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O delegație de partid și de stat 
a Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre

ședintele Republicii Socialiste 
România, va efectua, la invitația 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Vietnam și a Guver

nului Republicii Socialiste Vietnam, 
o vizită oficială de prietenie în 
această țară, în ultima decadă a 
lunii mai 1978.

In aceeași atmosferă însuflețită, plină de cordialitate, continuă Interviul acordat
VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

In republica populară chineză

La Institutul de flzlcâ din Pekin se examinează cu interes realizări de seamă ale oamenilor de știință chinezi

IN MIILOCUL CERCETĂTORILOR DE EA INSTITUHJL DE FIZICĂ
DE PE LINGĂ ACADEMIA DE STI1NTE A CHINEI

Manifestările de caldă prie
tenie, prețuire reciprocă și 
stimă care însoțesc fiecare 
moment al vizitei dau expre
sie bunelor raporturi de 
solidaritate și colaborare 
dintre cele două partide, țări 
și popoare, încrederii în per
spectivele luminoase deschise 
de noul dialog la nivel înalt 

româno-chinez

Depunerea unei coroane de flori 
la Mausoleul președintelui 

Mao Tzedun

de președintele 
Nicolae Ceaușescu 
ziarului italian „II Popolo“

Așa cum s-a mal anunțat, in ziua de 12 mai 1978, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a 
primit pe ziaristul Italian Arturo Pellegrini, comentator de politică 
externă la ziarul „II Popolo", căruia i-a acordat următorul Interviu i

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a depus, miercuri 
dimineața, o coroană de flori la Mau
soleul președintelui Mao Tzedun, 
cinstind memoria celui care a fost 
întemeietorul și conducătorul Parti
dului Comunist Chinez și al Republi
cii Populare Chineze, strălucit mili
tant al mișcării comuniste șl munci
torești internaționale, un mare prie
ten al poporului român.

La acest moment solemn au parti
cipat tovarășa Elena Ceaușescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., precum și to
varășii Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. a! P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe, Vasile Mu- 
șat, secretar al C.C. al P.C.R.

Au luat parte, de asemenea, tova
rășii Ken Biao, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez, vice- 
premier al Consiliului de Stat, și 

Huan Hua, membru al C.C. al P.C. 
Chinez, ministrul afacerilor externe.

Erau de față ambasadorul Româ
niei la Pekin, Nicolae Gavrilescu, și 
ambasadorul R. P. Chineze la Bucu
rești, Li Tin-ciuan.

Situat. în istorica Piață Tien An 
Men, unde a fost pioclamată, la 
1 octombrie 1949, Republica Populară 
Chineză, Mausoleul se deschide spre 
grandioasa esplanadă prin mari te
rase și balustrade de marmură.

Mausoleul închinat președintelui 
Mao Tzedun reprezintă o impună
toare, solemnă construcție ce ocupă 
peste 20 000 metri pătrați. și a cărei 
construcție principală domină împre
jurimile cu o înălțime de peste 
33 metri. Pe imense blocuri de mar
mură, la intrările din sudul și nordul 
memorialului, se află încrustate cu
vintele : „Mausoleul președintelui 
Mao“.

Grupuri statuare impunătoare glo
rifică contribuția de seamă a pre
ședintelui Mao Tzedun la victoria
(Continuare în pag. a IlI-a)

în cursul dimineții de miercuri, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu si to
varășa Elena Ceaușescu au făcut o 
vizită la Institutul de fizică din Pe
kin al Academiei de științe a Chinei.

Au luat parte tovarășii Cornel 
Burtică. Dumitru Popescu. Ștefan 
Andrei. Vasile Mușat. Vasile Pungan, 
care îl însoțesc pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în vizita în R.P. Chineză.

A fost, de asemenea, prezent to
varășul Nicolae Gavrilescu. amba
sadorul României la Pekin.

în cursul acestei vizite, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost însoțiți de Ken 
Biao. membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, vicepremier al 
Consiliului de Stat al R.P. Chineze, 
de alte persoane oficiale. ,

De la reședința rezervată președin
telui României, coloana de mașini a 
străbătut mari bulevarde ale capita
lei R.P. Chineze, alungind într-un 
cartier în care sînt concentrate in
stituțiile de știință și învățămint.

La intrarea în institut, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. tovarășei Elena 
Ceaușescu. celorlalți oaspeți români 
li s-a făcut o primire prietenească, 
deosebit de călduroasă, ca peste tot 
în cursul noii vizite pe care secreta
rul general al Partidului Comunist 

Român o efectuează in R.P. Chineză. 
Cercetători si oameni de știință au 
încadrat aleile de la intrarea prin
cipală a institutului, pe frontispiciul 
căruia era înscrisă urarea, frecventă 
în aceste zile la Pekin : „Călduros 
bun venit președintelui României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
șotiei sale !“.

Gazdele\îi primesc cu vii aplauze 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe 
tovarășa Elena Ceaușescu. scandează 
cuvinte de caldă prietenie la adresa 
Partidului Comunist Român și Româ
niei socialiste : „Bun venit, bun ve
nit !“, „Un călduros bun venit !“.

La intrare, înalții oaspeți români 
sînt întîmpinați cu căldură de Li 
Cean, vicepreședinte al Academiei de 
științe a Chinei. Și Ju-wei. directo
rul institutului, și Kan Po, secreta
rul comitetului de partid al institu
tului. care-i conduc în salonul de 
onoare al institutului.

„Sîntem deosebit de bucuroși șl 
onorați, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu și tovarășă Elena 
Ceaușescu, pentru faptul că vă aflați 
astăzi aici — a spus secretarul co
mitetului de partid al institutului, to
varășul Kan Po. împreună cu tova
rășul director, care este un reputat 
om de știință al țării noastre, vă 

exprimăm, în numele tuturor oame
nilor de știință, un fierbinte salut*1, 

în continuare, gazdele au prezentat 
date generale cu privire la istoria și 
preocupările Institutului de fizică al 
Academiei de științe a Chinei. Insti
tutul a fost fondat în 1950. Atunci 
lucrau 50 de cercetători specializați 
în studii de cristalografie, metalogra- 
fie, magnetism și optică. Acum, el 
numără peste 1100 de salariați, din
tre care peste 700 sînt oameni de ști
ință și cercetători, care abordează in 
studiile lor aproape toate domeniile 
fizicii moderne. între reușitele cele 
mai de seamă ale oamenilor de ști
ință de aici se numără analiza struc
turii cristaline a insulinei, realizarea 
unor instalații de mici dimensiuni 
pentru fisiune nucleară controlată, 
cimpuri de înalt magnetism super
conductor, studii fundamentale și a- 
plicațiile în domeniul feritelor și în 
alte importante domenii.

„Am îndeplinit, în toți cei 28 de 
ani de existență a institutului — a 
spus, în continuare, vorbitorul — 
numeroase sarcini imediate rezultate 
din' procesul construcției socialiste și 
al întăririi forței de apărare a națiu
nii noastre. în prezent, noi urmă
rim direct îndeplinirea programului
(Continuare în pag. a IlI-a)

ÎNTREBARE : Referindu-vă 
la situația economică a Româ
niei, dumneavoastră, domnule 
președinte, ați arătat recent că, 
pină in 1985, România va depăși 
stadiul de „țară in curs de dez
voltare". Ce măsuri considerați 
că vor fi necesare pentru a atin
ge acest obiectiv ?

RĂSPUNS : Doresc să menționez, 
în primul rind, că poporul român 
desfășoară o activitate susținută 
pentru dezvoltarea economico-socială 
în ritm înalt a țării, pentru ridicarea 
bunăstării sale generale. Ca urmare, 
industria s-a dezvoltat in ultimii ani 
intr-un ritm de circa 12 la sută. Re
zultate însemnate s-au obținut și in 
agricultură. Au progresat știința, în- 
vățămîntul și cultura, a crescut ni
velul de trai material și spiritual al 
poporului. Este elocvent în acest sens 
faptul că in actualul cincinal. 1976— 
1980. veniturile reale ale oamenilor 
muncii vor spori cu circa 32 la sută.

Deși în anii construcției noii orin- 
duiri sociale industria a cunoscut o 
creștere de peste 35 de ori, România 
continuă să fie o țară socialistă in 
curs de dezvoltare. Ținind seama de 
aceasta, Congresul al XI-lea al 
partidului a prevăzut în programul 
de perspectivă pînă în anii 1990 ca 
România să ajungă din urmă sau să 
se apropie simțitor, in această pe
rioadă, de țările dezvoltate economic. 
La Conferința Națională a partidului 
din decembrie anul trecut s-au elabo
rat orientările pentru planul cincinal 
1981—1985. în acest cadru s-a apre
ciat că. pină la sfîrșitul viitorului cin
cinal, România va depăși stadiul de 
țară în curs de dezvoltare, trecînd in 
stadiul de țară mediu dezvoltată. 
Avem in vedere ca venitul național 
pe locuitor să ajungă la circa 2 500— 
2 600 de dolari și. de asemenea, ca 
producția pe locuitor la anumite pro
duse de bază să se apropie de nive
lul statelor avansate. De altfel, încă 
în acest cincinal, la producția de oțel, 
spre exemplu, vom ajunge la circa 
700 kg pe locuitor, la producția de 
ciment la circa 800 kg, la energia 
electrică la aproape 3 500 kW/h, la 
cereale la circa 1 000 kg. Vom obține 
progrese simțitoare și în alte sectoare.

Avem în vedere ca în cincinalul 
viitor să accentuăm această evoluție, 
să creăm o puternică bază materială 
pentru progresul întregii societăți. 
Dar numai aceasta nu ar fi suficient. 
Avem, de asemenea. în vedere ca. 
pe baza dezvoltării forțelor de pro
ducție. să dăm, un avînt mai puternic 
cercetării științifice și tehnologice, 
învățămîntului, formării cadrelor, ac
tivității culturale, ridicării generale a 
conștiinței întregului popor. Vom 
acționa, totodată, pentru perfecțio
narea activității de conducere și a 
cadrului de participare democratică 
a poporului la conducerea tuturor 
sectoarelor de activitate, a întregii 
societăți.

După cum se vede, privim trecerea 
României la un stadiu de dezvoltare 
superioară nu numai din punct de 
vedere economic, ci și pe plan social 
general, inclusiv în sfera democrației 
socialiste, a participării conștiente și 
efective a poporului la făurirea pro
priului destin. Aceasta ne determină 
să continuăm politica de pînă acum

— aceea de a aloca in scopul dezvol
tării circa o treime din venitul na
țional. Practica a demonstrat că nu
mai pe această bază se pot asigura 
dezvoltarea in ritm rapid a țării și 
ridicarea, in același timp, a nivelului 
de viață, material și spiritual, al po
porului.

Este de înțeles că. bazîndu-ne pe 
forțele și munca poporului nostru, 
avem, totodată, în vedere extinderea 
colaborării economice și tehnico-știin- 
țifice cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orînduire socială. Pornim 
de la faptul că numai printr-o dez
voltare largă a colaborării internațio
nale — desigur, pe principii de egali
tate, respect al independenței și su
veranității, . neamestec în treburile 
interne — se pot asigura atît pro
gresul fiecărei țări, cit și pacea și 
securitatea mondială.

ÎNTREBARE : Ați spus recent, 
domnule președinte, că planifi
carea economică si participarea 
oamenilor muncii la beneficii 
sint în strinsă legătură și ați 
vorbit despre „o nouă retribuție 
in raport cu calitatea și cantita
tea muncii". Ce înțelegeți prin 
această concepție, care a stirnit 
foarte mare vilvă și în Italia ?

RĂSPUNS : Experiența țării noas
tre din cei aproape 30 de ani de eco
nomie planificată demonstrează toc
mai faptul că planificarea și condu
cerea unitară a României au permis 
să concentrăm eforturile in direcția 
dezvoltării in ritm susținut a forțelor 
de producție, a bazei materiale și să 
ridicăm bunăstarea poporului.

Ca urmare, In România au avut loc 
transformări uriașe. Aceasta impune 
adoptarea de noi măsuri pentru per
fecționarea conducerii economiei, a 
activității de planificare, pentru 
crearea unui cadru optim care să 
permită participarea maselor largi 
populare la conducerea tuturor sec
toarelor economice. în acest scop am 
constituit consiliile oamenilor muncii
— ca organe de conducere colectivă 
a unităților economice și sociale — 
Ia activitatea cărora muncitorii si 
maiștrii care lucrează nemijlocit în 
producție participă în proporție de cel 
puțin 75 la sută. Am institutionalizat 
adunările generale ale oamenilor mun
cii. ca organe de hotărîre în proble
mele esențiale ale activității economi
ce si sociale. Recent am hotărit să a- 
ducem unele îmbunătățiri sistemului 
economico-financiar, in sensul lărgi
rii drepturilor și atribuțiilor între
prinderilor, accentuării autoconduce- 
rii muricitorești, a autogestiunii uni
tăților economice. Măsurile luate au 
in vedere ca fiecare întreprindere 
să-și elaboreze planul propriu de ac
tivitate, să aibă buget propriu de ve
nituri și cheltuieli, să poarte întreaga 
răspundere pentru buna desfășurare 
a activității economice și sociale. De
sigur, toate acestea se încadrează 
în planul național unic de dezvoltare 
a societății.

Totodată am considerat necesar să 
aducem unele îmbunătățiri și siste
mului de retribuție, care se bazează 
pe principiul socialist corespunzător 
căruia fiecare primește după canti
tatea si calitatea muncii depuse, după
(Continuare în pag. a Vl-a)

Moment solemn la Mausoleul președintelui Mao Tzedun Primire caldă, entuziastă făcută de populația orașului Canton
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obiectivul principal ii 
această oră. montajul 
al utilajelor tehnologi- 
veni
be- 
tri-

în sprijinul con-

Pe platforma petrochimică din 
Borzești urmează să fie puse in func
țiune. în cursul acestui an. 23 de noi 
instalații, dintre care un număr de 
opt sînt de mare capacitate. Este 
vorba, printre ele. de rafinăria de 
putere, instalațiile pentru fabricarea 
acidului monocloracetic și a bisfeno- 
lului. instalațiile pentru producerea 
captanului, a aminelor Si policloru- 
rei de vinii, instalațiile de insectici
de. trlcloretilenă etc. Pentru că ma
joritatea instalațiilor sînt amplasate 
în aer liber, 
constituie, la 
cu rapiditate 
ce. Pentru a 
structorilor. 
neficiarul a

, mis pe șantier 
peste 300 de oa
meni : montori. 
lăcătuși. sudori. 
Organizați in e- 
chipe complexe, 
aceștia au preluat 
rriontaiul unor 
părți de instalații 
si chiar instalații 
întregi. Eficienta 
acestui sprijin ? 
Să menționăm. în 
primul rînd. că 
pină acum mun
citorii din între
prinderea benefi
ciară au terminat 
de montat utila
jele si conductele 
emailate de la
instalația de in
secticide si pe
cele de la faza de 
saporificare a in
stalației pentru 
fabricarea tricloretilenei. au executat 
placarea antiacidă a tuturor utilaje
lor și conductelor de la instalația de 
captan, iar în prezent montează pa
tru rezervoare de 20 000 mc de la 
rafinăria de petrol.

în pofida acestui sprijin conside
rabil și oportun, pe șantier ritmul lu
crărilor de montaj este însă lent. De 
luni de zile se află în stoc circa 3 200 
tone de utilaje, valorînd peste 115 
milioane lei. Răspunderea principală, 
pentru această nedorită situație, o 
poartă constructorul, care nu a asi
gurat la timp și in întregime frontul 
de montaj. Un exemplu : circa 100 
tone de utilaje aferente instalației 
pentru fabricarea policlorurei de vi
nii se găsesc ambalate, așa cum au 
sosit de la furnizor, pentru că lucră
rile de construcții sînt în întîrziere 
cu aproape un an de zile.

— Potrivit ultimelor grafice, con
strucția acestei capacități trebuie 

’ terminată pină în luna septembrie 
a.c. — ne-a precizat ing. Nicolae Chi- 
riță. șeful serviciului de investiții al 
combinatului — dar, după ritmul în

LA I. P. L TIMIȘOARA

Preocupări pentru promovarea
Asimilarea în fabricație 

a unor produse cu perfor
manțe tehnice și calita
tive ridicate, ca si reali
zarea indicatorilor de 
plan și in primul rînd a 
producției fizice au avut 
ca rezultat, creșterea în 
primul trimestru a pro
ducției nete cu peste 8,5 
milioane lei față de a- 
ceeași perioadă a anului 
trecut. După cum am fost 
informați de dr. ing. loan 
Cimpoca, directorul între
prinderii, în lumina sarci
nilor stabilite de Plenara 
C.C. al P.C.R. din 22—23 
martie, au sporit efortu
rile pentru introducerea în 
producție a unor tehnolo
gii moderne, menite să 
confere produselor carac
teristici superioare. Rele
văm în această ordine de 
idei noua tehnologie de 
aplicare a stratului izo
lator de grund poliureta- 
nic lă furnirele exotice,

La recenta ședință de lucru de la C.C. al P.C.R.. tovarășul Nicolae 
Ceausescu a subliniat — ca o sarcină de primă insemnătate care stă in 
fata oamenilor muncii din industrie — folosirea mai intensă a mașinilor 
și utilajelor, a tuturor capacităților de producție de care dispun Între
prinderile. Practica a dovedit că utilizarea deplină a mijloacelor tehnice 
moderne din dotarea întreprinderilor noastre este principala cale pentru 
realizarea ritmică a planului producției fizice, pentru creșterea susținută 
a productivității muncii, pentru ridicarea eficientei economice. Ce rezerve 
există in acest domeniu in întreprinderi? Cum se acționează pentru va
lorificarea lor? Iată tema anehetei noastre de azi.

Cine intră pe poarta întreprinde
rii de rulmenți din Alexandria poate 
observa imediat un panou de dimen
siuni foarte mari, pe care scrie : „în 
întreprinderea noastră, creșterea cu 
unu la sută a productivității muncii 
echivalează, la nivelul acestui an. cu 
un spor de producție in valoare de 
8 150 000 lei. Tovarăși, să nu precupe
țim nici un efort, să ne mobilizăm 
întreaga noastră capacitate creatoare, 
pentru utilizarea cu indici superiori 
a mașinilor-unelte, principala cale de 
creștere a productivității muncii !“.

Iată. acum, si un prim înțeles 
practic pe care-1 dă colectivul acestui 
Îndemn: în primele patru luni din 
acest an. comparativ cu aceeași pe
rioadă a anului trecut, productivita
tea muncii a crescut aici cu 14,4 la 
sută. De fapt, tocmai pe această bază 
au fost depășite si prevederile de 
plan la producția fizică, in primele 
patru luni ale anului obtinindu-se 
•uplimentar 30 000 bucăți rulmenți.

— Suportul acestor rezultate bu
ne — ne spunea tovarășul Florea 
Ungheanu, secretarul comitetului de 
partid și președintele consiliului oa
menilor muncii din întreprindere — 
îl constituie și în acest an măsurile 
propuse de colectiv, de muncitorii 
și specialiștii noștri, privind automa
tizarea unor operații și procese teh
nologice, unde exista un consum 
mare de manoperă, organizarea su
perioară a producției și a muncii.

Stabilindu-și asemenea obiective 
deosebit de importante pentru bunul 
mers al producției, colectivul între
prinderii a trecut la fapte. Bunăoa
ră. nu de mult, în secția strungărie- 
tratament termic s-a automatizat 
operația de marcare a inelelor coni
ce interioare ale rulmenților. Pe 
această cale, la operația amintită, 
productivitatea muncii a crescut cu 
40 la sută.

Ținind seama de sarcinile de însem
nătate vitală stabilite de conducerea 
partidului in acest. domeniu, de 
rezultatele obținute în primele 
patru luni ale anului, am adresat 
mai multor lucrători din această u- 
nitate întrebarea : „Au fost fructi
ficate integral rezervele interne de 
ridicare a productivității muncii, de 
sporire, pe această bază, a volumu
lui producției fizice ?“. 

eare se lucrează, montorii nu vor 
avea asigurat frontul de montaj nici 
la începutul anului viitor.

Similar, instalația de Insecticide 
trebuia predată la montaj la sfirșitul 
lunii aprilie, dar. după stadiile fizice 
existente, acest lucru nu va fi posibil 
decit în iulie sau august. Constructo
rii din cadrul Trustului de construc
ții industriale din municipiul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej sînt aceia care 
întîrzie si montarea schimbătoarelor 
de căldură de pe platforma „D“ a 
noii rafinării, ca și a conductelor ter
mice și tehnologice pe întreaga plat
formă, pentru că nu au realizat nici 
pînă acum fundațiile necesare. Din 

CREȘTEREA RITMULUI
LA MONTAREA UTILAJELOR

Cum se acționează, turn ar trebui să se acționeze 

pe șantierul Combinatului petrochimic Borzești

aceeași cauză stau nemontate și hi- 
drofoarele de petrol și motorină. 
Cauza esențială a acestor substanția
le rămineri in urmă constă în numă
rul redus al efectivelor, precum și in 
slaba dotare a șantierelor cu utilaje 
pentru montaj. Revelatoare este, în 
acest sens, situația de pe șantierul 
noii rafinării de petrol. Deși ritmul 
de muncă ar trebui să atingă în mo
mentul de față cote maxime, totuși, 
cu excepția echipei de montori con
duse de maistrul Toader Popa si a 
unei brigăzi de cazangii, cu greutate 
mai poate fi găsit cineva lucrînd aici. 
Estacada principală pare o lucrare 
părăsită. Lucrările de lă hala desti
nată aparaturii de măsură și control 
sînt practic sistate. în atari condiții, 
orice comentariu despre spiritul de 
organizare al constructorilor, despre 
atenția și importanța acordate unei 
programări judicioase a lucrărilor, 
despre măsurile privind pregătirea 
unor condiții normale de muncă este 
de prisos.

Din păcate, nici montorii nu acțio
nează la nivelul posibilităților de care

elaborată de specialiștii și 
cercetătorii din întreprin
dere, care, odată cu îmbu
nătățirea calității, asigură 
.însemnate economii de 
materiale și o productivi
tate a ------ " —
Procedeul 
bricare a . . ..
rative pentru mobila de 
artă a permis economisi
rea unor importante fon
duri valutare. Totodată, 
mașina de copiat cu 6 ca
pete ] 
nul, 
șipci 
freza 
plexe 
ruite, 
prindere, relevă spiritul 
de creativitate ce animă 
întreaga activitate a mun
citorilor și specialiștilor 
de aici. (Cezar Ioana).

muncii sporii ă, 
original de fa- 
fileurilor deco-

tehnicii și tehnologiilor noi

AM î

pentru sculptat lem- 
mașina de profilat 
ornamentale sau 

pentru lucrări com- 
la panourile furni- 

. realizate in intre-

în fotografie : aspect de 
muncă dintr-o secție a În
treprinderii.

