, anual de 
capitala țării noastre.

La festivitatea inaugurării au 
luat parte tovarășii Manea 
Mănescu, losif Banc, Emil Bobu, 
Virgil Cazacu, Gheorghe 
Cioară, Lina Ciobanu, Constan
tin Dăscălescu, Ion Dincă, Ja
nos Fazekas, Petre Lupu, Paul 
Niculescu, Gheorghe Oorea, 
Gheorghe Pană, Ion Pățan, 
Dumitru Popescu, Gheorghe 
Radulescu, Virgil Trofin, losif 
Uglar, llie Verdeț, Ștefan Voi- 
tec, Ștefan Andrei, Ion Coman, 
Teodor Coman, Mihai Dalea, 
Miu Dobrescu, Mihai Gere. Ni
colae Giosan, Vasile Patilineț, 
Ion Ursu, Richard Winter, Va
sile Mușat, membri ai C.C. al 
P.C.R. și ai guvernului, condu
cători de instituții, de centrale, 
mari întreprinderi industriale și 
de comerț exterior, specialiști, 
oameni ai muncii.

Erau prezenți șefi aî misiu
nilor diplomatice, membri ai 
corpului diplomatic, directori 
ai pavilioanelor țărilor partici
pante, corespondenți ai presei 
străine. Se Inaugurează TIBCO 78 șl Salonul Internațional al chimiei

Prestigioase manifestări organizate de țara noastră în spiritul 
colaborării economice, al progresului și înțelegerii între popoare

La sosirea la complexul expozttio- 
nal din Piața Scinteii. tovarășul 
Nicolae Ceausescu, tovarășa Elena 
Ceausescu au fost întimpinati cu deo
sebită căldură, cu sentimente de a- 
leasă stimă si respect de mii de bucu- 
resteni.

Grupuri de tineri le-au oferit bu
chete de flori.

Fanfara militară a intonat Imnul 
de stat al Republicii Socialiste 
România.

Adresîndu-se tovarășului Nicolae 
Ceausescu, tovarășei Elena Ceausescu, 
viceprim-ministrul guvernului, mi
nistrul comerțului exterior si coope
rării economice internaționale, tova
rășul Cornel Burtică, a spus :

Vă rog să-mi permiteți să salut cu 
deosebit respect si înaltă stimă pre
zenta Ia această manifestare a tova
rășului Nicolae Ceausescu, secretarul 
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socia
liste România, văzind in aceasta încă 
o dovadă a interesului si griiii per
manente si deosebite a președintelui

țării pentru continua dezvoltare a re
lațiilor economice internaționale ale 
României, pentru întărirea colaborării 
țării noastre cu toate statele lumii.

Permiteti-mi să prezint un respec
tuos si călduros omagiu tovarășei 
Elena Ceausescu, prezentă la mani
festarea noastră, si să salut cu căl

dură pe ceilalți membri ai conducerii 
partidului si statului.

După ce a salutat cu satisfacție pre
zența la deschiderea Tîrgului de pri
măvară a unor oaspeți de peste ho
tare. precum și a șefilor de misiuni 
diplomatice, a membrilor corpului di
plomatic. vorbitorul a spus :

In spiritul orientărilor generale ale 
politicii externe a partidului si sta
tului nostru. Tîrgul international de 
bunuri de consum si Salonul inter
national al chimiei de la București 
își propun să contribuie la mai buna 
cunoaștere intre națiuni, la stimu
larea și dezvoltarea schimburilor și 
cooperării economice între state, să 
reprezinte o manifestare a prieteniei 
și colaborării între popoare. De a- 
ceea. ne exprimăm satisfacția că. 
alături de cei aproape 100 de expo
zanți români, participă peste 500 de 
firme din 27 de țări, ale lumii, anun- 
tîndu-și. totodată, prezenta pentru 
tratative și încheieri de contracte un 
mare număr de alte firme de pe toa
te continentele.

Președintele Republicii Socialiste 
România este rugat să taie panglica 
inaugurală, deschizînd prin acest 
gest simbolic. în aplauzele puternice 
ale celor prezenți. cea de-a V-a edi
ție a Tîrgului international de primă
vară — TIBCO și a Il-a ediție a Sa
lonului international al chimiei.

A V-a ediție a TIBCO si a II-a 
ediție a Salonului international al 
chimiei vin să confirme — ca ade
vărate imagini-sinteză — potențialul 
mereu în creștere al industriei ro
mânești. calitatea si competitivitatea 
tot mai evidente ale produselor reali
zate de unitățile industriei noastre 
socialiste, posibilitățile sporite ne 
care le are acum România de a lărg: 
și intensifica participarea ei la di
viziunea internațională a muticii, ia 
circuitul mondial de valori materia
le. Interesul real fată de progresele 
înregistrate de România socialistă în 
dezvoltarea si modernizarea continuă 
a' industriei sale îl demonstrează atît 
numărul mare de țări reprezentate 
la actualele ediții, cît și suprafața 
sporită de expunere rezervată narti- 
cipantilor. Se remarcă prezenta la 
actuala ediție a numărului mare de 
firme străine de elită, producătoare 
de bunuri chimicale și de consum, 
înaltul nivel tehnic și calitatea ridi
cată a exponatelor, ceea ce creează
(Continuare in pag. a III-a)

însămințarea porumbului si a ce
lorlalte culturi de primăvară lntr-o 
perioadă mai scurtă, executarea unor 
lucrări la un nivel agrotehnic supe
rior. precum și umiditatea ridicată 
din sol sînt de natură să asigure ob
ținerea în acest an a unor recolte 
bune. Ploile din luna aprilie 
și începutul lunii mai au de
terminat răsărirea explozivă a cul
turilor prăsitoare — sfecla de zahăr, 
floarea-soarelui și, în unele zone, 
chiar a porumbului. $1 pentru restul 
lunii mal previziunile meteorologice 
indică timp instabil, ploios. Aceasta 
creează, desigur, condiții prielnice 
pentru dezvoltarea viguroasă a plan
telor. Dar. odată cu plantele, ba 
chiar mai repede dectt acestea, acolo 
unde nu s-au aplicat erbicide. cresc 
si buruienile, ceea ce aduce pe prim- 
planul preocupărilor în agricultură 
întreținerea culturilor, menținerea 
curată a lanurilor, astfel incit plan
tele să, se poată dezvolta viguros.

Organizarea exemplară a muncii 
In acord global este hotărîtoare pen
tru executarea in timpul optim a lu
crărilor de Întreținere a culturilor si 
obținerea producțiilor prevăzute. încă 
de la începutul anului. în unitățile 
agricole, culturile prăsitoare au fost 
repartizate pe formații de lucru, sta- 
billndu-se totodată nivelul producții
lor ce urmează să se obțină pe tere
nurile respective. Astfel, pentru su
prafețele erbicidate s-au constituit 
echipe de mecanizatori care s-au an
gajat să execute in acord global toate 
lucrările, de la semănat, Întreținerea 
culturilor plnă la recoltat. Pentru 
restul suprafețelor au fost constituite 
formații mixte formate din mecani
zatori și cooperatori, sau numai din 
cooperatori. Important este acum ca 
formațiile de cooperatori și mecaniza
tori să treacă cu toate forjele la execu
tarea prașilelor manuale si mecanice. 
In județul Timiș, de exemplu, s-a 
trecut cu forte sporite la întreține
rea culturilor prăsitoare. Formațiile 
de muncă din unitățile consiliilor in- 
tercooperatiste Cenei, Cărpiniș, Săcă- 
laz. Periam. Jamu Mare si din alte 
zone au si executat prima lucrare de 
Întreținere a sfeclei de zahăr pe măi 
bine de 1 000 ha. Au fost prăsite su
prafețe mari cu sfeclă de zahăr si în 
județele Buzău, Dolj si altele. în 
unele locuri, deși sfecla de zahăr 
și floarea-soarelui au răsărit și cresc 
repede, executarea prașilelor lntirzie. 
Or. intirzierea prăsitului poate avea 
consecințe grave la plantele cu talie 
mică, cum sînt sfecla de zahăr si fa
solea. unde buruienile, dacă nu sînt 
distruse încă din primele faze de 
dezvoltare, ajung în scurt timp să 
înăbușe culturile. Iată de ce. în a- 
ceste zile, toti mecanizatorii si coo
peratorii, toti locuitorii satelor au 
datoria de mare răspundere de a 
executa fără întîrziere prășitul cul
turilor.

Asigurarea unei densități superioa
re a plantelor este de mare Însemnă
tate pentru obținerea de recolte mari 
la hectar. în acest an. asa cum a in
dicat conducerea partidului, au fost

luate măsuri ferme ca in toate uni
tățile agricole să se asigure încă de 
la semănat densitățile optime. Prin lu
crări de bună calitate, executate cu 
grijă, să fie menținută densitatea 
plantelor realizată la semănat. în anii 
anteriori, intr-un șir de unități agrico
le. deși la semănat s-au asigurat la po
rumb densități de 55 000—75 000 plante 
la hectar, cu fiecare prașilă manuală 
sau mecanică numărul lor s-a mic
șorat. alungind ca la recoltare den
sitatea plantelor să scadă la jumă
tate. Evident, șl producțiile au scă
zut corespunzător. Pentru evitarea u- 
nor asemenea situații trebuie Întărit 
controlul asupra felului in care se 
execută fiecare prașilă. De ase
menea. este nevoie ca răritul 
sfeclei de zahăr să fie făcut 
de către oameni special instrultl. sub 
directa supraveghere a specialiștilor. 
Iată de ce. in spiritul măsurilor care 
s-au luat in acest an pentru Întări
rea răspunderii fată de calitatea lu
crărilor. se impune ca. în toate uni
tățile agricole, aceiași mecanizatori 
care au lucrat la semănat să execute 
și prașilele mecanice pe suprafețele 
respective. De asemenea, echipele de 
cooperatori să execute prașilele pe 
aceeași suprafață pe care o lucrează 
in acord global. Colectivele de spe
cialiști constituite în cadrul fiecărui 
consiliu intercooperatist au datoria 
să facă recepția densității plantelor 
după executarea fiecărei prăsi le. în 
felul acesta se pot stabili precis 
calitatea muncii fiecărui mecanizator 
sau cooperator, contribuția adusă la 
realizarea producțiilor stabilite.

Organizațiile de partid de la sate, 
comandamentele locale si conducerile 
unităților agricole In zilele care 
urmează trebuie să situeze in centrul 
activității lor preocuparea majoră 
pentru organizarea în cele mai mici 
amănunte a lucrărilor de întreținere 
a culturilor, acțiune de mare am
ploare, care concentrează, în conți*-  
nuare, cea mai mare parte a utilaje
lor și a forței de muncă din agricul
tură. Pentru executarea lucrărilor la 
timp și de bună calitate este nece
sar ca in fiecare unitate agricolă să 
se întocmească programe de" lucru 
concrete. stabilindu-se termene 
precise de efectiiare a prașilelor si 
vitezele zilnice ce trebuie realizate. 
La Întocmirea acestor programe. în 
spiritul legii privind executarea lu
crărilor agricole, trebuie să se por
nească de la dezideratul major al 
mobilizării $1 cuprinderii în forma
țiile.de lucru a întregii forte de mun
că din unitățile agricole, a tuturor 
locuitorilor de la sate. Așa cum au 
procedat în perioada semănatului, 
organele și organizațiile de partid de 
la sate. în lumina sarcinilor trasate 
de conducerea partidului la Consfă
tuirea de lucru consacrată probleme
lor agriculturii, au datoria să desfă
șoare ample acțiuni politico-educati
ve pentru a mobiliza energia meca
nizatorilor si cooperatorilor, a tutu
ror locuitorilor de la sate in vederea 
efectuării fără întîrziere a lucrărilor 
de întreținere a culturilor.

„ȘCOALA BÎRLAMUI“ 

a tehnicii înalte, a spiritului 
muncitoresc, a cutezanței
în urmă cu un sfert 

de veac, la Bîrlad se 
consemna un eveni
ment memorabil : fău
rirea primului rulment 
în această așezare a 
Moldovei atît de în
drăgită, în crucea al
tor secole, de Petru 
Rareș și Vasile Lupu. 
Izbînda — după zile și 
nopți de ambițioase și 
tenace strădanii — era 
socotită de autorii ei 
drept un adevărat tro
feu întru cinstirea în- 
tîiului de Mai. Jubi
leul pătrimii de veac, 
birlădenii îl sărbăto
resc intr-un chip, de 
asemenea, demn de a 
fi încredințat memo
riei literei de plumb : 
realizarea celui de-al 
165 000 000 rulment.

Așadar, iată lungul 
drum către consacrare 
străbătut de rulmentul 
de Bîrlad. El are as
tăzi pașaport pentru 
70 de țări ale lumii. El 
poate fi aflat în alcă
tuirea a tot ceea ce se 
mișcă, se invîrtește, 
precum : locomotive, 
vapoare, camioane, 
automobile, tractoare, 
electromotoare, utilaje 
petroliere, aspiratoare, 
poduri rulante etc. 
Civilizația acestui se
col, se poate spune, 
este așezată pe... rul- 
Tienți. Creația mate
rială. viteza, progresul 
tehnic ar fi de necon
ceput fără existența 
perlelor strălucitoare, 
dure, de otel — fasci
nantă născocire a min
ții omenești. în pre
zent, in lume, se pro
duc aproximativ 30 000 
de tipuri standardiza
te de rulmenți. Șl to

tuși, puține sînt țările 
care se încumetă să-și 
înscrie numele în drep
tul acestei industrii nu 
numai de performanță, 
ci, in egală măsură, și 
de aspră competiție. 
Ei bine, România rea
lizează din numărul 
amintit,, in „triunghiul 
rulmentului" — Bra-

Cu 25 de ani In 
urmă, Intr-un loc 

„eminamente 
neindustrial“

Iși făcea apariția 
primul rulment...
șov, Birlad, Alexandria 
— circa 3 000 de tipuri. 
„Cota" birlădenilor — 
circa 1 000 de tipuri. 
Cotă spre care se țin
tea încă în acel armin
deni ai orgoliosului 
trofeu...

Voci naufragiate pe 
țărmuri străine s-au 
întrebat atunci cu 
sceptică ironie : „Rul
menți de Birlad ? Dar 
aici este vorba de me
canică fină ! Nu, nu 
va fi posibil !...“ Nu 
se lecui seră de proro
cirea strimbă în pri
vința tractorului ro
mânesc care, ignorînd 
corul bocitoarelor cu 
simbrie, devenise o

realitate. Da, rulmenți 
la Birlad — în această 
vatră străveche, cu 
peste 800 de ani de a- 
testare documentară și 
alți 8 000 de ani de 
demonstrată existen
tă arheologică. Nu, n-a 
existat aici tradiție 
industrială, chiar dacă 
punem la socoteală 
cele două mori, fabri
ca de ulei, uzina elec
trică a orașului, ci te va 
ateliere mărunte. Tra
diție în mecanică fină? 
Nici de leac. După 
cum n-a fost nici. în 
Focșanii Vrancei — 
dar orașul de pe Mil- 
cov are azi industrie 
de mecanică fină. 
După cum, o aseme
nea tradiție n-a exis
tat nici la Rîmnicu 
Sărat, nici la Blaj, nici 
la Alexandria etc. Dar 
cite din platformele 
industriale de astăzi 
ale țării nu s-au con
stituit și dezvoltat ab
solut fără nici o zes
tre ? Covîrșitoarea lor 
majoritate. în acești 
ani, de viguroase pre
faceri socialiste, au 
bătut țărușul tradiției, 
în strategia dezvoltă
rii. mai cu seamă in 
ultimii aproape cinci
sprezece ani, vectorul 
progres a însemnat, 
mai presus de orice, o 
înaintare armonioasă 
spre noi orizonturi de 
civilizație, pe temeliile 
Industrializării socia
liste. a tuturor județe
lor și localităților tă
rii, petale într-o unică 
și superbă floare cu 
numele de România.
(Continuare 
în pag. a n-a)
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Pfaptul I
I

Ț n municipiul 
I iese trăiesc
A că. în ide

30 000 
cu zi

l Odorheiu Secu- 
înfrățiți in mun- 

idealuri mai bine 
de oameni. Viata de 

a românilor, maghiarilor 
din municipiul nostru de- 

cu prisosință că ei se

DIVERS I
I

I „Și mai 
| poftiți
pe la noi**...

Margareta Karasi, lucrătoare 
la magazinul de cafea-dulciuri 
nr. 42 din Satu Mare, s-a dus 
deunăzi la Rodica C. din locali
tate, căreia i-a spus :

— Ne cunoaștem de mult timp. 
Știți foarte bine unde lucrez, 
pentru că veniți adeseori să ser
viți cite o cafea la unitatea noas
tră. Tocmai pentru că ne cu
noaștem, cred că pot avea atîta 
credit moral la dumneavoastră. 
Ca să-mi împrumutați cîteva 
sute de lei, de care am mare 
nevoie.

— Se poate ? Cu plăcere ! — 
a răspuns Rodica C. deschizin- 
du-și poșeta pentru a scoate 
banii din portmoneu. Dar port- 
moneul, ia-l de unde nu-i!

— Nu-l mai căutați. că nu-l 
găsiți — i-a spus M.K. Vi-l ofer 
eu cu banii și cu actele din el. 
Cit privește cererea mea de îm
prumut a fost doar o... glumă, 
pentru a nu vă da răgaz să vă 
îngrijorați de lipsa portmoneului 
pe care l-ați uitat la noi în uni
tate. Si vă invităm să ne mai 
treceți pragul magazinului nos
tru, cu toată încrederea...

I
i
I
i
l
I
I
I
I
I
| Surpriza 

din muzeu
La muzeul din Liteni, județul 

Suceava, se afla de cițiva ani 
un cuțit cu lama de fier si cu 
minerul de bronz, frumos orna
mentat. Dar tot de atitia ani, 
nimeni nu i-a dat o prea mare 
importantă. Iată însă că. de cu- 
rînd, specialiștii suceveni l-au 
analizat cu toată atenția. Și, 
unde nu zici că au avut marea 
surpriză să constate că nu este 
un cuțit oarecare, ci o piesă 
foarte rară și foarte valoroasă, 
datind din secolul al XI-lea 
înaintea erei noastre. Totodată, 
decorul de pe miner este aproa
pe identic cu cel de pe cerami
ca provenită din aceeași perioa
dă îndepărtată.

I
I
I
I
I
I
I
I
I

„Inspectori**  
în scurt
circuit

I
i
i

I
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

— Sintem ingineri și inspec
tori la Întreprinderea de rețele 
electrice Constanta și am venit, 
in interes de serviciu, să. con
trolăm dacă instalația electrică 
este in regulă.

Cei doi ingineri-inspectori se 
recomandau Alexe Buleată și 
Antonie Alecu Decebal. prezen- 
tind și un fel de legitimație. 
Apoi, după ce trăgețiur cu ochii 
in dreapta și-n stingă, si vedeau 
cam care e „puterea economică" 
a gazdei. cei doi fixau pe loc 
o amendă, după caz, intre 5 000 
și 7 000 lei. Gazda începea tir- 
guielile cu inspectorii, c-o fi. 
c-o păți, că poate or da niscai 
sume mai mici și fără chitanță, 
că de, „doar oameni sintem". In 
scurt timp insă, sistemul in
specție al celor doi sus-ziși a fost 
scurt-circuitat. S-a dovedit că 
„inginerii-inspectori" erau niș
te escroci sadea, iar primul, 
Alexe Buleată, de pe strada Au
rel Vlaicu 50 din Constanta, nu 
avea nici o... ocupație si mai 
fusese condamnat. Cit despre 
legitimația cu pricina, de prisos 
să mai spunem că era falsă.

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I Dar I
I
I

de-acum 
înainte...

pla-

I

I
I
I

I
I
I

Sala clubului Fabricii de pla
caj din Deta, județul Timiș, de
venise neîncăpătoare. Pe scenă 
nu se aflau obișnuiții artiști 
amatori, ci completul de jude
cată in procesul privindu-l pe 
Iulian Meca, învinuit de delapi
dare, fals și uz de fals. Mai 
exact, Iulian Meca, in funcția 
de gestionar pe care o avea la 
Întreprinderea de colectare și 
valorificare a ambalajelor Deta, 
s-a „ambalat" in tot felul de 
combinații, pină cind a fost 
prins cu ocaua mică. După ce 
instanța l-a condamnat la un an 
și opt luni închisoare cu execu
tarea pedepsei la locul de mun
că, fapta lui a fost transpusă de 
un localnic in stihuri din care 
spicuim : „El in loc să stea de 
strajă / Peste cele amabalaje / 
S-a tot ambalat bag seama / Și 
a dat prin ele iama / Și nu s-a 
astîmpărat / Pină n-a fost con
damnat / Dar măcar de-acu- 
nainte / O să se învețe minte". 
Să sperăm.
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Ciobul 
și eticheta

Corespondentului nostru pentru 
județul Prahova, Constantin Că- 
praru, gospodina Elena Adom- 
nica din Ploiești i-a adus un 
ciob de sticlă și eticheta unei 
cutii de ghiveci în ulei. Pe eti
chetă — marca fabricii de con
serve din Turnu Măgurele. „Cio
bul — i-a spus femeia — l-am 
găsit in ghiveciul cumpărat de 
la supermagazinul „Hale" din 
Ploiești. Din fericire, nu l-am 
înghițit, doar m-arn ales cu ce
rul gurii rănit". Relatind cazul 
comercianților de la I.C.R.A. 
Ploiești, ne-au spus că. din pă
cate, nu numai in produsele 
fabricii din Turnu Măgurele, cl 
și in ale altora s-au găsit ase
menea „corpuri străine". Să 
sperăm că odată cu noua recol
tă a anului ’78 să nu mai „re
coltăm" și asemenea năzbîtii.
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Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

I

de 
zi 
și secuilor 
monstrează 
bucură, în toate privințele, de o de
plină egalitate în drepturi. Este o 
egalitate reală, care se bizuie pe o 
impetuoasă dezvoltare economico- 
socială Si culturală. Gindindu-mă la 
realitățile din județul nostru, din 
întreaga tară, pot să afirm. în de
plină cunoștință de cauză, că Odor
heiu Secuiesc este un oraș oglindă a 
unei realități fundamentale : egalita
tea deplină 
drepturi a 
turor fiilor patri
ei. Rod al politi
cii consecvente a 
partidului si sta
tului nostru de 
dezvoltare mul
tilaterală. armo
nioasă a tuturor 
zonelor tării și, 
cu precădere, a 
celor rămase in 
trecut în 
municipiul 
tru - 
marea 
te a 
sint 1 
secui 
ciază 
de fonduri de in
vestiții tot mai 
mari, superioare 
mediei pe țară, 
atit pentru creș
terea puterii eco
nomice. cit și a 
zestrei social- 
edilitare. în a- 
cest sens, revela
toare pentru noi 
sint ultimele două 
cincinale. Față 
de perioada 1971— 
1975 valoarea in
vestițiilor ce ni 
s-au alocat in 
actualul cincinal 
este de pestă 
două ori mai 
mare. în cincina
lul trecut au in
trat în funcțiune 
întreprinderea de 
confecții, 
prinderea 
noaliaj"

in 
tu-

urmă, 
năs
care— in

i majorita- 
locuitorilor 

maghiari și
— benefi- 
an de an

țională a organului local al puterii 
și administrației de Stat. în consiliul 
popular al municipiului nostru, din 
cei 37 de deputați, peste 88 la sută 
sint maghiari și secui, iar in comi
tetul executiv al consiliului popular 
13 din cei 15 membri sint, de aseme
nea, maghiari și secui. în aceeași 
ordine de idei țin să subliniez că toți 
conducătorii unităților economice și 
ai instituțiilor din municipiu sint 
măghiari și secui. In Marea Adunare 
Națională, municipiul este reprezen
tat de o deputată de naționalitate 
maghiară.