— Hotărit să înfăptuiască neabătut 
sarcinile subliniate de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, la recenta ședință de lucru 
de la C.C. al P.C.R. — menționa in- 
ginerul-sef al unității. Florea Crăciun 
— colectivul nostru are convingerea 
fermă că realizările de pină acum 

Folosirea deplină a mașinilor și utilajelor 
principala cale pentru realizarea ritmică a producției fizice, 

pentru creșterea productivității muncii
Ce învățăminte se desprind din activitatea colectivului Întreprinderii de rulmenți din Alexandria

nu constituie o limită. în întreprin
dere există incă importante rezerve 
interne de creștere a productivității 
muncii, de sporire pe această bază

decembrie ianuarie februarie martie
1978

aprilie
19781977 1978 1978

— Indicele de utilizare 
a mașinilor-unelte (%) 87,9 85,76 85,8 86,75 86

•— Gradul de îndeplinire 
a sarcinii de creștere a 
productivității muncii 
(% față de pian)

106.9 100 100 103,4 100

Așa cum se desprinde din datele de rulmenți din Alexandria, fată de
cuprinse în tabel, la întreprinderea luna decembrie a anului trecut. în

<
dispun, se situează pe aceeași linie a 
minimei 
rii. Deși 
suficient 
(grupul
T.M.U.C.B.) nu dispune decit de o 
brigadă de 40 de oameni și 3 aparate 
pentru sudură automată. Iată și cau
za pentru care construcția celor trei 
rezervoare de cite 31 500 mc. ca si 
a celor de 50 000 mc se află doar în 
faza de început.

— Avem nevoie acum de cel puțin 
incă 150 de cazangii și sudori — ne 
spune ing. Dan Rameder, șeful lotu
lui de montaj — dar și de un număr 
corespunzător de aparate automate 

rezistente ca și constructo- 
!n raza rezervoarelor există 
front de lucru, montorul 
de șantiere Borzești al

de sudură, precum și de alte utilaje 
specifice lucrărilor de montaj.

Să mai adăugăm că. datori în ceea 
te privește pregătirea lucrărilor și 
asigurarea mijloacelor tehnice și 
umane necesare desfășurării lucrări
lor, montorii rămîn datori și în pri
vința organizării acestora. Nicăieri 
pe această mare platformă de in
vestiții nu a fost organizată munca 
in două sau trei schimburi, deși con
diții ar exista. De ce au fost mon
tate atunci reflectoarele care să lumi
neze punctele de lucru pe timpul 
nopții ? „Nu putem trece la organi
zarea lucrului în mai multe schim
buri din cauza lipsei de forță de 
muncă“. ne-a spus direct ing. Mircea 
Dascălu, directorul trustului de con
strucții. Iată de ce, de la începutul 
anului și pină acum, la Borzești nu 
s-a realizat față de plan un volum 
de investiții în valoare de 200 mili
oane lei, din care 57 milioane lei la 
capitolul lucrărilor de construcții- 
montaj. Caracteristic pentru modul 
cum acționează constructorii și mon
torii este și următorul exemplu.

a producției fizice — și acționăm 
stăruitor pentru valorificarea lor.

1. MAȘINILE ȘI UTILAJELE — 
FOLOSITE RAȚIONAL, CU INDICI 
SUPERIORI. în întreprindere, așa 
cum arată calculele afișate în dife
rite secții, creșterea cu numai un 
singur procent a indicelui de utili
zare a mașinilor-unelte echivalează 
cu o producție anuală de 337 200 
rulmenți. Dar, iată că aici, în pe
rioada care a trecut din acest an, 
timpul irosit cu așa-zisele „repara
ții accidentale" echivalează cu tim
pul de funcționare, în regim de un 
schimb, a 17 mașini pe o perioadă 
de o lună. Consecințele ? Prezentăm, 
fată în față, proporțiile în care a 
fost folosit, în ultimele cinci luni, 
fondul de timp maxim disponibil al 

mașinilor-unelte si. respectiv, mo
dul în care a fost îndeplinită 
sarcina de creștere a productivității 
muncii.

Unele instalații, cum sînt cele pen
tru fabricarea tricloretilenei și cap- 
tanului, deși sînt realizate in propor
ție de 90 la sută, nu pot fi puse în 
funcțiune din cauza unor lucrări mă
runte — căptușeli, remedieri platfor
me exterioare — aminate de con
structor de la o lună la alta in mod 
cu totul nejustificat.

Un alt neajuns care a determinat 
apariția și menținerea acestor restan
te de amploare 11 constituie lipsa 
unor materiale curente de con
strucție, Cu toate intervențiile și in
sistențele făcute la forurile superi
oare de resort, ca si la furnizori, con
structorii și montorii de aici duc 

lipsă de mai mul
tă vreme de con
ducte sudate eli- 
coidal. profile 
metalice, lamina
te. traverse si 
sine pentru calea 
ferată. Lipsesc de 
pe șantier pînă si 
agregatele sorta
te ne balastieră. 
Aceasta a făcut 
ca să nu se poa
tă turna la vreme 
fundațiile pentru 
schimbătoarele de 
căldură, estacada 
principală pentru 
conductele, termi
ce și tehnologice 
etc.

Greutăți serioa
se mai creează si 
unii furnizori de 
utilaje. La înce
putul lunii mai. 
întreprinderile de 
utilaj chimic din 
Făgăraș, Găești,Ploiesti, Borzești.

împreună cu I.M.U.C. ’București 
și I.M.U.T. Moreni. erau datoa
re șantierelor din Borzești cu un 
volum de 4100 tone de utilaje. 
Dintre ele, 2 000 de tone sînt utilaje 
destinate noii rafinării ; coloane, 
cuptoare, răcitoare cu aer, rezervoare 
și alte utilaje cu un ciclu lung de 
montaj. Pe de altă parte, nu toate 
utilajele livrate sint totdeauna de 
calitate corespunzătoare. Furniturile 
pentru rezervoare de petrol, bună
oară. realizate de I.U.C. Borzești 
trebuie trimise de cele mai multe 
ori înapoi la furnizor pentru reviro- 
lat și șanfrenat. operații făcute ini
țial de proastă calitate. Dacă la toate 
acestea adăugăm și greutățile pe
care le creează și proiectantul — 

. I.C.I.T.P.R. Ploiești — care nu asi
gură la Vreme documentația de exe
cuție. rezultă clar de ce Combinatul 
petrochimic din Borzești sLa reali-, 
zat planul de investiții pe primele 
4 luni ale acestui an doar în pro
porție de 80 la sută.

Analize, ședințe se fac destule. 
Poate chiar prea multe. Ele rămin 
insă fără eficiență, indiferent la ce 
nivel au loc. atît timp cit de fie
care dată se raportează că sarcinile 
trasate anterior nu au fost duse la 
Îndeplinire și nu se ia nici o măsură 
hotărîtă pentru introducerea ordinii 
și disciplinei, a spiritului de răspun
dere în îndeplinirea cu rigurozitate 
a sarcinilor încredințate.

Pentru accelerarea ritmului de con
strucții și montaj, precum și punerea 
în funcțiune la vreme a acestor im
portante obiective economice, se im
pun măsuri hotărîte, operative, atît 
din partea constructorului si mon- 
torului, cit și a beneficiarului. în 

’ scopul intensificării ritmului de lu
cru pe șantier : organizarea muncii 
în două si trei schimburi, aprovizio
narea locurilor de muncă cu materia
lele șl mașinile de construcții ne
cesare. asigurarea unor efective co
respunzătoare de muncitori. Toate 
aceste cerințe reprezintă direcții vi- 

. tale de acțiune în vederea acceleră
rii ritmului de lucru. Nu putem 
trece, strict legat de acest subiect, 
peste problema intăririi, la toti fac
torii si la toate nivelurile, a spiritu
lui de organizare și de răspundere 
în înfăptuirea lucrărilor prevăzute.
Este o condiție care angajează, 
deopotrivă cu factorii aflati pe șan
tier. pe furnizori, precum și cele trei 
ministere economice interesate : Mi
nisterul Industriei Chimice. Ministe
rul Industriei Construcțiilor de Ma
șini și Ministerul Construcțiilor In
dustriale.

Gheorghe BALTA

primele patru luni din acest an in
dicii de folosire a mașinilor si utila
jelor au avut o evoluție nefirească : 
în loc să crească, au scăzut, fa.pt care 
a influențat negativ și nivelul înde
plinirii sarcinii de creștere a pro
ductivității muncii, a diminuat posi
bilitățile de depășire a sarcinilor de 
plan stabilite la acest indicator.

Cum pot fi înlăturate și preîntîm- 
pinate asemenea situații ? Muncito
rul specialist Alexandru Găitan, din 
secția rectificare, a demonstrat prin 
calcule precise ce înseamnă să Se 
treacă rapid de la fabricarea unor 
tipuri de repere la altele : o zi de 
lucru cîștigată în interesul produc
ției, în fiecare lună, de fiecare 

schimb de producție. „Iată de ce — 
ne spunea muncitorul — în aseme
nea cazuri, vom acorda o mai mare 
atenție reglării operative a mașini
lor de pe liniile tehnologice, apro
vizionării din timp cu materii pri
me, scule, dispozitive și verificatoa
re a fiecărui punct de lucru". La 
rîndul său. șeful atelierului prelu
crări, tovarășul Victor Badea, ne re
lata că în acest sector de produc
ție. prin predarea și preluarea 
„din mers" a mașinilor și utilajelor 
intre schimburi, zilnic, se vor cîștiga 
15 minute la fiecare utilaj. Pentru 
folosirea mai bună a potențialului 
productiv, conducerea întreprinderii 
a hotărit : • extinderea gamei pie
selor de schimb realizate în unitate, 
cu forțe proprii, de la 24 de poziții,

Intrejinereâ exemplară
A

în județul Ilfov, ca urmare a creș
terii dotării tehnice a stațiunilor 
pentru mecanizarea agriculturii, 74 
la șută din suprafața cooperativelor 
agricole este lucrată mecanizat. „Am 
urmărit in mod deosebit extinderea 
mecanizării lucrărilor de întreținere 
la porumb, care ocupă aproape 
150 000 hectare — ne-a spus tova
rășul ing. Ion Necula, directorul 
trustului județean S.M.A. în acest 
scop, au fost organizate 480 de echi
pe formate din 5 402 mecanizatori, 
care lucrează in acord global 51 la 
sută din terenurile cultivate cu po
rumb și răspund fiecare de suprafa
ța încredințată, de la semănat și 
pînă la recoltat".

Am urmărit modul în care au fost 
organizate aceste formații și cum se 
lucrează la întreținerea culturilor la 
cooperativa agricolă din comuna 
Gîrbovi. Consiliul de conducere al 
cooperativei a repartizat cele 1485 
hectare de porumb astfel : 514 ha la 
echipele din cele trei ferme, 571 ha 
la formațiile din zootehnie, din le
gumicultura și construcții, iar 400 ha 
formației de mecanizatori. Lucrările 
au Început imediat după răsărirea 
porumbului. Pe unde au trecut cul
tivatoarele și cooperatorii cu sapele, 
culturile sânt fără buruieni și se dez
voltă bine. La capătul unei tarlale, 
stăm de vorbă cu mecanizatorul Ni* 
colae Ghin ea, de la ferma nr. 3. „Am 
în primire 72 de hectare — ne spu
ne el. Eu le-am semănat-, iar acum 
tot eu le prășesc. S-a prevăzut ca pe 
această suprafață să se obțină 5 500 
kg porumb boabe la hectar. Avem 
condiții insă să realizăm mai mult". 
Pășim in urma combinatorului. In
tre rinduri, nici urmă de buruieni.

Este in intenția consiliului de con
ducere al cooperativei agricole ca a- 

;ceasta,formă de organizare să.se ex
tindă pe suprafețe din ce in ce mai 
mari și la alto culturi. „Există însă 
un impediment — ne-ă spus to
varășul Iordan Olteanu, inginerul 
șef al cooperativei. Nu s-au regle
mentat încă tarifele pentru acordul 
global Integral al mecanizatorilor. 
Oamenii știu ce au de făcut, dar nu 
cunosc condițiile de retribuire, în 
funcție de producție". La Gîrbovi 
nu s-a renunțat complet la prașila 
manuală pe rînd nici pe aceste su
prafețe mecanizate. Este vorba însă 
de o lucrare de corectare. Să dăm 
un exemplu. în urma cultivatorului 
cu care lucra mecanizatorul Ion Ca
pră, de la ferma nr. 1, ici-colo, ră- 
mîneau „vetre" de buruieni pe care 
le corecta o echipă de la grădină.

La cooperativa agricolă Gîrbovi 
tot satul lucrează. S-a încheiat pri
ma prașilă mecanică la porumb po 
întreaga suprafață și s-a trecut la 
a doua. Pesto 1 000 de cooperatori și 

cîte s-au fabricat anul trecut, la 29 
de poziții : • organizarea lucrărilor 
de reparații pe secții și pe tipuri 
de mașini, ceea ce va permite îm
bunătățirea calității lucrărilor de re
parații și reducerea duratei acestora 
cu 850 zile-mașină ; • Ia utilajele 
mai importante, „conducătoare" în 
cadrul fluxului tehnologic, comen
zile de reparații se vor lansa după 
o pregătire anticipată de trei luni.

2. RIDICAREA COMPETENȚEI ȘI 
CALIFICĂRII TEHNICO-PROFE- 
SIONALE A LUCRATORILOR. Pen
tru început, reținem un fapt relatat 
in timpul documentării noastre. La 
încheierea cursurilor de perfecționa
re a pregătirii profesionale a maiș

trilor, fiecare dintre aceștia a pre
zentat și susținut cite un proiect 
care vizează soluționarea unor pro
bleme tehnice și organizatorice din 
întreprindere. Eficiența totală a a* 
cestor soluții, dintre care multe s-au 
aplicat in producție — materializată 
în creșterea randamentului muncii, 
a producției și economiilor — se ri
dică' Ia 20 milioane lei,

— Colectivul întreprinderii este tl- 
năr, in plină formare — aprecia 
tehnologul Ion Nicula, din secția co
livii. Și, tocmai de aceea, ridicarea 
competenței, a calificării tehnico* 
profesionale a lucrătorilor constituie, 
în continuare, o necesitate impe
rioasă, Mai ales că unii dintre ti
nerii muncitori nu reușesc Încă să-și 
îndeplinească cu regularitate sarci
nile de producție. Pentru atingerea

CULTURILOR
mecanizatori au lucrat întreaga zi- 
lumină.

La fel se lucrează și în cele
lalte cooperative din consiliul in
tercooperatist Gîrbovi : Valea Mă- 
crișului, Ion Roată și Alexeni. 
De altfel, în tot județul Ilfov, 
ca urmare a bunei organizări a 
muncii, lucrările de Întreținere a 
culturilor continuă cu intensitate. în 
cooperativele agricole, prima prașilă 
la sfecla de zahăr s-a executat pe 
87 la sută din suprafețe, la floarea- 
soarelui ■— în proporție de 59 la sută, 
iar la porumb — de 9 la sută.

RAID-ANCHETĂ 
ÎN UNITĂȚI AGRICOLE 

DIN JUDEȚELE 
ILFOV Șl BRĂILA

Bilanțul la zi al lucrărilor de sezon 
arată că In cooperativele agricole 
din județul Brăila au fost prășite me
canic 50 la sută din suprafețele cu 
floarea-soarelui, 30 la sută din cele 
cultivate cu sfeclă de zahăr, iar pe 
24 500 hectare cultivate cu porumb — 
38 la sută — s-a trecut cu sapa ro
tativă.

Lucrările de întreținere a culturi
lor ar putea fi mult mai avansate 
dacă ar fi folosite cu randament spo
rit utilajele din dotarea stațiunilor 
pentru mecanizarea agriculturii. Of, 
ce se constată ? Volumul lucrărilor 
executate mecanizat de către unele 
stațiuni este cu mult sub posibili
tăți. Rezultatele stațiunilor pentru 
mecanizarea agriculturii lanca și 
Traianu, unități care iși desfășoară 
activitatea pe terenuri învecinate și 
au o dotare asemănătoare, sînt con
cludente în ce privește folosirea uti
lajelor.

Mecanizatorii de la S.M.A. Ianca 
au reușit ca în primele patru luni 
ale anului să depășească planul de 
venituri cu 140 000 lei. Ca urmare, 
în cele cinci cooperative agricole din 
consiliul intercooperatist Ianca, lu
crările au fost efectuate la timp 
și la un nivel calitativ superior. 
Fiecare mecanizator din secțiile 
S.M.A.. ale consiliului intercoopera
tist Ianca se îngrijește ca timpul bun 
de lucru să fie folosit cit mai efi
cient. Astfel, în luna ajfrilie, cu cele 
18 tractoare de la secția de mecani
zare Ianca I s-au executat lucrări în 
valoare de 208 000 lei. în ce privește 
folosirea timpului de lucru, se re
marcă faptul că mecanizatorii au 
muncit efectiv în brazdă 3 320 de ore, 
iar 1024 ore au fost afectate repa

acestui obiectiv, în secția noastră, toți 
specialiștii au fost antrenați în ac
țiunile privind creșterea calificării și 
specializarea lucrătorilor, fiecare din
tre ei urmînd să dobîndească cunoș
tințele care să-i permită să minu- 
iască cu maximum de randament 
orice mașină si. in același timp, 
să fie și primul controlor al produ
selor pe care le realizează.

Problemele ridicării gradului de 
calificare, a competenței profesiona
le a întregului personal muncitor 
din întreprindere au fost analizate 
temeinic, cu răspundere, de con
siliul oamenilor muncii. Cu acest 
prilej, între altele, s-a hotărit ca 
200 de reglări să urmeze, in 
acest an. cursurile de perfecțio
nare a pregătirii profesionale. Iar 
al ți 570 de muncitori să fie instruiți 
la locul de muncă, astfel incit fie
care dintre ei să devină și un bun 
reglor, ceea ce va duce la utiliza
rea mai bună a .timpului de lucru. 
De altfel, dată fiind importanta a- 
cestei operații în cadrul procesului 
de fabricație, consiliul oamenilor 
muncii a stabilit că intr-o catego
rie superioară vor fi încadrați nu
mai muncitorii care au dobindit cu
noștințele necesare pentru a executa 
singuri reglajul mașinilor și utilaje
lor la care lucrează, care au. in
tr-adevăr, o calificare superioară.

Cu toate aceste realizări și măsuri 
ce vor fi aplicate, considerăm că, 
pentru valorificarea integrală a re
zervelor interne de creștere a indi
cilor de folosire a mașinilor-unelte 
si a productivității muncii, la în
treprinderea de rulmenți din Ale
xandria trebuie să se acționeze mai 
stăruitor, cu mai multă fermitate. 
Mai intîi, deoarece indicele de folo
sire a mașinilor și utilajelor plani
ficat pentru anul 1978, de 86 la 
sută, este sub posibilitățile reale ale 
colectivului, fapt dovedit și de re
zultatele superioare obținute în acest 
domeniu în luna decembrie a anu
lui trecut. Apoi, întrucit in acest 
an. în întreprindere se poate înre
gistra un spor de producție de două 
milioane lei prin Îmbunătățirea in
dicelui de utilizare a timpului de 
lucru al personalului muncitor, care 
este de 95 la sută. Sînt reali
tăți de care nu pot să nu tină 
seama consiliul oamenilor muncii, 
organizațiile de partid, cărora le 
revine sarcina să concentreze, in 
continuare, toate eforturile și capa
citatea creatoare a colectivului spre 
realizarea unei și mai Înalte produc
tivități a muncii.

Iile ȘTEFAN 
Ion TOADER 

rațiilor, întreținerilor și diferitelor 
reglaje la mașini.

Cu totul altfel se prezintă situația 
la stațiunea pentru mecanizarea a- 
griculturli Traianu, unde în primele 
patru luni ale anului planul de ve
nituri nu a fost realizat cu 1,9 mi
lioane lei. „Timpul a fost nefavora
bil șj nu am putut efectua toate lu
crările prevăzute în plan" — moti
vează inginerul Avram Giolea, șeful 
sectorului producție de la S.M.A. 
Traianu. într-adevăr, în această pri
măvară, cele patru secții de mecani
zare din consiliul intercooperatist 
Traianu nu s-au achitat in totalitate 
de sarcinile pe care le aveau față de 
cooperativele agricole servite. Șeful 
sectorului producție de la această 
stațiune consideră că nerealizarea 
planului de lucrări se datorează nu
mai condițiilor atmosferice și nu a- 
mintește nimic despre adevăratele 
cauze care fac ca propria bază ma
terială să fie folosită cu randament 
scăzut, ca lucrările cîmpului să se 
execute cu întîrziere și uneori de 
slabă calitate.

lată rezultatele la zi în cele două 
consilii intercooperatiste la întreți
nerea culturilor. în unitățile care fac 
parte din consiliul intercooperatist 
Ianca, prima prașilă mecanică s-a 
executat pe 20 la sută din suprafețele 
prevăzute la sfecla de zahăr și pe 
86 la sută la floarea-soarelui. în a- 
celași timp, în consiliul intercoope
ratist Traianu, prima prașilă meca
nică la sfecla de zahăr, s-a efectuat 
numai pe 12 la sută din suprafață, 
iar la floarea-soarelui — pe 44 la 
sută. Rezultă deci că șl la întreți
nerea culturilor, în unitățile din 
consiliul intercooperatist Traianu se 
menține același decalaj față de ve
cinii lor de la Ianca. Desigur, con
dițiile atmosferice au fost aceleași 
in toate unitățile.. Decalajul se dato- 
rește deficiențelor ce se face simțite 
in organizarea muncii și nefolosirii 
din plin a timpului favorabil pentru 
muncile cîmpului. De aci necesitatea 
ca atît consiliile de conducere din 
cooperativele agricole servite de 
S.M.A. Traianu, cît și conducerea 
acestei stațiuni să ia măsuri opera
tive pentru ca acum, la întreținerea 
culturilor, să fie folosite din plin 
tractoarele și utilajele agricole.

Lucian CIUBOTARU 
corespondentul „Scînteii" 
Ion TEODOR

Tarlaua
primarului

Draqomir Agachl, de loc din 
Suharăul Botoșanilor, a fost, mai 
multi ani, tehnician agronom in 
comuna natală. A devenit, intre 
timp, activist U.T.C., iar mai 
apoi primar al comunei Ha
vima. din același județ, In pri
măvara aceasta, cind isi termi
nase studiile la cursul fără 
frecvență al Facultății de drept 
din Iași, si-a propus să obțină 
o producție record de porumb 
in comuflă. Acțiune in care s-a 
implicat direct : „Măi fraților, 
mie să-mi repartizați tarlaua de 
pe care doriți să obțineți pro
ducția cea mai mare de porumb 
in acest an“ — le-a spus el. in
tr-o ședință, membrilor consi
liului de conducere al coopera
tivei agricole din localitate. $i 
i-au repartizat o suprafață de 70 
de hectare. Lui si incă la 3 me
canizatori.

Au pregătit terenul... tractor 
lingă tractor. L-au insămințat. 
Întreaga suprafață va fi erbici- 
dată, prăsită mecanic si apoi re
coltată. Operațiuni ce cad in 
totalitate numai pe seama pri
marului si a celor 3 mecaniza
tori.

Inițiativa n-a rămas fără 
ecou. Mai intîi, președintele coo
perativei agricole din Havima, 
ing. Cornelia Teodoreanu. a plan
tat o tablă la marginea tarla
lei respective pe care a scris 
citeț, ca la carte : „Tarlaua pri
marului Dragomir Agachi; 5100 
kg porumb boabe la hectar de 
pe întreaga suprafață cultivată". 
Apoi, președintele cooperativei 
agricole din localitate, ca si o- 
mologul său din satul Tătără- 
seni i-au invitat pe toți cei ce 
dețin munci de răspundere in 
comună sd urmeze exemplul 
primarului. Rezultatul ? Peste 40 
de tarlale cultivate cu porumb 
in comună in acest an au intrat 
in răspunderea directă a celor 
cu diferite munci de răspundere. 
Inclusiv cadre didactice, perso
nal de la dispensarul comunal, 
ca si oameni ai muncii din nisci- 
cultură. Cu toții — hotăriți să 
concureze producția planificată 
pe tarlaua primarului.

S-a declanșat, astfel, o ade
vărată competiție. Si. ca in fie
care campetitie. se așteaptă re
zultatele finale. Un cistigător al 
acesteia este deja cunoscut : 
spiritul competitiv, ce va duce 
la bunul mers al lucrărilor agri
cole in anul curent in comuna 
Havima. județul Botoșani. Ca si 
in oricare altă localitate a tării, 
unde inițiativa la care ne-arn 
referit ar prinde rădăcini.

Silvestri AILENEI
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Mii de oameni ai munții din orașul 
Canton au salutat cu entuziasm sosirea

Recepție oferită în onoarea tovarășului Nicolae Ceaușescu

și Comitetul revoluționar ale provinciei Kuan Tung
și a tovarășei Elena Ceaușescu de Comitetul de partid

înalților soli ai poporului român

s» &

Primire

României In R.P,

Canton — al trei- 
Chinei dună Pekin

în cursul după-amiezil de miercuri, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au părăsit 
Pekinul, plecind. pe calea aerului, 
spre Canton,

înaltii oaspeți români sînt Însoțiți 
în această călătorie de tovarășul Li 
Sien-nien, vicepreședinte al C.C. al 
P.C. Chinez, membru al Comitetului 
Permanent al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.C.. vicepremier al Consiliului 
de Stat. împreună cu soția, precum 
si de Iu Gian, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, si Li Tin- 
ciuan. ambasadorul R. P. Chineze in 
România. împreună cu soția.

împreună cu secretarul general al 
partidului nostru se află tovarășii 
Cornel Burtică. Dumitru Popescu, 
Stefan Andrei. Vasile Mușat, Vasile 
Pungan. precum șl Nicolae Gavriles- 
cu. ambasadorul ~ •
Chineză.

Aeroportul din 
lea mare oraș al 
si Șanhai — este pregătit să întim- 
pine sărbătorește sosirea înalților 
oaspeți români. Drapelele de stat ro
mân si chinez flutură deasupra înal
tei clădiri centrale, in timp ce mari 
mase de tineri fac o ultimă și scur
tă repetiție în vederea grandiosului 
spectacol pe care il vor da în mo
mentul sosirii președintelui Româ
niei.

• La coborîrea din avion, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu. ceilalți oaspeți români 
sint intimpinati cu deosebită căldură 
si prietenie de autoritățile locale. 
Sint prezenți tovarășii Uei Kuo-cin, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Chinez, vicepreședinte al Co
mitetului Permanent al Adunării 
Naționale a Reprezentanților Popu
lari a R.P. Chineze, primul secretar 
al Comitetului de partid și președin
tele Comitetului Revoluționar ale 
provinciei Kuan Tung, Ciao Lin-yi, 
membru al Comitetului Central al 
C.C. al P.C. Chinez, secretar al Co
mitetului permanent al Comitetului de 
partid și vicepreședinte al Comitetu
lui revoluționar al provinciei Kuan 
Tung, prim-secretar al Comitetului 
de partid și președintele Comitetu
lui revoluționar ale orașului Can
ton. U Gi-fu, membru al Comitetului 
permanent al Comitetului de partid 
și locțiitor al comandantului zonei 
militare Canton, Liu Tien-fu, secre
tar al Comitetului de partid si vice
președinte al Comitetului revolu
ționar ale provinciei Kuan Tung, Li 
Cien-cen, membru supleant al C.C. 
al P.C. Chinez, secretar al Comite
tului de partid și vicepreședinte al 
Comitetului revoluționar ale pro
vinciei Kuan Tung, Liao Sian, mem
bru al Comitetului permanent al Co
mitetului de partid al provinciei 
Kuan Tung, al doilea secretar al Co
mitetului de partid și vicepreședinte 
al Comitetului revoluționar ale ora
șului Canton.

aeroportul din CantonIn timpul intilnirii cu cercetâtorl șl oameni de științâ de la Institutul de fizicâ din Pekin Momente emoționante pe

cordialâ la sosirea pe aeroportul din

Domnește o atmosferă caldă și 
entuziastă de sărbătoare. La festi
vitate iau parte — alături de alți 
cetățeni — peste 3 000 de membri ai 
unor formații artistice. în costume 
tradiționale, specifice tuturor națio
nalităților Chinei. Sute de tinere 
textiliste din Canton dansează pur- 
tînd „curcubee de flori", un fel de 
arcuri de triumf Realizate din pro
dusele muncii lor — țesături fine de 
mătase. Alt mare grup de fete, 
membre ale unor comune populare, 
poartă pe umeri coșuri cu fructe 
specifice acestei zone subtropicale. 
Sînt prezenți. de asemenea, membri 
ai miliției populare, ansambluri ale 
siderurgiștilor, pescarilor, elevilor, 
studenților și multi, foarte multi co
pii, ale căror fețe sint machiate în 
formă de păpuși, după vechi motive 
populare. în ritmul fanfarelor, un 
mare număr de „dragoni" — denu
miți aici „lei" — dansează în semn 
de bucurie față de înalții oaspeți 
români. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu răspund 
cu căldură și prietenie mulțimii, care 
îi aclamă și care își exprimă satis
facția de a primi in orașul Canton 
pe conducătorul iubit al României 
socialiste, a cărui prodigioasă activi
tate in spiritul ideilor păcii. înțele
gerii și colaborării între popoare este 
bine cunoscută și apreciată în aceas
tă parte a lumii.

„Un călduros bun venit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și soției sale !“, 
„Trăiască unitatea revoluționară și 
prietenia dintre popoarele chinez și 
român !“ — scrie pe numeroasele 
panglici roșii ce se întind peste bu
levardele pe care le străbate apoi 
coloana oficială de mașini. Două 
imense culoare vii. în lungime de 
peste 12 km fiecare, unesc mulțimea 
din fata aeroportului cu alte nume
roase formații artistice, reunite in 
fata intrării spre „Insula Perlei" din 
mijlocul Fluviului Perlelor, care 
străbate orașul, locul unde este situa
tă reședința rezervată înalților oas
peți români. în balcoanele si la fe
restrele locuințelor, pe terasele lor 
au ieșit, de asemenea, mii și mii de

La Mausoleul președintelui Mao Tzedun
(Urmare din pag. I)

revoluției populare și la edificarea 
socialismului pe pămîntul Chinei.

Șiruri de brazi — arbore care sim
bolizează eternitatea Chinei — încon
joară mausoleul.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a de
pus coroana de flori împodobită cu 
panglici roșii și tricolore în fața im
punătoarei statui din marmură albă 
a lui Mao Tzedun.

Pe panglica tricoloră a coroanei 
erau înscrise cuvintele : „Din partea

Canton

oameni, care-i salută cu căldură pe 
oaspeți.

Vechi leagăn revoluționar. Cantonul 
este o mare așezare urbană, cu a- 
proape cinci milioane de locuitori, 
incluzînd și suburbiile. Un oraș in 
plină înflorire, mare centru politic, 
economic și cultural al Chinei 
populare, capitală a provinciei Kuan 
Tung, care are o suprafață de 220 000 
kmp și o populație de peste 50 mi
lioane locuitori. Pe acest teritoriu 
trăiesc alături de haini, care sînt cei 
mai numeroși, diverse alte naționa
lități. între care li. yao. ciuan si al
tele. Regiune, prin tradiție, agricolă. 
Kuan Tung a adăugat vechiului său 

„ specific atribute noi. însemne ale ani
lor construcției socialiste. S-aii dez
voltat vertiginos industria metalur
gică. construcțiile de nave, electro
tehnica, industriile chimică, alimen
tară și textilă, construcțiile de mașini. 
O expresie dintre cele mai elocvente 
ale marilor transformări revoluțio
nare realizate în anii socialismului 
o reprezintă și existenta în această 
provincie a peste 12 milioane de 
elevi si studenți. La intrarea pe 
„Insula Perlei", pe care se află un 
număr de construcții în stil vechi 
chinezesc, înconjurate de vegetație 
tropicală, coloana de mașini se opreș
te pentru citeva clipe : sute și sute 
de tineri în costume naționale dan
sează, lansează baloane și strigă in 
cor : „Bun venit !“.

Orașul Canton a făcut, astăzi, o 
strălucitoare primire înalților oaspeți 
români, pe măsura raporturilor de 
prietenie, colaborare si solidaritate 
ce leagă țările, partidele și po
poarele noastre. Vizita la Canton se 
înscrie ca un moment nou. de refe
rință. în cronica relațiilor de priete
nie româno-chineze cărora le-a con
ferit o largă și profundă perspectivă 
dialogul la nivel înalt desfășurat 
la Pekin intre tovarășul Nicolae 
Ceausescu si tovarășul Hua Kuo-fen, 
într-o deplină concordantă a dorin
ței de intensificare a colaborării 
bilaterale și pe pian internațional, 
în interesul ambelor popoare, al so
cialismului, păcii și progresului în 
lume.

secretarului general al Partidului 
Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu".

S-a păstrat un moment de recule
gere.

După depunerea coroanei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, precum și tovarășii Du
mitru Popescu, Ștefan Andrei și Va
sile Mușat au trecut prin fața cata
falcului pe care este 
de cristal în care se 
neînsuflețit al lui Mao 
păstrat un

depus sicriul 
află corpul 

Tzedun și au 
reculegere.moment de

onoarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, miercuri 
seara, Comitetul de partid și Comi
tetul revoluționar ale provinciei Kuan 
Tung au oferit o recepție.

La recepție au luat parte tovarășii 
Cornel Burtică, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internațio
nale, Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
nistrul 
Mușat, 
Vasile 
P.C.R.,

Comitetului Per- 
Politic al C.C. al 
al Consiliului de 
soția, precum și 
oficiale chineze

mi- 
afacerilor externe, Vasile 
secretar al C.C. al P.C.R., 

Pungan, membru al C.C. al 
ministru la Președinția Re

publicii Socialiste România, șef al 
grupului de consilieri ai președinte
lui Republicii.

Au participat tovarășul Li Sien- 
nien, vicepreședinte al C.C. al P.C. 
Chinez, membru al 
manent al Biroului 
P.C.C., vicepremier 
Stat, împreună cu 
celelalte persoane 
care însoțesc pe înalții oaspeți români.

împreună cu tovarășii Uei Kuo- 
cin, membru al Biroului Politic ăl 
C.C. al P.C. Chinez, vicepreședinte 
al Comitetului Permanent al Adună
rii Naționale a Reprezentanților 
Populari a R.P. Chineze, prim-se
cretar al Comitetului de partid și 
președintele Comitetului Revoluțio
nar ale provinciei Kuan Tung, și 
Ciao Lin-yi, membru al Comitetului 
Central ăl P.C. Chinez, secretar al 
Comitetului permanent al Comite
tului de partid și vicepreședinte al 
Comitetului revoluționar ale provin
ciei Kuan Tung, erau prezenți la 
recepție membri ai activului de par
tid și de stat ai provinciei și ora
șului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceausescu au fost 
Intimpinati. la sosire, cu vii aplauze, 
fiind salutați cu multă bucurie si 
căldură.

Dind glas acestor sentimente, to
varășul UEI KUO-CIN a rostit 
un toast. în care 
o cinste pentru 
toată populația 
Tung faptul că
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, pe care îl așteptăm de mult, 
ne onorează cu prezenta sa în pro
vincia noastră în cursul vizitei sale. 
Sintem deosebit de bucuroși că acum; 
în aceste zile, ne intilnim cu stima
tul tovarăș Ceausescu, cu ceilalți 
tovarăși de luptă români si. într-o 
atmosferă de sinceră frăție si caldă 
prietenie, ne împărtășim reciproc si 
cu inima deschisă sentimente de 
amiciție. Permiteti-mi ca. în numele 

a spus : Reprezintă 
toți comuniștii 

provinciei 
stimatul

si
Kuan 

tovarăș

Comitetului provincial, al tuturor co
muniștilor si întregii populații din 
provincia Kuan Tung să adresez 
tovarășului Nicolae Ceaușescu si tu
turor tovarășilor de luptă români un 
călduros bun venit.

Cu toate că provincia Kuan Tung 
și România sînt despărțite de nume
roase lanțuri de munți si de ape. 
ne leagă strîns lupta comună si 
prietenia profundă dintre poporul 
chinez si poporul român, precum si 
relațiile de prietenie si colaborare 
dintre China si România. Cunoaștem 
bine România frățească, care ne este 
foarte apropiată. în construcția so
cialistă ați obținut succese impor
tante în toate domeniile si econo
mia națională se dezvoltă intr-un 
ritm susținut. Victoriile strălucite 
repurtate una după alta de poporul 
român sînt privite de organizațiile 
de partid si de populația din pro
vincia Kuan Tung cu sentimente de 
mare însuflețire și de profundă admi
rație. Dorim să urăm din toată inima 
poporului român succese și mai mari 
în îndeplinirea sarcinilor de luptă 
trasate de Congresul al XI-lea și 
Conferința Națională ale Partidului 
Comunist Român.

Vorbitorul a arătat apoi că nu
meroși români au fost în provincia 
Kuan Tung cu prilejul vizitelor sau 
al turneelor, ceea ce a oferit mi
nunate posibilități de a învăța de la 
tovarășii români. în continuare, el a 
relevat că oamenii muncii chinezi 
cunosc și apreciază activitatea inter
națională desfășurată de partidul și 
statul nostru sub conducerea to
varășului Nicolae Ceaușescu, pentru 
cauza independenței popoarelor, în 
pofida politicii imperialiste, colonia
liste și neocolonialiste, pentru 
voltarea de sine stătătoare a 
națiuni.

Tovarășul Uei Kuo-cin a 
in continuare : Alături de 
popor al țării noastre și sub condu
cerea Comitetului Central al parti
dului nostru, în frunte cu președin
tele Hua Kuo-fen, populația din pro
vincia Kuan Tung. transpunînd în 
practică linia Congresului al XI-lea, 
a început să pășească pe drumul 
nou al „Marșului cel lung" și depune 
eforturi pentru realizarea moderni
zării agriculturii, industriei, apărării 
naționale, științei și tehnicii. Vizita 
pe care stimatul tovarăș Nicolae 
Ceaușescu o întreprinde. în acest 
moment, in provincia noastră consti
tuie o uriașă încurajare pentru noi 
și ne va stimula în mod sigur să 
muncim cu și mai multă sîrguință 
pentru a îndeplini sarcinile noastre.

în încheiere, vorbitorul a toastat :
Pentru prosperitatea și înflorirea 

Republicii Socialiste România, pentru 
marea prietenie și unitate militantă 
dintre cele două partide, țări și po
poare ;

în sănătatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu ;

în sănătatea tovarășilor români ;

dez- 
fiecărei

afirmat 
întregul

locuitorii

în sănătatea tovarășilor și priete
nilor prezenți aici.

(Toastul a fost subliniat în repetate 
rînduri cu vii aplauze)

Răspunzînd, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a rostit un toast, in 
care a spus :

Aș dori să încep prin a exprima 
vii mulțumiri pentru primirea căl
duroasă pe care ne-ați făcut-o dum
neavoastră. tovarășe prim-secretar al 
Comitetului de partid al provinciei 
Kuan Tung, precum și 
orașului Canton. în primirea căl
duroasă pe care ne-ati rezervat-o ve
dem incă o expresie a relațiilor prie- 
tenești dintre partidele noastre, dintre 
popoarele român si chinez.

Doresc să adresez cele mai calde 
felicitări tuturor comuniștilor și oa
menilor muncii din provincia Kuan 
Tung, dumneavoastră, tovarășe Uei 
Kuo-cin.

Sintem deosebit de bucuroși că vi
zităm din nou China populară, avem 
prilejul să ne intilnim cu activul de 
partid si de stat din provincia Kuan 
Tung, din orașul revoluționar Canton.

în cadrul convorbirilor pe care 
le-am avut cu președintele Hua 
Kuo-fen, cu alți tovarăși din condu
cerea partidului si statului dumnea
voastră. am ajuns la concluzia co
mună de a face totul pentru a întări 
continuu relațiile de prietenie și cola
borare dintre Partidul Comunist , 
Român si Partidul Comunist Chinez, 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Chineză.

De altfel, trebuie să remarc cu 
multă satisfacție că relațiile româno- 
chineze s-au dezvoltat puternic, că 
Înțelegerile convenite cu președintele 
Mao Tzedun și premierul Ciu En-lai 
au deschis perspective minunate co
laborării noastre. Acum, impreună eu 
președintele Hua Kuo-fen, cu ceilalți 
conducători chinezi, dorim să asigu
răm continuarea și întărirea priete
niei noastre revoluționare.

Sintem bucuroși să constatăm suc
cesele remarcabile pe care poporul 
chinez le obține in construcția socie
tății socialiste. Știm că și provincia 
dumneavoastră aduce o contribuție 
însemnată la aceste rezultate. De 
aceea, dorim, ca prieteni apropiați 
și tovarăși de luptă, să vă felicităm 
pentru rezultatele obținute si să vă 
urăm succese tot mai mari în întrea
ga dumneavoastră activitate.

La Institutul de fizică
(Urmare din pag. I)
adoptat la cel de-al XI-lea Congres al 
P.C. Chinez — atingerea și chiar de
pășirea în toate domeniile a nivelului 
mondial al cercetărilor, pentru a pu
tea contribui la îndeplinirea obiecti
vului de a dezvolta puternic știința 
și tehnica, de a face din China o țară 
cu un înalt nivel de dezvoltare teh
nică".

Sarcinile sînt deosebit de mari — 
au arătat gazdele — ne-am mobili
zat energiile și reușita nu va întîr- 
zia.

Oaspeții sînt invitați să cunoască 
îndeaproape preocupările oamenilor 
de știință chinezi. Primul laborator 
vizitat este cel consacrat cercetărilor 
în domeniul spectroscopiei cu laser 
și al proceselor de informatică opti
că. Tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu le sint 
prezentate rezultatele unor cercetări 
de mare importanță în acest dome
niu, cu multiple și largi aplicații 
practice.

De o deosebită apreciere se bucură 
și succesele cercetătorilor chinezi 
prezentate în alte laboratoare : re
zultatele studiilor privind proprietă
țile magnetice fundamentale și ale 
structurii aliajelor, proprietățile mi
croundelor și rezonanța feromagneti- 
că a feritelor monocristaline, multe 
dintre ele cu aplicații în domeniul 
memoriilor magnetice ; cercetările 
privind înlocuirea materialelor ter- 
moplastice cunoscute cu materiale 
noi ; aparatele și tehnicile concepute 
pentru experiențele la presiuni ultra- 
înalte, rezultatele cercetărilor pri
vind proprietățile materiei la pre
siuni ultraînalte etc.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu se interesea
ză îndeaproape de rezultatele cerce
tărilor privind obținerea diamantelor 
sintetice, cu largă aplicație în tehni
ca forajului, de cele din domeniul 
cristalurilor — cu aplicații în dome
nii foarte variate, între care și în teh
nica laserilor. De un mare interes 
s-au bucurat, de asemenea, explica
țiile date de gazde în laboratoarele

poporului prieten 
mai mari in intă- 
in jurul partidului

Poporul român înfăptuiește cu 
succes Programul elaborat de Con
gresul al XI-lea al partidului privind 
făurirea societății socialiste multila
teral dezvoltate în România.

Dorim să se afirme tot mai puter
nic colaborarea româno-chineză, pe 
baza principiilor egalității in drep
turi, respectului independentei și su
veranității naționale, neamestecului 
în treburile interne, avantajului re
ciproc.

Trăim într-o epocă de profunde 
transformări revoluționare interna
ționale, cînd aceste principii consti
tuie chezășia sigură a dezvoltării li
bere a fiecărei națiuni, a unei păci 
trainice. Este necesar să întărim con
tinuu solidaritatea tuturor forțelor 
aniiimperialiste și progresiste, să fa
cem totul ca fiecare națiune să fie 
pe deplin stăpină pe bogățiile națio
nale, pe destinele proprii.

Aș dori încă o dată să vă urez 
dumneavoastră. conducătorilor de 
partid și de stat din provincia Kuan 
Tung succese tot mai mari in înde
plinirea sarcinilor din hotăririle Con
gresului ăl Xl-lea al Partidului Co
munist Chinez 1

Doresc să urez 
chinez succese tot 
rirea unității sale 
comunist, in frunte cu tovarășul Hua 
Kuo-fen.

Doresc să urez o dezvoltare conti
nuă a colaborării și prieteniei dintre 
Partidul Comunist Român si Partidul 
Comunist Chinez, dintre poporul român șl poporul chinez.

Doresc să toastez pentru Comitetul 
Central al Partidului Comunist Chi
nez, pentru președintele său. tovară
șul Hua Kuo-fen.

în sănătatea tovarășului Li Sien- 
nien si a tovarășului Uei Kuo-cin.

în sănătatea dumneavoastră, dragi 
prieteni și tovarăși chinezi !

(Toastul a fost salutat în repetate 
rînduri cu vii aplauze de către cei 
prezenți).

In încheierea recepției, tovarășul 
Ciao Lin-yi a toastat. în numele lo
cuitorilor orașului Canton, pentru 
dezvoltarea continuă a relațiilor de 
prietenie dintre partidele, țările și 
popoarele chinez și român. în sănă
tatea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
Si a tovarășei Elena Ceaușescu. a tu
turor celor prezenți.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie.

i

acestor labora- 
a tuturor celor 
ătît pentru cer- 
cit și pentru so-

naționale, pentru 
aparate și utilaje,

de cercetări privind fizica plasmei. 
Oaspeților români le-a fost prezen
tată o instalație, aflată în construc
ție. pentru aplicarea celor mai noi 
cuceriri ale fizicienilor chinezi în 
acest domeniu.

înainte de încheierea vizitei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, celelalte persoane 
oficiale române au fost invitați să 
vadă instalația pentru realizarea 
reacției termonucleare controlate, pe 
sistem circulant. „Acest sistem —' au 
arătat gazdele — oferă multe șanse 
de a se face noi pași în domeniul 
fisiunii nucleare, iar aparatura creată 
de noi oferă rezultate bune".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au apre
ciat orientarea specialiștilor chinezi 
în direcția folosirii 
toare, ca de altfel 
existente în institut, 
cetări fundamentale, 
luționarea unor probleme ale econo
miei și științei 
crearea de noi 
pentru formarea de noi cadre cu o 
înaltă pregățire teoretică și practică.