Toți copiii de maghiari și secui au 
posibilitatea să învețe, să se pregă-

turi, de a m afirma la cel mal bun 
nivel in toate domeniile șl sectoarele 
de activitate, pe toate planurile vieții 
economice și social-culturale. in 
fiecare an, 50—60 la sută din 
absolvenții liceelor noastre reu
șesc la concursul de admitere In In
stitutele de învățămint superior din 
toate centrele universitare ale țării, la 
libera lor alegere, așa cum tșl dorește 
fiecare. La Tg. Mureș sau la Iași, la 
Cluj-Napoca sau la Craiova, la Timi
șoara, București. Ploiești, Brașov sau 
Petroșani, acolo unde vor. unde 
consideră că pot să-și Împlinească 
mai bine aspirațiile profesionale. 
Anul trecut, toți cei 28 de absolvenți

ODORHEIU SECUIESC
oraș oglindă

slonală șl generală. La dispoziția oa
menilor muncii, a cetățenilor din 
Odorheiu Secuiesc se află o bibliote
că municipală, o bibliotecă docu
mentară șl 10 biblioteci sindicale 
care dispun de un fond de carte ce 
numără peste 150 000 de volume, din 
care mal bine de 60 la sută In limba 
maghiară. Merită subliniat faptul că 
numai în anul 1977 s-au publicat nu 
mai puțin de 2 423 000 cărți în limba 
maghiară, cind în țară se editează, 
tot în limba maghiară, 32 de ziare și 
reviste, cu un 
de exemplare, 
nostru o casă 
al tineretului.-

Unități turistice prahovene

a unei realități fundamentale

EGALITATEA DEPLINĂ
A TUTUROR FIILOR PATRIEI

intre- 
„Teh- 

si fabri
ca de plăci aglo
merate. întreprin
derea de ață și 
filatura de bum
bac. dezvoltîn- 
du-se concomi
tent fabrica de 
mobilă. S-au creat 
aproximativ 7 000 
de noi locuri de 
muncă. în 1977 a 
intrat în funcțiitne întreprinderea 
de matrițe și piese turnate din 
fontă, iar in acest an va pro
duce la întreaga capacitate secția de 
turnătorie, ceea ce înseamnă, practic, 
o dublare a numărului personalului 
muncitor. Tot in acest an a început 
să producă fabrica de brînzeturi și 
produse lactate și se va încheia etapa 
a doua de dezvoltare a întreprinderii 
„Tehnoutilaj".

Cinci vorbești de drepturi egale, 
primele și cele mai importante între
bări pe care trebuie să ți le pui sînt
— așa cum mb-a arătat experiența 
mea de primar, de cetățean și om al 
muncii — ce posibilități practice ai 
pentru însușirea unei meserii și per
fecționarea calificării, ce loc ocupi în 
procesul de producție, in societate ? 
Pentru că egalitate înseamnă în pri
mul rînd garantarea în fapt a drep
tului la muncă, posibilități egale de 
calificare și de afirmare, răsplată 
egală pentru muncă egală. Iată de ce

< am enumerat aici marile unități eco
nomice construite in Odorheiu Se
cuiesc, adevărate citadele ale indus
triei moderne, unde fiecare om al 
muncii — român, maghiar sau secui
— se simte, deopotrivă, proprietar, 
producător și beneficiar al propriei 
sale munci.

Egalității noastre pe plan economic 
îi corespunde deplina egalitate a tu
turor cetățenilor, indiferent de națio
nalitate, în viața politică materiali
zată în participarea directă, nemij
locită, la conducerea întregii vieți 
economice și sociale. Concludentă in 
acest sens este însăși compoziția na-

//

Din noul peisaj al orașului Odorheiu Secuiesc Foto : S. Cristian

tească — de la grădiniță și pină la 
universitate — in limba maternă, in 
limba în care doresc. In Odorheiu 
Secuiesc sînt 11 000 de copii în creșe, 
grădinițe și școli. Avem o rețea șco
lară dezvoltată, modernă, cadre di
dactice bine pregătite, laboratoare și 
ateliere școlare înzestrate la nivelul 
cerințelor actuale. In afară de cele 7 
școli generale, în municipiu ființează 
două licee industriale, un liceu pe
dagogic, un liceu de fizică mecanică, 
un liceu sanitar, un liceu agroindus
trial și o școală a cooperației mește
șugărești. Sînt unități cu limba de 
predare maghiară în care firește e- 
xistă și clase cu limba de predare 
română. In cadrul procesului instruc
tiv-educativ se acordă toată atenția 
însușirii limbii române. Dacă a în
văța și a te exprima în limba mater
nă este un drept garantat prin Con
stituție si asigurat în fapt, a învăța 
limba română este o datorie față de 
societate și față de tine însuți, o po
sibilitate în plus, pentru orice fiu de 
maghiar și secui, de german sau de 
altă naționalitate, de a aspira la orice 
meserie și funcție, în orice domeniu 
de activitate, în orice localitate din 
țară. înseamnă posibilitatea de a te 
adresa tuturor, de a fi înțeles și de 
a-i înțelege pe toți ceilalți, nu nu
mai pe cei de aceeași naționalitate 
cu tine. Pentru a lucra cu bune re
zultate în orice domeniu de activi
tate fiii noștri, pe lingă limba ma
ternă. trebuie să învețe bine și limba 
română. Altfel, am ajunge inevitabil 
să le îngrădim posibilitățile de a se 
bucura de deplina egalitate în drep-

ai liceului „Dr. Petru Groza" din cla
sa a XH-a B au reușit la facultate. 
Ce bucurie mai mare poate avea pri
marul unui oraș, el însuși maghiar, 
cînd vede fiii și fiicele acestei așe
zări obținînd asemenea succese,? In 
același timp, am obținut o serie de 
rezultate foarte bune in acțiunea de 
integrare a învățămintului cu știința 
și producția, determinată de necesi
tatea 
tinăr 
crete, 
cadra 
utilă, _ ... ______ w__
diții cit mai bune, mai demne de 
trai. Trebuie să subliniez cu satis
facție că în municipiul nostril toți 
absolvenții care nu urmeăză o școală 
superioară s-au încadrat în muncă, 
fără nici o excepție, în marile unități 
economice despre care aminteam mai 
înainte. Și aceasta, pentru că în 
timpul școlii toți au învățat, s-au 
calificat în meseria pentru care au 
optat — în funcție de propriile lor 
aptitudini și de profilul unităților 
industriale care s-au construit și se 
vor mai construi. _ - Evident, aceasta 
înseamnă doar începutul. In procesul 
muncii, tinerilor li se asigură toate 
condițiile pentru a-și perfecționa ca
lificarea Numai în anul trecut, de 
exemplu, au absolvit cursurile de ri
dicare a pregătirii profesionale peste 
2 000 de muncitori.

Dar nu numai tineretul, nu numai 
elevii și studenții maghiari și secui 
se bucură de condițiile de a se instrui, 
de a dobindi o bună pregătire profe- 

)

ca școala să-î asigure fiecărui 
și însușirea unei meserii con- 
deci posibilitatea de a se in
cit mai rapid într-o muncă 

pentru a-și putea asigura con-

tiraj de peste 613 000 
Avem în municipiul 

de cultură și un club 
La ediția a doua a 

Festivalului na
țional „Cîntarea 
României" parti
cipă numeroase 
formații cu peste 
10 000 de artiști 
amatori, formații 
de limbă maghia
ră și artă popu
lară secuiască. O 
dovadă a prețui
rii artei și cultu
rii populare secu
iești constituie, 
fără îndoială, si 
faptul că pe po
diumul laureați- 
lor primei ediții 
a festivalului au 
urcat și trei for
mații din munici
piul nostru : or
chestra și corul 
de cameră al ca
sei de cultură si 
formația de artă 
populară a liceu
lui pedagogic.

Asigurarea tu
turor acestor con
diții despre care 
am vorbit, de că
tre partidul și 
statul nostru, face 
ca toți cetățe
nii din Odorheiu 
Secuiesc, indife-, 
rent în ce limbă 
se exprimă, să 
acționeze într-o 
strînsă unitate 
pentru a face me
reu mai frumos 
orașul în care 
s-au născut, tră
iesc și muncesc. 
Prin munca lor 
neobosită trans
pun în fapt sar
cinile ce le revin 
din Programul 
partidului de edi
ficare a societă
ții socialiste mul
tilateral dezvol
tate și înaintare a 
României spre co
munism, cu con
știința și încrede- 

propriul lor destin și 
viitor fericit. Egali în drepturi și în
datoriri, oamenii muncii din Odor
heiu Secuiesc, indiferent de naționa
litate, se bucură astăzi de condiții ci
vilizate de muncă și de viață, de 
toate binefacerile societății noastre 
socialiste. Numai în ultimii ani s-au 
înălțat blocuri cu peste 3 000 de apar
tamente, s-au construit 5 cămine 
pentru nefamiliști cu 1 600 de locuri, 
s-au realizat 28 km de rețele de ca
nalizare, s-au construit un cinemato
graf, două școli generale, im internat 
și o cantină ia liceul agricol, un grup 
școlar al cooperației meșteșugărești, 
săWPdo gimnastică, 14 ateliere șco
lare, creșe și grădinițe. S-au înălțat, 
de asemenea, un hotel cu 150 de 
locuri, o nouă clădire a poștei și o 
centrală telefonică, o autogară mo
dernă, spații comerciale și de ser
vicii. Pentru sănătatea oamenilor 
muncii se află în construcție un nou 
și modem spital cu 430 de paturi și 
policlinică. Tot ce am realizat și vom 
realiza este rodul muncii unite a ro
mânilor, maghiarilor și secuilor din 
municipiul nostru. înfrățiți în muncă, 
în gînd și în faptă, ne aducem con
tribuția ia înflorirea patriei noastre 
comune, Republica Socialistă Româ
nia. Stăpîni pe destinele noastre, în 
propria noastră țară, ne făurim vi
itorul în mod liber, așa cum ni-1 do
rim.

Pe șoseaua națională 
București — Ploiești, 
la km 49, In mijlocul 
unei păduri de stejari, 
popasul turistic Româ
nești asigură cazarea 
in căsuțe tip camping 
și dispune_de un res
taurant. 
Ploiești, 
Păulești se află Hanul 
Prahova. Unitatea dis
pune de 18 căsuțe, un 
restaurant și o terasă, 
precum și de un loc 
de parcare pentru '200 
de autovehicule. Si 
aici, oaspeții sint ser
viți cu preparate culi
nare. de cofetărie și 
patiserie. în binecu
noscuta stațiune mon
tană Cheia, de la poa
lele Muntelui Roșu, 
complexul turistic 
Cheia oferă cazare în, 
camere cu încălzire 
centrală, precum si in 
căsuțe tip camping. 
La restaurantul unită
ții. turiștii pot servi 
mincăruri specifice a- 
cestei zone. Un alt loc 
de popas este Hanul

Dincolo de 
in pădurea

Măsuri
sanitară
în lumina prevede

rilor Programului par
tidului pentru îmbu
nătățirea activității 
medicale preventive și 
ridicarea nivelului de

a 
o
se a- 
sani-

în-
a-

rea că-și făuresc

UBORNYI Mihal 
președintele Comitetului executiv 
al Consiliului popular 
Odorheiu Secuiesc

municipal

cultură sanitară 
tregii 
tenție 
cordă 
tare a
Iar. Recent, Ministerul 
Educației și învăță
mintului, Ministerul 
Sănătății, C.C. al 
U.T.C., Consiliul 
U.A.S.C.R., Consiliul 
Național al Societății 
de Cruce Roșie și Con
siliul Național al Or*  
ganizatiei Pionierilor 
au elaborat, cu con
cursul cadrelor de spe
cialitate de la Institu
tul de igienă și sănă
tate publică și Institu
tul de cercetări peda
gogice și psihologice, 
Programul-cadru pri
vind educația sanitară 
a preșcolarilor, elevi
lor și studenților. Pen
tru realizarea prevede
rilor din planul unic 
de educație sanitară 
(1976—1980) și perfec
ționarea educației sa
nitare a tineretului 
școlar stnt stabilite, în
tr-o concepție unitară, 
obiectivele și modali
tățile de realizare ă e- 
ducației sanitare pe ci
cluri de învățămint. 
Acțiunile prevăzute să 
fie organizate vizează 
dezvoltarea deprinde
rilor și obișnuințelor 
igienice la preșcolari, 
educarea elevilor și 
studenților în spiritul 
responsabilității față 
de sănătatea proprie și 
a colectivității, forma
rea în rîndul tineretu
lui studios a unei opi
nii, științific funda
mentate, referitoare la 
raportul dintre orien
tarea corectă profesio
nală, randamentul pro
fesional și starea sănă
tății.

populații, 
deosebită 
educației 
tineretului șco-

AUTOSERVIREA7
unitate

Am intrat deunăzi într-o unitate 
de alimentație publică de ia Brașov 
— autoservirea „Carpați" — curată 
ca paharul și atit de bine aprovizio
nată, incit părea o expoziție organi
zată*  de maeștri in arta culinară. La 
mese nu se găsea un singur loc li
ber, iar pe rafturi și în vitrinele fri
gorifice se aflau frumos orînduite 
peste o sută de feluri de mîncare — 
cele mai simple, dar și cele mai gus
toase din bucătăria românească. Au
toservirea „Carpați" este o verita
bilă „fabrică de mîncare", și tocmai 
de aceea — după cum ne-a informat 
tovarășul Andrei Caralis, directorul 
complexului comercial „Carpați" — 
rentabilitatea localului este de trei 
ori mai mare decît media rentabili
tății pe țară a alimentației publice.

Care este sursa principală a unei 
astfel de aprovizionări exemplare 7 
Am fost informați că în localuri ca 
acela de la Brașov comercianții nu 
se mulțumesc doar cu produsele de
pozitate în magaziile întreprinderii : 
umblă ei înșiși după materii prime 
la piață, la cooperativele agricole, se 
duc după pește la cherhanale, pre
lucrează superior materiile prime pe 
care le au, vînd produse ieftine, dar 
multe folosesc subprodusele de la 
abatoare, se aprovizionează din timp 
cu legume, atunci cind acestea sînt 
ieftine, își fac singuri piine și spe
cialități din carne, și-au creat, cu 
posibilități locale, afumătorii și al
tele. într-un cuvint, se autogospodă- 
resc, conștienți că beneficiile nu cad 
din senin.

Asemenea unități- comerciale care 
practică această formă modernă de 
servire există în toate orașele țării, 
ba chiar și în comunele mai mari. 
Desfacerea prin autoservire s-a extins 
mult șl se va extinde în continuare, 
pentru că e foarte avantajoasă și 
pentru comerț și pentru cetățean. 
Preturile mincărurilor sînt mai mici 
ca oriunde (sau ar trebui să fie). în 
al doilea rîhd. cumpărătorul face 
economie de timp. La rîndul ei. uni
tatea comercială nu e nevoită să facă 
investiții prea mari cind deschide un 
asemenea local si nu e nevoită să 
folosească zeci de oameni pentru 
servirea mesei.

în raidul nostru am constatat însă 
cu regret și surprindere că, în unele 
localități, rostul acestor localuri n-a 
fost încă bine înțeles. Am intrat, nu 
de mult, la prima oră de la deschidere 
la restaurantul cu autoservire (O.J.T.) 
din centrul orașului Tîrgoviște. în 
local — nici țipenie. Ba nu, la capătul

de tip inferior?
mesei „calde" am zărit casierița, 
care și-a înăbușit pe loc un căscat. 
Murea de plictiseală și de urît. De 
ce nu era localul plin de lume, cum 
sint de obicei aceste unități dimi
neața, la prinz și seara ? Pentru că 
pe linia de autoservire n-aveai cu 
ce să te... autoservești. Motivul : res
ponsabilul nu venise încă la locul 
lui de muncă. Dacă directorul O.J.T. 
ar fi avut curiozitatea să intre in 
acea unitate cu autoservire, ar fi 
putut observa cu ușurință nu nu
mai că la anumite ore localul nu e 
aprovizionat, dar ar fi văzut și lipsa 
de curățenie care domnește uneori 
în încăperea lui principală, mare cit

Raid în rețeaua 
de alimentație publică

un depou de tramvaie. Ar fi văzut 
holul acela de la intrare ce părea, 
în timpul raidului nostru, „anteca- 
mera" ' " . ' ‘
dovleac, cu pereții „ciupiți", 
n-au mai luat contact cu varul 
bidineaua de cine știe cînd.

Un local asemănător din punct de 
vedere igienic își desfășoară activi
tatea chiar sub tutela unei cunoscute 
firme bucureștene — „Ambasador". 
E vorba de unitatea cu autoservire 
„Rapid" din Piața 1848. Te și miri 
cum organele comerciale locale și 
inspecția sanitară tolerează abate
rile acestei unități de la regulile 
cele mai elementare de igienă. To
tul în jur e slinos, tacîmurile sint 
practic ieșite din uz, iar perdelele 
par niște cîrpe agățate pe sfoară.

Este, fără îndoială, nevoie ca 
cei care au în administrație a- 
semenea localuri să studieze, cu 
creionul în mină, încă o dată crite
riile care stau la baza deschiderii 
și extinderii sistemului 
autoservire, să facă, în 
și unele schimburi de 
să vadă cum rezolvă, 
blema respectivă alți confrați d'e-ai 
lor din alte orașe ale tării, cum au 
reușit ei să facă din aceste localuri 
puncte de atracție pentru public. 
Pentru că altfel, lăsînd lucrurile să 
meargă de la sine, ei compromit 
ideea de autoservire, scopul acestor 
unități comerciale.

Este știut că cele mai multe din
tre unitățile cu autoservire își de-

unui siloz pentru semințe de 
care 

și

comercial cu 
același timp, 

experiență, 
practic, pro-

pășesc sarcinile de plan, sint foarte 
rentabile, foarte economicoase pen
tru cetățean. într-adevăr, există lo
caluri în care, cu mai puțin de 10 
lei, poți minca bine — două feluri și 
chiar trei feluri de preparate. Mulți 
comercianți au înțeles că la auto
servire nu trebuie să fie oferite 
mincăruri scumpe, specialități, rari
tăți. pentru că omul care intră in
tr-un asemenea local nu cere să mă- 
nînce, " ' ‘ 
tavă.

Am 
tatea ... _____ _ _______ _ __
Tirgu Jiu. Și ce să vezi pe linia de 
mese calde ? Numai mincăruri cu 
carne de porc. Am văzut mîncare — 
o singură porție — care costa 11 Iei ! 
în unele zile, în acest local, și în 
altele din același oraș, nu vezi o 
singură farfurie de supă, de mîncare 
din legume, orez, nu vezi un ceai. 
Ce rezultat are o asemenea orien
tare în aprovizionarea autoservirii 
„Modern" ? în loc să-și depășească 
planul, să fie foarte rentabilă, cău
tată de public, autoservirea a pornit 
în luna februarie a.c.
— cu un minus de 
mii lei la planul de 
o „experiență“-eșec 
pentru diversificarea 
sortimentului culinar 
țlle cu autoservire. O diversificare, 
în primul rînd, a preparatelor rea
lizate din materii prime ieftine : le
gume, fructe, lapte, paste făinoase, 
pește, ouă, brînzeturi etc.

Autoservirea, in orice tip de uni
tate comercială ar fi aplicată, cind 
este înțeles 
moderne de 
bune, foarte ... _____ __ r
am văzut și la Brașov — spectacu
loase. Nu ne-am propus să facem 
un catalog al tuturor unităților de 
acest fel care au deviat de la rolul 
și rostul lor în peisajul comercial. 
Organele de specialitate ale Minis
terului Comerțului Interior, consili
ile populare și inspecția comercială 
au datoria să le identifice, să ana
lizeze abaterile și să ia toate măsu
rile necesare. Pentru că nu mai poa
te fi admis ca unități cu autoservi
re, la care nu prea ai cu ce te au
toservi, care nu-și realizează nici 
măcar planul de desfacere să func
ționeze lingă unități de același tip 
în care se cîștigă 15 lei la o sută 

omul găsește tot

stînd în picioare, curcan la

intrat nu de mult și la uni- 
cu autoservire („Modern") din

incredibil 
cîteva zeci de 
desfacere. Este 
care pledează 
la maximum a 
în toate unită-

rostul acestei metode 
desfacere, dă rezultate 
bune și, uneori, cum

în care se cîștigă 
cheltuită, in care 
ceea ce caută.

Gh. GRAURE

(Urmare din pag. I)
Dar cum s-a produs 

ceastă înaintare a între
prinderii de rulmenți din 
Bîrlad pină la ceea ce re
prezintă ea astăzi, cind îm
plinește o pătrime de veac 
de existență ? Facem apel 
la o statistică^ -O statistică 
de un fel deosebit, deoare
ce este însoțită, ca argu
ment s-uplimentar, de o se- 

■ rie de fotografii. Astfel, a- 
cum, în preziua jubileului, 
s-a luat inițiativa ca vete
ranii fiecărei secții din în
treprindere să fie cuprinși 
în cite o fotografie de 
grup. Emoționant album de 
uzină ! Cind s-a alcătuit 
lista cu numele „pionieri
lor" — deci ale celor care 
au cite 25 de ani de muncă 
în slujba rulmentului de 
Bîrlad — s-a ajuns la ci
fra 300. („întocmai cîți 
muncitori de la noi învață 
azi la liceul seral", a com
pletat meșterul Ion Pă- 
trașcu de la strungărie.)

Deci, 300 din cei 540 cîți 
au semnat certificatul de 
naștere al întîiului rul
ment... Merită să stăruim, 
fie și in treacăt, asupra a- 
cestui amănunt de biogra
fie muncitorească. O parte 
din cei 540, care pontau in 
urmă cu 25 de ani in fiece 
dimineață, au ieșit la pen
sie. Unii nu mai sint : 
douăzeci și cinci de ani în
seamnă, totuși, aproxima
tiv o treime din viața unui 
om. în sfîrșit, un procent 
destul de însemnat din a- 
cest întreg îl găsim în in
dustria Vasluiului, Iașilor 
ori a Teleormanului, fie că 
este vorba de muncitori de 
înaltă calificare sau de ca
dre tehnice cu experiență 
asimilată Ia „școala Bîrla
dului". Și totuși, se 
află în această cetate a 
mentului încă 300 de 
terani. Oameni care au 
versat lungul, 
drum de la intîia 
strălucitoare de oțel 
la cea care poartă numărul 
jubiliar : 165 000 000.