„Ați realizat succese însemnate în 
munca dumneavoastră — a spus 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în în
cheierea vizitei. Vă felicităm și vă 
dorim să obțineți în continuare re
zultate tot mai bune".

Gazdele au mulțumit încă o dată 
pentru înalta onoare ce li s-a făcut 
prin vizitarea institutului de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu. Ei au ru
gat să se transmită oamenilor de 
știință români gîndurile și sentimen
tele lor prietenești, urarea de noi și 
însemnate succese.

Vizita s-a încheiat în aceeași am
bianță de sinceră prietenie. Sutele 
de oameni de știință, cercetători și 
tehnicieni, aliniați de o parte și de 
alta a aleilor, au aclamat cu entu
ziasm pentru prietenia dintre oame
nii de știință români și chinezi, pen
tru bunele relații de colaborare din
tre România și China, țări socialiste 
și prietene.
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TEATRUL POLITIC 
expresie a angajării militante 

a creatorilor și interpreților
La începutul lunii, în organizarea comitetelor județene de cultură și 

educație socialistă Constanța și Tulcea și a Teatrului dramatic din Con
stanța, în colaborare cu secția de critică a A.T.M.. sub egida Consiliului 
Culturii si Educației Socialiste s-a desfășurat o importantă manifestare de 
artă teatrală la care au participat numeroși dramaturgi, critici și alți oa
meni de cultură din întreagă țară. Sub genericul „TEATRUL POLITIC" 
au fost prezentate, la Constanța și Tulcea, spectacolele : „Clipa", dramati
zare de Virgil Stoenescu după romanul lui Dinu Săraru (Teatrul dramatic

din Constanța), „Excursia", de T. Mănescu (Teatrul „Victor Ion Popa" din 
Bîrlad), „întors din singurătate", de Paul Cornel Chitic (Teatrul „Ion Va- 
silescu"), „Romulus cel Mare", de F. Diirrenmatt (Teatrul Național din 
București), ,,Tango", de Si. Mrozek (Teatrul Național din Iași), „Da sau 
nu", de A. Ghelman (Teatrul Ciulești). Manifestarea s-a încheiat cu un 
amplu colocviu în cadrul căruia a fost analizat conceptul de teatru politic, 
funcția sa socială și estetică, subliniindu-se identificarea, în teatrul nostru 
contemporan, a angajării estetice cu angajarea politică.

A ridica exigențele 
la cotele cerințelor 
prezentului

În mod firesc, ca o prefață la Colocviul 
național de dramaturgie, de la Cluj- 
Napoca, în centrul dezbaterilor s-a si

tuat dramaturgia națională, relevîndu-se fi
nalitatea ei politică, militantă, evidențiin- 
du-se necesitatea de a determina creșterea 
continuă a substanței ideologice,. educative 
și artistice, a amplificării și intensificării 
contribuției piesei originale la educarea ma
selor, la formarea și dezvoltarea conștiinței 
socialiste.

Așa cum s-a remarcat, ca rezultat al unei 
politici teatrale consecvente, concertînd po
tențialul creator al tuturor generațiilor, favo- 
rizînd debutul unor talentate condeie, dra
maturgia originală a cunoscut o puternică 
dezvoltare, deținînd în structura repertoriu
lui o poziție privilegiată, fapt demonstrat de 
cele 733 de premiere realizate in ultimele 
cinci stagiuni (din totalul de 1 238). 223 fiind 
realizate cu piese scrise in această perioadă, 
în ansamblu, dramaturgia și-a asumat ca 
supremă demnitate civică si estetică — în 
partea ei cea mai bună, dar și cea mai mare 
— oglindirea proceselor sociale și de con
știință specifice societății noastre, care îi 
propulsează dezvoltarea istorică. Larg des
chisă spre realitate, surprinzîndu-i procesele 
semnificative, abordînd conflictele care sus
țin remarcabilul ei dinamism, dramaturgia 
contemporană se dimensionează prin atitu
dinea ei politică, prin fermitatea si lucidita
tea angajării Sociale, prin solidarizarea, din 
perspectiva filozofiei marxiste, cu viitorul, 
prin delimitarea polemică față de ceea ce 
este perimat. Opțiunea politică, transformată 
în act artistic, este cea care, în ultimă in
stanță. conferă actualitatea piesei, identifi
cabilă. nu in date exterioare ale realității, ci 
in capacitatea de a incorpora in dramă con- 
textualitatea momentului istoric. descifrind 
in coliziunile lui interioare perspectiva trans
formării sociale.

Actualitatea nu cuprinde, desigur, numai 
creația inspirată din procesele care se pro
duc sub ochii noștri, ea reprezintă un 
concept cu o sferă mai largă și accepțiuni 
complexe incluzînd si operele ce evocă eve
nimente petrecute de-a lungul istoriei, a 
căror evaluare politică si estetică este ini
țiată de la atitudinea si prin prisma înțele
gerii contemporane. Actualitatea se edifică 
pe o gindire creatoare, pe o viziune artistică 
ostilă Clișeelor și inerțiilor spirituale. Pro
blematica. adresa, angajarea politică, bogăția 
substanței ideologice, susținute de calități 
artistice notabile au asigurat — așa cum nu 
o dată s-a subliniat — interesul incitant al 
publicului pentru creațiile, de pildă, ale lui 
Aurel Baranga. Paul Everac. Horia Lovines- 
cu. M. R. lacoban, D. R. Popescu, ș.a.. dra
maturgi cu cea mai mare frecvență în reper
toriile teatrelor.

Dezvoltarea dramaturgiei contemporane nu 
este nici uniformă, nici scutită de unele as
pecte negative. Nu puține piese, emanind 
dintr-o concepție insuficient de clarificată și 
bazate pe mijloace de expresie rudimen
tare. au eșuat intr-un mimetism robit acci
dentalului, aspirațiilor sociale minore și fără 
forță de caracterizare.

Continua înflorire a dramaturgiei con
temporane se poate înfăptui amplificînd an
gajarea estetică a creatorilor, ridicînd exi
genta la cotele cerințelor prezentului. în pa
ralel cu implicarea tot mai profundă în reali
tate, prin captarea în modalități artistice 
profund individualizate, a marilor probleme 
cu care se confruntă societatea noastră.

Constantin MĂCIUCĂ

Un teatru care 
se cere continuat 

cu artă, cu pasiune 
Am convingerea că succesul de public 

de care se bucură teatrul politic con
stituie o expresie a gradului de cul

tură și a nivelului de conștiință și atitudine, 
de implicare a oamenilor muncii din. țara 
noastră determinate de schimbările pro
duse în existența socială în anii 
socialismului. Teatrul politic și spectatorul său 
se întîlnesc prin ceea ce au comun, dat de 
acea caracteristică fundamentală a vieții noas
tre politice care este onoarea și datoria parti
cipării, într-un cadru autentic șl profund de
mocratic, la edificarea noii societăți. Aceste 
afirmații sînt de fapt concluzia unei expe
riențe proprii : o săptămină de spectacole cu 
piese aparținînd teatrului politic, spectacole pe 
care locuitorii municipiului Tulcea le-au pri
mit cu un mare interes. Tematic vorbind, 
fiecare piesă a oferit spectatorilor un prilej de 
meditație, posibilitatea incursiunii într-o altă 
lume, necunoscută sau mai puțin cunoscută 
sau in propria sa lume, prea aproape pentru 
a-i discerne întotdeauna cu obiectivitate va
lorile. Aceste lumi sînt relevate prin inter
mediul simbolurilor, al tezelor, al adevăruri
lor pe care le afirmă personajele.

Au interpretat colectivele de' actori de 
la teatrele bucureștene „Național" și „ion 
VasțlesCU". Teatrul Național din Iași și Tea
trul dramatic din Constanța. Din punct de 
vedere artistic, regizorii și colectivele de in
terpret au accentuat sau extins caracterul 
politic al piesei puse în scenă, au realizat cu 
o măiestrie demnă de un asemenea scop 
spectacole care au mers la inimă publicului, 
care au problematizat conflictul dramatic, au 
dinamizat epica operei literare, au determi
nat declanșarea acelei predispoziții specifica 
omului la meditație șl atitudine. Din mai 
multe puncte de vedere, spectacolul cu piesa 
„Clipa" mie mi se pare că a constituit un 
moment deosebit de semnificativ al acestei 
manifestări. Faptul că la cererea publicului 
spectator piesa a mai fost jucată la Tulcea 
la scurt timp după încheierea „Săptămî- 
nii teatrului politic" este și el un argu
ment. Avem mereu nevoie de emoționan
te opere ale demnității, personalității co
muniste, ale puterii sale de a depăși mo
mentele de conjunctură, de a rămîne pină 
la capăt credincios cauzei, uman, cinstit, 
drept în fapte, decizii și atitudini.

Comunistul este simbolul pe care 
îl reprezintă personajul piesei numite, 
și altele asemenea, acesta este mesajul pe 
care îl transmite spectatorului, acesta este 
izvorul impresionantei forțe care captează și 
convinge publicul. Dezbaterile cate au avut 
loc au pus în evidență sinceritatea receptării 
teatrului politic de către public, forța educa
tivă a acestuia. înseamnă, așadar, că teatrul 
politic s-a constituit în arta scenică româ
nească intr-o direcție nouă, care se cere con
tinuată și cultivată pe mai departe cu artă, 
cu pasiune, așa cum au făcut-o colectivele 
teatrelor care au contribuit la realizarea 
acestei manifestări. Publicul s-a dovedit 
foarte receptiv la menajul teatrului politic, 
dornic să vadă pe scenă transpuneri 
ale unor conflicte si situații dramatice in
spirate din viață, din prpcesul edificării so
cialismului. Teatrele populare și formațiile 
de amatori au de aceea datoria de a pro
mova teatrul politic. însă ele trebuie să aibă 
la dispoziție o asemenea literatură drama
tică, fiindcă repertoriul de care dispunem 
este uneori depășit, alteori nereprezehtativ.

Ion GHEORGHE
secretar al Comitetului județean Tulcea 
al P.C.R.

Necesitatea unui cod de deontologie

în slujba formării 

conștiinței 
revoluționare 
a omului nou

ÎN DEZBATERE PUBLICĂ; Proiectul Legii privind asigurarea sănătății populației
Proiectul Legii privind asigurarea 

ănătătii populației, expresie a uma- 
lismului revoluționar ce caracteri- 
ează întreaga nolitică a partidului si 
tatului nostru, are o valoare inesti
mabilă. principială, prin cadrul iuri- 
lic unitar pe care îl creează pentru 
>romovarea stării de sănătate a în- 
regii populații a țării.
în ce mă privește, consider că ar 

i bine ca legea să prevadă adoptarea 
inul cod de deontologie medicală, 
are să fie elaborat independent de 
latutul personalului sanitar sau de 
lte regulamente de organizare si 
uncționare, cod foarte util pentru 
ambaterea manifestărilor de indivi- 
ualism. mercantilism, pentru promo- 
area unei atitudini noi, demne de 
poca în care trăim.
întrucit legea se elaborează pentru 
perioadă mai mare de timp, ea ar 

■ebui să schițeze si direcțiile prin- 
pale ale dezvoltării rețelei sanitare, 
e aceea, propun ea legea să cuprin- 
ă : lista specializărilor medicale, 
inform necesităților de perspectivă, 
recum si unele prevederi menite să 
romoveze dezvoltarea unor specia-

Obligații ferme
în primul rînd as vrea să remarc 
1 satisfacție că în proiectul de .Lege 
■Ivind asigurarea sănătății noou- 
itiei se urmărește realizarea unui e- 
lilibru al drepturilor Si obligațiilor 
n care rezultă sentimentul demnită- 
i umane și al demnității profesiunii 
i cadru sanitar. în cazul nostru, la 
ritalul de urgentă, sintem confrun- 
iti. zi de zi. noapte de noap- 
, cu numeroase solicitări de 
istentă medicală de urgentă orin- 
» care si pentru diverse persoane 
luse într-o stare mai mult sau mai 
itin gravă — uneori chiar Si în 
mă — ca urmare a bătăilor si ie- 
■ilor huliganice sau beții. Unii dtn- 
» ei. sub influenta alcoolului, con- 
itiă să provoace dezordini și in 
ital. pun în pericol integritatea cor- 
>rală și, uneori, chiar viata perso- 
lului sanitar. Prooun ca în leee 

se prevadă dreptul conducerii 

Uzări deficitare, cum sint : morfopa- 
tologia. medicina legală, medicina de 
laborator, igiena. De asemenea, pro
pun ca legea să cuprindă prevederi 
care să permită intervenția ericientă 
a sistemului nostru de asigurare a 
sănătății in vederea reducerii si eli
minării riscurilor pentru sănătate 
care derivă din mecanizare, chimi
zare, electrificare, snpraaliinentatie. 
sedentarism, surmenaj, stressuri și 
alte vătămări provocate de condi
țiile vieții moderne. Capitolul referi
tor la activitatea medico-legală ar 
trebui să prevadă rolul si contribuția 
acesteia Ia controlul activității cu- 
rativo-profilactice. dezvoltarea deon
tologiei medicale socialiste, perfecțio
narea profesională a cadrelor medico- 
sanitare in vederea profilaxiei mor- 
tii subite, a accidentelor si a altor 
factori de morbiditate si mortalitate 
de natură violentă.

Prof. dr. docent 
ANDER Zoltân
Institutul medico-farmaceutic 
Tg. Mureș

pentru cetățeni
unităților sanitare de a constata si 
sancționa contravenienții — in căzui 
încălcării normelor de disciplină și 
funcționare a unităților sanitare de 
către cetățenii care apelează la ser
viciile unităților sanitare, precum și 
de către însoțitorii sau vizitatorii 
acestora. De asemenea, socot că este 
drept si corespunzător echității so
cialiste. ca pe fondul largii gratuități 
a asistentei medicale, de care se 
bucură întreaga populație, să se 
stipuleze în mod expres in lege că 
tratamentul vătămărilor suferite la 
beție nu este gratuit, că pentru inca
pacitatea temporară de muncă pro
vocată cu asemenea ocazii nu se 
plătește ajutor de boală din fondu
rile de asigurări sociale.

Dr. Andrei FIR1CA
directorul Spitalului clinic 
de urgență din București

Institutul de endocrinologie „C. I. Parhon" — București. Locul In care 
se concentrează experiența mai multor generații de specialiști de repu
tație internațională — incepînd cu marele savant român al cărui nume 
îl poartă această unitate medicală. Experiență pe care o numim cu un 
orgoliu nedisimulat : școala românească de endocrinologie, înscrisă la loc 
de frunte în rindul marilor școli medicale ale lumii.

O convorbire cu dr. docent Ion NEGOESCU, director adjunct al 
institutului, și dr. Alexandru DAMIAN, referitoare la noul cadru legal 
creat pentru perfecționarea activității medicale se concentrează cu precă
dere asupra uneia din problemele pe care cei doi reputat! specialiști —• 
făcîndu-se ecoul opiniilor și altor specialiști din institut și din unităti cu 
profil similar — socotesc a fi esențială ; formarea cadrelor de înaltă 
calificare.

— Aș vrea Să pornim această 
discuție, spune dr. docent Ion Ne- 
goescu, de la aprecierile secretarului 
general al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. făcute la Confe
rința pe tară a președinților consi
liilor populare privind măsurile ce 
se impun a fi luate pentru o mai 
bună organizare și îngrijire a sănă
tății oamenilor muncii de la orașe și 
sate. Se afirma cu acest prilej : 
„practica in producție, deci si prac
tica medicală, presupune ca absol
venții, noii medici să învețe de Ia 
medici mai cu experiență si să-și în
sușească profesiunea de medic nu 
numai din cărți, ci și din experiența 
acelora care au practicat-o o perioadă 
îndelungată". Această profundă înțe
legere pentru pregătirea cadrelor me
dicale in vederea acordării asistentei 
sanitare cît mai calificat, în toate 
orașele și comunele patriei noastre, 
șl-a găsit concretizarea și intr-unui 
din paragrafele (articolul 68) proiec
tului de Lege privind asigurarea să
nătății populației, aflat in dezbatere 
publică. As vrea să mă opresc nu 
atit asupra unor propuneri care să 
fie incluse în actualul proiect de 
lege — deși poate că unele din ele 
ar merita să-și găsească concreti
zarea și sub această formă — ci mai 
ales asupra modului în care ar tre
bui aplicate măsurile pentru for
marea unor medici de înaltă specia
lizare. De-a lungul anilor, in insti
tutul nostru s-au format specialiști 
și specialități. De exemplu, s-a în
ființat secția de chirurgie endocrină, 
printre puținele care există in lume. 
Nucleul școlii de chirurgie endocrină, 
constituit de dr. E. Angelescu cu ani 
în urmă, a permis formarea altui co
lectiv. din care face parte si dr.

Industrie — proletariat — criză — re
voluție apar ca principalele puncte 
de reper ale traseului unei epoci ce 
își regăsește optimismul politic. Acest 

optimism se corelează cu imperativul 
responsabilității, căci oamenii și arta 
se simt autori ai propriului destin. 
Concluzie firească, arta se modifică dintr-o 
artă de expresie intr-o artă de explicație. 
Imaginarul devine secundar, preferată fiind 
descifrarea realului ce determină atitudinile 
umane în vederea unei posibile metamorfo
zări a acestuia. Explicația lumii se justifică 
prin preocuparea de a declanșa resorturile 
prometeice ale omului, ca ființă istorico- 
socială. Cunoașterii realității trebuie să-i 
succeadă dinamizarea ei. Teatrul politic, fun
damentat pe aceste principii este prin ex
celență un teatru polemic. Slujitorii lui a- 
preciază ca iluzorie încercarea de a extrage 
din civilizație esența definitivă și imuabilă, 
căci delimitindu-se de omul etern el propu
ne omul istoric.

Teatrul politic își justifică funcționalitatea 
prin eficientă. Teatrul „culinar" preocupat 
de confortul delectării este detestat de tea
trul politic. Brecht nu refuză distracția, ci 
chiar o consideră consubstanțială actului tea
tral. Ea devine însă deplorabilă cînd își pro
pune exclusiv obținerea de pasagere mo
mente de repaos ce au ca scop ascuns scoa
terea spectatorului din concretul istoric. 
Un asemenea teatru demisionează in fața 
societății, a problemelor ei, căci „culinaris- 
tnul" urmărește distragerea omului de la 
acuitatea problematică prin distracție. Tea
trul politic se particularizează prin pasiunea 
de a descifra realul în vederea unor acțiuni 
susținute pe această cunoaștere implicată. 
Modul de comunicare politic dominant la ora 
actuală în teatrul lumii definește ca obiect de 
studiu al teatrului raporturile individului cu 
societatea, intuind că între cei doi termeni 
apar relații bivalente de interferență, omul 
definindu-se ca variantă a mediului, iar me
diul ca ună a omului. Aici tentativa unui 
răspuns etern pornind de la esența „imuabilă" 
a omului devine contradictorie. Baza ideolo
gică a teatrului politic este marxismul. So
cietatea nu există în afara oamenilor, iar ei 
nu se pot defini decît social. Semnificația 
teatrului politic conduce, evident, spre rele
varea prometeismului social : teatrul politic 
nu deformează realitatea, ci, în spiritul filo
zofiei marxiste, tinde să o revoluționeze 
prin activitatea omului social.

Teatrul politic elimină pasivitatea indivi
dului, obligindu-1 să acționeze, să fie im
pulsionat spre acțiune politică eficientă. 
Teatrul politic vizează instaurarea raportu
rilor exacte dintre un om activ și o socie
tate în curs de transformare și perfecționare. 
Ca ultim termen al eficienței teatrului politic 
apare solidaritatea în vederea perfecționării 
sociale. Pentru noi, în societatea socialistă 
teatrul politic argumentat de principiile de 
bază mai sus enunțate devine o forță pri
mordială de conștiință partinică. 'Important 
pentru noi cei care încercăm să realizăm 
spectacole politice, pentru publicul care le 
vizionează, acum mai mult ca altădată, este 
să nu înlocuim o necesitate stringentă cu 
simple declarații de intenții.

Teatrul politic trebuie să devină instru
ment politic, de dinamizare a conștiinței oa
menilor. Mai avem încă foarte multe de fă
cut pentru ca acest deziderat să devină rea
litate.

Alexa VISARION

A. Damian (ca o recunoaștere în 
plus a meritelor chirurgiei endocri
ne românești, el a fost cooptat 
într-un colectiv medical international 
pentru combaterea cancerului). Por
nind de la această echipă, este ne

Cum pregătim cadrele 
de înaltă calificare?

cesar să fie pregătiți tineri care să 
continue munca in acest domeniu. Or 
in această direcție avem serioase ră- 
mîneri în urmă.

— Se simte nevoia unui nou val 
de tineri, mai puternic, adaugă dr. 
A. Damian, pentru a prelua ștafeta 
de la generația specialiștilor mai 
vîrstnici.

— Care este, in prezent, tovarășe 
Negoescu, situația specialiștilor in 
acest domeniu atit de important al 
medicinii ?

— Avem în țară circa 110 endo
crinology din care 40 la sută ies la 
pensie în următorii cinci ani. în lo
cul acestora sintem în situația de a 
trimite și oameni care nu sînt în mă
sură să facă față corespunzător. O 
stare de lucruri asemănătoare este 
și in institutul nostru : pină in anul 
1988 vor ieși la pensie 23 specialiști, 
din care cinci in 1979, problema 
înlocuirii acestora rămînînd deschisă. 
De pildă : endocrinologul de renu
me, dr. D. Beloiu, peste cițiva ani 
va ieși la pensie. Cine-i va conti
nua munca, experiența acumu
lată in cei 35 de ani de activi

Ansamblul „Primăverii", unul dintre noile cartiere ale municipiului Botoșani 
Foto : Ioan Helici

„Dreptul muncii" *)
Literatura noastră 

juridică, ce s-a ilus
trat în ultimii ani prin 
mai multe lucrări de 
incontestabilă origina
litate, s-a îmbogățit 
recent cu primul vo
lum dintr-un tratat 
care abordează unul 
dintre cele mai dina
mice, mai actuale șl 
mai importante dome
nii ale dreptului 
socialist românesc : 
dreptul muncii.

în procesul de con
struire a societății so
cialiste multilateral 
dezvoltate, cind per
fecționarea formelor și 
metodelor de partici
pare a oamenilor mun
cii la conducere a de
venit problema socia
lă majoră, reglemen
tarea juridică a ra
porturilor de muncă 
devine, evident, o pro
blemă de cea • mai 
mare actualitate. Ini
țiativa echipei de au
tori — coordonată de 
prof. univ. dr. Sanda 
Ghimpu și formată. în 
afară de aceasta, din 
Ion Traian Ștefănescu. 
Serban Beligrădeanu 
și Gheorghe Mohanu — 
care a abordat prima 
mare lucrare de acest 
fel din literatura 
noastră socialistă, re
prezintă astfel un a- 
port — a cărui valoa
re trebuie elogios sub
liniată —- la realizarea 
sarcinii de perfecțio
nare a principiilor de 
drept, de elaborare a

unor lucrări funda
mentale in cele mai 
însemnate domenii ale 
științelor juridice.

în partea generală 
autorii abordează pro
blemele obiectului și 
locului dreptului mun
cii în cadrul sistemu
lui nostru de drept — 
punînd, in acest con
text. în discuție auto-

CARTEA 
JURIDICĂ

nomia dreptului mun
cii ca ramură de 
drept. Este cercetată, 
în acest cadru, proble
ma controlului aplică
rii legislației muncii 
sub aspectul controlu
lui intern, al celui e- 
xercitat de organe spe
ciale și al controlului 
oamenilor muncii. Par
tea generală se încheie 
— expresie a caracte
rului modern al trata
tului și vocației de lar
gă circulație pe care o 
are — cu un capitol 
privitor la Organizația 
Internațională a Mun
cii și la contribuția a- 
cesteia la elaborarea 
normelor de drept in
ternațional al muncii.

Primul volum cu
prinde materia con
tractului individual de 
muncă, urmînd ca res
tul părții speciale — 
care reclama o operă

*) Tratat de Sanda Ghimpu, Ion Tra
ian Șteiănescu, Șerban Beligrădeanu 
fi Gheorghe Mohanu.

Cursuri de pregătire 
pentru admiterea în facultăți

Ediția 1978 a cursurilor de pregă
tire pentru concursul de admitere in 
învățămîntul superior se apropie de 
sfirșit. Aflate in al 8-lea an de exis
tentă, aceste cursuri care au loc in 
centre universitare, muncitorești și 
rurale, in scopul sprijinirii tinerilor 
pentru confruntarea cu examenul 
respectiv, se vor încheia luna viitoa
re. Ele se bucură de participarea 
unor cadre didactice cu îndelungată 
experiență, care expun prelegeri de 
sinteză, fac seminarii cu caracter re
capitulativ, sprijină cursanții în exe
cutarea unor lucrări practice. Ase
menea forme de pregătire au loc și 
în cadrul liceelor, concomitent cu re
petarea materiei solicitate de baca
laureat, precum și în mari întreprin
deri și fabrici unde funcționează sec
ții serale de specialitate.

tate ? E greu de răspuns la această 
întrebare dacă se ia în considerare 
Că un specialist in acest domeniu se 
formează în nu mai puțin de 15 ani. 
Sau alt exemplu : radiologul din in
stitutul nostru iese la pensie peste 
patru ani. Cine li va lua locul ? Ase
menea inttebări se pun și pentru re
țeaua medicală din județe. Iașiul, 
bunăoară, este centru universitar, 
dar a rămas numai cu cițiva specia
liști endocrinologi. Galațiul are aco
perită nevoia de cadre în această 
specialitate, dar se pune acut pro
blema pentru Suceava. Botoșani. Pia
tra Neamț, Constanța, Bacău. Sibiu, 
Dolj etc. Multi dintre medicii cape 
profesează aici depășesc 55 de ani. 
Este clar că trebuie initiate măsuri 

urgente pentru înlăturarea acestor 
stări de lucruri.

— In cit timp se poate forma un 
specialist ?

— Am amintit mai înainte : într-o 
perioadă variind intre 10 și 15 ani. 
Un medic de laborator poate fi for
mat și în 4—6 ani. dar pentru un 
cercetător de laborator, intr-un do
meniu restrîns. este nevoie de zece 
ani. în imunologie este necesar 
chiar un timp mai lung. în chirur
gie, pentru a deveni, un bun specia
list, este nevoie de minimum 15 ani. 
Aceasta deoarece aici, în afara cu
noștințelor medicale, se pune și pro
blema formării deprinderilor pentru 
operații chirurgicale de mare finețe.

— Cum este organizată acum 
.această specializare ?

— După părerea noastră, nu sufi
cient de bine. Ea se desfășoară acum 
timp de 11 luni, iar recrutarea cadre
lor se face din rindul specialiștilor 
de medicină internă. Ceea ce În
seamnă că în prezent, tinînd seama 
de treptele de pregătire a medicilor 
după absolvirea facultății. în cel mai 
bun caz un medic poate ajunge 
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de sinteză practic ine
dită asupra tuturor 
celorlalte aspecte ale 
dreptului muncii — să 
ne fie oferită în volu
mele următoare.

Sistematizarea judi
cioasă a volumului 
este întregită de cali
tățile sale de fond și 
de formă. Ceea ce se 
poate remarca de la 
prima lectură este u- 
nitatea de concepție și 
de stil. Spre deosebi
re de ceea ce se în- 
timplă în cazul multor 
lucrări colective — și 
acesta este meritul in
contestabil al coordo
natoarei — diferitele 
capitole se îmbină in
tr-un mod firesc, dind 
cititorului sentimen
tul că parcurge o lu
crare unitară și coe
rentă.

Sint de remarcat de 
asemenea soluțiile ori
ginale și curajoase 
promovate In lucrare, 
în probleme de cel 
mai mare interes, cum 
ar fi. de exemplu, cele 
abordate în problema 
corelației dreptului 
muncii cu alte ramuri 
de drept, analizarea 
conceptului de stabili
tate si mobilitate în 
muncă sau a unor ra
porturi de muncă spe
cifice.

Salutînd reușita ne 
care o reprezintă pri
mul volum al tratatu
lui de drept al mun
cii. ne exprimăm spe
ranța că vom putea a- 
vea cît mai curînd pe 
masa de lucru și vo- > 
lumele următoare.
Dr. Victor
Dan Z1ATESCU
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Pentru a veni în sprijinul candida- 
ților la studenție, instituțiile de in- 
vățămint superior difuzează pliante 
și prospecte care fac cunoscute spe
cializările existente în fiecare facul
tate. Totodată, sub auspiciile Edi
turii didactice și pedagogice și ale 
Editurii tehnice, din București, au a- 
părut mai multe lucrări menite să 
ajute pe cei interesați : „Probleme 
de algebră șl analiză matematică", 
„Probleme de fizică prezentate la 
concursurile precedente — rezolvate 
și comentate", „Probleme de sinteză 
de geometrie plană și în spațiu", 
„Probleme de algebră", „Limba en
gleză pentru admiterea în învățămîn
tul superior" etc.

(Agerpres)
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endocrinolog numai după vîrsta de 
30—35 de ani. O bună parte din tim
pul stagiului trebuie afectată docu
mentării, acumulărilor teoretice, pen
tru că omul nu vine pregătit. După 
cîteva luni, cînd a început să se des
curce, să intre în ritmul de lucru al 
echipei, s-a terminat stagiul și pleacă 
în țară, la locul lui de muncă. 
Acolo este singur in specialitate, 
nu mai are cu cine să se consulte, 
iar decizia lui înseamnă viată, sănă
tate, dacă are cunoștințele necesare. 
Altfel apar și situații în care boaln 
evoluează și< se agravează pentru că 
nu există un diagnostic de specia-» 
litate.

—• Subscrieți la această opinie, to
varășe dr. Alexandru Damian 1

— întru totul. Pentru pregătirea 
in chirurgia endocrină experiența 
arată că este necesară o perioadă de 
specializare de minimum 3 ani in
tr-un centru metodologic. Timp în 
care medicul să se pregătească atit 
teoretic, cit și practic. Apoi, în trei 
ani se pot întilni și cazurile mai ne
obișnuite. mai dificile ori mai grave. 
După păretea mea, este nevoie ca 
stagiu] să fie prelungit, atit pentru 
chirurgia endocrină, cit si pentru 
neurochirurgie, chirurgie cardiacă etc.

— Două lucruri aș mai adăuga 
celor spuse de dr. Damian și care 
țin exclusiv de pregătirea cadrelor 
de medici. Primul se referă la orga
nizarea mai temeinică a informării 
noastre cu tot ceea ce apare nou pe 
plan mondial. Este adevărat, in lume 
apar multe reviste medicale. Nimeni 
nu se poate abona la toate. Aici însă 
se cere să opereze criteriile selec
tive, procurarea publicațiilor abso
lut necesare, care ne oferă informa
ții deosebit de utile, pentru a ști ce 
fac și cum fac alții, pentru a ne com
para si invăta. pentru a nu mai forța 
uși deschise. Al doilea lucru are in 
vedere valorificarea inteligentei me
dicale românești și prin participări 
la congrese, la manifestări științifice 
internaționale, fapt atit de firesc și 
necesar dacă avem în vedere ritmu
rile accelerate ale cercetării și dez
voltării științei și practicii medicale, 
domeniu confruntat atit de aspru cu 
maladiile veacului nostru.

Elena MANTU
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Descoperi
rile de la 
Silagiu

Arheolog pasionat, profesorul 
de istorie Octavian Sfetcu de la 
școala generală din satul Sila
giu, aparținînd de orașul Buziaș, 
se poate mindri cu una din cele 
mai bogate „recolte" de vestigii 
ale trecutului. împreună cu 
elevii săi, el a adunat cu 
migală cioburile de ceramică 
(unele bogat ornamentate), de 
statul și statuete, unelte de pia
tră șlefuită, bucăți de fier și 
zgură ieșite la iveală în urma 
unor lucrări agricole și edilitar- 
gospodărești sau descoperite 
prin săpături proprii. '„Pe baza 
vastului material adunat de 
profesorul Sfetcu, din care o 
parte se află in muzeul nostru 
— ne spune Florin Medeleț, di
rectorul Muzeului Banatului — 
au putut fi localizate cu precizie 
în perimetrul satului Silagiu 
trei așezări omenești datind, in 
ordine : prima din perioada 
neolitică, a doua de factură 
traco-geto-dacă din perioada de 
început a fierului, iar a treia, 
daco-romană, din secolele HI— 
IV ale erei noastre. Tot atâtea 
dovezi incontestabile ale conti
nuității milenare a poporului 
nostru pe pământul patriei sale".
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Premianta I

Talentațil elevi din munici
piul Gh. Gheorghiu-Dej au de
venit cunoscuți în toată lumea, 
odată cu obținerea celor două 
prestigioase premii ale UNICEF
— „Bucuriile primăverii" și 
„Paleta de aur".

lată că, in zilele acestea, 
faima lor a sporit și mai mult 
odată cu diploma și premiul 
ciștigat la concursul de creație
— literatură și desen — orga
nizat in India, in memoria 
marelui om politic J. Nehru. 
Premiul a fost acordat elevei 
Elena Bătrinu pentru linogra- 
vura „Meșterul Manole".
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fotbaliștii ' 
reșițeni ? I

Loukota-baci este un apelativ I 
familiar pentru toți sportivii de | 
renume, care au pornit de pe 
vatra Reșiței. Ernest Loukota, | 
azi în virată de 88 de ani, con- i 
tinuă să fie un pilduitor ani- ■ 
mator al sportului. în anul 1926 , 
a înființat la Reșița prima 
secție de înot de performanță 
din această parte a țării. Nu de I 
mult, la sărbătorirea semi
centenarului boxului reșițean, I 
numele său a fost rostit cu I 
cinste, printre pionierii, organi
zatorii și fondatorii acestui j 
sport. Apoi, alte sute și sute de 
tineri, sub îndrumarea lui, au 
făcut cei dinții pași în atletism, 
obținind numeroase trofee na
ționale și internaționale. „Tină- 
rul“ de 88 de ani este și acum 
o prezență activă in mijlocul 
atleților, pe care continuă să-i 
îndrume cu pasiune și pricepere.

Nu putem încheia fără a 
aminti că in anul 1931, în ca
litate de antrenor de fotbal, a 
condus echipa din Reșița spre 
titlul — unic pină acum in 
palmaresul său — de campioană 
națională. Ce-or fi gindind ur
mașii lor de astăzi î
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care,,Ideea“ 
a secat 
izvorul

Atent observator 
petrecute in juru-i, ___ .....
denial nostru voluntar Gheor
ghe Ispășoiu din Hm. Vilcea ne 
aduce la cunoștință următorul 
fapt : in parcul „Mircea cel Bă- 
trin" din Km. Vilcea există un 
singur izvor de apă pota
bilă. O apă limpede și 
rece, care potolea setea oame
nilor. fată insă că izvorul nu 
mai curge. O fi secat ? Nici po
meneală ! A fost, pur și simplu, 
închis. Motivul ? Aici e aici, că 
te bufnește risul, nu alta ! Mo
tivul se numește cofetăria „Ur
sulețul", aflată peste drum de 
parc și de izvor. Care „Ursuleț", 
a făcut reclamație precum că — 
țineți-vă bine ! — nu-și poate 
îndeplini planul la vinzărl de 
sucuri din cauza izvorului, 
care-i face concurență. Adică 
oamenii preferă să bea o apă 
curată și rece decit una caldă, 
fie ea și colorată. Așa că, vrei- 
nu vrei, bea Grigore... sucuri de 
la „Ursulețul".

I
I 
I

al fa-ptelor 
core spoil- I

I
I
I
I
I

i
I

S-a întins 
la cașcaval...

întrebat dacă are ceva de sem
nalat în timpul serviciului său, 
paznicul Ion Florea, de la. între
prinderea de industrializare a 
laptelui Focșani, a rostit cu se
ninătate clasicul : „Nimic deo
sebit de semnalat". Apoi a ple
cat spre casă, muncit de gîndurl 
care i se rostogoleau prin cap 
ca niște... roți de cașcaval. Com
parația o fi năstrușnică, dar vă 
asigurăm că e pe măsura fapte- ■ 
lor care au generat-o. Ajuns 
acasă, și-a schimbat uniforma 
de paznic cu haine de oraș și... 
înapoi la întreprindere. S-a dus 
într-un loc ferit de văzul lumii, 
a cotrobăit cit a cotrobăit, după 
care a plecat din nou spre casă 
in mare grabă și cu mare greu
tate in spate. Pe drum, un echi
pa) al miliției i-a dat o mină 
de „ajutor", ușurindu-l de pova
ră. Mai exact de... 9 roți 
cașcaval. Care cașcaval are 
voie de un paznic ca lumea.

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scîntell"

I
I
I

I 
I

i
I
I
I
1 
I
I 
Ide 

ne-

l
I

□



SCÎNTEIA — joi 18 mai 1978 PAGINA 5

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România Primire la primul ministru al guvernului

Marele si bunul meu prieten.
Am primit amabilul dumneavoastră mesa] de bune urări adresat cu 

ocazia zilei mele de naștere si vă exprim adînca mea recunoștință.
Folosesc acest prilej pentru a reafirma speranța mea sinceră că rela

țiile prietenești care există în prezent între națiunile noastre se vor întări 
in continuare în anii ce vin. în interesul reciproc al popoarelor noastre 
al colaborării generale.

Cu sentimente de stimă.
si

WILLIAM R. TOLBERT ir.
Președintele Republicii Liberia

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Manea Mănescu. a primit, miercuri, 
pe Robert Lonati, secretar general al 
Organizației Mondiale a Turismului, 
care efectuează o vizită în țara 
noastră.

In cadrul întrevederii au fost abor
date aspecte privind dezvoltarea tu
rismului românesc, pregătirea cadre-

lor de specialitate, precum si pro
bleme ale colaborării turistice in

eficient de 
întărire a

ternaționale — mijloc 
mal bună cunoaștere și 
prieteniei între popoare.

La primire, care s-a 
într-o atmosferă cordială, 
pat tovarășul Nicolae Doicaru. mi
nistrul turismului.

desfășurat 
a nartici-

(Agerpres)

Tovarășului VESELIN GIURANOVICI
Președintele Consiliului Executiv Federal 

al Republicii Socialiste Federative Iugoslavia
BELGRAD

Cu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Consiliului 
Executiv Federal al Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, am deosebita 
plăcere să vă adresez, în numele Guvernului Republicii Socialiste România 
și al meu personal, cele mai călduroase felicitări și urări de noi succese în 
activitatea dumneavoastră de răspundere consacrată construirii socialismului 
în Iugoslavia vecină și prietenă.

Sint convins că relațiile româno-iugoslave de strînsă prietenie șl 
colaborare pe multiple planuri se vor dezvolta și adînci continuu, în spiritul 
înțelegerilor dintre președinții țărilor noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul losip Broz Tito, în interesul poporului român și popoarelor 
iugoslave, al cauzei păcii și socialismului în lume.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Republica Socialistă România și 
Republica Djibouti, animate de do
rința dezvoltării legăturilor de prie
tenie și colaborare, au hotărit să 
stabilească relații diplomatice la ni
vel de ambasadă. începînd cu data de 
18 mal 1978, exprimînd convingerea

că aceasta va contribui lâ intensifi
carea raporturilor de prietenie si co
operare pe multiple planuri între 
cele două țări și popoare. în intere
sul lor-reciproc, al cauzei păcii și în
țelegerii internaționale, al edificării 
unei lumi mai bune și mai drepte.

Recepție cu prilejul Zilei naționale 
a Norvegiei

Excelenței Sale Domnului MALCOLM FRASER
Prim-ministru al Australiei

CANBERRA
Adine mișcat de vestea încetării din viață a lui Robert Menzies, vă rog 

să primiți, din partea mea și a guvernului român, sincere condoleanțe și să 
transmiteți sentimente de profundă compasiune familiei îndoliate.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Cu prilejul Zilei naționale a Nor
vegiei. Per Borgen. ministru, însărci
nat cu afaceri al acestei țări la Bucu
rești. a oferit, miercuri după-amiază, 
o recepție.

Au participat Virgil Teodorescu, 
vicepreședinte al Marii Adunări Na
ționale, Constantin Nită, ministru 
secretar de stat la Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării Econo-

mice Internationale. Petre Blaiovici, 
ministru secretar de stat la Minis
terul Agriculturii și Industriei Ali
mentare. Vasile Gliga. adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, oameni 
de cultură și artă, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, alti 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

Întîlnire la Consiliul Central al U.G.S.R.
Miercuri dimineața. tovarășul 

Gheorghe Pană, președintele Consi
liului Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, s-a întil- 
nit cu delegația Confederației Orga
nizațiilor Sindicale din Finlanda — 
S.A.K. — condusă de Pekka Oivio, 
președinte, care efectuează o vizită 
de prietenie in țara noastră la invi
tația Consiliului Central al U.G.S.R.

La intilnire. desfășurată într-o at
mosferă cordială. prietenească, au 
participat tovarășul Gheorghe Pe-

trescu, vicepreședinte al Consiliului 
Central al U.G.S.R., precum și mem
bri ai Comitetului Executiv al Con
siliului Central al U.G.S.R.

Cu acest prilej, a avut loc un 
schimb reciproc de informații privind 
activitatea 
organizații 
latiilor de 
și S.A.K.. 
probleme actuale ale 
cale internaționale.

și preocupările celor două 
sindicale, dezvoltarea re- 
colaborare 
precum și

dintre U.G.S.R. 
asupra unor 

mișcării sindi-

Tn Editura politică au apărut:
DEZARMAREA Șl NOUA ORDINE INTERNAȚIONALĂ 
(culegere de studii) coordonator dr. Nicolae Ecobescu 

UNIVERSITATEA POLITICĂ Șl DE CONDUCERE. 
CONSULTAȚII 9

(colecfia „Tnvaîămîntul politico-ideologic de partid")

Succese ale unor tineri interpreți români
După cum aflăm de la Consiliul 

Culturii și Educației Socialiste, alti 
tineri interpreti români s-au făcut 
remarcați la manifestări muzicale in
ternaționale, fiind distinși cu premii 
și mențiuni.

La concursul internațional de la 
Markneukirchen — R. D. Germană, 
a cărui ediție a fost dedicată in acest

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

Gimnastele noastre s-au reîntors ieri
din Italia

Ieri după-amiază, pe aeroportul 
Otopeni, la interval de cîteva mi
nute au aterizat două avioane ; unul 
venea din Olanda avînd la bord for
mația românească de gimnastică fe
minină care concurase cu succes în 
acea țară : Anca Grigoraș, Gabriela 
Trușcă, Rodica Sabău, laureate ale 
Universiadei ’77 și viitoare partici
pante la concursul internațional stu
dențesc de la București, însoțite de 
mai tinerele gimnaste Rodica Raț și 
Irina Murvai (Baia Mare), Constanța 
Ciocănel (Constanța) și Carmen 
Păcurar (Buzău). Cu celălalt avion 
sosea din Italia formația noastră re
prezentativă, in frunte cu Nadia Co
măneci și Teodora Ungureanu. In 
brațele fetelor, cupe și alte trofee 
de la concursurile recente din Roma, 
Rimini, Bologna și Milano, concursuri 
integrate in planul de pregătire pen
tru campionatele mondiale.

— Care sînt principalele . rezultate 
ale acestui turneu 7

Ne-a răspuns, pe scurt, Maria Si-

și Olanda
mionescu, _________ _____
In perspectiva campionatelor 
diale, reintrarea oficială a 
Comăneci, gimnasta nr. 1 a 
s-a inscris ca un eveniment sportiv 
cu răsunet larg. Nadia s-a reconfir
mat și in 1978 ca gimnastă de nota 
,.10“. Foarte Îmbucurătoare este re
venirea in echipă a Teodorei Ungu- 
reanu. Deși abia de curind restabi
lită după o maladie, și deci incă in
suficient antrenată, Teodora a reușit 
să prezinte in Italia un nou și foarte 
frumos exercițiu la birnă, ca și exer
ciții bune la alte aparate. In sfirșit, 
celelalte gimnaste — Marilena _Neac- 
șu, Dumitrița Turner, 
Angela Bratu. Mirela 
men Savu și Adină 
luează din ce in ce 
condițiile întrecerii
De altfel, pregătirea de concurs in
ternațional se va îmbunătăți mereu, 
cu ocazia altor turnee.

antrenoarea federală : — 
mon- 

Nadiei 
lumii,

Rodica Dune», 
Oancea, Car- 
Fărcuț — evo- 
niai sigur in 
internaționale.

V. MIRONESCU

n
Cea de-a ff-a etapă a „Cursei 

Păcii", Karlovy Vary — Praga, s-a 
încheiat cu victoria italianului Sânte 
Fossato, care se detașase din pluton 
la kilometrul 75 împreună cu alți 4 
concurenți, rămînînd spre finiș tato
nat doar de bulgarul Pencev. Cei 
au fost cronometrați pe distanța 
185 km cu timpul de 4h 51’27”, 
primul pluton, unde se aflau și 
cliștii români M. Ro-mașcanu,

CURSA PĂCII“

doi 
de 
iar 
ci- 
T.

Vasile. N. Savu și C. Cirje. a sosi* 
la un interval de 1’24”. în clasamentul 
general individual conduce Schm- 
eisser (R.D.G.), urmat de Pikkus 
(U. R. S. S.) la 15", Gusiatnikov 
(U.R.S.S.), la 1’02”, Zaharov (U.R.S.S.) 
la 4’16”, Romașcanu (România) la 
4’21”, Petermann (R.D.G.) la 4’54”, 
Hartnick (R.D.G.) la 4’55” etc.

Astăzi se dispută etapa a 7-a 
Praga—Liberec (150 km).