De la început, întreprin
derea de rulmenți a fost 
magnetul care a atras în 
cimpul său vital, de forță, 
muncitori bîrlădeni, ca și 
din alte zone ale țării. 
Magnetul a devenit „școa
lă" și astfel tineri ori mai

a-

mai 
rul- 
ve- 
tra- 

rodnicul 
salbă 
pină

puțin tineri din localitate 
și din satele din 
Zorleni, Grivița, 
Banca, Ibănești, 
nești, Ghidigeni,_ 
șeni, Odaia,
Vinderei, Mălușteni, Blă- 
gești, Ciocani ș.a. — au 
inaugurat primii, in fami
liile lor, tradiția unei pro
fesii industriale. A unei 
profesii industriale și a 
spiritului muncitoresc, cu 
pilonii lui de rezistență : 
ordinea și disciplina, con
știința apartenenței la cea 
mai înaintată clasă a so
cietății, conștiința revolu
ționară. Fenomen cu valoa
re mai generală, pentru

jur —
Crîng, 

Bălăbă- 
Frumu- 

Bursucani, 
Mălușteni, 

Ciocani

situată la 40 km de
Ploiești. în fotografie : 
Hanul Cheia.

Slănic-Pi ahova 
stațiunea balneoclima
terică cu același nume,

privind educația 
a tineretului școlar

Dezvoltarea armo
nioasă, și sub acest 
aspect, a personalității 
in formare a copiilor 
și tinerilor se va reali
za prin posibilitățile o- 
ferite <le procesul 
instructiv-educativ si 
prin activități organi
zate în afară de clasă, 
specifice organizațiilor 
de copii si tineret, pre
cum și Societății de 
Cruce Roșie. Progra- 
mul-cadru prezintă de
taliat obiectivele 
conținutul 
sanitare în 
școlarilor, 
studenților.
de învățămint. mijloa
cele și formele de 
realizare a educa
ției sanitare (în pro
cesul de învătămînt 
și in afara acestuia). 
Sint menționate disci
plinele de studiu din 
fiecare clasă în care 
această problematică 
educativă își poate găsi 
un loc firesc, în con
cordanță cu particula
ritățile de vîrstă ale 
copiilor și tinerilor.

Constituindu-se ca 
parte integrantă a ac
tivității de creștere, 
formare și educare a 
tinerelor generații ale 
țării, la asemenea ac
țiuni vor participa în
tregul personal didac
tic, medicii școlari, 
personalul sanitar din 
circumscripțiile, dis
pensarele si policlini
cile teritoriale și stu
dențești. avînd spriji
nul direct al părinților, 
organizațiilor de copii 
și tineret, comisiilor de 
Cruce Roșie etc.

Partea a doua 
Programului-cadru, 
titulată „Educarea 
ducătorilor", prezintă 
obiectivele și conți- 
nuful educației sani
tare în rîndul per
sonalului sanitar, di
dactic, . de 
și părinților,

si 
educației 

rîndul pre- 
elevilor si 
pe cicluri

a 
in- 
e-

îngrijire 
precum

miilele străbat și astăzi 
de muncitori de pe platfor
ma industriei birlădene.

Muncitor din prima pro
moție a școlii de ucenici, 
Constantin KacOviță este 
acum șef de echipă. Tova
rășul lui, Solomon Anghel, 
și-a înscris numele, chiar 
în acest an jubiliar, în rîn
dul primei promoții de sub- 
ingineri (facultatea func
ționează in uzină, ca secție 
a Institutului politehnic 
din Iași, și este frecventată 
de nu mai puțin de 1 600 
de muncitori, maiștri, teh
nicieni). Vasile Mocanu a 
terminat și el școala pro
fesională în 1953 ; iată-1 as-

„Școala Bîrladului.•zz

sute și sute de localități 
ale României. înaintarea 
întreprinderii s-a produs, 
așadar, și prin această 
exemplară angajare și sta
tornicie muncitorească, ar
gument penetrant în creș
terea și modelarea noilor 
eșaloane de muncitori.

Și tot un proces firesc, 
cu valabilitate mult mai 
largă : nucleul de bază a 
crescut oameni și s-a cres
cut pe sine. Tehnica de 
prim rang aflată in zestrea 
uzinei a contribuit, în mod 
hotăritor, la formarea pu
ternicei familii muncito
rești. Potrivit exigențelor 
ei s-au fixat parametrii 
înalț! ai fiecărei profesii ; 
unele dintre acestea (fre
zor, mortezor, rectificator, 
șamotor, electronist, rabo- 
tor etc.) fiind inedite în a- 
ceastă zonă a țării. Intrarea 
în viață a primei promoții 
a școlii de ucenici a coincis 
cu evenimentul rulmentu
lui de început. Proaspeții 
muncitori străbăteau ora
șul, în dimineața muncii, 
in cadența șuvoaielor care 
se adunau de pe străzile 
Republicii ori Nicolae Băl- 
cescu, Alexandru Vlahuță 
ori Nicolae Iorga, Victoriei 
sau Gheorghe Doja. Ace
leași itinerare, intr-un pei
saj urbanistic reîntinerit,

tăzi absolvent al facultății 
de subingineri. Soția lu
crează tot aici, băiatul le 
calcă pe urme — este elev 
la liceul industrial al în
treprinderii. Prima promo
ție de muncitori — mai 
exact : anii de muncă in 
citadela rulmentului — l-au 
dat și pe actualul primar 
al Bîrladului, tovarășul 
Pavel Stoica. Și exemplele 
ar putea continua cu cei 
care și-au adus fiii ori 
fiicele în uzină. Frezorul 
Gheorghe Dumitrescu, de 
pildă, predă ori preia 
schimbul de la fata lui, cu 
care lucrează pe aceeași 
mașină, după modemul 
procedeu al electroerozi- 
unii. Forjorul Gheorghe 
Moldoveanu are o fată care 
face parte din destoinicul 
colectiv al secției rectifica
re I. Sintem, așadar, în 
punctul de constituire a ce
lor dinții dinastii de rul- 
mentiști bîrlădeni, și fap
tul acesta se confundă cu 
tradiția industrială care se 
încheagă trainic, sub sem
nul firesc al unor exigențe 
superioare.

Parte vitală a unui ax, 
rulmenții de Bîrlad repre
zintă, pe un alt plan, axul 
trainic pentru destinul a 
mii de oameni care șlefu- 
iesc aici, cu virtuozitate, 
brățările de oțel. în același

și cadrul, mijloace
le și formele de rea
lizare a acestor acți
uni. De altfel, inspec
toratele școlare, direc
țiile sanitare și comi
siile județene de Cru
ce Roșie se vor ocupa 
de organizarea imul 
sistem unitar de in
struire a personalului 
didactic și sanitar, pre
cum și a părinților a- 
supra metodologiei •- 
ducației sanitare.
Alte capitole ale Pro- 

gramului-cadru con
semnează mijloacele de 
învățămint pentru e- 
ducația sanitară a ti
neretului școlar — pe 
cicluri de învățămint 
—- existente si in per
spectivă de a fi elabo
rate. tipăriturile și fil
mele didactice pe teme 
de educație sanitară, 
realizate și difuzate in
tre anii 1971—1978, pre
cum și formele de acti
vitate ale Crucii Roșii 
în instituțiile de învă- 
țămint.

întreg acest complex 
de măsuri educative — 
împreună cu importan
tele mijloace materiale 
învestite de societate 
pentru sănătatea popu
lației, a tineretului 
școlar — creează pre
misele necesare pregă
tirii copiilor și tineri
lor pentru muncă șl 
viață, contribuie la for
marea și dezvoltarea 
Unei concepții științifi
ce privind apărarea să
nătății. la conturarea 
unor trăsături înaintate 
de comportare civili
zată. Programul-cadru, 
tipărit în broșură, în- 
tr-un tiraj corespun
zător. va fi pus la disr 
poziția tuturor factori
lor educaționali, che
mați să-și perfecțio
neze conlucrarea în 
domeniul educației sa
nitare a tineretului 
școlar.

Florlca 
DINUEESCU

timp,-străvechea așezare a 
Bîrladului a căpătat ea în
săși un ax de personalitate 
distinctă. Inginerul Mircea 
Simovici, directorul uzinei, 

aceastăne-a argumentat 
idee :

— în urmă cu 
de veac, de pildă, 
nu era racordat la 
energetic național, 
grăbit această clipă. Birla
dul n-avea apă potabilă 
suficientă. Rulmenții se 
șlefuiesc și cu ajutorul apei 
— și iarăși clipa a fost gră
bită. După cum a fost gră
bită clipa construcțiilor de 
locuințe, a înălțării teatru
lui...

Rostul rulmenților este 
acela de a 
accelerații, 
făuritorii 
în această 
care viața 
Noi întreprinderi s-au ivit 
in această parte de țară, 
alături de surata lor mai 
vîrstnică (mai virstnică, 
dar mereu întinerită cu 
secții noi, adevărate fa
brici ultramoderne, unde se 
dau nu numai examene de 
categorii profesionale, ci și 
doctorate in tehnologii de 
vtrf). Și astfel, Birladul, 
care in 1965 realiza o pro
ducție industrială cu puțin 
peste jumătate de miliard 
de lei, dă azi o producție 
industrială de peste 3,6 mi
liarde lei, adică peste 35 la 
sută din producția Întregu
lui județ.

Dacă in 1965 se constru
iau la Bîrlad, in medie, 190 
de apartamente Intr-un an, 
în 1978 zestrea edilitară se 
îmbogățește cu nu mai pu
țin de 1 600 de apartamente.

Dacă în 1965 numărul me
diu al personalului munci
tor din municipiu nu depă
șea 14 000, in 1978 el se ri
dică la 25 000. 25 000 la o
populație totală de 60 000 !

Dacă...
Dacă treceți cumva prin 

Bîrlad puteți să vă convin
geți și singuri de aceste 
realități, care au drept 
punct de pornire timpul 
nostru socialist, de mari și 
structurale înnoiri. Timpul 
nostru de împliniri, osie 
puternică, de tinerețe fără 
bătrînețe, a întregii țâri.

un sfert 
Birladul 
sistemul 
Uzina a

determina mari 
Era și firesc ca 
lor să cuprindă 
fascinantă miș- 
întregii așezări.

Iile TANASACHE 
Crăciun LALUCI
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(Urmare din pag. I)
cadrul optim desfășurării unor fruc- • 
tuoase contacte, schimburi de idei și 
experiență. încheieri de tranzacții.

In mod firesc, și de această dată 
țara noastră, este principalul expo
zant : 23' de întreprinderi de comerț 
exterior prezintă pe o suprafață de 
aproximativ 14 500 mp, in cinci pa
vilioane. cît și pe platforme exteri
oare. produse reprezentative reali
zate în peste 100 de centrale indus
triale, uzine și fabrici. Larga paletă 
a tipurilor de mașini și instalații, a 
sortimentelor de produse chimice, de 
larg consum, alimentare expuse la 
ediția din această primăvară a tîrgu
lui reflectă maturitatea economiei 
noastre naționale, capacitatea ei spo
rită de a răspunde cu promptitudine 
cerințelor și exigențelor mereu în 
creștere ale cumpărătorilor interni și 
de peste hotare, marile ei posibilități 
de a participa activ la comerțul mon
dial.

Vizita începe cu PAVI
LIONUL ROMÂNIEI 
DIN CADRUL SALO-

. NULUI INTERNAȚIO
NAL AL CHIMIEI.

Cea de-a Il-a ediție a acestei im
portante manifestări economice găz
duite de tara noastră reconfirmă 
ritmul accelerat în care se dezvoltă 
în ultimul timp această modernă ra
mură a industriei noastre socialiste, 
diversificarea și modernizarea neîn
treruptă a produselor ei, ca urmare 
a introducerii largi și sistematice a 
progresului tehnic.

Din suita de noutăți de prestigiu 
ale chimiei retine atenția tehnologia 
de obținere a cauciucului poliizopre- 
nic pe un procedeu original româ
nesc. Pe baza acestei tehnologii, in
venție a unui colectiv de specialiști 
ai Institutului central de chimie, con
dus de tovarășa acad. dr. ing. Elena 
Ceaușescu. s-a realizat la Combina
tul petrochimic de la Brazi o insta
lație cu o capacitate anuală de pro
ducție de 30 de mii de tone, care in 
prezent se află în probe tehnologice. 
Noul cauciuc românesc are proprie
tăți ce îl apropie de cel natural, iar 
altele, cum ar fi rezistenta la rupe
re. chiar superioare, ceea ce permite 
utilizarea lui în condiții de eficientă 
sporită la fabricarea anvelopelor și 
a diverselor articole tehnice.

Secretarului general al partidului 
îi sînt prezentate de către ministrul 
de resort schemele unor instalații pe
trochimice, ale căror tehnologii au 
fost elaborate de specialiștii noștri, 
folosite în industria chimică și de 
prelucrare a țițeiului și oferite în nu
măr din ce în ce mai mare la export.

înaltul nivel tehnic al utilajului 
petrochimic românesc, valoroasele 
rezultate . ale .intensei cercetări chi
mice ce se desfășoară în institutele 
de specialitate, competența și hărni
cia chimiștilor români se regăsesc 
în gama largă, variată, în calitatea și 
aspectul modem ale produselor ex
puse.

Rețin atenția bogatul sortiment de 
fibre și fire sintetice, al articolelor 
din cauciuc românesc și mase plas
tice, diversitatea tipurilor de anve
lope. O impresie deosebită produce 
standul consacrat realizărilor între
prinderilor românești de medicamente, 
în care se realizează acum' toate gru
pele de produse farmaceutice cunos
cute pe plan mondial și care acoperă 
în proporție de 95 la sută necesarul 
consumului intern. Alături de medi
camentele consacrate, de acum pe 
piața externă — Gerovital, Boicil 
Forte. Aslavital, Covalitin — la edi
ția din această primăvară a salonu
lui sînt expuse produse noi, de mare 
eficiență terapeutică, cum sînt Ulco- 
silvanil și Ulcacetamid, folosite pen
tru tratamentul ulcerelor duodenale 
și gastrice, „Trofopar", utilizat în 
cazuri de hepatită cronică. „Dipiri- 
damol". indicat în insuficienta coro
nariană cronică si acută.

Standul rezervat cosmeticii Ilus
trează, prin varietatea sortimentală 
și calitatea produselor, progresul vi
zibil realizat în ultimul timp de 
acest important sector al industriei 
noastre chimice.

Tpvarășului Nicolae Ceaușescu îi 
sînt prezentate apoi exponatele din 
sectorul ce poartă ca generic „Chi
mia în slujba agriculturii". întreprin
derile producătoare expun un larg 
evantai de produse : azotat de amo-

niu, uree granulată. îngrășăminte 
complexe pe bază de azot, fosfor și 
potasiu, precum și superfosfat, ni- 
trocalcar, sulfat de amoniu, produse 
ce și-au cîștigat un binemeritat pres
tigiu pe piața internațională, fiind 
din ce în ce mai solicitate la export.

Se vizitează în continuare sectorul 
destinat exponatelor din domeniul 
rafinăriilor și petrochimiei. Calitatea 
ridicată și nivelul competitiv atins 
de principalele produse — benzine 
naturale sau etilate. cu diferite cifre 
octanice, motorine cu calități supe
rioare. păcură cu conținut scăzut de 
sulf, uleiuri de bază și diverse tipuri 
de uleiuri industriale — explică lar
ga lor solicitare pe piața externă.

Multitudinea și varietatea produ
selor chimice pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu le-au examinat cu aten
ție în pavilion sînt întregite de nu
mărul mare de instalații, echipamente 
și utilaje chimice și petrochimice ex
puse în aer liber. Capacitatea la care 
a ajuns sectorul cercetare-proiectare 
al ramurii se oglindește în faptul că 
în actualul cincinal urmează să fie 
realizate 350 obiective de investiții.

Machete și fotografii reproduc o- 
biective petrochimice pe care Româ
nia le-a construit sau le construiește 
în numeroase țări din Europa. Asia 
și Africa. între acestea, se numără 
rafinăria de la Banias. cu o capaci
tate de prelucrare de 6 milioane tone 
pe an. și Complexul de îngrășăminte 
tip triplu-șuperfosfat de la Holms 
(Siria), cu o capacitate anuală de 
450 000 tone. Fabrica de acid sulfuric 
de la Samsun (Turcia), instalația de 
poliacrilnitrilice din R.P.D. Coreeană.

Rețin, de asemenea, atenția carac
teristicile tehnice de vîrf ale unor in
stalații și piese recent asimilate, cum 
sînt coturile de întoarcere pentru 
cuptoarele de rafinării, virole și ca
pace' placate cu inox, ventilatoare cu 
palete reglabile, utilajele destinate 
să funcționeze în medii 
Printre produsele realizate recent de 
industria noastă de utilaj chimic, și • 
care se bucură de o bună apreciere 
la export, se remarcă reactoarele care 
lucrează pină la temperaturi de 250 
grade C și debit pină la 800 mc pe 
oră. rezervoarele din poliesteri armați 
cu fibre de sticlă pentru capacități de 
100 000 și 150 000 litri. Gradul înalt de 
automatizare, precum și acțiunea de 
cibernetizare a industriei noastre chi
mice sînt ilustrate de gama largă de 
aparate indicatoare de măsură și 
control pentru temperatură, presiune, 
nivel si debit mediu al instalațiilor, 
sistemele românești de calcul elec
tronic. calculatoarele de proces și 
miniproces.

Secretarul general al partidului a 
apreciat efortul conjugat al cercetă
torilor. proiectanților. al tuturor celor 
care lucrează în această deosebit de 
importantă ramură a industriei noas
tre pentru ridicarea continuă a nive
lului de competitivitate al produselor 
chimice românești.

Sînt vizitate apoi PAVILIOA
NELE CARE GĂZDU
IESC MAȘINILE ȘI IN
STALAȚIILE DESTINA
TE INDUSTRIEI UȘOA
RE. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este 
resort 
tante 
lărgire continuă 
de înaltă productivitate si eficiență 
economică, cerute de dezvoltarea și 
modernizarea industriei bunurilor de 
larg consum. Alături de mașina de 
filat bumbac cardat și pieptănat tip 
FB, creație de mare finețe, stabilitate 
și productivitate, medaliată cu aur la 
Tîrgul internațional de la Plovdiv, 
sau de mașina tip 4C, destinată car- 
dării fibrelor de bumbac, secretarului 
general al partidului îi sînt prezen
tate noile tipuri de mașini tip FIS și 
FIU, destinate filării firelor de in și 
de cînepă — în stare uscată sau ume
dă — moderna mașină FK pentru fi
lat lină, fibre sintetice sau în ames
tec. Aceste mașini, rod al concepției 
originale a specialiștilor români, se 
impun și printr-o execpție modernă, 
robustețe sporită, productivitate ri
dicată (și întreținere ușoară, calități 
ce le-au făcut să fie solicitate in nu
meroase țări din Europa. Asia și 
Africa. Rețin, de asemenea, atenția 
mașinile moderne de tricotat circular 

Interloc" și „Buclă" cu diametre

Informat 
despre 

obținute

corozive.

de’ ministrul de 
rezultatele impor- 

în acțiunea de 
a gamei de mașini.

marl. cele de pieptănat cîlti de in. 
de festonat pături si covoare, de îm
pletit franjuri, cusut lanț pentru con
fecții, pentru încheiat' tricot, cu 
viteze mărite, mașini de frezat talpă 
pe perne de aer, 
tipuri de mașini și 
țesătorii, vopsitorii, 
confecții, pielărie

Apreciind succesele obținute de in
dustria 
sini în 
ficării 
pentru 
triei
Ceaușescu a recomandat ca. pe baza 
bogatei experiențe acumulate, să se 
treacă la producția unor sisteme cit 
mai complexe de mașini de acest 
gen. De asemenea, a solicitat să fie 
continuată în ritm și mai intens ac
țiunea de înzestrare a mașinilor des
tinate industriei ușoare cu elemente 
de automatizare, furnizate acum în 
număr tot mai mare de industria 
noastră de specialitate.

Pe o platformă din incinta com
plexului expozitional este reprezen
tată industria noastră constructoare 
de autoturisme. Produsele ei — auto
turismele de oraș ..Dacia 1 300“ și 
cele de teren ARO în zeci de varian
te constructive — au devenit cunoscute 
și apreciate în peste 50 de țări 
ale lumii. Constructorii din Pi
tești și Cîmpulung expun la TIBCO 
’78 patru variante de automobile 
„Dacia 1 300“ — în construcție stan
dard, de lux, break și tip camionetă — 
și. respectiv, numeroase modele ale 
autoturismului ARO. un model de 
autocamionetă ARO—320, ce pot fi 
folosite cu rezultate deosebite în 
agricultură, exploatări petroliere, fo
restiere, pe șantiere de construcții 
sau prospecțiuni, în cele mai dife
rite și dificile condiții de climă și 
sol. Constructorii din Cîmpulung pre
zintă, ca noutate, autoturismul de 
teren ARO L 43 echipat cu motor 
diesel românesc de 65 CP, produs ce 
va intra anul acesta în nomenclato
rul de export.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. tova
rășa Elena Ceaușescu sînt invitați să 
viziteze apoi PAVILIOANE
LE INDUSTRIEI UȘOA
RE, unde, în standuri și vitrine 
ingenios aranjate, sînt expuse mai 
mult de 10 000 de sortimente de arti
cole, din care 
îmbunătățite 
ce se ridică 
exigențe ale 
ne. Membri 
lui. ai centralelor industriale prezin
tă secretarului general al partidului 
date semnificative privind preocupă
rile și realizările obținute pe linia di
versificării. modernizării si creșterii 
calității țesăturilor, tricotajelor., con
fecțiilor, încălțămintei, ale celorlal
te produse de larg consum.

Participarea tot mai intensă a 
României la circuitul economic mon
dial este confirmată și de prezența 
din ce in ce mai frecventă pe piața 
internațională a bunurilor de consum 
produse de întreprinderile indus
triei ușoare. în ultimii ani. ritmurile 
medii de creștere a exportului aces
tor produse au fost de circa 25 la 
sută. Semnificative sînt. de aseme
nea. profundele schimbări petrecute 
în structura acestuia. Astfel, a cres
cut ponderea exporturilor de con
fecții, încălțăminte, tricotaje, haine 
din piele și blană, iar în cadrul aces
tora s-a dezvoltat cu preponderentă 
exportul articolelor cu un grad de 
valorificare superioară a materiilor 
prime indigene.

Rețin atenția calitatea și 
plăcut, atrăgător ale noilor 
cu care întreprinderile de 
tate se prezintă la actuala 
tîrgului — plușurile din fire acri
lice, imitațiile de blănuri naturale 
realizate din fire sintetice, voalurile 
din poliester, stofele din fire me- 
lana, o gamă largă de țesături și ar
ticolele sportive și de vacanță. Pro
duc o plăcută impresie țesăturile 
fine, in culori cromatice, plăcute și 
moderne, pentru rochii de damă și 
îmbrăcăminte pentru copii și tineret, 
cele pentru cămăși bărbătești, largul 
sortiment de lenjerie și de articole 
textile pentru gospodărie, covoarele 
tip orientale, gama largă a stofelor. 
Standurile și vitrinele sectorului de 
tricotaje cuprind o gamă foarte va
riată de articole tricotate realizate

numeroase alte 
instalații pentru 
pentru tricotaje, 
și încălțăminte.

noastră constructoare de ma- 
directia asimilării si diversi- 
gamei de utilaje și mașini 
diversele sectoare ale indus- 
ușoare. tovarășul Nicolae

circa 8 000 sint noi. 
sau modernizate, creații 
la nivelul unor înalte 
pieței externe si inter- 

ai conducerii ministeru-

aspectul 
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speciali- 
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La unul din pavilioanele românești

am amestecuri de fibre acrilice cu in 
sau lină, perdele din poliester, trico
taje pentru copii realizate într-un 
sortiment divers de materiale, com
poziții, culori și desene. Un spațiu 
larg în cadrul pavilionului a fost re
zervat confecțiilor pentru bărbați, 
femei și copii, încălțămintei și ma- 
rochinăriei, ce rețin atenția prin di
versitatea modelelor, a materialelor 
folosite.

Produselor textile și de încălță
minte li Se adaugă un sortiment va
riat de bunuri de larg consum — ar
ticole de menaj și de uz casnic din 
metal și mase plastice, de sticlărie, 
faianță, porțelanuri și cristale, care 
rețin atenția prin finețea execuției 
și varietatea modelelor.

Valorificînd în condiții tot mai efi
ciente bâza tehnico-materială, IN
DUSTRIA ALIMENTA
RĂ prezintă sortimente variate 
de preparate șl 

de produse
produse si derivate anî- 

...... bine apreciate me piața in
ternă. ca si pe piața externă. Prin
tre exponate se disting sortimen
tele de yinuri si alcooluri fine, con
servele ae peste, salamul de Sibiu, 
mierea naturală de tei si salcîm 
si alte produse care au fost meda
liate cu aur în cadrul unor confrun
tări internaționale de profil.

Sînt expuse standuri bogate de 
fructe și legume proaspete, produse 
agroalimentare semiindustrializate, 
ciuperci, fructe si legume deshidra
tate sau conservate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu re
comandă specialiștilor din industria 
alimentară să desfășoare în conti
nuare o și mai susținută activitat» 
pentru diversificarea nomenclatoru
lui producției, îmbunătățirea' calită-

și pește, 
zaharoase, 
cole.

conserve din carne 
lactate și

ții produselor și creșterea valorii lor 
nutritive.

La actuala ediție a Tîrgului inter
național de primăvară, ECO
NOMIA FORESTIERĂ 
ȘI INDUSTRIA MATE
RIALELOR DE CON
STRUCȚII se impun atît prin 
diversitatea și calitatea produselor ex
puse, cît și prin noutățile prezentate. 
Exponatele acestor sectoare ale eco
nomiei noastre naționale evidențiază 
preocupările colectivelor de oameni 
ai muncii pentru înfăptuirea măsu
rilor privind diversificarea sortimen
telor și îmbunătățirea calității pro
ducției, în concordanță cu cerințele 
programului partidului de ridicare a 
standardului de viață și civilizație al 
poporului, cu exigențele cumpărăto
rilor interni și externi.

Concomitent cu satisfacerea cerin
țelor în continuă creștere ale pieței 
interne — urmare a sporirii venituri
lor oamenilor muncii, a înfăptuirii 
vastului program de construcții de 
locuințe — industria noastră de mo
bilă asigură un excedent tot mai 
mare de produse pentru export. Da
torită originalității, fineței și măies
triei. execuției, liniei sale 
mobila românească este tot 
citată de un număr mare 
străine, 
de țări 
trînd o 
an, de 
ternă sînt cu 25 la sută mai mari față 
de anul trecut. Garniturile de mobilă 
expuse reflectă, prin genul execu
ției și esențele de lemn utilizate, 
înaltul lor grad de adaptabilitate la 
cerințele specifice ale partenerilor 
din diverse zone ale globului. 
Ca o trăsătură distinctivă se remar-

moderne, 
mai soli
de firme 
peste 30Azi ea ajunge In 

ale lumii, exportul înregis- 
continuă creștere. în acest 
pildă, livrările pe piața ex-

că multifuncționalitatea mobilierului, 
bogata paletă coloristică, hota de e- 
leganță, calitatea și rezistenta stofe
lor folosite pentru tapițerie, utiliza
rea tot mai largă a unor specii in
digene de lemn de valoare ridicată 
— paltin, frasin, cireș, ulm.

Secretarul general al partidului este 
Informat că unitățile producătoare 
de mobilă au trecut la reproiectarea 
unor repere în scopul reducerii con
sumului, paralel cu creșterea durabi
lității. îmbunătățirea tehnologiilor de 
finisare și esteticii mobilierului, cu 
dimensionarea lui în concordantă cu 
cerințele cumpărătorilor, cu struc
tura noilor apartamente.

Sectorul materialelor de construcții 
este prezent în această competiție e- 
conomică internațională cu o bogată 
gamă de materiale hidroizolatoare si 
termofonoizolatoare, marmură și 
produse din marmură, materiale ce
ramice, articole sanitare, armături si 
alte exponate, pentru a căror 
tate sînt solicitate tot mai mult 
piața externă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
lalțl tovarăși din conducerea 
dulul șl statului vizitează apoi pa
vilioanele destinate INDUS
TRIEI ELECTROTEHNI
CE ȘI ELECTRONICE.

prezentate în domeniile 
electronice și 
al mijloacelor 

etc. sint

și instrumente moderne 
laboratoarelor de fizică, 
biologie, microscoape per- 
de uz didactic și indus-

cali- 
și pe

cei- 
parti-

Noutățile 
aparaturii 
tomatlzări, 
sură și control 
sură să definească rolul 
de frunte pe 
toare îl dețin în cadrul industriei 
noastre constructoare de mașini. în 
ansamblul întregii economii naționa
le. Rețin atenția televizoarele cu joc 
electronic încorporat, cele cu circuit 
închis, noile televizoare portabile cu 
circuite integrate, radioreceptoarele

de 
de 
în 
și

care aceste 
cadrul

au- 
mă- 
mă- 

locul 
sec-

In timpul vizitei fâcute la pavilionul Uniunii Sovietice Se vizitează pavilionul R. F. Germania
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„Alfa-3“, „Bucium". „Gloria-3" si 
„Gama", instalații pentru radioco- 
municații etc. Sint expuse, de ase
menea. produse de mare finețe teh
nică — tranzistoare de diverse ti
puri. circuite integrate logice șl li
neare. diode și tiristorl de mică și 
mare putere, cablaje imprimate, 
precum și radiotelefoane portabile, 
diverse aparate electronice de mă
sură $1 control. Tot aici se află a- 
parataje 
destinate 
chimie și 
fecționate 
trial.

Bogăția produselor expuse este În
tregită de gama largă de bunuri e- 
lectrocasnice : frigidere cu compresor 
și absorbție cu capacități variind în
tre 40 și 240 litri, mașini de spă
lat. aspiratoare, radiatoare, plite e- 
lectrice. ventilatoare, corpuri de ilu
minat interior și exterior.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu. ceilalți tova
răși din conducerea de partid și de 
stat au vizitat apoi PA VTI.TOA
NELE ȘI STANDURI
LE EXPOZANȚILOR DE 
PESTE HOTARE.

La cea de-a V-a ediție a TIBCO 
și al doilea Salon internațional al 
chimiei participă cu pavilioane na
ționale Austria. Brazilia, Cehoslova
cia. Cuba. Danemarca. R.D. Germa
nă. R.F. Germania. Grecia. Irak, Iu
goslavia. Kuweit, Libia, R.P. Mongo
lă. Turcia. Ungaria și U.R.S.S. Este, 
de asemenea, reprezentată Organiza
ția pentru Eliberarea Palestinei. Ex
pun. de asemenea, firme individuale 
din : Anglia. Belgia. Elveția. Franța, 
Italia. Japonia. Olanda. Polonia, Spa
nia. S.U.A. și Suedia.

în pavilioanele rezervate partlci- 
panților de peste hotare, președintele 
Nicolae Ceaușescu a fost salutat cu 
deosebită cordialitate de șefii misiu
nilor diplomatice, de directorii pa
vilioanelor. reprezentanții firmelor 
expozante, oameni de afaceri, specia
liști.

Ca și întreprinderile românești de 
comerț exterior, firmele străine pre
zintă o gamă variată de instalații, e- 
chipamente, mașini și utilaje, o mare 
diversitate de produse din ramurile 
și subramurile care alcătuiesc profi
lul celor două manifestări expozițio- 
nale internaționale bucureștene.

Pe parcursul vizitării pavilioanelor 
țărilor străine. în discuțiile avute cu 
șefii misiunilor diplomatice ale ță
rilor participante, cu conducătorii pa
vilioanelor și firmelor expozante, 
președintele Nicolae Ceaușescu și-a 
exprimat convingerea că această du
blă manifestare economico-comercia- 
lă internațională, prin profilul său 
larg, ca și participarea reprezentati
vă si prestigioasă, va fi în măsură să 
conducă la identificarea Si punerea în 
valoare a unor noi și importante po
sibilități de extindere și diversifica
re a schimburilor comerciale, de sti
mulare a cooperării pe multiple pla
nuri. în folosul și avantajul reciproc, 
al progresului fiecărei țări, al cau
zei colaborării și păcii în lume. 
Șeful statului român, felicitîndu-i cu 
căldură pe participanții străini, le-a 
urat mult succes la actualele ediții 
ale celor două manifestări expozițio- 
nale internaționale.

Șefii misiunilor diplomatice ale ță
rilor participante, directorii de pavi
lioane, reprezentanții firmelor străi
ne au mulțumit șefului statului ro
mân pentru vizita sa și aprecierile i 
făcute asupra modului de organizare 
și calitatea exponatelor.

La plecarea din Complexul expo- 
zițional din Piața Scînteii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt salutați cu aceleași 
calde sentimente de dragoste |i 
stimă, cu urale Și ovații.
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Poporul român aniversează astăzi, 
cu sentimente de adincă prețuire, 
împreună cu clasa muncitoare de pe 
toate meridianele globului, cu în
treaga omenire progresistă, împlini
rea a 160 de ani de la nașterea lui 
Karl Marx — genialul gînditor și 
conducător revoluționar care prin 
vasta sa operă teoretică și activita
tea practică a adus o contribuție esen
țială la desfășurarea victorioasă a 
luptei de eliberare socială și națio
nală a proletariatului, a tuturor ce
lor ce muncesc.

în conștiința umanității, numele 
lui K. Marx este legat indisolubil 
de elaborarea concepției științifice 
despre lume și societate — materia
lismul dialectic și istoric — de trans
formarea socialismului dintr-o uto
pie în știință, de întemeierea parti
dului politic al clasei muncitoare — 
partidul comunist. Genialei gindiri 
marxiste, fertilizate de devotamentul 
nemărginit față de cauza clasei mun
citoare, omenirea îi datorează aseme
nea descoperiri epocale cum sînt des
cifrarea legilor obiective ale dezvol
tării societății, ceea ce a permis să 
se explice în mod științific inevita
bilitatea pieirii orînduirii capitaliste 
și a înlocuirii ei cu o orînduire nouă, 
superioară — ^socialismul ; rolul is
toric al proletariatului, ca clasă avînd 
capacitatea de a se elibera pe sine 
și, odată cu ea, întreaga societate 
din exploatarea și asuprirea capita
listă ; necesitatea organizării munci
torimii într-un partid propriu care să 
o călăuzească la victorie în revoluția 
si construcția socialistă ; necesitatea 
organizării puterii de stat a clasei 
muncitoare și a desființării proprie
tății capitaliste ca premise esențiale 
ale făuririi noii orînduiri.

Marx și-a întemeiat concluziile în
deosebi pe analiza realităților econo- 
mico-sociale din țările dezvoltate ale 
Europei, dar în același timp a mani
festat un mare interes și pentru acele 
popoare care, din cauza asupririi 
seculare, se aflau într-un stadiu mai 
înapoiat de dezvoltare.

Un asemenea popor era. la mijlo
cul secolului trecut, și poporul ro
mân. în scrierile lui K. Marx întil- 
nim numeroase referiri și aprecieri 
privitoare la poporul român, oglin
dind o profundă simpatie față de 
lupta și eforturile sale de a-și făuri 
o viață mai bună. Marx, bun cu
noscător al istoriei, a remarcat origi
nea latină a poporului nostru : „Va
lahii. sau daco-romanii — scria el — 
sînt un popor care vorbește o limbă 
de origine latină, în multe privințe 
asemănătoare cu italiana**.  în mod 
deosebit a elogiat el dragostea de li
bertate a românilor, lupta lor multise
culară pentru a-și apăra neatîrnarea. 
K. Marx a sesizat cu claritate făptui, 
prezentat adeseori confuz de istorio
grafia din timpul său, că Moldova 
și Țara Românească, spre deosebire 
de alte teritorii din sud-estul Euro
pei. și-au păstrat un statut de largă

• Adlos muchachos : CAPITOL
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Ultimui post de control : 
SCALA — 9,30; 12,15; 16,15; 19,15.
• Gentleman Jim : FESTIVAL — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FA
VORIT — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Aurel Vlaicu s PATRIA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FERO
VIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,1?;
20,30, MODERN — 9; 11,15: 13,30; 
16; 13,15; 20,30,
• Urmăriți fără vină î LUCEA
FĂRUL — 9; 11; 13; 15; 16,45; 18,45;
20,30, BUCUREȘTI — 8,45; 10,45; 
12,45; 14,45; 16,45; 18,45; 20,45.
• Dragoste și statistică (ambele 
serii) : CINEMA STUDIO —, 10; 
14; 18.
• Rătăcire i CENTRAL — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, GLORIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FLA
MURA — 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Benjl t FLAMURA — 9.
• Alt bărbat, altă femele : EX
CELSIOR — 9; 11,45; 14.30; 17,15; 
20, EFORIE — 9; 11,30; 14: 17; 19,30.
• Al șaptelea cartuș ; VICTORIA
— 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Tom și Jerry — 9,30: 11; 12,30; 
14, Ciprian Porumbescu — 15,30; 
18,30 : DOINA.
• 12 oameni furioși : TIMPURI 
NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Ediție specială s BUCEGI — 9;
11,15; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Din nou liniște I GRI VITA — »;
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15.
• E atit de aproape fericirea : 
LIRA — 15,30; 18; 20,15.
• Sandokan — tigrul Malayeziel : 
BUZEȘTI — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 
18; 20,15.
• Salariul groazei (ambele serii)
— 9,45, Animația S.U.A. in anii 
*38 (I) — 14; 16,15, Prin oglindă
— 18,30; 20,30 : CINEMATECA.
• Urgia : FERENTARI — 15,30;
17,30: 19,30.
• Zmeul de htrtle : DACIA — 9; 
12; 16; 19.
• Eu, tu șl Ovidiu I PACEA — 
16; 18; 20.
• Poruncă Întunecată : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18; 20,15.
• Septembrie i VOLGA —»; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,15, MIORIȚA — 
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Urmărire periculoasă : GIU- 
LEȘTI — 9: 12; 16; 19.
• Corsarul s COTKOCENI — 9; 
11.15; 13,30; 15,45: 18 : 20,15, FLA
CĂRA — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Două mame : PROGRESUL — 
16; 18; 20.
• Polițistul pilot de curse ; ME
LODIA — 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20,30, AURORA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Mașina de întinerit : FLO- 
REASCA — 15,30; 18; 20,15.
• Guerrilla : TOMIS — 9; 11.13; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Concediul care nu a avut loc : 
POPULAR — 16; 18.
• Bătălia navală din 1894 : MUN
CA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Judecătorul din Bodrum : 
ARTA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Profetul, aurul și ardelenii t 
COSMOS — 16; 18; 20.
• Minia : VIITORUL — 16; 1».

Aspect din laboratorul de chimie al Centrului școlar de construcții și arhitectură din Baia Mare
Foto : S. Cristian

Repertoriul actualei sta
giuni a Teatrului de stat din 
Sibiu este variat și echili
brat, conținînd — la am
bele secții., cea română și 
cea germană — alături de 
noi premiere ale drama
turgiei originale, piese de 
substanță ale repertoriu
lui universal, inedite pen
tru publicul sibian.

„Vieți paralele", piesa lui 
Ovidiu Genaru, aduce in 
atenție o familie a cărei 
unică problemă etică și sd- 
cială pare a fi cea a fiului, 
a opțiunii lui profesionale, 
a integrării lui initr-o exis
tență bazată pe efort și 
muncă. Refuzul tatălui de 
a interveni pentru a favo
riza intrarea fiului la fa
cultate este elementul care 
declanșează o stare acută 
de conflict. Miza piesei lui 
Genaru este însă incompa
rabil mai importantă decît 
critica sistemului proptele
lor. După cum această 
miză nu este nici pe de
parte, cum iarăși s-ar părea 
Ia o abordare mai grăbită, 
un conflict intre generații, 
ci un conflict de mentali
tăți, în care tinerii se pot 
situa pe aceleași poziții cu 
unii dintre adulți.

Fără a ierta pe cineva, 
făcind rînd pe rind proce
sul fiecăruia dintre perso
naje, piesa lui Genaru dez
văluie din perspectiva 
„vieții particulare" demi
teri mai importante de la 
exigențele eticii socialiste, 
de la unele din multiplele 
responsabilități ce definesc 
omul nou.

Sursele acestor demiteri 
sînt diferite. Este vorba de 
mentalități eu rădăcini de 
clasă (bovarismul și par

autonomie față de imperiul otoman. 
Pe drept cuvînt, definind statutul po
litic al țărilor române, K. Marx 
scria în 1854 : „Din aceste capitulații, 
care continuă să fie și azi în vigoare, 
intrucît n-au fost anulate prin nici un 
fel de tratat ulterior, reiese că Prin
cipatele dunărene sint două state su
verane, sub suzeranitatea Porții, că
reia ii plătesc tribut, insă cu condiția 
ca Poarta să le apere de toți dușma
nii dinafară, oricare ar fi ei, și tot
odată să nu se amestece sub nici o 
formă in treburile lor interne". Nu o 
dată K. Marx a avut cuvinte vigu
roase de condamnare a politicii ex
pansioniste a celor trei mari imperii 
cu care se învecinau țările române — 
otoman, țarist, austriac — a acțiu
nilor lor arbitrare de „încălcare fla

160 DE ANI DE LA NAȘTEREA 
LUI KARL MARX

grantă a drepturilor poporului mol- 
do-valah“.

în egală măsură a relevat Marx, 
în opera sa, spiritul revoluționar al 
poporului român, neîmpăcarea sa cu 
exploatarea la care era supus de că
tre clasele stăpînitoare. în acest sens, 
el s-a referit la marile mișcări re
voluționare desfășurate pe teritoriul 
patriei noastre în perioada destrămă
rii feudalismului — ca răscoala iui 
Horia, Cloșca și Crișan, cea condusă 
de Tudor Vladimirescu și în mod 
special la revoluția din 1848, eveni
ment de la care poporul român săr
bătorește în acest an împlinirea a 
130 de ani. Chiar în vara anului 1848, 
K. Marx a salutat evenimentele re
voluționare din Principatele române 
cu următoarele cuvinte : „Valahii 
doboară vechiul guvern și-l înlo
cuiesc cu un nou guvern provizoriu. 
Ei vor să schimbe întregul lor sistem 
și să se conducă după modelul popoa
relor civilizate". Analizînd caracterul 
revoluției române, K. Marx conchide 
că ea a fost îndreptată atît împo
triva boierilor, cît și împotriva ju
gului asupritor străin ; el a remar
cat, totodată, caracterul unitar al re
voluției in cele trei țări române — 
Moldova, Valahia și Transilvania — 
puternicele legături ce-i uneau pe 
revoluționarii din aceste țări.

Lucrări ale lui Marx, precum „Ma
nifestul Partidului Comunist", au fost 
cunoscute șt au influențat gîndirea 
unor fruntași ai revoluției de la 1848, 
după cum o atestă unele scrieri ale 
lor. „...Pentru că nu este omenesc — 
spunea M. Kogălniceanu — ca omul 
să exploateze pe om, ca cei mulți să 
fie instrumentele de muncă acelora 
puțini și ca un popor să-și jertfească 
viața în folosul unora..." Și Marx a

venitismul mamei). Este 
vorba apoi, în cazul tână
rului Alexandru (ca și in 
cel, oarecum asemănător, 
al unchiului Bazil), de im
posibilitatea de a-și alege 
profesia, drumul in viață, 
conform aspirațiilor și po
sibilităților.

Poate cel mai interesant 
proces etic virtual, insufi
cient explorat, al acestei 
piese (dramă cu elemente 
romanești, în care scriito
rul nu evită prea abil si
tuații. motivații și soluții 
cam artificiale, cam des u- 
zitate) este cel făcut lui 
Demostene Fenișan, direc
torul exemplar, inexistent 
ca tata, în familie. Munca, 
ori cît de încordata și aca- 
parantă, epuizantă. este 
doar o justificare. Dincolo 
de această justificare se 
ascunde un act de lașitate, 
de perpetuare a unui com
promis făcut prin căsăto
rie ; un abandon de la o 
responsabilitate de aseme
nea obligatorie. Că acest act 
este de neaceeptat o dove
dește hotărirea finală a lui 
Fenișan de a o lua in
tr-un fel de la început.

Spectacolul Teatrului din 
Sibiu este o simplă lectu
ră a semnificațiilor evi
dente. El nu explorează 
suficient. jocul măștilor, 
raporturile dintre aparențe 
și esențe, nu subliniază 
motivațiile mai adinei, 
reale ale unor acte și 
atitudini. în „absența" 
regizorului (Sergiu Savin) 
și cu o contribuție insufici
entă din partea scenogra
fului, „Vieți paralele" la 
Sibiu este un spectacol de 
actori. Marius Niță confe

ră lui Fenișan sobrietate, 
dramatism interior, fără 
să reușească (compensînd 
carențe ale textului) să ii 
ridice ponderea în econo
mia piesei. Kitty Stroescu 
întruchipează convingător 
personajul Meri, accentu- 
înd în acord cu propriul

său temperament drama
tismul mamei. Ion Bu- 
leandră subliniază cu fi
nețe cabotinismul și luci
ditatea greu suportabilă a 
lui Bazil. Geraldina Basa
rab și Nicolae Călugărița 
interpretează, în general, 
rolurile tinerilor, convin
gător, cu sinceritate și far
mec.

Regizorii ca și scenogra
fii sîn.t mult mai prezenți 
în „Joc de pisici" și „Oa
meni și șoareci". Rezulta
tele preocupărilor lor crea
toare stat vizibile în as-

MARXISMUL,
Ideile socialismului științific 
-permanența vie in lupta 

pentru transformarea 
revoluționara a societății 

românești
cunoscut, prin intermediul lui Elias 
Regnault, lucrarea lui Nicolae Băl- 
cescu „Despre chestiunea economică 
a Principatelor Dunărene", folosind 
unele date și concluzii ale acestei 
lucrări în monumentala sa operă „Ca
pitalul". Terenul fertil pentru răs- 
pîndirea marxismului l-a constituit 
formarea și dezvoltarea proletariatu
lui și este un temei de îndreptățită 
satisfacție și mîndrie faptul că încă 
de la începuturile sale, la jumătatea 
secolului al XIX-lea, mișcarea noas
tră muncitorească și-a însușit aceste 
idei, care au pătruns în România la 
puțin timp după apariția lor, cunos- 
cînd o largă răspîndire prin publi
carea în limba română a unor lu
crări de bază ca „Dezvoltarea socia
lismului de la utopie la știință",

„Originea familiei, a proprietății pri
vate și a statului", „Manifestul co
munist", „Capitalul" și altele.