Spartachiada
In municipiul Alba Iulia s-a des

fășurat Spartachiada liceelor militare, 
manifestare sportivă organizată sub 
semnul marii competiții naționale 
„Daciada". La întrecerile fazei finale 
ale spartachiadei au participat tineri 
sportivi de la liceele militare „Ștefan 
cel Mare" Cimpulung _Moldoveneșc, 
„Dimitrie Cantemir" 
xandru loan

liceelor militare

Breaza, „Ale-
Cuza" Constanța, „Mi-

hai Viteazul" Alba Iulia și Liceul de 
muzică din București. Pe parcursul 
a cinci zile au avut loc concursuri 
de atletism, tir, triatlon, gimnastică, 
volei, baschet și handbal. în urma 
întrecerilor, pe primele trei locuri 
s-au clasat în ordine echipele repre
zentative ale liceelor militare din 
Breaza, Alba Iulia șl Cimpulung 
Moldovenesc. (Șt. Dinică).

ÎN CÎTEVA 
internațional feminin 
Pemik a fost ciștigat 

cu
• Turneul

de șah de la 
de Tatiana Lemaciko (Bulgaria) 
8 puncte din 10 posibile, urmată de 
Iudit Kantor (România) — 7 puncte, 
Nesterova (Bulgaria) — 6,5 puncte. 
Eugenia Ghindă (România) — 6
puncte etc. în ultima rundă Kantor a 
cîștigat la Kirilova, iar Ghindă a re
mizat cu Jerzinska.
• Cu prilejul deschiderii la Atena 

a lucrărilor celei de-a 80-a sesiuni 
a Comitetului international olimpic, 
președintele acestui for sportiv, lor
dul Killanin, a declarat că mișcarea 
olimpică trebuie să-și aducă o con
tribuție tot mai însemnată în dezvol
tarea sportului și a cooperării in
ternaționale. Comitetul olimpic inter
național l-a numit ca președinte al

RÎNDURI
comisiei de admitere a sportivilor 
pentru a participa la Jocurile Olim
pice pe Willy Daume (R.F.G.), mem
bri fiind Alexandru Șiperco (Româ
nia) și Mohamed Halim (Sudan).
• Pe stadionul „Wembley" din 

Londra, intr-un meci contînd pentru 
campionatul interbritanic la fotbal, 
selecționata Angliei a întrecut cu 
scorul de 1—0 (1—0) formația Irlan
dei de Nord.

• Cu prilejul inaugurării noului 
stadion din Cordoba, unul dintre ora
șele care vor găzdui Întrecerile tur
neului final al campionatului mon
dial de fotbal, selecționata Argenti
nei a susținut un meci de verificare 
în compania unei reprezentative lo
cale. Selecționabilii au obținut vic
toria cu scorul de 3—1 (0—0).

AZI, LA FOTBAL
Campionatul diviziei A la fotbal 

programează astăzi meciurile etapei 
a 29-a.

Pe stadionul „Steaua" din Capita
lă se va disputa partida dintre echi
pele Steaua și F.C. Corvinul Hune
doara.

In tară se vor desfășura următoa
rele jocuri : S.C. Bacău — Politeh
nica Iași ; Jiul Petroșani — Sportul 
studențesc F.C. Olimpia Sațu Mare 
— Universitatea Craiova ; F.C. Bihor TT T» A_ . A n A Srr__ '— U.T. Arad ; A.S.A. Tg. Mureș — 
C.S. Tirgoviște ; F.C. Constanța — 
F.C. Argeș Pitești ; F.C. Petrolul Plo
iești — Politehnica Timișoara ; 
F.C.M. Reșița — Dinamo. Toate me
ciurile vor începe la ora 17.

Campionatele 
mondiale de box
în sala „Pionir" din Belgrad au 

continuat campionatele mondiale de 
box. în sferturile de finală, în limi
tele categoriei grea, dublul campion 
olimpic cubanezul Teofilo Stevenson 
a dispus la puncte, cu o decizie de 
5—0, de americanul Tony Tubbs, la 
capătul unei partide confuze.

In penultima gală a sferturilor de 
finală au fost înregistrate următoa
rele rezultate : categoria mijlocie mi
că : Martinez (Cuba) învinge prin 
neprezentare pe ^Pereira (Portuga
lia) ; Iliev (Bulgaria) întrece la 
puncte pe I. Miron (România) ; ca
tegoria muscă : Ramirez (Cuba) bate 
la puncte pe Orono (Venezuela) ; ca
tegoria ușoară : Lvov (U.R.S.S.) în
vinge la puncte pe Aldama (Cuba) ; 
Ruiz (Franța) cîștigă la puncte în 
fața lui Babafeni (Nigeria) ; catego
ria semigrea : Soria (Cuba) dispune 
la puncte de Pike (Australia) ; ca
tegoria pană: Ristici " -
învinge la puncte 
(U.R.S.S.) ; Esparrago 
învinge prin ko tehnic 
(Italia).

(Iugoslavia) 
pe Ribakov

(Venezuela) 
pe Rossolino

• BISTRIȚA-NASAUD. „Luna 
culturii și educației socialiste a 
județului Bistrița—Năsăud", ce 
se desfășoară sub genericul 
„Flori de mai", a programat e- 
diția jubiliară — a X-a — a pres
tigioasei manifestări cultural-ar- 
tistice „Reuniunea corală «Doina 
someșeană»". Cu acest prilej se 
aniversează un veac de la con- 

. stituirea, în orașul Năsăud, a 
„Reuniunii de cîntări și muzică 
«Iacob Mureșianu"». O expoziție 
omagială, un simpozion dedicat 
activității desfășurate in cadrul 
reuniunii „Iacob Mureșianu" de 
către numeroase personalități 
ale muzicii noastre românești și 
un șir de concerte corale cu par
ticiparea unor formații de pres
tigiu din județ și din țară nu 
marcat evenimentul. (Gh. Cri- 
șan). • BUCUREȘTI. în cadrul 
Săptămînii teatrului „Țăndărică" 
a avut loc, între alte manifes-

an instrumentelor de suflat din lemn, 
participanții români au obținut ur
mătoarele distincții : Premiul special 
al juriului a fost acordat flautistului 
Tomel Nedelcu. student la Conserva
torul „Ciprian Porumbescu" din 
București, iar mențiune au primit : 
flautistul Ion Bojin. student la Con
servatorul „G. Dima" din Cluj-Napo- 
ca, și fagotistul Mihai Burcă, student 
la Conservatorul „Ciprian Porumbes
cu".

Consemnăm și alte succese ale 
școlii românești de interpretare mu
zicală. La concursul internațional de 
muzică „Marla Canals" de la Barce
lona, mezzosoprana Rodica Mitrică, 
solistă a Operei Române din Bucu
rești, a obținut premiul II si premiul 
special „Sala Angelus", Iar sopranei 
Margareta Niculescu, solistă a Tea
trului liric din Constanta, i-a fost 
atribuită medalia de argint.

(Agerpres)

De la Direcția drumurilor
Direcția drumurilor din Ministerul 

Transporturilor și Telecomunicațiilor 
anunță că, din cauza degradărilor 
apărute pe DN 57 B între Mehadia 
și Anina, autovehiculele cu tonaj și 
gabarit depășit nu pot circula. Pose
sorii de autorizații pentru asemenea 
transporturi sînt rugați să evite tra
seul respectiv pînă la terminarea lu
crărilor.

Reglementările privind autorizarea 
circulației pe un alt traseu de evitare 
se vor face cu Direcția de drumuri 
și poduri Timișoara (telefon 961/ 
15841).

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 19, 

20, 21 mai. In țară : Vreme relativ fru
moasă, cu cerul variabil. Averse izola
te de ploaie se vor semnala îndeosebi 
în zonele de munte. Vintul va sufla 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor vii cuprinse între 4 și 12 
grade, izolat mal coborite în estul Tran
silvaniei, iar cele maxime între 18 șl 
24 de grade, local mai ridicate. In Bucu
rești : Vreme relativ frumoasă, eu ce
rul variabil. Vînt slab pînă la moderat. 
Temperatura în creștere ușoară.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 17 MAI 1978
Extragerea I : 7 29 39 19 45 16.
Extragerea a Il-a : 25 33 44 23 2 30.
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 

1 271 372 lei. din care 422 190 lei re
port la categoria 1.

Cronica zilei
Prin Decret prezidențial, tovară

șul Ion Cozma a fost numit amba
sador extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Socialiste România in 
Republica Populară Polonă, în locul 
tovarășului Aurel Duca, care a fost 
rechemat în centrala Ministerului A- 
facerilor Externe.

★
Sub egida Asociației oamenilor de 

artă din instituțiile teatrale și muzi
cale. — A.T.M., miercuri dimineața a 
avut loc, în sala mare a Teatrului 
Național, întîlnirea unor reprezen
tanți ai Teatrului Național din Stras
bourg — Franța, care ne vizitează 
țara, cu oameni de teatru și ziariști 
din Capitală. Cu acest prilej s-a fă
cut un schimb de păreri privind 
spectacolul cu piesa „Mizantropul" 
de Moliere, prezentat de artiștii 
francezi, și unele probleme actuale 
ale artei scenice.

★
De la cunoscuta întreprindere de 

utilaj petrolier „1 Mai" Ploiești a 
fost expediat un nou lot de' insta
lații pentru foraj F-320 și alte agre
gate aferente săpării sondelor, cu 
destinația Republica Populară Chi
neză, din cele aproape 30 ce vor fi 
livrate anul acesta.

De notat faptul că exporturile în
treprinderii ploieștene din 1978 sînt 
superioare realizărilor anului prece
dent. Ca urmare a ridicării continue 
a calității și diversificării produc
ției, utilajul petrolier realizat aici 
este solicitat de peste 30 de țări.

★
în stațiunea Felix si-a încheiat 

miercuri lucrările cel de-al IV-lea 
Simpozion anual de informatică și 
conducere avînd ca temă aplicațiile 
informaticii în medicină și activita
tea comercială. Timp de trei zile, cei 
peste 300 de medici și informaticieni, 
economiști, cercetători și alti spe
cialiști din întreaga țară au abordat 
în cadrul a 125 de comunicări și re
ferate științifice principalele aspecte 
privitoare la rezultatele obținute în 
domeniul aplicării informaticii în 
medicină si activitatea comercială : 
extinderea aplicării informaticii în 
cazul cercetărilor epidemiologice. al- 
cool-cronice și degenerative : in op
timizarea economică a asistentei me
dicale din țara noastră. Manifestarea 
a prilejuit, totodată, efectuarea unui 
fructuos schimb de idei și expe
riență.

★
Miercuri s-a încheiat în Capitală 

„Săptămîna Muzeului Național", am
plă suită de manifestări organizată în 
cadrul celei de-a doua ediții a Festi
valului național „Cîntarea României" 
și în intîmpinarea Zilei internațio
nale a muzeelor — 18 mai. La sim
pozionul cu tema „Izvoare ale isto
riei naționale în arhive, biblioteci și 
muzee de peste hotare", care a avut 
loc cu acest prilej, dr. Virgil Cândea 
și dr. Dan Berindei au vorbit despre 
rezultate ale cercetărilor întreprinse 
pentru identificarea de noi documen
te ilustrând momente de seamă din 
istoria poporului nostru, mărturii ce 
constituie pentru specialiști, ca și 
pentru publicul larg, interesante sur
se de cunoaștere a trecutului patriei.

★
Expoziția de carte și mijloace de 

informare și educare a oamenilor 
muncii, deschisă la sala Dalles din 
Capitală, prilejuiește o serie de în- 
tîlniri . ale autorilor și editorilor cu 
cititori bucureșteni. în cadrul „Zilei 
Editurii Academiei", directorul aces
teia. Constantin Busuioce^nu. s-a re
ferit la cîteva aspecte ale publicării 
cărții științifice și tehnice, concreti
zate anul trecut, spre exemplu, in 
128 de titluri — tratate reunind re
zultate. deosebite ale cercetării româ
nești, lucrări dedicate Centenarului 
independenței de stat a României și 
răscoalei din 1907, volume din do
meniul științelor sociale -și de valo
rificare a moștenirii noastre cultu
rale. Cu același prilej, a fost lansată 
cartea „Restructurarea relațiilor eco
nomice internaționale — cerință a 
eliminării decalajelor", volum pre
zentat de dr. Sorica Sava, coordona
toarea lucrării.

O manifestare similară a fost or
ganizată, miercuri după-amiază, de 
Editura tehnică. Mihai Condruc, di
rectorul instituției, a prezentat acti
vitatea editurii bucureștene, concre
tizată anual în circa 140 de volume, 
precum și relațiile sale cu firme de 
profil din străinătate. Totodată, a 
fost lansată lucrarea „Laseri cu 
semiconductor! și aplicații" de Vla
dimir Doicaru și Claudiu Roman Ni
culescu.

(Agerpres)

TELEGRAME EXTERNE
ROMA

Manifestări consacrate României
ROMA 17 (Agerpres). — Sub aus

piciile Asociației pentru legături cul
turale cu România și ale Accademia 
di Romania, la Roma a avut loc 
deschiderea manifestărilor consacrate 
celei de-a 60-a aniversări a creării 
statului național unitar român.

Au participat membri ai C.C. al 
Partidului Comunist Italian, ai con
ducerii Partidului Socialist și Parti
dului Republican, deputați. oameni de 
cultură și artă, membri ai corpului 
diplomatic, ziariști.

Manifestarea a fost deschisă de 
Stefano Vetrano, secretar general al 
asociației.

Secretarul general al P.R.I., depu
tatul Oddo Biasini. a prezentat cu 
acest prilej volumul „100 de ani de 
independentă a României", apărut re
cent în Italia la „Editori Riunlti". 
Referindu-se la istoria bimilenară a 
poporului român, la continuitatea sa 
neîntreruptă pe teritoriul pe care s-a 
format, vorbitorul a arătat că „o tră
sătură definitorie a poporului român, 
păstrător fidel al originii sale latine, 
a constituit-o si o constituie lupta 
pentru apărarea ființei sale naționa
le, a independentei, a unității de 
limbă. Partidul Comunist Român,

secretarul său general, președintele 
republicii. Nicolae Ceaușescu. au 
preluat aceste tradiții, ridicînd la 
rang de principiu această politică, 
care a creat în zilele noastre pres
tigiul International al României și al 
președintelui ei“.

Evocînd drumul de lupte sl victo
rii parcurs de poporul nostru, gre
lele jertfe aduse in lupta împotriva 
asupritorilor. Oddo Biasini a eviden
țiat importanta actului istoric din 
1918. cînd Transilvania s-a alăturat 
în mod firesc patriei-mame. El a 
relevat, totodată, bogatele tradiții ale 
relațiilor româno-italiene. eu rădăcini 
puternice în trecutul îndepărtat, 
aspirațiile comune ale celor două 
popoare de a întări și dezvolta co
laborarea lor, pusă sub semnul prie
teniei, păcii și destinderii.

In continuare a luat cuvîntul am
basadorul României la Roma, Ion 
Mărgineanu.

în încheiere a fost prezentat fil
mul documentar „România ’77“ și a 
fost deschisă o expoziție de carte 
politică în limba italiană. în care un 
loc central îl ocupă cele opt volume 
de „Scrieri alese" ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Întrevederi bulgaro-iraniene
SOFIA 17 (Agerpres). — La Sofia 

au început convorbirile între Todor 
Jivkov, președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Bulgaria, și șahinșahul 
Iranului. Mohammad Reza Pahlavi

Aryamehr. Sînt abordate, cu acest 
prilej, stadiul și perspectivele rela
țiilor dintre cele două țări, ca și 
unele probleme internaționale de in
teres comun, anunță agenția B.T.A.

Încheierea reuniunii de la Bamako a Comisiei 
pentru problemele dezvoltării internaționale

BAMAKO 17 (Agerpres). — La 
Bamako au luat sfirșit lucrările re
uniunii Comisiei independente pen
tru problemele dezvoltării internațio
nale, prezidată de Willy Brandt, 
președintele Internaționalei Socialis
te. îp centrul discuțiilor, desfășurate 
timp de trei zile, s-au aflat proble
me privind prețurile materiilor 
prime.

Membrii comisiei — alcătuită din 
18 personalități reprezentind atît țări 
în curs de dezvoltare, cit și țări ca
pitaliste industrializate — au eviden

țiat, totodată, necesitatea anulării da
toriilor pe care le-au acumulat cele 
mai sărace 25 de țări ale lumii în 
trecut pentru dezvoltarea lor. Luînd 
cuvîntul în cadrul comisiei, Willy 
Brandt a susținut acest punct de ve
dere, precizînd că problema urmează 
să fie discutată mai îndeaproape la 
viitoarea reuniune a comisiei, care 
va avea loc în luna august în S.U.A. 
La rîndul său, fostul premier suedez 
Olof Palme, care este membru al 
comisiei, s-a pronunțat pentru anu
larea totală a datoriilor celor mai 
sărace țări ale lumii.

tv
PROGRAMUL 1

15,55 Telex
16,09 Teleșcoală
16,30 Curs de limba rusă
17,00 Fotbal : F.C. Constanța — F.C. Ar

geș. (Campionatul național — di
vizia A) — Transmisiune directă 
de la Constanța

18,50 R.P.D. Coreeană — An jubiliar
19,10 Ansambluri corale muncitorești : 

Corul minerilor din Ghelar

19.20 1001 de seri
19,30 Telejurnal
20,00 La ordinea zilei în economie
20.10 Tezaur folcloric — Pe strune de 

vioară
20.20 Ora tineretului
21,25 Telerecital — Silvia Popovid
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL 2
20,00 Concertul orchestrei simfonice a 

Badloteleviaiunil
21.10 Telex
21,15 Un fapt văzut de aproape
21,35 Tineri soliști de muzică populară
21,50 Emisiune de știință

Invitație la Slănic Prahova
La noul și modernul complex 

de reumatologie de la Slănic 
Prahova, cu 250 de locuri pe se
rie, la vilele din stațiune, la 
cele două baze de tratament 
„Baia Baciului" și „Baia Roșie", 
aflate sub administrația O.J.T. 
Prahova, s-au efectuat pentru 
noul sezon lucrări de amena
jare, de înfrumusețare, de spo
rire a confortului. Anul acesta 
— spune Ion Saulea, directorul 
stațiunii — oaspeții vor găsi la 
Slănic pavilioanele dotate cu 
mobilier nou ; s-au instalat, de 
asemenea, aparate de radio și 
televizoare. în curtea salinei 
vechi va funcționa o terasă pre
văzută cu o cofetărie cu labora
tor propriu.

în catedralele subterane ale 
vechii saline, la o adîncime de 
circa 200 de metri, s-a deschis 
sanatoriul de boli astm-bronșice, 
unde se pot trata pe serie 100 de 
bolnavi. Aici există o sală de 
odihnă, cu paturi confortabile, 
sală cu jocuri de șah, de 
ping-pong. Si sînt in curs de

amenajare terenuri de handbal 
și de volei.

Bolnavii șl sutele de vizita
tori din tară si de peste hotare 
care coboară in salină pot vizita 
și interesanta expoziție de 
sculptură în sare. Aici se află 
masivele busturi ale lui Decebal 
și Traian, al lui Emlnescu, arme 
de luptă ale dacilor, basorelie
furi cu teme istorice.

La Slănic Prahova s-au plan
tat recent peste 700 000 de flori, 
precum și arbori, arbuști orna
mentali în parcuri, pe marginea 
străzilor. S-a pus la dispoziția 
turiștilor — pentru reconfortan
te băi de sare — ștrandul Baia 
Verde, amenajat aproape in în
tregime prin munca patriotică a 
cetățenilor.

Există în această stațiune și 
un interesant muzeu al sării. El 
a fost îmbogățit cu noi și inedite 
mărturii ale vieții și luptei ce
lor care trudeau cîndva în oc
nele de sare ale Slănicului. Mu
zeul este deschis permanent. 
(Constantin Căpraru).

• BIOTRON. Un eom- 
plex de săli climatizate, desti
nat diferitelor tratamente medi
cale, a fost construit în apropie
rea Moscovei. în momentul de 
față, acest centru, denumit bio- 
tron, se află In probe tehnolo
gice. Accesul in acest complex 
medical este asigurat printr-o 
ecluză care izolează complet in
terioarele, asigurînd, la coman
dă, climatul caracteristic dintr-o 
zonă geografică sau alta a glo
bului. Biotronul este construit 
dintr-o cutie metalică de mari 
proporții, acoperită cu un strat 
gros de beton. Pereții celor două 
saloane ale sale, avind contact 
permanent cu pămintul, repre
zintă un fel de ecrane protec
toare împotriva cimpului elec
tromagnetic. Legătura prin ra
dio și televizor cu personalul de

Îngrijire creează condiții optime 
de tratament. Pacienții primesc 
medicamente și hrană prin mici 
ecluze instalate in pereți. O a- 
paratură complexă — de condi
ționare, purificare, răcire, încăl
zire, hidratare a aerului — stă 
la dispoziția specialiștilor, pen
tru a crea climatul cel mai in
dicat, în funcție de tratamentul 
prescris. Biotronul este folosit, 
de asemenea, pentru antrena
mente sportive, precum și pen
tru testarea persoanelor ce ar 
urma să lucreze in condiții de 
climă neobișnuite.

• DRUMURI DIN 
MATERIAL PLASTIC. In 
viitor, străzile și șoselele vor 
putea fi „asfaltate" cu material

plastic — mai precis, cu folii 
speciale pe bază de PVC, care 
se lipesc ne suprafața străzii. 
La capătul a patru ani de probe 
sl testări, „asfaltul sintetic", re
alizat de un grup de specialiști 
francezi, a dovedit calități ce-1 
recomandă producției de serie. 
Avantajele acestor folii sînt 
multiple : aplicarea lor pe șose
le nu este dependentă de starea 
vremii, sint foarte rezistente și 
ușor manevrabile, ceea ce per
mite intervenții prompte pentru 
refacerea drumurilor.