Tocmai această legătură strînsă, de 
timpuriu, cu gîndirea lui K. Marx și 
F. Engels a grăbit dezvoltarea miș
cării muncitorești în România și în
suși procesul făuririi partidului po
litic al clasei muncitoare — unul din 
cele mtfi vechi partide politice mar
xiste din lume. Esența marxistă a lu
crării lui C. Dobrogeanu-Gherea „Ce 
vor socialiștii români", care formula 
răspicat necesitatea instaurării pu
terii clasei muncitoare ca o condiție 
primordială a făuririi socialismului, a 
atras binecunoscuta apreciere a lui 
Engels : „Cu mare plăcere am văzut 
că socialiștii din România primesc in 
programul lor principiile de căpetenie 
ale teoriei care a izbutit a aduna în
tr-un mănunchi de luptători mai pe 
toți socialiștii din Europa și Ame
rica — e vorba de teoria prietenului 
meu, răposatul K. Marx". Aceleași 
principii se vor regăsi cîțiva ani mai 
tîrziu în programul Partidului So
cial-Democrat al Muncitorilor din 
România creat în 1893, care stipula 
limpede „desființarea proprietății pri
vate asupra mijloacelor de producție 
și prefacerea lor în proprietate so
cială, distrugerea societății burgheze 
și întemeierea societății socialiste", 
idei înscrise pe frontispiciul operei 
lui K. Marx.

în același timp, se cuvine remarcat, 
ca o caracteristică a mișcării noastre 
muncitorești, efortul perseverent și 
tot mai accentuat, pe măsura matu
rizării sale, de a aplica creator ideile 
marxiste, potrivit condițiilor istorice 
concrete ale României. Tocmai pe 
temeiul asimilării organice a mar
xismului a izbutit Partidul Comu

Turneul Teatrului Național din Strassbourg
Consiliul Culturii și Educației So

cialiste. Agenția română de impre
sariat artistic prezintă la Sala mică 
a Teatrului Național din Capitală, 
in zilele de 16 și 17 mai, la ora 
20, precum și la ora 16 in ziua de 
17 mai. „Mizantropul" de Moliere, 
in interpretarea Teatrului Național 
din Strassbourg — Franța.

Același teatru va mai susține 
spectacole la 10 si 11 mai la Cluj- 
Napoca si la 14 mai la Craiova.

Pentru spectacolele din București, 
biletele se pot procura la casa 
A.R.I.A. din Calea Victoriei 60—70. 
în celelalte localități, biletele se 
vînd la agențiile teatrale.

pectul general, în concep
ția spectacolelor, în jocul 
actorilor. Mă gindesc la 
fiecare compoziție în par
te, dar mai ales la relații
le stabilite între personaje, 
relații ce atestă un spirit 
de echipă salutar pentru 
viața teatrului din Sibiu.

Spectacole bune 
ce așteaptă 
verdictul 
publicului

------------------ LA TEATRUL DE STAT DIN SIBIU--------------------
Speetacolul cu piesa lui 

John Steinbeck, „Oameni și 
șoareci", in regia lui Yan
nis Veakis și in decorul 
simplu, sugestiv, modern, 
ce schimbă parcă radical 
înfățișarea și posibilitățile 
teatrului sibian (Vittorio 
Hollier), instituie o atmos
feră dintre cele mai favo
rabile meditației. O medi
tație asupra dramatismu
lui unor destine insuporta
bile, dar mai ales inaccepta
bile, pe care Y. Veakis știe 
să le sugereze nu n.umai 
mergînd pe firul textului,

întreprinderea de confecții Vaslui participă la edițio a ll-a a Festivalu
lui național „Cîntarea României", între alte formații, șl cu oea de 

montai literar

„Septembrie"
nist Român, continuatorul direct al 
vechii mișcări revoluționare socia
liste, al partidului făurit în 1893, să 
conducă la victorie lupta revoluțio
nară a clasei muncitoare, a întregu
lui popor, să asigure instaurarea pu
terii celor ce muncesc și lichidarea 
oricăror forme de exploatare, edifi
carea societății noi, socialiste pe 
pămîntul României.

însăși desfășurarea luptei revolu
ționare din tara noastră atestă eloc
vent că Partidul Comunist Român a 
conceput și concepe teoria mar
xistă nu ca o colecție de adevă
ruri eterne, imuabile, ci ca o te
orie permanent aflată în confrun
tare cu practica, larg deschisă spre 
noile date ale cunoașterii științi
fice și experienței sociale — cores
punzător viziunii pe care au avut-o 
înșiși întemeietorii ei. Tocmai în a- 
cest sens sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu că legea dezvoltării comu
nismului științific „a fost și rămî- 
ne împrospătarea neîncetată a esen
ței sale din izvorul gîndirii și cu
noașterii universale, din cuceririle 
tuturor științelor, din experiența so
cială inepuizabilă și in continuă am
plificare a societății omenești. A- 
ceasta cere o receptivitate maximă 
față de tot ce este nou și progresist 
în lume, sintetizarea roadelor întregii 
cunoașteri, găsirea răspunsului la 
problemele pe care viața Ie ridică 
neîncetat în fața oamenilor, pe care 
le pune evoluția in perspectivă a so
cietății. Numai in felul acesta filo
zofia clasei muncitoare va putea să 
acționeze în sensul afirmat de Marx 
— de a nu se rezuma la a explica 
lumea, ci de a contribui la transfor
marea ei".

Acest spirit creator s-a afirmat ple
nar în activitatea partidului nostru, 
îndeosebi în perioada marcată de 
Congresele al IX-lea, al X-lea și al 
XI-lea, cînd s-a înfăptuit o operă 
teoretică vastă, în cadrul căreia au 
fost supuse unei investigații aprofun
date principalele probleme ale acti
vității interne și internaționale, în
lăturindu-se unele teze și aprecieri 
perimate, elaborîndu-se soluții noi, 
adecvate noilor cerințe ale dezvoltă
rii sociale, care au generat îmbună
tățiri în toate domeniile construcției 
socialiste.

Ansamblul de măsuri adoptate In 
acești ani privind dezvoltarea acce
lerată a forțelor de producție, per
fecționarea relațiilor de producție, 
adîncirea democrației socialiste, îm
bunătățirea structurilor și formelor 
de conducere a vieții economico-so- 
ciale, dezvoltarea conștiinței socia
liste a maselor, ca și activitatea atît 
de bogată și de dinamică desfășurată 
pe plan internațional in scopul con
solidării păcii, al dezvoltării colabo
rării și prieteniei cu toate popoarele, 
al soluționării pe cale politică a tu
turor problemelor litigioase, al in
staurării unei noi ordini economice 
și politice — își au determinările în 
adevărurile fundamentale ale socia
lismului științific, raportate la con
dițiile specifice României, la cerin
țele dezvoltării țării Jn etapa actuală 
și ale progresului general.

Experiența arată că tocmai in in
vestigarea aprofundată a realităților, 
în permanenta confruntare a teoriei 
cu practica, în abordarea cu curaj a 
problemelor noi și desprinderea tu
turor concluziilor care se impun 
rezidă cheia succeselor dobîndite de 
poporul român sub conducerea Parti
dului Comunist Român în făurirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate pe pămîntul României. A 
proceda în acest fel înseamnă a ac
ționa în deplină fidelitate față de 
însăși esența concepției materialis
mului dialectic și istoric, așa cum au 
conceput-o marii ei întemeietori — 
Marx și Engels.

Ioan ERHAN

Iată că „Vine clipa" 
(pentru a cita din 
versurile lui Romulus 
Vulpescu scrise pentru 
filmul „Septembrie") 
să recunoaștem1: sîn- 
tem capabili să reali
zăm un matur film li
ric. Liric fără dulce
gării sentimentale, 
fără rabat făcut idei
lor, cu o puternică 
deschidere Spre social 
și nu cantonat, mă
runt. într-un love-sto- 
rism epigonic si atem
poral. Filmul realizat 
de Timotei Ursu după 
un subiect de Adrian 
Dohotaru e dovada 
concludentă că un 
film de dragoste care 
înțelege dragostea ca 
pe o întâlnire decisivă 
cu viața, și nu ca o 
hîrjoană inofensivă de 
sfirșit de trimestru, 
poate deveni un im
portant film de actua
litate. Pentru că el in
vită la o reevaluare 
lucidă a existentei, a 
tot ce sînt si pot deve
ni doi tineri, două 
planete gravitînd pe 
orbite diferite, dar gata 
să-și schimbe direcția, 
să-și corecteze traiec
toria una de dragul 
celeilalte, atîta vreme 
cît nu intervine fata
lul „prea tîrziu". Fa
talitate pe care filmul 
o pregătește inteligent, 
pe tot parcursul acțiu
nii. sugerînd-o prin 
versuri și muzică une
ori. prin metafore 
plastice ori literare 
alteori (cum sînt in
scripțiile de pe pietre
le grecești), întotdea
una cu tact și măsură 
inserate — lucru rar 
in filmele noastre cu
rente. Și mai rară e 
insă autenticitatea. 
:redibilitatea unui sen
tințe.nț capabil să sti
muleze miracolul re
dresării morale, după 
o lungă plutire în de
rivă. a unui tînăr ce 
din comoditate incon
știentă. ori spirit de 
frondă, trișează cu 
viața, cu sentimentele 
lui și ale celorlalți. 
„Miracolul" îl reali
zează o fată de o cal
mă simplitate, o Ani- 
șoară modestă, abia 
intrată în viată, dar 
cu o mare tărie mora
lă. Cu o înțelepciune 
in cîntărirea oameni
lor — surprinzătoare, 
ce caută iubirea tre- 
cînd peste aparențele 
frivole ale unui tînăr 
prea frumos ca să nu 
fie actor, prea cult ca 
să nu fie student, dar 
prea sigur pe el ca să 
nu i se ghicească pe 
undeva teama de via
tă, Sub privirea lucidă

B B B B B
ci și prin tehnici scenice. 
Spectacolul decupează ta 
tensiuni variate fiecare 
moment în parte și face să 
comunice aceste momente 
sub semnul aceluiași „fa
tum" social, al unuia și 
aceluiași mesaj : elogiul 
omeniei, al solidarității

potriviri cu datele perso
najului, Ion Ghișe, actor si
bian sensibil și dotat, 
creează în Lennie, uriașul 
blind, cu minte de copil și 
acte inconștient distrugă
toare, un rol interesant 
verosimil, și nu o dată e- 
moționant. Toți ceilalți in- 

umane, apelul la neobosită 
căutare pentru o viață mai 
bună.

„George" reprezintă una 
din cele mai bune creații 
din ultimii ani ale lui Ion 
Buleandră : actorul impre
sionează aici prin calități 
ce țin de autodepășire (na
turalețea atitudinilor și fi
rescul deplin al rostirii), 
prin dramatismul sobru 
conținut în fiecare replică, 
prin finețea Cu care trece 
de Ia dialogul necesarmen
te alb la un patetism mo
dern. în ciuda unor ne-

terprețl înnobilează roluri 
cu mult mai puțin generoa
se — uneori simple apariții 
— conferindu-le sugestia u- 
nei străvechi și resemnate 
suferințe (Nlcu Niculescu, 
memorabil în Candy, Ma
rius Niță, negrul Crocks), 
o căldură și generozitate 
dătătoare de speranțe 
(Sandu Popa — Slim), o tai
nică inflexibilitate (Avram 
Besoiu — Șeful), o agitație 
rău prevestitoare (Nicolae 
Călugărița — Curley și mai 
ales Rodica Turbata, inter
preta sensibilă, cu bune

intuiții, a soției acestuia), 
necesare accente de primi
tivism (Al, 'Bălan, Dan 
Turbata).

„Joc de pisici" de Or- 
keny Istvan vede lumina 
rampei la Sibiu în regia 
inteligentă și matură a Ni- 
coletei Toia, care știe să 
releve un grotesc doar a- 
parent comic. Un grotesc 
aproape tragic al vieții 
sentimentale în genere, nu 
doar al senectuții nedem
ne. Spectacolul impune ta
lentul, varietatea mijloa
celor și farmecul foarte 
special al Kitty-ei Stroes- 
cu. Actrița parcurge cu 
dezinvoltură și persona
litate gama de trăiri co
pleșitoare ale doamnei Or
ban — un rol ce îi soli
cită prezenta mai bine de 
două ore și jumătate. O 
prezentă cel mai adesea in 
continuă și expresivă miș
care, in continuă agitație 
printre lucruri (cadrul sce
nografic bine și sugestiv 
gindit — Maria Bodor), 
cuceritoare, deopotrivă, in 
monolog interior, monolog- 
relatare, dialog.

întâlnim alături de Kitty 
Stroescu pe Anișoara Popa, 
care compune convingător 
rolul unei ființe delicate 
și calde, care-și trăiește e- 
șecui vieții cu umilință și 
modestie ; pe Maria Magda, 
care interpretează pe Ci
zela cu distincție și nece
sară afectare, pe Eugenia 
Dumitru Barcan, elegantă, 
distinsă și rafinată Paula, 
ori pe Emilia Porojan — a- 
pariție foarte convingătoa
re.

Regăsim aici, în citeva 
scene executate cu o pre

a acestei fete fără 
pretenții de experien
ță, bravada cinicului 
partener se topește 
treptat, pînă la mărtu
risirea ratării lui din 
final: „Mama îmi spu
ne că am devenit un 
fel de animal. Mănînc, 
dorm și joc cărți. Dar 
dacă și eu realizez asta 
înseamnă că mai e 
ceva de făcut". Și toc
mai fata asta inocentă, 
care știe să asculte, să 
tacă admirativ sau cu 
reproș pentru cel care 
o dezamăgește tot mâi 
tare, oină cînd ea a- 
junge să-i pună între
barea supremă : „De 
ce a trebuit să minți. 
Valy ? De ce a trebuit 
să te minți ?“ — toc
mai fata asta știe lim
pede ce ar trebui fă

cut. Un..de ce" cu atît 
mai dramatic cu cît 
răspunsul e tardiv, re
dresarea — împiedica
tă de întâmplarea atât 
de stupidă, dar intere
sant condusă regizoral 
spre deznodămînt. Un 
„de ce" rostit cu ace
eași francă luciditate, 
cu același refuz al ac
ceptării compromisu
lui. ca si la ..Filip cel 
bun", ori ca alt refuz 
patetic, la limită, cei 
al eroinei din „Ilustra
te cu flori de cîmp". 
dirf aceeași familie 
spirituală că Anisoara 
acestui trist »i amar 
„Septembrie". Poetice 
si totodată realiste por
trete morale ale luci
dității unei generații 
ce nU se lasă antrenată 
pe căi facile si încear
că să oprească, sever 
si tandru, degringolada 
celor dragi ! Sînt mo
dele artistice rare prin 
reușita lor. dar faptul 
că există dovedesc că 
există si talentul si in
teligenta si ardoarea 
de a le prolifera. De a 
nu le lăsa stinghere, 
înconjurate de fanto
șele banalităților cine
matografice curente. 
Marele atu al filmului 
lui Timotei Ursu este 
foarte tânăra interpretă 
Anda Oncsa. descope
rită si diriiată regizo
ral spre o maximă va
lorificare a unui talent 
nativ, dar si a unei 
rivne de a învăța din 
mers arta atît de com
plicată a transmiterii 
simplității unui gînd. 
fragilității unei emoții.

puterii de a o comu
nica partenerului si a 
crea astfel un climat 
sufletesc, un circuit 
sentimental în care 
spectatorul se lasă to
tal antrenat. Alături de 
Anda Onesa. Geo Cos- 
tiniu dezvoltă un joc 
subtil șl inteligent, de 
factură intelectuală, a- 
tît de necesar și el fil
mului contemporan. 
Foarte judicios în 
distribuție a fost re
gizorul și în privința 
rolurilor secundare, de 
la Ștefan Mihăilescu- 
Brălla (un tată fără 
autoritate, depășit de 
viață) și în privința a- 
parițiilor sugestive ale 
unor actori ca Sandu 
Sticlaru, Eugenia Bo- 
sinceanu, Ruxandra 
Sireteanu, Horațiu Mă- 
lăele și alții. Remarca
bilă alternarea de to
nalități cînd trist-poe- 
tice ale acestui post- 
sezon la Schitu, cînd 
trist-prozaice. ca inte
riorul lipsit de gust, 
de ' căldură din casa 
părinților lui Valy. in 
sensibila tălmăcire 
plastică a tânărului o- 
perator Marian Stan- 
ciu. Există însă la a- 
cest capitol un abuz de 
unghiuri deformate în 
flash-back-urile in- 
terferînd acțiunea, 
justificate logic de 
perspectiva accidenta
tului in cădere, dar 
greu de suportat la un 
moment dat. Un alt 
abuz, de data aceasta 
de ordin dramaturgie : 
apăsatele sublinieri, 
dăscăleli ale infracto
rului, la miliție, prea 
multe scene plat juca
te. filmate, trimiteri 
ostentativ moralizatoa
re. în imagine, sub for
ma accidentului-aver- 
tisment la care asistă 
Valy. la începutul fil
mului. In general tot 
ce ține de urmărirea 
lui Valy cu mașinile 
miliției e excesiv de 
lung, fără acoperire 
dramatică, de o inuti
litate recunoscută 
chiar de replica ofi
țerului: „Raportez, am 
ajuns prea tîrziu... Nu 
mai e cazul"... într-a- 
devăr. nu mai era ca
zul complicării inuti
le a filmului cu un fir 
polițist din altă parte 
văzut și răzvăzut care 
nu îi întăresc (cum 
credeau poate autorii 
sau producătorii), ci 
îi diluează mesajul 
patetic, alarmant și 
fără sirenele de la cir
culație.

Alice MANOIU

cizie de bijutier, doi dintre 
cei mai talentați tineri, ac
tori sibieni : Radu Basarab 
și, alături de el, Geraldina 
Basarab ; Mircea Hindorea- 
nu compune, șar jind în ge
nere cu măsură, cu umor 
discret și cu o artă a con
ciziei care îi e caracteris
tică, afectările artistice și 
sentimentale, pozele ridi
cole ale bătriniului muzi
cian disputat

Spectacolele sibione ale 
acestei stagiuni (în genere 
remarcabile, de ținută, lu
crate cu seriozitate și ta
lent) se desfășoară uneori 
în fața unor săli doar pe 
jumătate pline.

Credem că forurile loca
le, îndeosebi comitetul ju
dețean al culturii și edu
cației socialiste, care are 
în frunte un fost director 
al teatrului, ar trebui să 
întreprindă acțiuni specia
le, susținute, dominate de 
imperativul eficienței, care 
să consolideze și să mul
tiplice punțile dintre teatru 
și locuitorii, mai ales ti
neri, ai Sibiului.

Altfel te pomenești că 
cele citeva voci, destul de 
puternice, din teatru care 
recomandă, cu titlu de 
„mai accesibil", un reper
toriu de comedie (cu sau 
fără olteni) și de melodra
me (cu sau fără dame cu 
camelii) vor obține cîștig 
de cauză. Ceea ce ar fi o 
eroare. Publicul sibian tre
buie deprins să iubească 
adevăratul teatru.

Natalia STANCU

Filmul
românesc 

peste hotare
în programele de schimburi cultu

rale dintre România și alte țări au 
fost înscrise zilele acestea noi ma
nifestări cinematografice organizate 
peste hotare, acțiuni menite să facă 
cunoscute publicului spectator străin 
coordonatele actuale ale producției 
naționale de filme, generațiile sale 
de realizatori si interpreți. La cine
mateca Muzeului de artă modernă 
din Rio de Janeiro s-a desfășurat, 
cu puțin timp în urmă, o „săptămină 
a filmului românesc", în cadrul că
reia au fost prezentate lung-metraje- 
le artistice „Cursa", „Patima", „Prin 
cenușa imperiului". „Actorul și săl
baticii" si „Dincolo de pod", ecurt- 
metrajul „Pictorul Ciucurencu", pre
cum și numeroase documentare. Zile 
ale filmului românesc sub genericul 
„Noua cinematografie românească" 
au avut loc într-un alt mare oraș 
brazilian, Sao Paulo. Selecția de fil
me a cuprins peliculele „Cursa". 
„Patima". „Dincolo de pod" si „Prin 
cenușa imperiului", precum și cîteva 
producții ale Studioului cinematogra
fic „Alexandru Sahia". Un mare 
număr de filme documentare au fost, 
de asemenea, proiectate cu prilejul 
unor manifestări culturale românești 
găzduite de Școala superioară de 
limbi străine din Madrid, Academia 
muncitorească din Espoo —- suburbie 
a orașului Helsinki, Centrul cultural 
al municipalității din Buenos Aires 
și de orașul columbian Villavicencio. 
Spre a completa Imaginea prezențe
lor cinematografice românești pește 
hotare din această lună mai amintim 
cîteva apropiate festivaluri de film 
cu participare internațională. Astfel, 
la festivalul „Omul — muncă și 
creație" de la Lublin — Polonia, cine
matograful românesc va fi reprezen
tat de lung-metrajul artistic „Iarba 
verde de acasă", iar la festivalul fil
mului ■ despre mediul înconjurător 
„Ekofilm" din Cehoslovacia — de 
scurt-metrajele „Radioprotecția omu
lui și a mediului înconjurător", „Sub 
luciul apei", „Pădurea pămîntului" și 
„între jnepeni și zimbri". La sfîrșitul 
lunii mai, România se va afla printre 
participanții la Festivalul internațio
nal al filmului de artă de la Asolo — 
Italia și la Festivalul filmului de 
scurt-metraj de la Cracovia.

(Agerpres)

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Oameni și șoareci — 19, 
(sala mică) : Romulus cel Mare 
- 19,S0.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Roman) : Concert simfo
nic. Dirijor : Mircea Basarab. So
listă : Liliana Ciulei — 20.
• Opera Româna : Lacul lebede
lor (spectacol extraordinar) — 19.
• Teatrul de operetă : Contesa 
Marltza — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
iandra" (sala Grădina Icoanei) : 
Alibi (premieră) — 19,30.
• Teatrul Mic: Profesiunea doam
nei Warren — 19,30.
• Teatrul de comedie ; Cercul de 
cretă caucazian — 19.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma-
ghâru) : Adio, Charlie — 19,30,
(sala Studio) : Carambol — 19.
• Teatrul Gluleștl : Omul care a 
văzut moartea — 19,30.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Victoria) : Camping- 
Boema — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bucuroși de oaspeți —
19,30.
• Teatrul „Ion Vasllescu" : Bal 
la revistă — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Ander
sen — 1 povești — 10.
• Circul București : Circul lilipu
tanilor de la Circul Mare din Mos
cova — 19,30.

cinema * •
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu deosebită plăcere mesajul dumneavoastră cu prilejul 
alegerii mele In funcția de președinte al Republicii Arabe Yemen și co
mandant suprem al Forțelor Armate.