• MUZEUL POȘTEI 
din capitala R.D. Germane s-a 
îmbogățit cu o nouă secție ce i- 
lustrează, pe baza a 50 de ex
ponate, etapele cele mai impor
tante ale dezvoltării telegrafiei

țări cultural-artistice, premiera 
unui nou spectacol : „Unde zbori, 
Sperie-Ciori ?“ de Alecu Po- 
povici. (FI. Dinu). ® CLUJ. La 
Universitatea „Babeș-Bolyai" din 
Cluj-Napoca au avut loc lucră
rile Colocviului național de fi
zică a corpului solid, la care au 
participat cadre didactice, cer
cetători, studenți, specialiști din 
producție, de Ia 
profil, din localitate 
din întreaga țară. 
Mureșan). • SIBIU. 
se desfășoară, sub 
Festivalului național
României", ediția 1978 a festiva
lului folcloric „Cînt și joc pe Hîr- 
tibaci". La Casa de cultură a sin
dicatelor din Sibiu a avut loc cea 
de a V-a sesiune anuală de comu
nicări științifice a clubului „Uni
vers 20“ dedicată, de astă dată, 
temei „Viața în Univers". (Ni
colae Brujan). • CARAȘ-SEVE-

RIN. La Casa de cultură a sin
dicatelor din Reșița s-a desfășu
rat cea de-a 5-a ediție a festiva
lului interjudețean al filmului de 
amatori „Ecran 5“. La Institutul 
de subingineri din Reșița au avut 
loc un simpozion pe teme de su

institutele de 
precum și 

(Alexandru 
La Agnita 
însemnele 
„Cîntarea

dură și o sesiune de comunicări 
științifice. De asemenea, cenaclul 
„Politehnica artelor" al studen
ților reșițeni, recent înființat, a 
prezentat cel de-al doilea spec
tacol al său, în colaborare • cu 
membrii cenaclului „M“ al Fa
cultății de mecanică din Timi
șoara. (Nicolae Cătană). ® TI
MIȘ. „Carte frumoasă, carte rară, 
carte valoroasă" este titlul expo
ziției de bibliofilie, organizată în 
localul Universității din Timișoa

ra de către cercul de specialitate 
al Facultății de filologie. Sala 
„Modex" a găzduit al treilea fes
tival de montaje sonorizate, des
fășurat sub egida filialei Banat 
a Asociației artiștilor fotografi. 
La galeriile „Helios" din orașul 
de pe Bega s-a deschis expoziția 
de pictură Simion Lucaciu. (Ce
zar Ioana). ® COVASNA. în o- 
rașul Sfintu Gheorghe și la Tîrgu 
Secuiesc au avut loc sim
pozioane pe tema : „Dezvoltarea 
economico-socială a patriei ; 
dezvoltarea multilaterală a ju
dețului Covasna în ultimii 10 
ani", la care au participat cadre 
de conducere din unitățile eco
nomice, lectori și propagandiști 
din întreprinderi, economiști. Au 
prezentat referate lectori ai C.C. 
al P.C.R. și activiști ai Comite
tului județean Covasna al P.C.R. 
(Tbmori Geza). • TULCEA. La

secția de istorie a muzeulu* 
„Delta Dunării" din Tulcea a 
avut loc vernisajul expoziție' 
„100 de ani de presă tulceană". 
La galeriile de artă „Dacia" din 
Tulcea a fost deschisă expoziția 
graficianului Ștefan Găvenea și a 
pictorului Ștefan Știrbu. Comite
tul județean de cultură și educa
ție socialistă a organizat în ora
șul Macin un schimb de experi
ență pe tema „Festivalul natio
nal «Cîntarea României» — ca
dru fertil de intensificare a acti
vității politico-ideologice și cul
tural-artistice". (E. Mihăilescu). 
• MUREȘ. Cu prilejul celei 
de-a șaptea reuniuni naționale 
de imunologie, filiala U.A.P. și 
Muzeul de artă din Tg. Mureș 
au deschis — în holul hotelului 
„Sovata" din stațiunea Sovata 
— o expoziție de artă plastică 
contemporană. (Gh. Giurgiu).

în ultimii 150 de ani. Se află ex
puse aici, alături de un turn de 
emisie din lemn, primul aparat 
Morse, construit în 1837, și pri
mul telegraf electric. Nu lipseș
te nici tehnica cea mai moder
nă de transmitere a informației 
la distanță folosită azi in R.D.G.

• EVOLUȚIA CREIE
RULUI OMENESC. Pe 
baza unui mare volum de date 
statistice, doi neurofiziologi en
glezi au urmărit evoluția creie
rului omenesc pe parcursul mai 
multor decenii. Ei au ajuns la 
concluzia că in perioada 1860— 
1940 greutatea medie a creieru

lui a sporit : la bărbați — de la 
1 372 la 1 424 grame, iar la femei 
de la 1 242 la 1 265 grame. De 
remarcat că, in intervalul de 
timp 1860—1900, greutatea creie
rului la femei a rămas staționa
ră, pentru ca după aceea ritmul 
de creștere să devină aproape 
egal cu cel înregistrat la băr
bați, respectiv 0,6 gr pe an. 
Cercetătorii britanici conchid că 
rezultatele obținute de ei ates
tă o evoluție rapidă a greutății 
creierului omenesc.

• SĂRBĂTOAREA GE
MENILOR. în diferite țări 
ale lumii au loc adesea întil-

niri ale gemenilor. Una dintre 
cele mai interesante manifestări 
de acest gen s-a desfășurat cu 
cîtva timp în urmă în Elveția. 
Astfel, la Berna s-au întîlnit 
1 500 de gemeni. Cei doi decani 
de virstă ai „sărbătorii gemeni
lor" pășiseră în al 90-lea an de 
viață, în timp ce „mezinii" abia 
împliniseră trei luni de zile. In 
pofida acestor decalaje de virstă, 
întîlnirea a fost cit se poate de 
reușită.

• SPRE ERADICAREA 
VARIOLEI. Organizația Mon
dială a Sănătății (O.M.S.) consi
deră — intr-un raport dat pu
blicității la Geneva — că pînă 
in 1980 variola va fi eradicată 
în lume. De altfel, se arată în 
raportul O.M.S., eradicarea bolii

a fost anunțată în cea mai mare 
parte a regiunilor globului, eu 
excepția a 31 de țări, mai ales 
din estul Africii, unde însă su
pravegherea și controalele sa
nitare s-au intensificat. O co
misie internațională de experți 
vă fi instituită în curind la ni
vel mondial pentru efectuarea 
de controale șl confirmarea era
dicării maladiei în următoarele 
24 de luni.

• „TUTUNUL Șl TI
NERII". 46 la sută din tinerii 
francezi în virstă de 12—18 ani 
fumează, în timp ce la adulți 
acest procent este de numai 40 
la sută. S-a constatat că în ulti
ma vreme obiceiul de a fuma se 
manifestă la o virstă din ce în 
ce mai fragedă : în prezent, el

apare pe la 14 ani și jumătate, 
în timp ce cu șase ani în urmă 
el apărea la 17 ani sau mai tîr- 
ziu. Tinerii sint - adesea mari 
fumători : la 16 ani și jumătate, 
15 la sută din băieți fumează 
zilnic mai mult de 15 țigări, iar 
un an mai tîrziu această canti
tate se dublează. Și în rândul 
fetelor se constată același feno
men, dar ceva mai atenuat. Da
tele de mai sus explică amploa
rea campaniei antifumat inițiată 
în Franța de un comitet specia
lizat din cadrul Ministerului Să
nătății. Campania, avînd ca 
temă „tutunul și tinerii", care 
durează din aprilie pină în oc
tombrie, se va desfășura la tele
viziune și prin intermediul afi
șelor, fiind însoțită, totodată, de 
o vastă acțiune la nivel regio
nal de explicare a nocivității 
fumatului. . ,
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INTERVIU! ACORDAT DE PREȘEDINTELE 
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)

contribuția adusă la dezvoltarea ge
nerală a societății. ,

Am menționat deja că, în acest 
cincinal, retribuția va crește cu peste 
32 la sută. Totodată, avem în vedere 
să creăm o formă nouă de participare 
a oamenilor muncii la beneficii. O 
parte din beneficiile realizate de în
treprindere vor rămîne acesteia, atît 
pentru dezvoltarea activității proprii, 
cit si pentru a fi repârtizată persona
lului. în raport cu participarea la ac
tivitatea unității economice respecti
ve. în felul acesta cointeresăm mai 
strîns oamenii muncii din fiecare uni
tate in buna desfășurare a activității 
economice — în calitatea lor de pro
prietari comuni ai mijloacelor de pro
ducție. de producători și în același 
timp de beneficiari directi a tot ceea 
ce se realizează. Astfel, pe lingă re
tribuția directă, oamenii muncii vor 
putea beneficia sl de o parte din be
neficiile ce se realizează în între
prindere.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, în acest an România 
sărbătorește împlinirea a 60 de 
ani de la făurirea statului natio
nal unitar. Ce a însemnat pentru 
poporul român solutionarea pro
blemei naționale ?

RĂSPUNS : Procesul de formare a 
națiunii române și a statului națio
nal unitar a fost foarte îndelungat 
Si greu. El are în urmă o perioadă 
de sute de ani de luptă împotriva 
dominației străine. In 1859 s-a reali
zat statul național — ca urmare a 
unirii a două din principatele româ
ne — care și-a dobîndit neatîrnarea 
prin războiul de independentă din 
1877. în urma primului război mon
dial. la care România a participat 
din dorința de a-și apăra indepen
denta și de a-si realiza deplina u- 
nitate națională, la sfîrșitul anului 
1918. prin hotărîrea maselor largi 
populare din Transilvania, prin voin
ța întregului popor, s-a înfăptuit sta
tul național unitar. Desigur, această 
victorie a fost favorizată de triumful 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie. precum și de prăbușirea im
periului austro-ungar. care, după cum 
se știe, a dus la formarea a nu
meroase state naționale independen
te în Europa centrală si de sud-est, 
inclusiv la realizarea statului națio
nal unitar român.

Odată cu aceasta, pe teritoriul 
României au rămas naționalități ma
ghiare, germane, sîrbe și, într-o pro
porție mai mică, alte naționalități. Nu 
doresc să mă refer la perioada din
tre cele două războaie mondiale, cînd 
politica cercurilor conducătoare ro
mânești a determinat multe abuzuri, 
discriminări și inegalități față de 
naționalități. Menționez însă că parti
dul comunist, alte forțe democrati
ce progresiste care existau în Româ
nia s-au pronunțat întotdeauna îm
potriva oricăror discriminări de or
din național, rasial, religios si de 
altă natură, pentru deplina egalitate 
în drepturi a tuturor cetățenilor pa
triei. fără nici o deosebire, si au 
desfășurat o activitate susținută îm
potriva abuzurilor regimului bur- 
ghezo-moșieresc.

Odată cu trecerea la construcția 
socialistă, problema națională s-a re
zolvat în mod democratic, asigurîn- 
du-se tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, deplină e- 
galitate în drepturi în toate dome
niile. Aceste drepturi sînt înscrise în 
Constituția tării, in toate legile tă
rii. Ele sint înfăptuite în viată prin 
dezvoltarea economică a forțelor de 
producție în toate zonele tării, creîn- 
du-se condiții ca toți cetățenii să poa
tă avea asigurate locuri de muncă, 
prin realizarea retribuției egale. în 
raport cu activitatea desfășurată, a 
tuturor oamenilor muncii, fără deo
sebire de naționalitate sau sex. Pen
tru aceeași muncă se primește a- 
ceeași retribuție în București, ca si 
in cele mai îndepărtate orașe sau co
mune. Oricine vizitează tara poate 
constata dezvoltarea puternică a in
dustriei. a agriculturii și altor acti
vități economico-sociale în toate zo
nele și. legat de aceasta, condiții pen
tru desfășurarea largă a vieții cul
turale. intelectuale a tuturor cetățe
nilor. întregul învățămînt este gra
tuit. Am generalizat învățămîntul o- 
bligatoriu de 10 ani. iar pînă în 1990 
vom aiunge la generalizarea liceu
lui.

în învătămîntul general, ca si în 
licee, fiecare naționalitate poate în
văța în limba proprie. De asemenea, 
există și institute de învățămînt su
perior în limba maghiară. în care ti
nerii pot învăța în limba maternă. 
Numărul școlilor în limba maghiară 
si germană este proporțional cu nu
mărul populației, asigurind baza ne
cesară ca fiecare să poată învăța in 
limba proprie. Se editează un mare 
număr de manuale, precum si cărți 
de toate felurile. în limbile națio
nalităților conlocuitoare. Apar ziare 
și reviste în limbile naționali
tăților conlocuitoare. Avem, pen
tru aceste populații. 14 teatre, din
tre care 10 în limba maghiară. 3 în 
limba germană si unul în idiș. Se 
poate spune deci că am realizat în 
România condiții pentru egalitatea 
deplină în drepturi, pentru partici

parea tuturor cetățenilor fără deo
sebire de naționalitate la întrea
ga activitate economico-socială și 
culturală, inclusiv la conducerea 
statului. Naționalitățile sînt re
prezentate în organele de conducere 
ale tării. în Marea Adunare Naționa
lă, în guvern. în conducerea parti
dului și a organizațiilor de masă, în 
Consiliile populare, practic în toate 
sectoarele. Așa cum am mai declarat, 
am dori ca în toate țările naționali
tățile să 'se bucure cel puțin de a- 
celeași drepturi ca în România 1

ÎNTREBARE : Cum aprecinți, 
domnule președinte, convorbiri
le pe care le-ati avut recent în 
Statele Unite și. în lumina ulti
melor evoluții ale situației in
ternaționale — Orientul Apro
piat. Cornul Africii — relațiile 
Est-Vest ? Considerați că există 
astăzi condiții pentru o soluție 
globală de pace în Orientul A- 
propiat ?

RĂSPUNS : Vizita pe care am efec- 
tuat-o în luna aprilie în Statele 
Unite ale Americii, convorbirile pe 
care le-am avut cu președintele 
Carter, cu alti membri ai adminis
trației, cu cercuri largi ale oameni
lor de afaceri, cu cercuri politice, ști
ințifice și culturale au evidențiat atît 
raporturile bune existente între 
România și Statele Unite, cît si do- 
rinta reciprocă de a acționa. în vii
tor, în direcția extinderii relațiilor în 
toate domeniile. De altfel, comunica
tul. Declarația comună pe care am 
semnat-o împreună cu președintele 
Carter confirmă această dorință a 
României si Statelor Unite. Pot afir
ma că, într-adevăr, vizita a consti
tuit un moment important în dezvol
tarea relațiilor dintre România și 
Statele Unite ale Americii.

Desigur, pe lingă discuțiile purtate 
în problemele bilaterale, am avut 
discuții si schimburi de vederi asu
pra unui cerc larg de probleme in
ternaționale, cum sînt problemele 
securității europene, ale dezarmării, 
noii ordini economice internaționale, 
cde privind unele zone de încordare 
și conflicte, ca. de pildă. în Orientul 
Mijlociu și în Africa. Este evident 
că asupra unora din aceste probleme 
există abordări deosebite, tinînd sea
ma de pozițiile deosebite ale tarilor 
noastre. Cu toate acestea, am ajuns 
la concluzia că trebuie întreprinse 
eforturi pentru solutionarea pe calea 
tratativelor a problemelor litigioase, 
în conformitate cu interesele tuturor 
statelor.

în ce privește problemele Orientu
lui Mijlociu, considerăm că situația 
existentă menține pericolul unor noi 
încordări care pot duce la agravarea 
conflictului, cu consecințe profund 
negative, în același timp, după pă
rerea noastră, există, posibilitatea 
realizării unei păci trainice si drepte 
în această zonă. Noi am apreciat și 
apreciem vizita președintelui Sadat 
în Israel ca un eveniment de impor
tantă istorică ce a impulsionat pro
cesul de pace, a adus multe clarifi
cări în poziția internațională a mul
tor state : trebuie să spun că aceasta 
a grăbit însuși procesul dfe clarifica
re în Israel. în ciuda faptului că răs
punsul Israelului, al premierului 
Begin, nu a fost la înălțimea iniția
tivei președintelui Sadat, că Israelul 
se situează încă pe poziții rigide, care 
au împiedicat obținerea unor rezul
tate concrete, cred că procesul de 
pace va continua. Trebuie să se facă 
totul pentru a se asigura atît con
tinuarea negocierilor dintre Egipt și 
Israel, cît și crearea cadrului interna
tional corespunzător — eventual prin 
reluarea Conferinței de la Geneva — 
care să permită participarea la ne
gocieri a Siriei, a Iordaniei si. de
sigur, a palestinienilor, reprezentati 
prin O.E.P., organizația ce reprezintă 
în modul cel mai real si autentic po
porul palestinian.

în aceste condiții, cu toate obsta
colele care mai trebuie depășite, con
sider că se poate aiunge la realizarea 
unei păci globale care să ducă la re
tragerea Israelului din teritoriile 
arabe ocupate în urma războiului din 
1967, la recunoașterea dreptului la 
autodeterminare al poporului palesti
nian — inclusiv a dreptului de a-și 
constitui un stat propriu — și. tot
odată. la stabilirea unor relații de 
colaborare pașnică între toate țările, 
la asigurarea integrității și suverani
tății fiecărui stat.

ÎNTREBARE: Sîntem în preaj
ma întrunirii sesiunii speciale a 
Adunării Generale a Organiza
ției Națiunilor Unite pentru dez
armare. tntrucît dumneavoas
tră, domnule președinte, ati ex
primat de mai multe ori dorința 
de a se adopta măsuri concrete 
și eficiente în acest domeniu, 
care sint propunerile pe care le 
va prezenta România la această 
sesiune ?

RĂSPUNS : România consideră că 
înarmările, care au atins proporții 
uriașe, constituie un pericol deosebit 
de grav atît pentru pacea si securita
tea întregii omeniri, cît si pentru 
dezvoltarea economico-socială. pentru 
ridicarea bunăstării popoarelor. De 
aceea, ne-am pronunțat si ne pro
nunțăm cu toată fermitatea pentru 
trecerea la dezarmare. în primul rînd

la dezarmarea nucleară. Am spriji
nit si. într-un anumit sens, sîntem 
printre inițiatorii Convocării Adună
rii Generale a Organizației Națiuni
lor Unite. De aceea, am dori ca se
siunea specială care va începe în 
curînd să marcheze o cotitură în 
direcția dezarmării. înțelegem bine 
că în această direcție nu se vor pu
tea adopta hotărîri prin care să se 
treacă imediat la dezarmare : dar 
considerăm că se pot lua hotărîri de 
orientare, de principiu, că se- poate 
crea un cadru organizatoric care să 
permită înfăptuirea în practică, in 
următorii ani, a unor măsuri în di
recția dezarmării.

Chiar în aceste zile vom publica 
o hotărîre a partidului nostru cu pri
vire la problemele dezarmării. Avem 
în vedere să propunem ca Adunarea 
Generală să ceară tuturor sta
telor să înghețe — ca să spun așa — 
înarmările si efectivele militare 
la nivelul acestui, an și să treacă, 
în următorii ani — în prima etapă, 
pină în 1985 ----  la o reducere, de
cel puțin 10—15 la sută a cheltuieli
lor militare, a efectivelor și arma
mentelor. Noi apreciem că sumele 
care ar rezulta prin aplicarea aces
tor măsuri ar putea fi cheltuite, 
într-o proporție de circa 50 la sută 
de. către fiecare stat, pentru dezvol
tarea sa economică și ridicarea ni
velului de trai al propriului popor, 
iar 50 la sută ar putea fi alocate 
pentru țările în curs de dezvoltare, 
în primul rînd pentru cele care au 
un venit național pe locuitor de 
500—600 de dolari.

Desigur, propunerile noastre se re
feră și la desființarea blocurilor mi
litare, lichidarea bazelor militare 
străine, retragerea trupelor străine 
de pe teritoriile altor state, la anga
jamentul de a nu se folosi armamen
tul nuclear, de a se acționa pentru 
ca toate problemele litigioase dintre 
state să se soluționeze prin tratative, 
precum și la alte măsuri. Dorim ca 
sesiunea să ducă la întărirea încre
derii, să constituie o afirmare a do
rinței popoarelor, a statelor, de a se 
trece la măsuri practice în direcția 
dezarmării.

Sîntem gata să conlucrăm în 
această privință cu toate statele ; 
sperăm că, în acest sens, colaborarea 
dintre România și Italia va contribui 
la obținerea unor rezultate pozitive.

ÎNTREBARE : Care este pă
rerea dumneavoastră privind 
așa-numitul eurocomunism și 
cum trebuie interpretat mesa
jul pe care Partidul Comunist 
Român l-a trimis Partidului Co
munist din Spania ?

RĂSPUNS : Așa cum am mai men
ționat și în alte împrejurări, noi pri
vim noțiunea de eurocomunism ca 
o afirmare a dorinței unor partide 
comuniste din Europa occidentală de 
a acționa pentru soluționarea proble
melor economico-sociale și dezvolta
rea democratică, spre socialism, a 
țărilor respective pe o cale proprie, 
care să țină seama de condițiile is
torice concrete, de tradițiile popoare
lor respective.

Este evident că unele au fost con
dițiile din România, si altele sînt, 
spre exemplu, cele din Italia, Franța, 
Spania și așa mai departe. Nu se 
pot copia și nu se pot repeta în 
nici un fel. de către partidele din 
aceste țări, formele în care s-a tre
cut la socialism în România. Desi
gur. sînt unele principii generale,'ca, 
de pildă, necesitatea echității Si drep
tății sociale, care trebuie oricum în
făptuite. în orice condiții, dar for
mele în care se realizează acestea 
nu pot fi identice pentru că există 
deosebiri în dezvoltarea acestor țări. 
Pornind de aici, noi considerăm că 
felul în care unele partide din Eu
ropa occidentală abordează proble
mele corespunde condițiilor în care 
popoarele respective trăiesc, tine 
seama de realitățile acestor popoare. 
De altfel, noi nici nu concepem că 
un partid, cu atît mai mult un partid 
comunist, ar putea duce o altă poli
tică decît aceea care corespunde in
tereselor poporului respectiv, care 
asigură întărirea independenței și su
veranității țării, condiții tot mai bune 
de viață pentru oamenii muncii, 
participarea lor directă la conducerea 
societății, la făurirea propriului 
viitor.

Astfel înțeleg eu noțiunea de euro
comunism. Nu pot decît să apreciez 
eforturile de a găsi soluționarea co
respunzătoare a problemelor com
plexe ce preocupă diferite state, cît 
și a necesității stabilirii unor relații 
noi între popoare, bazate pe egali
tate și respect al independenței, a 
securității și păcii în Europa și în 
întreaga lume.

în acest sens trebuie privit și me
sajul pe care Partidul Comunist Ro
mân l-a adresat Congresului Parti
dului Comunist din Spania.

ÎNTREBARE : V-ați expri
mat, domnule președinte, indig
narea față de asasinarea bar
bară a lui Aldo Moro și ați con
damnat de numeroase ori, in 
trecut, fenomenul trist al tero
rismului. V-aș ruga să sinteti
zați poziția României față de 
acest grav fenomen care este 
terorismul.

RĂSPUNS : L-am cunoscut perso
nal pe Aldo Moro. Am apreciat in 
mod deosebit onestitatea și integrita
tea sa, preocuparea sa pentru dez
voltarea democratică a Italiei, pentru 
realizarea unor relații noi, democra
tice între popoare. în acest cadru, am 
apreciat contribuția pe care el a 
adus-o la dezvoltarea relațiilor de 
prietenie dintre România și Italia.

De aceea, asasinarea mișelească, 
într-adevăr barbară, a lui Aldo 
Moro, mi-a produs mie și poporului 
român o profundă indignare și deza
probare. Am condamnat acest act, 
care este cu totul de neînțeles și 
care trebuie blamat cu toată forța.

în ce privește problema teroris
mului în general, întotdeauna parti
dul nostru comunist, mișcarea noas
tră revoluționară au dezaprobat și 
condamnat actele de teroare, sub 
orice formă s-au manifestat. Teroris
mul nu poate constitui în nici o îm
prejurare o formă a luptei politice. 
Indiferent de problemele care tre
buie soluționate într-o țară sau alta, 
calea terorismului nu poate decît să 
complice și, pînă la urmă, să împie
dice rezolvarea problemelor. Noi 
considerăm că fenomenul terorismu
lui, care s-a manifestat și s-a accen
tuat în ultimii ani, trebuie dezapro
bat si condamnat cu toată hotărîrea. 
Desigur, trebuie analizate cauzele a- 
cestui fenomen pentru a se acționa 
în direcția înlăturării lor, dar. indi
ferent de aceasta, acțiunile teroriste 
nu pot fi în nici un fel justificate și 
aprobate.