Doresc să exprim Excelenței Voastre cele mai sincere mulțumiri și să 
vă adresez dumneavoastră calde urări de sănătate și fericire personală, Iar 
poporului român prieten multă prosperitate și progres. Dorim ca relațiile 
dintre țările noastre să se dezvolte In interesul lor reciproc. '

AHMED HUSSEIN AL-GHASHMI
Președintele republicii 

și comandant suprem al Forțelor Armate

Primiri la Consiliul de Miniștri
Tovarășul Comei Burtică, viceprim- 

ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior si cooperării eco
nomice internaționale, a primit, joi 
după-amiază. pe Teoman Kopriiltiler, 
ministrul comerțului al Republicii 
Turcia, care face o vizită In tara 
noastră.

In timpul Întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, au fost a- 
bordate aspecte privind realizarea o- 
biectivelor de cooperare convenite la 
nivel Înalt, precum si perspectivele

★
Joi după-amtază, tovarășul Angelo 

Miculescu. vlceprlm-ministru al gu
vernului. ministrul agriculturii si in
dustriei alimentare, a primit pe Fre
derick Heringer (S.U.A.). președintele 
Asociației Internationale a fermieri
lor. care face o vizită In tara noastră.

în cadrul convorbirii, care a avut 
loc cu acest prilej, au fost examinate

La Hunedoara

Jubileu muncitoresc,
La Început de mai, oțelăria numă

rul 2 de la Combinatul siderurgic 
Hunedoara împlinește două decenii 
de activitate, jubileu pe care colecti
vul de aici îl întîmpină sărbătorește. 
Motivele pentru o asemenea aniver
sare muncitorească sînt fără de nu
măr. Iată doar cîteva din acestea : in 
cei 20 de ani colectivul de la această 
oțelărie a elaborat peste 40 milioane 
tone oțel, timp în care depășirea sar
cinilor anuale de plan însumează 
mai mult de 360 000 tone oțel ; au 
fost concepute și introduse în prac
tică numeroase tehnologii moderne 
de lucru, printre care turnarea oțe
lului cu prafuri termoizolante, suda
rea vetrelor cuptoarelor la cald, uti
lizarea oxigenului in cuptoare. Un 
alt exemplu, care ilustrează în mod 
convingător capacitatea creatoare a 
colectivului din această secție îl con
stituie cele peste 150 de raționalizări, 
inovații și invenții realizate și apli
cate in producție în cei 20 de ani de 
activitate, soldate în final cu econo
mii in valoare de peste 57 milioane 
lei.

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

Evoluția gimnastelor noastre 
în Italia

La „Palazzetto dello Sport" din 
Roma, in prezenta a peste 3 000 de 
spectatori, a început ieri întîlnirea 
amicală de gimnastică dintre selec
ționatele feminine ale României și 
Italiei. După prima zi, rezervată exer- 
cițiilor impuse, scorul este 194,70 — 
189,55 puncte în favoarea sportivelor 
românce. La individual compus, cu 
39,80 puncte, pe primul loc se află 
tripla campioană olimpică Nadia Co
maneci, care și-a confirmat binecu-

în această săptămînă, la Sofia

Campionatele europene de lupte libere
Tncepind de astăzi și pînă dumi

nică. la Sofia se va desfășura cea 
de-a 21-a ediție a campionatelor eu
ropene de lupte libere, competiție Ia 
care și-au anunțat participarea 100 
de sportivi din 17 țări, printre care 
U.R.S.S.. Bulgaria, Turcia. R.D. Ger
mană. Ungaria, Franța, Olanda, Gre
cia, Cehoslovacia și Polonia.

Tragerile la sorți în „Cupa României", la fotbal
După cum s-a mal anunțat, me

ciurile din cadrul sferturilor de fi
nală ale „Cupei României" la fotbal 
se vor desfășura la 24 mai pe tere
nuri neutre. Ieri, la sediul federației 
de specialitate, a avut loc tra
gerea la sorți a întilnirilor. care se

La Focșani, odatâ cu luna mai

O sală de sport polivalentă
înscrisă în rîndul realizărilor re

cente ale constructorilor vrinceni. 
sala de sport polivalentă din Foc
șani a devenit — odată cu începutul 
acestei luni — locul preferat pen
tru practicarea disciplinelor sportive 
pe teren acoperit. Aici pot fi orga
nizate antrenamente și întreceri la 

dezvoltării în continuare a colaborării 
bilaterale in domenii de interes re
ciproc.

La primire au participat Constantin 
Stanciu. adjunct al ministrului co
merțului exterior si cooperării econo
mice internaționale. Șeref Durugoniil, 
subsecretar de stat la Ministerul Co
merțului. alte persoane oficiale.

A fost prezent Nahit Ozgur. amba
sadorul Republicii Turcia la Bucu
rești.

*
posibilitățile de extindere a colabo
rării între Ministerul Agriculturii si 
Industriei Alimentare si Asociația in
ternațională a fermierilor, în domeniul 
perfecționării unor specialiști români 
în producția vegetală si în alte sec
toare de producție agricolă în state 
cu condiții climatice similare cu cele 
ale tării noastre.

(Agerpres)

aniversat muncitorește
De altfel, această vastă șl valoroasă 

experiență — la care și-au adus din 
plin contribuția, chiar de la începu
turile acestei oțelării, oameni ca 
Eroul Muncii Socialiste Ștefan Trlp- 
șa,1 maiștrii Gheorghe Stanică, Teodor 
Șuteu, loan Lupășel, inginerii Cornel 
Deheleanu, Mihai Chețan si alții — 
va constitui tema sesiunii de comu
nicări științifice și tehnice pe care 
oțelării hunedoreni o pregătesc cu 
grijă. Cu aceeași grijă cu care se 
ocupă, de pe acum, de schimburile 
de onoare organizate in cadrul jubi
leului muncitoresc pe care-1 sărbăto
resc, precum și de șarja „veterani
lor", ce va fi elaborată la cuptorul 
numărul 1 în ziua de 5 mai a.c. de 
cei ce în urmă cu 20 de ani dăduseră 
prima șarjă de oțel la noua oțelărie 
a Hunedoarei. Faptul că a fost 
înscrisă in contul angajamentului 
asumat în întrecerea socialistă rea
lizarea a peste 16 000 tone de oțel 
ne dă temei să apreciem că acest 
colectiv iși va respecta cuvîntul dat, 
asigurind țării cantități sporite de 
oțel. (Sabin lonescu).

noscuta-i măiestrie, obținînd de două 
ori nota 10 — la birnă și sol — in 
timp ce la paralele șl sărituri a fost 
notată cu 9.90. Pe locurile următoare 
în clasament se află Marilena Neac- 
șu (România) — 39,15 puncte. Dumi- 
trița Turner (România) — 38.90 punc
te, Carmen Savu (România) și Ca
terina Passio (Italia) — 38,30 puncte, 
Monica Valentini (Italia) — 38,20
puncte. întrecerea continuă astăzi cu 
exercițiile liber alese.

La actuala ediție a campionatelor, 
România va fi prezentă cu o echi
pă completă, din care fac parte (in 
ordinea celor 10 categorii de greuta
te) următorii luptători : Gheorghe 
Rașovan, Ion Arapu, Aurel Neagu, 
Emanoil Radu. Lajos Șandor. Marin 
Pîrcălabu. Tiberiu Seregely. Ion 
Ivanov. Vasile Pușcașu și Ladislau 
Șimon.

vor disputa astfel : Dinamo Bucu
rești — Universitatea Craiova (de
ținătoarea trofeului) ; U.T. Arad — 
Olimpia Satu Mare ; F.C.M. Galați — 
F.C. Argeș și Politehnica Iași — F.C.
Brăila.

gimnastică, handbal, volei, baschet și 
alte discipline. Capacitatea tribunelor 
este de 1360 locuri ; la întrecerile 
de judo, lupte sau box — care ne
cesită un spațiu restrîns de desfășu
rare — prin amenajări simple capa
citatea sălii poate ajunge. însă, la 
2 000 de locuri. (Dan Drăgulescu).

Adunare festivă cu prilejul aniversării a 25 de ani 
de activitate a întreprinderii de rulmenți Bîrlad

întreprinderea de rulmenți Bîrlad, 
important obiectiv economic al ju
dețului Vaslui, a aniversat recent 25 
de ani de activitate. La adunarea 
care a avut loc cu acest prilej, Mir
cea Simovici, directorul unității, a 
prezentat realizările oamenilor mun
cii de aici în sfertul de veac de ac
tivitate, sarcinile ce revin construc
torilor de rulmenți în actualul cin
cinal.

Colectivul întreprinderii a fost fe
licitat de tovarășul Gheorghe Tănase, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Vaslui al P.C.R., de conducerea 
centralei industriale de resort.

Cei prezențl la adunarea festivă 
consacrată acestui jubileu au trimis 
C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, o telegramă 
în care se spune :

Angajat cu toate forțele șl capa
citățile sale creatoare in ampla ac
tivitate de înfăptuire în viață a is
toricelor hotăriri ale Congresului al 
XI-lea și ale Conferinței Naționale 
din 1977, a noilor măsuri luate de 
partidul și statul nostru pentru tre
cerea la o nouă calitate a activității 
social-economice, colectivul de oa
meni ai muncii din întreprinderea 
de rulmenți Bîrlad vă raportează

Cronica
Joi la amiază s-a deschis în Capi

tală expoziția de fotografii „Imagini 
din Israel", organizată de institutul 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea.

Au participat reprezentanți ai 
I.R.R.C.S., Ministerului Afacerilor 
Externe, oameni de artă și cultură.

Au fost de față Aba Gefen, amba-, 
sadorul Statului Israel la București, 
și membri ai ambasadei.

★
Joi dimineață, la sediul Asociației 

de Drept Internațional și Relații In
ternaționale — A.D.I.R.I. — a avut 
loc o masă rotundă, la care prof. dr. 
Ismet Giritli, de la Facultatea de 
drept a Universității din Istanbul, a 
susținut expunerea „Balcanii și 
Turcia".

Au luat parte profesori universi
tari. funcționari ai Ministerului Afa
cerilor Externe, cercetători, studenți 
și ziariști.

★
La Muzeul de artă al Republicii 

Socialiste România s-a deschis pen
tru public, cu începere de joi, expo
ziția colecției donate de frații Bea
trice și Hrandt Avakian. Selecția cu
prinde importante creații ale picto
rului Hrandt Avakian, precum si va
loroase obiecte de artă decorativă 
europeană și orientală.

★
La Cluj-Napoca au început, joi, 

lucrările consfătuirii pe țară, organi
zate de Direcția generală a poștelor 
șl telecomunicațiilor din M.T.T.C.. 
consacrate cunoașterii și generaliză-

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• în runda a doua a turneului in

ternațional de șah de la Zamardi 
(Ungaria), maestrul român Iuliu Sza
bo a remizat cu polonezul Bielczyk, 
rezultat consemnat și in partidele Bu- 
dinski — Szel și Mehring — Por- 
tisch. Celelalte partide s-au în
trerupt.

în clasament conduc Portisch (Un
garia). Bielczyk (Polonia) și Mehring 
(R.D. Germană), cu cite 1,5 puncte.
• Campionatul de fotbal al Polo

niei s-a încheiat cu victoria echipei 
Wisla Cracovia, care a realizat 39 de 
puncte din 30 de meciuri disputate.

Clasate pe locurile următoare, for
mațiile Slask Wroclaw — 38 puncte 
și Lech Poznan — 37 puncte vor 
participa la ediția viitoare a compe
tiției europene intercluburi „Cupa 
U.E.F.A.". Au retrogradat echipele 
Zawisza și — în mod surprinzător — 
Gornik Zabrze. de 10 ori ciștigătoare 
a titlului de campioană.
• în cadrul campionatului mondial 

de hochei pe gheață (grupa A), care 
se desfășoară la Praga, selecționata 
R.D. Germane a obținut o surprinză
toare victorie cu scorul de 4—3 (1—1, 
2—1. 1—1), în fața formației Fin
landei, cea care zilele trecute învin
sese cu 6—4 reprezentativa Canadei.

© Continuîndu-și pregătirile pen
tru turneul final al campionatului 
mondial de' fotbal, selecționata Ar
gentinei a susținut un joc de veri
ficare cu formația Uruguayului, pe 
care , a invins-o cu scorul de 3—0 
(1—0), autorii golurilor fiind Luque 
(min. 21), Ardiles (min. 50) și Alonso 
(mim 89).

Cupa „Dinamo“ 
la ciclism

Tradiționala competiție ciclistă 
„Cupa Dinamo" a inceput ieri cu 
etapa București — Sinaia, reunind la 
start 56 de concurenți, învingător 
fiind rutierul dinamovist Teodor Va
sile, cronometrat pe distanța de 
117 km cu timpul de 3 h 00'07”. Pe 
locurile următoare, în același timp 
cu învingătorul, au sosit Nicolae Savu 
și Mircea Romașcanu. Astăzi se des
fășoară etapa a doua : Sinaia — 
Bran — Sinaia (115 km). 

dobîndirea unor (uccese de șeamă 
în primii doi ani ai cincinalului. Ele 
se concretizează în realizarea unei 
producții industriale suplimentare, în 
valoare de 86 milioane lei, In îndepli
nirea planului producției nete în pro
cent de 103.6 la sută, productivitatea 
muncii sporind cu 27,5 la sută față de 
1975. De asemenea, sarcinile la export 
au fost depășite cu 7 milioane lel-va- 
lută, iar cheltuielile materiale de 
producție au fost reduse cu 42 lei 
la 1 000 lei producție-marfă. In pre
zent. producția industrială globală a 
întreprinderii este de 16 ori mai ma
re față de 1959. Sîntem hotăriți să 
realizăm, pînă la sfîrșitul acestui 
cincinal, o producție industrială su
plimentară în valoare de 230 mili
oane lei.

Vă asigurăm, Iubite tovarășe 
secretar general, se arată în înche
ierea telegramei, că întregul nostru 
colectiv de oameni ai muncii, în 
frunte cu comuniștii, își va consa
cra cu răspundere și devotament în
treaga sa pricepere și energie crea
toare slujirii cu abnegație a intere
selor partidului si poporului, misiu
nii istorice a eroicei noastre clase 
muncitoare — înfăptuirea pe pămîn- 
tul României a înaltelor idealuri ale 
socialismului și comunismului.

• I • zilei
rii celor mal noi și eficiente me
tode specifice acestui important 
sector al economiei naționale. în ve
derea înfăptuirii cu succes a sarcini
lor ce revin lucrătorilor din teleco
municații din documentele Congre
sului al XI-lea si ale Conferinței Na
ționale ale partidului. Sînt dezbătu
te probleme privind depistarea si re
medierea operativă a deranjamente
lor în sistemul telefonic și telegrafic 
interurban. întreținerea mijloacelor 
de telecomunicații, Introducerea în 
rețea a noi echipamente, de mare e- 
ficiență, concepute și create în țară.

Cu acest prilej, a fost organizată 
o bogată expoziție de echipament 
specific, realizat de cercetătorii și 
practicienii români în cadrul activită
ții de creație tehnico-științifică. sub 
somnul Festivalului național „Cînta- 
rea României".

★
Joi a început la Tîrgoviște consfă

tuirea anuală pe țară cu reprezen
tanții rețelei cinematografice și di
fuzării filmelor, acțiune organizată 
de Consiliul Culturii și Educației So
cialiste.

La consfătuire participă cadre din 
Centrala România-film, directori ai 
caselor de filme și studiourilor cine
matografice, reprezentanți ai între
prinderilor cinematografice județene, 
ai Uniunii sindicatelor din învătă- 
mînt, știință si cultură.

Timp de două Zile sînt luate în 
dezbatere aspecte ale activității cul
tural-educative cu filmul românesc 
în 1977, precum și măsurile ce se im
pun pentru ac,est an, probleme ale 
difuzării creațiilor cinematografice 
din producția națională, ale receptă
rii lor de către publicul nostru spec
tator.

In cadrul consfătuirii au fost co
municate. totodată, rezultatele con
cursului republican „Pentru intensi
ficarea difuzării culturii prin filmul 
românesc" pe anul 1977. prilej cu 
care au fost acordate distincții unor 
întreprinderi cinematografice jude
țene și unități din rețeaua cinema
tografică de la orașe și sate. Locul I 
în concurs a revenit întreprinderii 
cinematografice a județului Dîmbo
vița, locul II întreprinderii cinema
tografice a județului Botoșani, iar 
locul III întreprinderii cinematogra
fice a județului Bihor.

(Agerpres)

Procurarea 
obligațiunilor C.E.C. 
în primele zece zile 

ale lunii
Unitățile C1E.C. și oficiile poștale 

din intreaga țară pun la dispoziția 
oamenilor muncii de la orașe și 
sate, pînă la data de 10 mâi a.c. 
inclusiv, obligațiuni C.E.C. cu cîș- 
tiguri, la valoarea lor nominală, 
fără diferență de preț.

Emise in valori fixe de 200 de lei, 
100 de lei, 50 de lei și 25 de lei, 
obligațiunile C.E.C. constituie un 
instrument de economisire avan
tajos, deoarece Casa de Economii și 
Corisemnațiuni acordă depunători
lor, în fiecare lună, prin trageri la 
sorți, cite 9 825 de cîștiguri, între 
50 000 de lei și 800 de lei.

Tragerea la sorți pentru luna în 
curs va avea loc in Capitală, la 
data de 31 mai 1978.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 8,7 

și 8 mai. în țara : Vremea va fi caldă. 
Cerul va fi variabil, cu înnorări mai 
accentuate în a doua parte a interva
lului, cind local, în vestul țării, va 
ploua. In rest, vor cădea ploi izolate. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 5 și 15 grade, iar cele maxime 
între 18 și 28 grade. în București î Vre
mea va fi caldă cu cerul variabil, fa
vorabil ploii de scurtă durată. spre 
sfîrșitul intervalului. Vîntul va sufla 
în general slab. Temperatura va con
tinua să crească, la începutul interva
lului.

tv
PROGRAMUL 1

1,00 Teleșcoalâ
10,00 Telectaemateca11.50 Corespondenții județeni transmit...
12 05 Telex
15,00 Campionatul mondial de hochei 

— grupa A : Cehoslovacia — Ca
nada (rezumat Înregistrat de la 
Praga)

10,00 Telex
16,05 Teleșcoalâ; Școala contemporană. 

Model șl modelare ta procesul de 
tavȘțămtat

16.30 Curs de limbă franceză
17,00 Emisiune In limba germană
19,00 Rezultatele tragerii Loto
19,03 Film serial pentru copii i „Cuore"
19.30 Telejurnal
19.50 In direct : Tlrgul international de 

prim&varft TIBCO '78 și Salonul 
internațional al chimiei

30.00 Viața in lumina normelor eticii șl 
echității socialiste. „Lumini pe 
Olt" — reportaj

30,25 Film artistic : „Fiul". Premieră pe 
țarâ. Coproducție franco-itallană. 
Cu : Yves Montand, Lea Massarl, 
Marcel Bozzuffi. Regla : Pierre Granler-Deferre

32,00 Meridiane culturale
23.30 Telejurnal

PROGRAMUL I

, 17,00 Clntec de țară. Cîntece patriotice
17,15 Inscripții pe celuloid : Henry Ca- targi
17.30 Muzică populară
17,45 Ora veselă
18,40 Efigii lirice
19,00 Flori de mal
19.30 Telejurnal
19,50 ta direct : Tlrgul Internațional de 

primăvară TIBCO >78 șl Salonul internațional al chimiei
30,00 Radar pionieresc
20.20 Portativ
31,00 Flacăra vie a științei : Alexandru Borza
31.30 Telex
21,38 Blocnotes
92,00 Telerama-sport

Un concurs de creație 
și rezultatele sale
Prin cele 23 de unități de care 

dispune, cooperativa meșteșugă
rească „Tricotextil" oferă bucu- 
reștenilor în acest sezon peste 
1 000 de modele noi de tricotaje, 
într-o paletă diversă de culori. 
Sînt tricotaje de damă, bărbați 
și copii selecționate cu ocazia 
unui recent concurs de creație 
la care și-au adus contribuția 
nu numai secția de specialitate, 
ci toți lucrătorii din atelierele 
cooperativei. De altminteri, toți 
muncitorii și lucrătorii calificați 
sînt antrenați in această mișcare 
de înnoire permanentă a ofertei 
de produse, sortimentul de tri
cotaje lărgindu-se astfel de la 
clasicele modele de bluze și pu
lovere, la costume complete, 
jachete, rochii de seară, parde- 
sie, pantaloni. Ga rezultat direct 
al diversificării sortimentelor, 
volumul produselor oferite 
populației prin centrele de ser
vire a sporit în ultimii 10 ani de 
peste opt ori. După cum am fost 
informați de conducerea coope
rativei, executarea comenzilor 
primite de unitățile de servire 
se realizează în cel mult 15 zile 
— în perioadele de sezon și în 
maximum 7 zile — în restul 
timpului.

LOTO
ClȘTIGURILE TRAGERII 

DIN 28 APRILIE 1978
Categoria 1: 2 variante 25% — 

autoturism „Dacia 1300"; cat. 2 : 2,75 
a 33 599 lei ; cat. 3 : 13,50 a 6 844 
lei ; cat. 4 : 40,50 a 2 281 lei ; cat. 
5 : 149,00 a 620 lei ; cat. 6 : 308,00 a 
300 lei ; cat. 10 : 1 529,00 a 100 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 397 604 
lei.

„ROMÂNIA-FILM" prezintă = „AUREL VLAICU"
O producție a Casei de filme 5

Scenariul : Eugenia Busuioceanu. Regia : Mircea Drăgan. Imaginea : George Cristea. Muzica : Theodor Grigoriu. 
Decoruri : Mihai Beciu. Costume : Neli Merola Grigoriu. Cu : Gabriel Oseciuc. Radu Beligan, Octavian Cotescu, 
Toma Dimitriu, Violeta Andrei, Emanoil Petruț, Dina Cocea. Gheorghe Cozorici, Ioana Drăgan, Valentin Teodo- 
siu și Rita Feldmayer. Film realizat în studiourile Centrului de producție cinematografică „București", cu 

concursul Departamentului Aviației Civile și al Comitetului județean Hunedoara al P.C.R.

Din viața partidelor comuniste

și muncitorești

PARTIDUL ELVEȚIAN AL MUNCII

Pentru o politică de largă alianță 
populară, pentru unitatea de acțiune 
a tuturor forțelor progresiste ale țării

La sfîrșitul săptămînii viitoare, la Geneva vor avea loc lucrările celui 
de-al XI-lea Congres național al Partidului Elvețian al Muncii. în cadrul 
pregătirilor pentru forumul comuniștilor elvețieni, Comitetul Central al 
partidului a adoptat un document cuprinzînd temele principale care vor 
constitui obiectul dezbaterilor. „Comitetul Central — se spune in document 
— consideră că toate organizațiile .cantonale și locale, activiștii și membrii 
partidului vor pregăti cu grijă congresul pentru ca, prin concluziile sale, 
acesta să definească cu claritate perspectivele și acțiunile partidului în 
perioada următoare, să contribuie la întărirea sa politico-ideologică și 
organizatorică".

în document se arată printre altele :

După cel de-al X-lea Congres, 
desfășurat in 1974 la Băle, criza ge
nerală a continuat să cuprindă siste
mul capitalist, șomajul și inflația 
atingînd niveluri deosebit de înalte. 
Această criză nu este numai o criză 
economică ; ea a cuprins totodată 
sectoarele ideologice, politice si mo
rale.

Cu toate acestea, ca urmare a 
schimbărilor profunde petrecute în 
lume, imperialismul nu mai este în 
măsură, ca în trecut, să-și impună pe 
deplin voința. Imperialismul a sufe
rit grave înfrîngeri în Asia si Africa. 
In Europa, deși unele forte vor să 
limiteze efectele pozitive ale Confe
rinței de la Helsinki, destinderea 
cistiaă teren.

Una din problemele cele mai im
portante ale actualității, care se im
pune pe plan mondial, este necesita
tea creării unor raporturi fun
damental noi între state, șl în primul 
rînd între țările capitaliste dezvolta
te din punct de vedere industrial si 
țările în curs de dezvoltare, a stabi
lirii unei noi ordini economice in
ternaționale. Aceasta cere în primul 
rînd lichidarea tuturor formelor de 
colonialism și neocolonialism, recu
noașterea drepturilor suverane ale 
fiecărui popor de a fi stăpîn ne bo
gățiile sale, dezvoltarea unei largi 
cooperări pe baza egalității si avan
tajului reciproc, stabilirea unor ra
porturi juste între preturile mate
riilor prime și produselor agricole, 
pe de o parte, si preturile produse
lor industriale, pe de altă parte, ac
cesul liber al tuturor statelor la cu
ceririle științei și tehnicii moderne, 
dezvoltarea de relații comerciale fără 
bariere șl discriminări artificiale.

Elveția poate și trebuie să-și aducă 
o contribuție mai importantă la 
făurirea unei Europe' a coexistentei 
pașnice si păcii. Astăzi se pune in 
fața tării noastre problema aderării 
la O.N.U., organizație din care ea nu 
poate șl nu trebuie să mal lipsească. 
Dar Elveția trebuie să stea în afara 
blocurilor economice și politice, cum 
sînt Piața comună si N.A.T.O. ; poli
tica sa de neutralitate îi va cere ca. 
în cadrul O.N.U.. să apere întot
deauna dreptul popoarelor de a dis
pune de ele însele, să sprijine politi
ca de dezarmare, destindere, coexis
tentă pașnică și pace.

Făcînd o analiză a situației econo
mice a tării în condițiile actualei 
evoluții a crizei generale a capita
lismului. documentul arată că Elveția 
este unul din statele industijalizate 
avansate care a fost grav afectat. 
Aceasta se reflectă în suprimarea a 
circa 340 000 locuri de muncă. Din 
1974 și pînă în 1977 — se arată în 
continuare — 210 000 de muncitori
străini au rămas fără lucru si au pă
răsit țara. Numeroase întreprinderi 
au trebuit să-și închidă porțile. în 

timp ce altele au fost absorbite de 
cele mai puternice. S-a pornit o 
ofensivă generală împotriva sala
riilor, scopul urmărit fiind ca munci
torii și păturile mijlocii să suporta 
greutățile crizei.

Partidul Elvețian al Muncii se pro
nunță pentru o politică de largă 
alianță populară, pentru unitatea de 
acțiune a tuturor forțelor progresiste. 
Partidul Elvețian al Muncii este 
conștient că. drept urmare a condi
țiilor Istorice, economice sl sociale, 
calea spre socialism în Elveția va fi 
— așa cum o arată si tezele partidu
lui — un proces de durată, care se va 
desfășura pe etape succesive, rezul
tat al luptei unei coaliții largi 
a forțelor politice și sociale, în 
cadrul căreia elementul hotărî- 
tor va fi clasa muncitoare, da
torită forței pe care o reprezintă și 
experienței dobîndite în lunga luptă 
împotriva exploatării capitaliste. Par
tidul Elvețian al Muncii reafirmă 
ideea că poporul șl numai el este 
acela care trebuie să hotărască în 
mod democratic și in flecare etapă 
conținutul și caracterul viitoarei so
cietăți. Ca să putem conduce lupta 
pentru Îmbunătățirea pe toate planu
rile a condițiilor de viată ale po
porului. pentru lărgirea drepturilor 
democratice, partidul trebuie să-și in
tensifice activitatea de masă.

La congres se va acorda atenție și 
problemelor politico-ideologice ridi
cate de dezbaterile care au loc în ca
drul mișcării comuniste si muncito
rești internaționale. Confruntările de 
Idei sînt o urmare a dezvoltării im
petuoase a forțelor revoluționare si 
progresiste. Partidul Elvețian al 
Muncii a participat la Conferința 
partidelor comuniste si muncitorești 
din Europa, ținută în iunie 1976 la 
Berlin. Partidul Elvețian al Muncii 
relevă ca deosebit de importantă 
ideea. subliniată de conferință, pri
vind necesitatea dezvoltării colabo
rării și solidarității internaționaliste, 
liber consimțite, dintre partidele co
muniste $1 muncitorești, pe baza ma
rilor idei ale lui Marx, Engels si Le
nin. in condițiile strictei respectări a 
egalității in drepturi, independentei 
suverane a fiecărui partid si ne
amestecului în treburile interne, ale 
respectării libertății de a alege căi 
diferite în lupta pentru transformări 
sociale progresiste, pentru socialism. 
Lupta pentru socialism in propria 
tară si răspunderea fiecărui partid 
fată de propria clasă muncitoare si 
față de propriul popor sint strîns le
gate de solidaritatea reciprocă a oa
menilor -muncii din toate țările, a tu
turor mișcărilor progresiste si po
poarelor în lupta pentru libertate și 
întărirea independentei, pentru de
mocrație, socialism și pace în lumea 
întreagă — se arată în încheierea do
cumentului.

• CENTRU ȘTIINȚI
FIC ÎN MIJLOCUL GHE
ȚARILOR. Constructorii de
nave din Leningrad au trecut la 
construirea spărgătorului de 
gheață „Otto Schmidt", a cărui 
misiune va fi să găsească răs
punsuri la misterele care n-au 
fost încă descifrate ale Arcticii, 
în cele 14 laboratoare de care 
va dispune nava urmează să 
lucreze oameni de știință de 
cele mai diverse specialități : 
oceanologi, meteorologi, glacio- 
logi, hidrologi ș.a. In dotarea 
navei va intra o încăpere spe
cială pentru păstrarea la o tem
peratură constantă a unor probe 
de gheață prelevate din ban
chize, cit și un centru de calcul 
electronic, care va prelucra da
tele culese de cercetători. Oa
menii de știință de la bordul 
spărgătorului intenționează, de 
asemenea, să obțină date cu pri
vire la deriva ghețarilor, nece
sare marinarilor care străbat
traseele căii maritime de nord.

• ARTA DE A FRINA 
CU ECONOMIE, c^- 
sumui normal de combustibil 
al unui autovehicul poate fi 
redus cu cel puțin 10 la sută 
dacă cei de la volan cunosc șl 
respectă cîteva reguli ce se re
feră In special la folosirea ju
dicioasă a frînei. La această 
concluzie au ajuns specialiști 
din mai multe țări, în urma 
unor teste efectuate cu partici
parea a sute de conducători 
auto, special Instruiți și ale că
ror mașini erau dotate cu in
strumente de măsură pentru di
feriți parametri. Iată cîteva 
dintre regulile după care tre
buie să se ghideze conducătorul 
auto în vederea reducerii con
sumului de carburant : semnele 
de stop și frînare (semafoare, 
curbe, urcușuri etc.) trebuie re
perate din timp, ba chiar „pre
văzute" ; păstrarea Unei distan
țe convenabile între vehicule ; 
evitarea frinării, oprirea lentă 
și treptată a mașinii ; exploata
rea vîntului, ca și a pantelor în

efectuarea manevrelor ; dema
rarea și accelerarea să nu fie 
bruște ; păstrarea unei viteze 
constante.

• HOLLYWOODUL 
Șl FILMELE CU TEMA
TICA SOCIALĂ. După o 
perioadă de accentuat declin, în 
special ca urmare a concurenței 
televiziunii, Hollywoodul cu
noaște o redresare neașteptată. 
Potrivit unei relatări a agenției 
France Presse, anul trecut înca
sările sălilor de cinematograf 
din S.U.A. s-au cifrat la suma 
record de 2,3 miliarde dolari. 
Încercînd să descifreze cauzele 
acestui reviriment, agenția con
sideră că, pe lingă filmele co
merciale, gen „Războaiele aștri
lor", atenția acordată în mai 
mare măsură decît pînă acum 
filmului social-politic explică 
resuscitarea interesului marelui 
public față de producțiile Holly- 
woodului. In afară de filme cu 
tematică antifascistă, ca ,,Julia" 
(povestea unei scriitoare ameri

cane care ajută în secret rezis
tența antihitleristă în anii 
sumbrii ai venirii lui Hitler la 
putere), s-au realizat sau sînt 
in curs de turnare un șir de pe
licule consacrate condiției omu
lui simplu în societatea ameri
cană actuală : „Blue Collar" 
(„Muncitorul"), „FIST", care 
descrie începuturile mișcării sin
dicaliste in S.U.A., „Comes a 
Horseman" („Vine călărețul"), o 
frescă a vieții micilor fermieri 
— însăși această varietate tema
tică fiind edificatoare pentru 
noile tendințe care își fac loc în 
lumea filmului american.

• CÎND MUZICA U- 
SOARĂ DEVINE O MAR
FĂ... „Premiul Goncourt răs
plătește de obicei un bun roman. 
Premiul Euroviziunii încoronea
ză, de regulă, o melodie nereu

șită", scrie săptăminalul „L’Ex- 
press", comentind ultima ediție 
a concursului de muzică ușoară 
organizat sub egida Eurovizi
unii. Revista arată că, in goană 
după profit, calitățile melodice 
sînt puse pe un plan cu totul 
secundar, organizatorii, ale că
ror interese sînt nemijlocit le
gate de marile case de discuri, 
urmărind, în primul rînd, pro
fitul. „Marele premiu al Euro
viziunii, continuă revista, nu a 
suscitat, din păcate, un spirit al 
emulației decît în rîndul celor 
care oferă spre vinzare melo
diile așa cum ai oferi ciorapi 
sau mezeluri. Adeyărații crea
tori de muzică ușoară sînt igno
rați, fiind agreați numai compo
zitorii ' dispuși să jertfească pe 
altarul profitului orice veleități 
artistice și să ofere spre con
sum o melodie oarecare, asimi
labilă in cel mai scurt timp po
sibil de cel mai mare număr de

ascultători, cîteva cuvinte fără 
noimă pe o melodie banală" — 
conchide, pe o notă ascuțit cri
tică, revista amintită.

• EXTRATEREȘTRII Șl 
EMISIUNILE TV. Progra
mele noastre de televiziune ar 
putea fi detectate de eventua
lele ființe extraterestre care ar 
popula cele 300 de sisteme ste
lare mai apropiate — scrie zia
rul britanic „Times". într-ade- 
văr, presupunînd că ar dispune 
de tehnologia corespunzătoare, 
locuitorii planetelor care gravi
tează în jurul unor stele aflate 
la o distanță de mai puțin de 
25 de ani-lumină de Terra ar 
putea să constate prezența pe 
planeta noastră a unei forma 
de inteligență, prin captarea 
semnalelor emise de una din 
cele 15 000 stații de televi
ziune răspîndite pe întreg glo
bul. Pentru ca extratereștrii să 
poată decodifica aceste semnale, 
adică să „vizualizeze" progra
mele noastre de televiziune.

ar avea nevoie de o antenă de 
20 000 de ori mai sensibilă de
cît cea mai bună antenă con
cepută pînă în prezent de om.

• „CUMPĂRĂM 
GARĂ". O firmă de antichi
tăți din Kansas a cerut de cu- 
rînd autorităților feroviare bri
tanice să-i cedeze faimoasa 
gară Victoria din Londra, con
struită în urmă cu 118 ani și 
care continuă să funcționeze si 
în prezent. Odată transnlantată 
peste ocean, gara ar urma să 
servească drept centru de des
facere pentru antichități. Ante
cedentele există : Unul din po
durile Londrei, cît și transatlan
ticul „Queen Mary" au consti
tuit obiectul unor astfel de tran
zacții.

• ÎNOTUL se în
vață LA... VÎRSTA SCU
TECELOR. Un băiețel din 
R.F.G., în vîrstă de un an șl opt

luni, este considerat un adevă
rat... recordman în materie de 
sărituri de ne o trambulină înaltă 
de trei metri. Antrenorul său, 
H. Baurmeister, consideră că 
înotul se învață cel mai bine la 
vîrsta „scutecelor". Cu cît omul 
se maturizează, cu atît îi este 
mai greu să învețe să înoate. A- 
ceastă convingere nu l-a împie
dicat pe faimosul antrenor vest- 
german să-l inițieze în tainele 
înotului pe Pablo Picasso, pe 
cînd acesta din urmă avea res
pectabila vîrstă de 75 de ani.

• ROENTGEN POR
TATIV. La centrul de zboruri 
cosmice Harvard, din S.U.A., a 
fost construit un aparat Roent
gen portativ, care va avea mul
tiple aplicații : de la determi
narea scurgerilor de gaz din 
conducte pînă la stabilirea ex
presă a diagnosticului în cazul 
unor accidente. Aparatul exe
cută rapid fotografii cu ajuto
rul unei surse radioactive de 
slabă intensitate.



SCÎNTEIA — vineri 5 mai 1978PAGINA 6 VIATA INTERNAȚIONALA
ORIENTUL MIJLOCIU
• Misiunea șefului statului sudanez privind restabilirea solida
rității arabe O O rezoluție a Consiliului de Securitate care pre
vede sporirea efectivelor U.N.I.F.I.L. • Amănunte privind inci

dentele din regiunea orașului libanez Tyr
CAIRO 4 (Agerpres). — „Republi

ca Arabă Egipt nu pune nici un fel 
de condiții prealabile pentru desfă
șurarea unei reuniuni arabe la ni
vel înalt, indiferent de locul, data 
și statele ce vor fi reprezentate la 
aceasta", a reafirmat președintele 
Anwar El Sadat într-o declarație fă
cută cu ocazia sosirii la Alexandria 
a președintelui Sudanului, Gaafar El 
Nimeiri, care este și președintele Co
mitetului de solidaritate arabă. Pre
ședintele Sadat a declarat, de ase
menea, potrivit agenției M.E.N., că 
acordă sprijin total misiunii șefului 
statului sudanez Gaafar El Nimeiri 
urmărind restabilirea solidarității a- 
rabe. El a adăugat că Egiptul nu pune 
nici o condiție pentru restabilirea le
găturilor sale cu acele state arabe 
care s-au opus dialogului de pace 
egipteano-israelian — relevă agenția 
M.E.N.

Se menționează că Egiptul consti
tuie prima etapă a unui turneu pe 
care Gaafar El Nimeiri 11 va efec
tua într-o serie de țări arabe. .

NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate, reunit 
pentru a examina problemele pri
vind lichidarea urmărilor agresiunii 
israeliene în sudul Libanului, a a- 
doptat miercuri seara un proiect de 
rezoluție care prevede sporirea de la 
4 000 la 6 000 de militari a efective
lor forței interimare O.N.U, în sudul 
Libanului (U.N.I.F.I.L.).

Rezoluția cere Israelului să în
cheie fără nici o nouă amînare re
tragerea trupelor sale de pe întreg 
teritoriul libanez. Ea deplînge, tot
odată. atacurile comise în ultimele 
zile împotriva membrilor U.N.I.F.I.L. 
și cere ca Forța interimară a O.N.U. 
să fie respectată de toate părțile.

Adunarea Generală a O.N.U. consfințește

Dreptul poporului namibian la autodeterminare, 
libertate și independență națională

NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres). 
— După cum s-a mai anunțat, se
siunea specială a Adunării Gene
rale a O.N.U.. consacrată problemei 
Namibiei și-a încheiat lucrările, a- 
doptînd prin consens raportul Comi
tetului plenar ad-hoc al sesiunii și 
prin vot nominal declarația și pro
gramul de acțiune în sprijinul auto
determinării și independenței na
ționale a Namibiei, prezentate de re
prezentantul . țării noastre, Petre 
Vlăsceanu. în calitatea de raportor.

Declarația și programul de acțiune 
privind Namibia, a subliniat repre
zentantul țării noastre în calitatea 
sa de raportor al sesiunii, reprezintă 
expresia voinței comune a statelor 
membre de a acționa cu toată hotă-

Asediați de polițiști, studenții africani de la Universitatea din Salisbury Ișl exprimă într-un mod original protestul 
împotriva așa-zisei „reglementări interne" a problemei rhodesiene

BEIRUT 4 (Agerpres). —. Statul 
Major al forței interimare a Na
țiunilor Unite în Liban (U.N.I.F.I.L.) 
a adresat secretarului general al 
O.N.U.. Ki^rt Waldheim, un raport în 
care arată că. în ultimele zile, „două 
patrule ale oontingentului francez din 
cadrul U.N.I.F.I.L. au căzut în am
buscade organizate în regiunea ora
șului Tyr de forțe palestiniene" — a 
declarat presei un purtător de cu- 
vînt al U.N.I.F.I.L. Cantonamentul 
„căștilor albastre" franceze a fost 
supus, de asemenea, unor atacuri de 
artilerie — precizează raportul.

Un comunicat al O.N.U., transmis de 
agenția Reuter, relevă că incidente
le petrecute în regiunea Tyr s-au sol
dat cu moartea a patru militari și 
rănirea altor 10. Printre cei răniți se 
taflă și colonelul Jean Saivan, coman
dantul efectivelor franceze din ca
drul U.N.I.F.I.L. Colonelul Tamraz, 
ofițer de legătură al O.E.P., care se 
afla în același automobil eu Saivan, 
a decedat, între timp, în urma ră
nilor suferite.

★
Yasser Arafat, președintele Comi

tetului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, l-a vizitat 
pe colonelul Jean Saivan.

E. Kalak, șeful Biroului din Pa
ris al O.E.P., a precizat că „gărzile 
care asigurau paza celor doi ofițeri 
răniți, formate din palestinieni și se- 
negalezi, au fost ucise în timp ce 
încercau să-i apere. Nu încape nici 
o îndoială — a continuat el — că au 
avut loc unele provocări și că unele 
persoane acționează în așa fel încît 
să oblige forțele U.N.I.F.I.L. să se 
abată de la misiunea lor de bază — 
ce constă în a pune capăt cît mai re
pede posibil ocupației israeliene din 
sudul Libanului".

rîrea pentru a-și îndeplini responsa
bilitățile directe față de Namibia și 
de a transpune în practică obligația 
solemnă asumată de Națiunile Unite 
de a acorda întreaga asistență po
porului namibian pentru cîștigarea 
independenței, într-o Namibie liberă, 
unitară și suverană.

Președintele S.W.A.P.O., Sam Nu- 
joma, luînd cuvîntul în încheierea 
lucrărilor, a exprimat satisfacția or
ganizației sale pentru sprijinul pe 
care Națiunile Unite îl acordă cau
zei independenței poporului namibi
an și a adresat mulțumiri, inclusiv 
țării noastre, pentru contribuția la 
eforturile Națiunilor Unite în vede
rea făuririi unei Namibii libere, in
dependente și suverane.

VIENA

ÎNTREVEDERI
ALE DELEGAȚIEI GRUPULUI 

ROMÂN AL UNIUNII 
INTERPARLAMENTARE

VIENA 4 (Agerpres). — Anton 
Benya, președintele Consiliului Na
țional (Camera deputatilor a Parla
mentului austriac), a primit, joi, de
legația Grupului român al Uniunii 
Interparlamentar, condusă de Tudor 
Drăganu, vicepreședinte al Grupului 
român, care participă la lucrările ce
lei de-a III-a Conferințe interparla
mentare în problemele securității si 
cooperării în Europa. Cu acest prilej 
a fost exprimată satisfacția fată de 
evoluția ascendentă a relațiilor de 
prietenie si colaborare pe multiple 
planuri dintre cele două țări si po
poare. relevîndu-se rolul contactelor 
pe linie parlamentară pentru conti
nua dezvoltare a raporturilor româ- 
no-austriece.

în legătură cu lucrările Conferin
ței interparlamentare, s-a subliniat 
necesitatea ca aceasta să ®e încheie 
prin adoptarea unor documente care 
să cuprindă măsuri concrete privind 
contribuția parlamentelor si parla
mentarilor la edificarea securității si 
cooperării pe continent, importanta 
participării cu drepturi depline a tu
turor țărilor semnatare ale Actului 
final al Conferinței pentru securitate 
si cooperare la luarea deciziilor care 
privesc viitorul păcii în Europa.

La întrevederi a participat amba
sadorul român la Viena, Octavian 
Groza.

Șeful delegației române a avut, de 
asemenea, întrevederi de lucru cu Sir 
Thomas Williams, președintele Consi
liului Interparlamentar (organul de 
conducere al uniunii), șl cu Pi o Carlo 
Terenzio. secretarul general al Uniu
nii Interparlamentare. Au fost abor
date probleme privind desfășurarea 
lucrărilor conferinței.

Opțiunile noului guvern 
afgan

KABUL 4 (Agerpres). — într-un 
interviu difuzat de postul de radio 
Kabul, Anur Mohammad Taraki. șe
ful statului și prim-ministru al nou
lui guvern al Republicii Democratice 
Afganistan, a declarat: „Ca urmare 
a revoluției victorioase. Afganista
nul a adoptat o politică deplin inde
pendentă, de pace și nealiniere în 
cadrul mișcării țărilor nealiniate" — 
informează agenția Associated Press.

Anur Mohammad Taraki a relevat 
că „forțele patriotice și tinerii ofi
țeri au recurs la revoluție — pe care 
au caracterizat-o ca democratică și 
națională — ca o reacție la opresiu
nea dezlănțuită de regimurile ante
rioare". Afganistanul — a relevat .el 
— nu va deveni o țară satelit a 
vreunei mari puteri — relatează a- 
genția U.P.I.

In sprijinul unor relații de încredere 
și înțelegere in Balcani

SOFIA 4 (Agerpres). — în ultimii 
ani, relațiile dintre Bulgaria și Tur
cia se dezvoltă în consens cu năzuin
ța popoarelor bulgar și turc de a trăi 
în pace și prietenie, în spiritul Actu
lui final semnat la Helsinki și în 
conformitate cu Declarația din 1975 
privind principiile bunei vecinătăți 
dintre Bulgaria și Turcia, a declarat 
Todor Jivkov, președintele Consiliu
lui de Stat al R.P.B., la dineul oferit 
în onoarea primului ministru al 
Turciei, Biilenț Ecevit, aflat în vizită 
în Bulgaria.

Dezvoltarea relațiilor de bună ve
cinătate dintre țările balcanice pe 
bază bilaterală — a arătat apoi pre
ședintele Consiliului de .Stat al 
R.P.B. — contribuie la instaurarea

Energia solară, înlocuitor ideal 
al resurselor clasice

O cuvîntare a președintelui S.U.A, cu prilejul „Zilei Soarelui"
WASHINGTON 4 (Agerpres). — în 

cadrul ceremoniilor organizate în 
Statele Unite cu prilejul „Zilei Soa
relui". președintele Jimmy Carter a 
pronunțat o alocuțiune la Institu
tul pentru cercetări în domeniul e- 
nergiei solare de la Golden (sta
tul Colorado), în care a anunțat un 
ansamblu de măsuri vizînd încu
rajarea eforturilor desfășurate pe 
plan național pentru utilizarea rapidă 
a tuturor resurselor energiei solare. 
Președintele a decis alocarea supli
mentară a 100 milioane dolari în 
acest scop, totalul fondurilor destina
te dezvoltării folosirii energiei sola
re atingînd. în 1978, 600 milioane do
lari. Statele Unite au luat un start 
încurajator pe calea conservării re
surselor energetice minerale si fosile, 
dar acestea se vor diminua si epuiza

agențiile de presă
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Comitetul Central al P.C. 
ChineZ 8 anunîat convocarea în 
luna octombrie a acestui an, la Pe
kin, a celui de-al X-lea Congres na
țional al Ligii Tineretului Comunist 
din China. Viitorul congres — pre
cizează agenția China Nouă — va 
marca un eveniment decisiv în miș
carea tineretului chinez. Printre sar
cinile congresului figurează : trans
punerea în viață a directivelor șl 
liniei stabilite de cel de-al XI-lea 
Congres al P.C. Chinez ; sintetizarea 
experienței istorice a mișcării tine
retului din perioada care a trecut de 
la crearea Chinei noi ; definirea 
principiilor 'activității de viitor a 
Ligii ; revizuirea Statutului Ligii și 
alegerea noilor sale organe de con
ducere. Liga Tineretului Comunist 
din China cuprinde 48 milioane de 
membru

Vizita la Pnom Penh. Re- 
ferindu-se la convorbirile pe care 
Milos Minid. vicepreședinte al Con
siliului Executiv Federal și secretar 
federal pentru afaceri externe al 
R.S.F.I., le-a avut cu oficialitățile 
din Kampuchia Democrată, agenția 
Taniug relatează că părțile au abor
dat probleme internaționale actuale, 
cu precădere aspecte legate de efor
turile privind unitatea de acțiune a 
țărilor nealiniate. Partea kampu- 
chiană si-a exprimat hotărirea sa 
de a acționa pentru întărirea unită
ții acestei mișcări, pentru respecta
rea strictă a principiilor neameste
cului în treburile interne ale altor 
state, respectarea independentei si 
suveranității, precum si pentru re
zolvarea pașnică a diferendelor.

unui climat de îndredere și înțelegere 
în Balcani.

La rîndul său, Biilent Ecevit a re
levat că în dezvoltarea relațiilor de 
bună vecinătate și de colaborare din
tre Bulgaria și Turcia s-a făcut un 
pas serios înainte și există rezultate 
pozitive. El a opinat că actuala intîl- 
nire va deschide o nouă etapă în 
prietenia și colaborarea bulgaro-tur- 
că. întemeietorul Republicii, Atatiirk, 
a considerat prietenia și colaborarea 
cu țările balcanice drept element 
fundamental al relațiilor externe ale 
Turciei noi, a continuat Biilent Ece
vit, adăugind că această concepție, 
aplicată de guvernul său, capătă în 
ultimii ani o însemnătate deosebită.

în cele din urmă, a spus președin
tele. Arătînd că în ultimii opt ani 
fondurile absorbite de importurile de 
petrol au sporit în S.U.A. de la 2.7 
miliarde la 45 miliarde dolari, pre
ședintele a menționat că 40 la sută 
din necesarul energetic american ar 
putea fi asigurat. în anul 2000. de e- 
nergia solară.

Manifestările organizate. în baza 
unei inițiative a președintelui Carter, 
cu prilejul „Zilei Soarelui", au avut 
ca scop mobilizarea oficialităților fe
derale și locale, precum și a publi
cului larg, la economisirea si conser
varea energiei șl la Identificarea de 
Înlocuitori ai resurselor energetice 
clasice, inclusiv recurgerea pe o 
scară tot mai largă la energia solară.

Negocieri filipinezo—ame
ricane. Comunicatul comun dat 
publicității la încheierea convorbiri
lor de la Manila dintre președintele 
Filipinelar. Ferdinand Marcos, și 
vicepreședintele ’ S.U.A, Walter Mon- 
dale, reafirmă acordul comun ante
rior privind plasarea bazelor ameri
cane din această tară sub comanda 
unor filipinezi — informează agenția 
U.P.I. Comunicatul — consacrat în 
exclusivitate problemei statutului 
bazei aeriene Clark și a bazei navale 
din golful Subic, cu un personal 
american evaluat la 14 000 militari :— 
reafirmă dreptul de suveranitate al 
Filipinelor asupra bazelor americane 
de pe teritoriul său. S.U.A. își vor 
păstra comanda efectivă asupra per
sonalului acestor baze.

Regele Spaniei la Lisa
bona. Re®e*a Spaniei, Juan Car
los I, aflat în vizită oficială în Por
tugalia, a avut, joi, convorbiri cu 
primul ministru portughez, Mario 
Soares. „Am discutat poziția noastră 
comună în raport cu problemele eu
ropene, Piața comună îndeosebi,—cu • 
Africa și America Latină", a decla
rat premierul portughez la încheie
rea convorbirilor.

Ajutor oferit de F.A.0. Or* 
ganizația Națiunilor Unite pentru 
Alimentație și Agricultură (F.A.O.) 
a expediat de urgentă insecticide și 
alte materiale pentru combaterea lă
custelor, in valoare de 800 000 dolari, 
într-o serie de țări în curs de dez
voltare din regiunea Mării Roșii si a 
Golfului Aden.

VIZITA LUI L I. BREJNEV IN R.F.G.
BONN 4 (Agerpres). — Joi. în 

prima zi a vizitei oficiale pe care o 
întreprinde la Bonn. Leonid Brej- 
nev. secretar general al C.C. al 
P.C.U.S.. președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S.. a avut, 
succesiv, convorbiri cu președintele 
R. F. Germania. Walter Scheel, si cu 
cancelarul federal, Helmut Schmidt.

In cadrul convorbirii dintre

SPANIA

Măsuri de protecție a muncitorilor 
șomeri inițiate de opoziție

MADRID 4 (Agerpres). — Opoziția 
parlamentară din Spania a reușit să 
treacă, în Camera inferioară a Par
lamentului, cu 158 de voturi contra 
155, un proiect de lege în favoarea 
șomerilor, propus de grupul parla
mentar al Partidului Socialist Mun
citoresc Spaniol. Propunerea vizea
ză să se amplifice protecția acor
dată muncitorilor aflați în căutarea 
unui loc de muncă, stabilind gradul 
de asistentă a statului, a organiza
țiilor profesionale și a patronatului.

UN MILION DE DOLARI PE MINUT 

înghite cursa primej’dioasă a înarmărilor
cestea sînt numai cîteva din cifre
le îngrijorătoare date publioltâțll, în 
raportul pe anul 1978, de Institutul 
Internațional de la Stockholm pen
tru studierea pâcii (S.I.P.R.I.). i

în fiecare minut, pe întreaga pla
netă se cheltuiesc pentru înarma
re aproximativ un milion dolari, 
în ultimele douâ decenii, cheltuie
lile pentru înarmare s-au dublat. A-

transmit:
Convorbiri chino—fran

cezo. Raymond Barre, primul mi
nistru al Franței, a avut convorbiri 
cu Ku Mu, vicepremier al Consiliu
lui de Stat al R. P. Chineze, aflat în 
vizită la Paris. Cu acest prilej, scrie 
agenția China Nouă, a avut loc un 
schimb de păreri în legătură cu unele 
probleme internaționale de interes 
comun și relațiile chino-franceze.

In cadrul unei manifestări 
culturale intitulate „România — 
țara mea de studii", organizată 
la Universitatea „Martin Lu
ther" din Halle, au fost prezen
tate filmul documentar „Româ
nia azi" și filmul artistic „Co
lumna". Au participat cadre di
dactice și tineri din R. D. Ger
mană care urmează să faci stu
dii universitare în țara noastră.

La Geneva8U fost reluate i°l 
tratativele între U.R.S.S., S.U.A. șl 
Marea Britanie în scopul elaborării 
unui tratat privind interzicerea gene
rală și totală a experiențelor cu ar
mele nucleare.

Reluarea procesului 
Lockheed la Roma. Curte8 
constituțională din Roma au fost re
luate ședințele publice din cadrul 
procesului Lockheed, primul din isto
ria Italiei în care pe banca acuza
ților se află si doi foști miniștri. în- 
vinuiți de a se fi lăsat corupți pen
tru a favoriza cumpărarea a 14 avioa
ne de tip „Hercules C 130".

L. Brejnev șl cancelarul federal s-a 
relevat faptul că. deși în relațiile 
dintre U.R.S.S. si R.F.G. mai există 
probleme nerezolvate, cooperarea bi
laterală are perspective bune, iar 
dezvoltarea ei servește întăririi păcii 
în Europa si adîncirii procesului de 
destindere — relatează agenția 
T.A.S.S.

în intervenția sa, Felipe Gonzales, 
secretarul general al P.S.M.S.. a a- 
firmat că șomajul reprezintă cea 
mai gravă problemă a țării, situația 
fiind „explozivă și inacceptabilă pe 
plan moral". El a menționat că ci
frele oficiale de 800 000 sau 831000 
de șomeri, reprezentînd 6,27 la sută 
din forța de muncă nu sînt reale, 
numărul exact al persoanelor lipsite 
de un loc de muncă depășind un 
milion ; sectoarele cele mai afectate 
de șomaj sînt agricultura și con
strucțiile — a încheiat eL

Dezvoltarea economiei 
tanzaniene. Parlamentul Tanza
niei a aprobat cel de-al treilea plan 
cincinal de dezvoltare a țării. Planul 
prevede ca. pînă în anul 1981, Tan
zania să-si satisfacă din resurse pro
prii necesarul de produse alimentare 
și să pună în valoare bogățiile sale 
naturale, în vederea dezvoltării in
dustriei materiilor de bază și a pro
ducției de bunuri de consum. în an
samblu. venitul national urmează să 
crească anual cu 6 la sută.

Parlamentul Indiei81U8t 
în dezbatere proiectul planului cin
cinal de dezvoltare economlco-socială 
a țării pe perioada 1978—1983. Primul 
ministru al Indiei. Morarji Desai, a 
subliniat că o atenție deosebită va fi 
acordată agriqulturii și programelor 
de dezvoltare rurală. 43 la sută din 
totalul cheltuielilor bugetare vor fi 
alocate agriculturii, va fi irigată o 
suprafață suplimentară de 17 milioa
ne hectare. Sume importante sint 
prevăzute, de asemenea, pentru dez
voltarea ramurilor industriale-cheie.

Atentate în Irlanda de 
Nord. Cea mal mare parte a trafi
cului feroviar din Irlanda de Nord 
este peyturbat, ca urmare a două 
serii de atentate comise în ultimele 
48 de ore, care au dus la deteriora
rea unor poduri de cale ferată.

Capriciile vremii.In state,e 
Unite s-a înregistrat o înrăutățire 
pronunțată a vremii. La New Orleans 
au căzut ploi torențiale, care au aco
perit străzile orașului cu un strat de 
apă de 30 cm. în statele Kansas, 
Oklahoma și New Mexico, tempera
tura a coborît sub punctul de îngheț, 
în localitatea Dodge City a nins pen
tru prima oară în această perioadă a 
anului, în ultimii 63 de ani.

COLABORAREA ECONOMICA BAZATA PE EGALITATE IN DREPTORI În căutarea unei formule 
pentru eliberarea lui Aldo Moro

așaH esentt a destinderii si securitaiii pe contiientul
Timp da aproape douâ sâptâmînl, delegați din țârile europene, 

precum și din S.U.A. și Canada, ca și reprezentanți a peste 20 de or
ganizații internaționale sau organisme specializate ale O.N.U., întruniți 
la Geneva, în cadrul celei de-a 33-a sesiuni a Comisiei Economice a 
O.N.U. pentru Europa, au dezbâtut pe larg — așa cum s-a relatat — 
mâsurile ce se impun în vederea promovârll ample, neîngrâdite a co
merțului și cooperării, pentru eliminarea obstacolelor și discriminârilor 
de orice fel din calea schimburilor economice Intereuropene — unica 
soluție de naturâ sâ ofere o perspectivă largâ, pe termen lung, dez
voltării economice, pe baze stabile, a tuturor țârilor din regiune.

în legâturâ cu aceste probleme de însemnătate deosebită pentru 
viitorul continentului nostru, am solicitat, pentru ziarul „Scînteia", opi
niile unor participanți la recenta sesiune.

în spiritul principiilor 
noii ordini economice 

internaționale
EUGENIUSZ KULAGA, președin

tele celei de-a 33-a sesiuni a 
C.E.E./O.N.U. : „Comerțul și coope
rarea industrială pot fi calificate, pe 
bună dreptate, ca fundament al co
laborării si destinderii in Europa. 
Iată de ce provoacă îngrijorare creș
terea din ultima vreme a valului 
protecționismului. Este adevărat că 
unele state occidentale văd in mă
surile protecționiste un remediu spec
taculos pentru asigurarea relansării 
economice și eliminarea dificultăților 
cu care sint confruntate. Or. dimpo
trivă, pe termen lung mai ales, 
recurgerea la protectionism accen
tuează dificultățile economice. Avind 
in vedere evoluțiile actuale ale co
merțului și cooperării industriale in 
Europa, ale relațiilor Est-Vest. se im
pune cu stringentă să se acționeze 
pentru eliminarea obstacolelor din 
calea dezvoltării comerțului.

O soluție viabilă, de largă perspec
tivă, nu poate fi căutată decit intr-o 
nouă diviziune internațională a mun
cii și in realizarea unor schimbări 
ale structurii relațiilor comerciale 
intereuropene. Aceasta evidențiază 
incă o dată însemnătatea deosebită a 
cooperării industriale. Intensificarea 
cooperării tehnologice între țări cu 
sisteme sociale diferite trebuie să o- 
cupe în acest proces un loc prioritar. 
Diferentele care pot exista între țări

Opinii ale unor participant la sesiunea anuală 
a Comisiei Economice a O.N.U. pentru Europa

pe planul dezvoltării tehnologice ge
nerale nu pot și nu trebuie să împie
dice ca dezvoltarea cooperării intre 
state in acest domeniu să aibă un ca
racter reciproc avantajos. Este ne
cesar să se exploreze toate posibi
litățile.

O cooperare armonioasă intre țări 
cu sisteme sociale diferite va conferi 
o dimensiune nouă și pozitivă rela
țiilor dintre țările. Europei cu alte 
țări, in primul rind cu țările in curs 
de dezvoltare. In acest sens, dez
voltarea cooperării intereuropene 
poate constitui o premisă importantă 
pentru stabilirea unor relații econo
mice întemeiate pe principiile unei 
noi ordini economice internaționale".

Prioritate 
formelor moderne 

de cooperare
FERENC FURULYAS, director ge

neral în Ministerul Comerțului Ex
terior al Ungariei : „In pofida efor
turilor depuse de C.E.E./O.N.U. in 
direcția dezvoltării comerțului și coo
perării economice dintre statele 
membre, realitățile continuă să fie 
umbrite de un șir de practici restric

tive. Aș evoca, de pildă, măsurile 
protecționiste introduse recent de 
țările Comunității economice vest- 
europene asupra, exporturilor țărilor 
socialiste de produse siderurgice și 
textile, ale căror efecte coercitive a- 
supra volumului comerțului Est-Vest 
nu mai trebuie demonstrate; de ase
menea, ele au dus la accentuarea 
dezechilibrului balanțelor de plăți pe 
plan bilateral. In general, se poate 
spune că foarte puțini parteneri occi
dentali își respectă obligațiile asu
mate in cadrul Acordului general 
pentru tarife și comerț (G.A.T.T.) de 
a nu introduce măsuri unilaterale de 

frînare și stopare a importurilor. A- 
semenea practici nu înseamnă altce
va decit o tentativă din partea sta
telor in cauză de a căuta o ieșire din 
dificultățile economice cu care sint 
confruntate pe seama partenerilor 
lor comerciali.

După părerea noastră, promovarea 
cu prioritate a formelor noi, moderne 
de cooperare economică ar putea 
contracara intr-o măsură practicile 
protecționiste. In acest sens, coopera
rea industrială mai ales intre țări cu 
orînduiri sociale diferite ar putea 
constitui un puternic factor de stabi
lizare a economiei și comerțului ță
rilor europene in general. Cred că 
produsele rezultind din asemenea ac
țiuni de cooperare s-ar putea bucura 
de un tratament mai favorabil, adică 
să nu fie afectate de contingentări și 
alte măsuri restrictive netarifare in 
ceea ce privește comercializarea lor 
pe piețele vestice".

Spre o adîncire a specia
lizării în producție

LOUIS KAWAN, reprezentantul 
comisiei Comunității economice vest- 
europene : „Este adevărat că. in con

dițiile actualei conjuncturi economice 
occidentale, țările Pieței comune au 
luat o serie de măsuri de protejare 
a economiilor lor naționale in fata 
unei competitivități care devine tot 
mai ridicată pe piața externă. In per
spectivă s-ar putea găsi o rezolvare 
a unei asemenea situații prin adînci- 
rea procesului de specializare in pro
ducția și comerțul intereuropene, 
adică prin realizarea unei anumite 
complementarități a economiilor na
ționale, care să atenueze concurența 
între partenerii europeni. Desigur, 
este necesar să se ajungi in mod 
progresiv la eliminarea obstacolelor 

ți restricțiilor ce mai afectează flu
xurile de schimburi intre toate sta
tele continentului, fără deosebire de 
orinduire politică sau nivel de dez
voltare economică.

Multiplicarea și diversificarea con
tactelor și legăturilor intre cercurile 
de afaceri occidentale si întreprin
derile economice si comerciale din 
țările socialiste, intensificarea schim
burilor reciproce de informații, orga
nizarea de seminarii și colocvii pe 
teme economice ar exercita un rol 
pozitiv in direcția expansiunii comer
țului și cooperării multilaterale din
tre state cu orînduiri diferite. Pe a- 
cest plan, Comisiei Economice a 
O.N.U. pentru Europa ii revin atri
buții exprese și cred că in acest 
sens ea ar putea să acționeze mai in
tens".

Sprijin sporit țărilor în curs 
de dezvoltare

MIRCEA PETRESCU, ministru 
consilier (România) : „Politica comer
cială actuali a unor state membre 
ale C.E.E./O.N.U. se caracterizează 
prin recrudescența protecționismului, 
ca și a restricțiilor adeseori discri- 

european
minatorii. După cum se știe, se în
cearcă la G.A.T.T., in cadrul nego
cierilor comerciale multilaterale, să 
se găsească soluții pentru ansamblul 
comerțului mondial. In ceea ce pri
vește Europa, este clar că nivelul 
actual de dezvoltare a comerțului și 
cooperării economice nu corespunde 
potențialului țărilor continentului. 
Aș dori să precizez că, in pofida a- 
cestor tendințe nefaste din comerțul 
european, comerțul exterior al 
României s-a dezvoltat in ritm in
tens, ca o ilustrare vie a voinței și 
eforturilor poporului nostru in di
recția depășirii stadiului de țară în 
curs de dezvoltare. In ultimii doi 
ani, schimburile comerciale și coope
rarea economică și tehnico-științifi- 
că ale țării noastre au sporit intr-un 
ritm mediu de 13 la sută, iar expor
turile intr-un ritm de 14 la sută. 
Rezultate bune au înregistrat schim
burile noastre economice cu toate 
țările vecine, cu Statele Unite ale 
America, precum și cu unele țări 
vest-europene. in următorii trei ani, 
comerțul nostru exterior va trebui 
si crească intr-un ritm mediu anual 
de 15,9 la sută. Dar, pentru realiza
rea programelor de viitor, România, 
ca de altfel și celelalte state in curs 
de dezvoltare din Europa, au nevo
ie de un climat de stabilitate și de 
colaborare internațională, de spriji
nul țărilor mai avansate din punct 
de vedere economic, de un trata
ment mai favorabil, care să le per
mită micșorarea decalajelor ce le 
separi de aceste țări. In această di
recție C.E.E./O.N.U. trebuie să ac
ționeze mai ferm pentru asigurarea 
de condiții favorabile pentru trans
ferul tehnologic către țările în curs 
de dezvoltare, care astăzi obțin teh
nici moderne la prețuri foarte mari 
și în condiții extrem de restrictive. 
C.E.E./O.N.U. ar putea să-și spo
rească contribuția la dezvoltarea' coo
perării industriale între țările euro
pene, de o reală utilitate fiind crea
rea unui centru european de coope
rare industrială, care să promoveze 
în mod expres legăturile in acest 
domeniu dintre țările membre".

Viorel POPESCU
Geneva.

ROMA 4 (Agerpres). — La 50 de 
zile după răpirea lui Aldo Moro, pre
ședintele Consiliului Național*  al 
Partidului Democrat-Creștin, în Italia 
continuă anchetele și perchezițiile, 
fără să se întrevadă însă vreo so
luție, relatează agenția A.N.S.A. Deși 
conducerea democrației creștine în
clină spre un anumit compromis cu 
teroriștii, în sensul ca „guvernul să 
recurgă la o formă de generozitate 
și de .clemență compatibilă cu idea
lurile și normele Constituției", dacă 
aceștia îl eliberează pe Aldo Moro, 
notează A.N.S.A., majoritatea parti
delor se opun oricărei negocieri direc
te între guvern și teroriști. De alt
fel. nici guvernul nu acceptă un a- 
semenea compromis. Miercuri seara 
a fost dat publicității, la Roma, un 
comunicat oficial în care se reafir
mă poziția intransigentă a guvernu
lui față de „Brigăzile roșii". Comu
nicatul precizează fără echivoc că 
guvernul nu preconizează „nici un 
fel de derogare de la legile statu
lui" în legătură cu cazul Moro.

★
Tribunalul din Bologna a pronun

țat sentința împotriva unui grup de 
18 extremiști de dreapta, membri ai 
partidului neofascist Mișcarea Socia
lă Italiană. După cum informează a

30 000 de persoane au participat lâ o mare demonstrație în orașul Koln 
(R.F.G.), cerind Interzicerea activitâții grupărilor neonaziste

genția A.N.S.A., cinci dintre cei 18 
acuzați au fost condamnați. în total, 
la 13 ani și șase luni de închisoar 
față de 270 de ani — pedeapsa ce 
rută pentru toți acuzații de repre
zentantul Ministerului Public (Procu
ratura). Cei 18 extremiști au fost a- 
cuzați de tentativă de reconstituire a 
partidului fascist, de tentativă de in
troducere în Italia de arme și ma
terial exploziv, de asociere subver
sivă și de deținere ilegală de arme 
și material exploziv. După cum a 
declarat reprezentantul Ministerului 
Public, atentatele comise în centrul 
și nordul Italiei în primăvara anu
lui 1974 vizau declanșarea mecanis
mului unei lovituri de stat.

★
După cum informează agenția 

France Presse, în noaptea de 
miercuri spre joi, în Italia au fost 
comise mai multe atentate teroriste. 
Cel mai grav dintre ele a avut loc 
în gara Milano, unde atentatorii au 
distrus 20 de automobile „Alfa-Ro- 
meo". Este cel de-al cincilea aten
tat comis în ultimele 12 zile împo
triva societății de automobile italiene 
„Alfa-Romeo".

La Roma, un grup de teroriști au 
incendiat automobilul magistratului 
Giuseppe Aldo Mezzatesta.
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