ÎNTREBARE : In curînd,
domnule președinte, vă veți 
duce in China, în Coreea de 
nord și în alte țări asiatice. 
Care este scopul acestor vizite 1

RĂSPUNS : Vizita pe care urmea
ză să o fac în R.P. Chineză. R.P.D. 
Coreeană, Vietnam, Laos și Kampu- 
chia se înscrie în preocuparea 
României de a dezvolta relații cu 
toate țările socialiste, cu toate sta
tele lumii. Este o vizită de prietenie, 
care are drept scop să identifice noi 
posibilități de dezvoltare a colaboră
rii bilaterale, în diferite domenii, cu 
țările respective și, desigur, de a face 
un schimb de păreri asupra diferi
telor probleme ale vieții internațio
nale, de a întări conlucrarea și cola
borarea pentru soluționarea lor în 
mod democratic, în interesul păcii și 
colaborării internaționale.

ÎNTREBARE : Cum apreciați 
raporturile dintre Italia și 
România ? Ce considerați că ar 
trebui făcut pentru a le dezvolta 
în continuare atît pe plan poli
tic, cît și economic, cultural și 
al raporturilor umane ?

RĂSPUNS : Aș dori să menționez 
cu satisfacție că relațiile dintre 
România și Italia au cunoscut in 
ultimii ani un progres continuu. 
De altfel. Italia ocupă unul din pri
mele locuri în schimburile economice 
internaționale ale României. Cu toa
te acestea, considerăm că există încă 
multe posibilități, atît pentru extin
derea schimburilor comerciale, cît 
mai cu seamă pentru realizarea unei 
cooperări mai largi în producție, in
clusiv sub formă de societăți mixte ; 
avem în vedere să trecem la realiza
rea unor asemenea acțiuni împreună 
și cu alte state, îndeosebi cu țările 
in curs de dezvoltare.

în același timp, avem rezultate 
bune și sînt perspective de extinde
rea colaborării în domeniul științei si 
culturii, de intensificare a contacte
lor de tot felul, inclusiv între cetățe
nii țărilor noastre. Ceea ce am reali
zat pînă acum asigură extinderea în 
continuare a colaborării, avînd în 
vedere, desigur, și multe lucruri co
mune din trecutul istoric și din pre
zentul țărilor noastre. Deși România 
și Italia aparțin încă unor blocuri 
militare diferite, cred că aceasta nu 
poate constitui o piedică pentru 
extinderea colaborării în toate do
meniile. Apropierea dintre popoare, 
inclusiv în domeniul culturii, poate 
constitui un factor important în de
pășirea stărilor de încordare, în 
realizarea unei politici de egalitate 
și colaborare între toate statele 
lumii.

ÎNTREBARE : Acum, cînd po
porul italian este îndurerat de 
pierderea lui Aldo Moro. doriți 
să transmiteți un mesaj poporu
lui italian ?

RĂSPUNS : Așa cum am mai men
ționat. dezaprobăm și condamnăm a- 
sasinarea mișelească a lui Aldo Moro. 
împărtășim durerea poporului prie
ten italian pentru această pierdere. 
Ne exprimăm însă încrederea că po
porul italian, forțele democratice ale 
țării vor ști să depășească acest mo
ment greu, întărind colaborarea și 
unitatea în lupta pentru lichidarea 
acestor fenomene, acționînd pentru 
dezvoltarea democratică a Italiei, 
pentru condiții tot mai bune de viață 
și de afirmare a poporului.

Odată cu exprimarea sentimente
lor de compasiune pentru poporul 
italian și familia lui Aldo Moro, urez 
întregului popor italian succes în 
dezvoltarea sa economico-socială, 
bunăstare și fericire I

moscova; întrevederi sovieto-mexicane
MOSCOVA 17 (Agerpres). — La

Moscova au început joi convorbirile 
dintre Leonid Brejnev, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., Aleksei Kosîghin, președin
tele Consiliului de Miniștri, Andrei 
Gromîko, ministrul afacerilor ex
terne, și președintele Mexicului, Jose

Lopez Portillo, care a sosit în aceeași 
zi intr-o vizită oficială în capitala 
sovietică, la invitația Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S. și a gu
vernului sovietic. Părțile abordează 
o amplă gamă de probleme intere- 
sînd cele două țări — informează 
agenția T.A.S.S.

ITALIA

Măsuri destinate combaterii acțiunilor teroriste

BERNA

ÎNTÎLNIRE PRIETENEASCĂ
BERNA 17 (Agerpres). — Miercuri, 

tovarășul Ștefan Mocuta. membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. prlm-secreitar 
al Comitetului județean Cluj al 
P.C.R.. care a reprezentat Partidul 
Comunist Român la cel de-al XI-lea 
Congres al Partidului Elvețian al 
Muncii, a avut o întilnire priete
nească cu secretarul general al 
P.E.M., tovarășul Armand Magnin. cu 
alti membri ai conducerii acestui 
partid.

Cu acest prilej, din partea tova
rășului Nicolae Ceausescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, a fost transmis tovarășului 
Armand Magnin un mesaj de 
calde felicitări cu prilejul alegerii 
sale în funcția de secretar general 
al P.E.M.. împreună cu cele mai 
bune urări de sănătate si noi succese 
în activitate.

Tovarășul Armand Magnin a rugat 
să se transmită tovarășului Nicolae 
Ceausescu mulțumirile sale sincere 
pentru urările adresate, precum si 
un mesaj de prietenie, sănătate si 
succese în opera de construire a noii 
orinduiri în România.

în cursul întilnirii s-a procedat la 
o informare reciprocă privind pre
ocupările actuale ale celor două 
partide si au fost abordate aspecte 
ale situației mișcării comuniste si 
muncitorești internaționale.

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

La întilnire au fost prezent! Dan 
Enăchescu. ambasadorul României la 
Berna, si ambasadorul Constantin 
Ene, reprezentantul permanent al 
tării noastre pe lingă organizațiile 
internaționale din Geneva.

BUDAPESTA

Convorbiri 
româno-ungare 
BUDAPESTA 17 (Agerpres). — O 

delegație de specialiști in domeniul 
cercetării științifice si dezvoltării 
tehnologice din Republica Socialistă 
România, condusă de Ion Ursu, pre
ședintele Consiliului National pentru 
Stiintă si Tehnologie, a sosit la 
Budapesta, la invitația lui Pali 
Lenard. președintele Comitetului Na
țional pentru Dezvoltare Tehnică al 
R. P. Ungare.

în aceeași zi. delegațiile română 
si ungară au analizat modul în care 
s-au realizat prevederile olanului de 
colaborare dintre cele două organe in 
domeniul cercetării științifice, dez
voltării tehnologice si introducerii 
progresului tehnic pe anii 1976—1977.

Participarea României

„SINT NECESARE MASURI PRACTICE
A

PENTRU STĂVILIREA CURSEI ÎNARMĂRILOR
Declarațiile secretarului general al O.N.U

NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres). 
— într-un interviu acordat în preaj
ma deschiderii lucrărilor sesiunii spe
ciale a Adunării Generale a O.N.U. 
consacrate dezarmării, secretarul ge
neral al Națiunilor Unite. Kurt 
Waldheim, s-a referit la pericolele 
majore pe care le reprezintă cursa 
modernă a înarmărilor și la necesi
tatea adoptării, la viitorul forum al 
dezarmării, a unor măsuri practice de 
stăvilire a competiției militare si de 
dezarmare, în primul rînd de dezar
mare nucleară.

Kurt Waldheim a apreciat că. pen
tru a deveni viabil, procesul actual 
de destindere necesită completarea 
destinderii politice cu destinderea 
militară, prin măsuri concrete de 
dezarmare. Asemenea măsuri ar avea, 
între altele, un efect pozitiv asu
pra întăririi încrederii și îmbunătă
țirii climatului politic mondial. Se
cretarul general al O.N.U. a arătat 
că actualele eforturi. întreprinse în 
principal de puterile nucleare, pen
tru punerea la punct a unor noi arme 
sofisticate, intre care bomba cu neu
troni. „sînt lipsite de sens", deoare
ce aceste state posedă deja o uriașă 
canacitate distructivă.

Referindu-se la sarcinile sesiunii 
speciale. Kurt Waldheim a apreciat 
că misiunea ei principală rezidă in 
mobilizarea eforturilor guvernelor 
pentru depășirea impasului in care se 
află de mai multi ani negocierile 
dezarmare.

Kurt Waldheim ș-a referit, de 
semenea. la importanta pe care 
avea-o promovarea unor acorduri 
gionale de dezarmare, de natură să 
contribuie la întărirea păcii și secu
rității în unele zone, cum sînt 
ca. Orientul Mijlociu si Asia de 
Est.

armamentelor depășesc 400 miliarde 
dolari. Lazar Moisov a relevat tot
odată că jumătate din aceste cheltu
ieli sînt alocate dezvoltării a noi 
arme. Dar numai această sumă este 
suficientă pentru a satisface necesi
tățile de hrană ale tuturor oameni
lor înfometați din întreaga lume — 
a declarat diplomatul iugoslav.

de

Afri- 
Sud-

Pre-BELGRAD 17 (Agerpres). — 
ședințele celei de-a XXXII-a sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U.. Lazar 
Moisov. a declarat la Belgrad, la o 
conferință de presă cu ziariștii străini, 
că apropiata sesiune specială a O.N.U. 
va permite tuturor țărilor să discute 
problemele privind dezarmarea. Ară- 
tînd că atît tratativele S.A.L.T.. cît și 
negocierile din cadrul Comitetului 
pentru dezarmare de la Geneva si 
cele de la Viena. privind reducerea 
trupelor și armamentelor în Europa 
centrală, fie că s-au aflat în impas, 
fie că au ajuns Ia acorduri margi
nale. Moisov a declarat că ..a sosit 
timpul să se facă ceva".

Reamintind că actualele cheltuieli 
anuale pentru înarmare și stocare a

Parlamentul portughez a aprobat un proiect de lege 
prezentat de Partidul Comunist

ROMA 17 (Agerpres). ■ — Camera 
Deputaților a Italiei a aprobat marți 
seara, cu 436 voturi pentru și 56 îm
potrivă, un decret de lege cuprin- 
zind măsuri destinate combaterii ac
țiunilor teroriste. Prin această deci
zie. decretul a intrat definitiv în vi
goare. deoarece a fost aprobat ante
rior și de cealaltă cameră a Parla
mentului italian, Senatul.

Sint prevăzute, între altele, spori
rea pedepselor aplicate autorilor de 
acte teroriste, precum și sancționarea 
cu închisoare pe viață «a autorilor 
răpirilor de persoane în cazul în care 
victima și-a pierdut viața. Decretul 
lege prevede, pe de altă parte, ca 
în cazuri de flagrant delict intero
gatoriul acuzatului să se poată face 
și în absența unui avocat.

vizînd lichidarea
LISABONA 17 (Agerpres). — Par

lamentul portughez a adoptat un 
proiect de lege prezentat de Partidul 
Comunist vizind lichidarea analfabe
tismului în tară. Noua lege cere gu
vernului să elaboreze un plan națio
nal de eliminare a acestei grele moș
teniri a trecutului și să pună la dis
poziție alocațiile necesare.

analfabetismului
în cursul dezbaterilor din Aduna

rea Republicii s-a relevat că în mo
mentul de fată aproximativ 30 la 
sută din portughezii care au peste 
14 ani nu știu să serie și să citească. 
Un reprezentant al P.C. Portughez a 
calificat lichidarea analfabetismului 
drept indispensabilă pentru consoli
darea ordinii democratice si pentru 
dezvoltarea economică a tării.

BOLIVIA

în favoarea unității
LA PAZ 17 (Agerpres). — în ca

drul unei conferințe de presă la care 
au luat parte conducătorii principa
lelor formațiuni politice democrati
ce din Bolivia, fostul președinte al 
tării. Luis Adolfo Sites Salinas, a 
propus crearea unui front democra
tic. care să reunească toate partidele 
de stingă din tară. El a precizat că 
în perspectiva alegerilor preziden-

forțelor de stingă
țiale de la 9 iulie este necesară ela
borarea unei platforme politice, care 
să consemneze convergenta de prin
cipii a formațiunilor din alianța de
mocratică boliviană.

Adolfo Siles Salinas este, pînă în 
prezent, singurul candidat civil pen
tru alegerile prezidențiale de la 9 
iulie din Bolivia. El reprezintă „U- 
niunea Democratică și Populară".

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA

LONDRA 17 (Agerpres). — Repre
zentantul permanent al S.U.A. la 
O.N.U.. Andrew Young, s-a pronun
țat, într-un discurs rostit la Lon
dra. în favoarea dezarmării, subli
niind că la ora actuală cheltuielile 
pentru înarmări se ridică la 400 mi
liarde dolari pe an. Cel puțin o 
parte din această sumă, a spus el. ar 
trebui consacrată „vieții si dezvoltă
rii". adăugind că „oricît de minoră 
ar fi o schimbare ea ar putea avea 
o semnificație pentru lumea întrea
gă". El a apreciat că „multe din ță
rile care reusesc cel mai bine ne plan 
economic sînt cele care cheltuiesc cit 
mai puțin pentru armele mortii și 
distrugerii". în opinia sa. 15 miliarde 
de dolari din cele 400 cheltuite pe an 
pentru înarmare ar putea fi alocate 
anual în următorii 10 ani pentru dez
voltarea unor noi surse de energie, 
ca energia eoliană și cea hidraulică 
și pentru dezvoltarea resurselor de 
apă. iar alte 10 miliarde de dolari 
ar putea fi alocate anual pentru com
baterea maladiilor care reduc' media 
de viată a omului.

la Tîrgul internațional 
de primăvară 

de la Budapesta
BUDAPESTA 17 (Agerpres). — La 

Budapesta a avut loc miercuri des
chiderea oficială a Tîrgului interna
tional de primăvară pentru 
de investiții, manifestare la 
tara noastră participă pentru a 
oară.

Sase întreprinderi de comerț 
terior românești prezintă exponate 
din sectorul construcțiilor de mașini, 
printre care sisteme electronice de 
facturat . si contabilizat, echipament 
electric, aparate de măsură si control 
electrice si electronice, aparatai e- 
lectric de înaltă si ioasă tensiune, 
mașini-unelte. inclusiv cu comandă 
numerică, mijloace de transport auto, 
utilaj minier si petrolier, majorita
tea exponatelor românești constituind 
noutăti.
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LUANDA 17 (Agerpres). 
dru! unui interviu acordat 
angolez de radio. Joshua 
copreședinte al Frontului ----------
Zimbabwe, a reafirmat poziția aces
tei organizații care cere trecerea 
neîntirziată a puterii în mîinile po
porului Zimbabwe. El a arătat că în 
actualele condiții, cînd Ian Smith se 
cramponează de putere, numai inten
sificarea luptei armate poate aduce 
poporului Zimbabwe o independență 
reală.

„Un miliard de oameni trăiesc in sărăcie
Constatările unei oficialități americane

Directorul Agenției 
pentru dezvoltare in
ternațională a S.U.A., 
John Gilligan, a de
clarat că cei un mili
ard de oameni din ță
rile subdezvoltate, re- 
prezentînd aproape un 
sfert din populația 
globului, trăiesc într-o 
sărăcie cronică. în 
anul 2000 populația 
globului va ajunge la 
6,3 miliarde de 
meni. Nouă zecimi 
omenire va trăi 
țări subdezvoltate

oa- 
din 
în 
și.

dacă această situație 
nu se va schimba, ei 
vor trăi în condiții de 
foamete, degradare și 
violentă nemaivăzute. 
Azi. 700 milioane de 
oameni din țările sub
dezvoltate nu au su
ficientă hrană. 100 mi
lioane de copii sînt 
permanent înfometat!. 
Peste 15 milioane din
tre ei mor anual da
torită malnutritiel și 
diferitelor maladii.

Referindu-se la cuan
tumul redus al ajuto
rului S.U.A. pentru

ft

lumea a treia. John 
Gilligan a spus : „în
treg programul S.U.A. 
de ajutor economic 
acordat țărilor in curs 
de dezvoltare repre
zintă doar 0,25 la sută 
din produsul national 
brut al Statelor Unite. 
Azi. Departamentul 
Apărării cheltuiește 
anual 120 miliarde do
lari din fondurile fe
derale. Americanii ri
sipesc pentru hrana 
animalelor de casă cit 
se cheltuiește pentru 
ajutorul economic".

agențiile de presă transmit:
Convorbiri ungaro-polo- 

J|g# Miercuri, Jănos Kădăr, prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U., l-a pri
mit pe ministrul de externe al R. P. 
Polone, Emil Wojtaszek, aflat într-o 
vizită oficială de prietenie în 
R. P. Ungară. Ministrul polonez a 
fost primit, de asemenea, de pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Ungare, Gyorgy Lazar. în 
aceeași zi, ministrul polonez a în
ceput convorbirile cu omologul său 
ungar, Frigyes Puja.

Pactul amazonic.în capi' 
tala Venezuelei s-au deschis lucră
rile primei reuniuni oficiale consa
crate analizării proiectului Braziliei 
de constituire a unei organizații eco
nomice zonale pentru promovarea 
cooperării între țările amazonice — 
Pactul amazonic. Participă delegați 
din Bolivia, Brazilia, Columbia, E- 
cuador, Guyana, Surinam și Vene
zuela. Anterior au mai avut loc două 
runde de negocieri neoficiale între 
țările respective.

Ld Pekin au avu*- l°c miercuri 
convorbiri între ministrul chinez al 
comerțului exterior, Li Cian, și Josef 
Ertl, ministrul alimentației, agricul
turii și silviculturii al R. F. Germa
nia — informează agenția China 
Nouă.

Contacte. Erich Honecker> se
cretar general al C.C. al P.S.U.G.. a 
conferit, la Berlin, cu delegația 
Partidului Comunist din Danemarca, 
condusă de președintele partidului. 
Joergen Jensen, relatează agenția 
A.D.N. Reprezentanții celor două 
partide au evidențiat evoluția pozi
tivă a relațiilor dintre P.S.U.G. și 
P.C. din Danemarca și au făcut un 
schimb de opinii și de informații cu 
privire la politica celor două parttde 
și la probleme internaționale actuale.

Malaria revine la pro
porții epidemice. NumSruI 
zurilor de malarie raportate Orga
nizației Mondiale a Sănătății s-a du
blat, în ultimii 5 ani, în comparație 
cu perioada 1969—1970, relevă un ra
port al O.M.S., dat publicității Ia 
Geneva. în document se apreciază că 
malaria a revenit la proporții epide
mice în regiuni întinse din Bangla
desh, India. Sri Lanka și Tailanda, 
precum și în multe țări din Africa. 
Există, de asemenea, riscul de iz
bucnire a unor epidemii în 17 țări 
din America Latină, iar în alte țări, 
inclusiv europene, malaria continuă 
să constituie o amenințare.

Vizita în Nigeria. Șcful sta* 
tului nigerian, generalul Olusegun 
Obasanjo, a primit delegația guver
namentală coreeană, condusă de Kan 
Rian Uk, vicepreședinte al R.P.D. 
Coreene, care efectuează o vizită la 
Lagos — informează agenția A.C.T.C. 
Cu acest prilej, șefului statului ni
gerian i-a fost înminat un mesaj din 
partea lui Kim Ir Sen, președintele 
R.P.D. Coreene, și a avut loc o con
vorbire, în cursul căreia au fost dis
cutate probleme legate de dezvoltarea 
relațiilor nigeriano-coreene.

La Viena s-a deschis o expo
ziție de artă românească, care 
cuprinde lucrări de pictură pe 
pinză, lemn și sticlă, sculpturi 
in metal și lemn, precum și 
obiecte de podoabă, realizate de 
artiști cunoscuți ca Brăduț Co- 
valiu, Dan Hatmanu, Ovidiu 
Maitec, Gheorghe Apostu, Ho- 
ria Flămindu.

In localitatea Nador, pe ma
lul Mării Mediterane, au loc fil
mări pentru prima coproducție 
romăno-marocană — „Brațele 
Afroditei".

80 la suta din populația 
țărilor arabe 8re sub 11 «m - 
ceea ce înseamnă că în ansamblul lu
mii arabe trăiește cel mai tinăr po
por din lume — informează agenția 
M.E.N. Raportul arată că, într-ade
văr, pentru același nivel de vîrstă, 
proporțiile sînt, în Europa, de 27 la 
sută și de 42 la sută în celelalte țări 
în curs de dezvoltare.

Festivalul de la Cannes. 
Marti seară, la Palais de la Croisette, 
a avut loc ceremonia de deschidere 
a celei de-a XXXI-a ediții a Festi
valului internațional al filmului de 
la Cannes. Primul film prezentat r» 
fost ,,Un accident de vînătoare", in
spirat după o nuvelă de Cehov, a 
cărui regie este semnată de Emil 
Loteanu (Uniunea Sovietică).

Sicriul cu corpul neînsu
flețit al lui Charlie Chaplin 
a fost regăsit, 8 anunțat, 
miercuri, la Lausanne, poliția canto
nului elvețian Vaud. S-a precizat că 
cei vinovați de furtul, la 2 martie, al 
sicriului din cimitirul din Vevey au 
fost arestați. Politia nu a făcut pre
cizări suplimentare, anunțînd însă că 
vineri va fi organizată o conferință 
de presă, în cadrul căreia vor fi co
municate amănunte în legătură cu 
această descoperire.

Japonia sporește impor
turile. I” urrrta presiunilor parte
nerilor comerciali occidentali de a 
adopta măsuri de natură să ducă la 
reducerea enormului său excedent 
comercial. Japonia a procedat în 
luna aprilie la o anumită creștere a 
importurilor provenind din aceste 
state, reducînd concomitent exportu
rile.

Escaladare a Everestului. 
Alpinistul austriac Franz Oppurg a 
escaladat, duminică, piscul Everest, 
s-a anunțat miercuri la Katmandu. 
El este al nouălea alpinist din Aus
tria care reușește această perfor
mantă.

ALEGERILE DIN REPUBLICA DOMINICANĂ

Militarii au întrerupt numărătoarea voturilor
Actualul președinte devansat de candidatul opoziției

SANTO DOMINGO 17 (Agerpres). 
— Agențiile France Presse si United 
Press International informează că 
elemente ale forțelor armate domini
cane au ocupat, miercuri dimineață, 
sediul din Santo Domingo al „Birou
lui Central" electoral. întrerupind 
numărarea voturilor exprimate in 
cadrul alegerilor prezidențiale si le
gislative desfășurate, la 16 mai. în 
Republica Dominicană.

Potrivit primelor rezultate date pu
blicității. Antonio Guzman Fernan
dez. candidatul la președinție al

Partidului Revoluționar Dominican, 
întrunise 526 076 sufragii, rată de 
218 073 obținute de actualul șef al 
statului. Joaquin Balaguer. candida
tul la președinție — pentru a patra 
oară consecutiv — al Partidului Re
formist. de guvernămînt.

Pentru ocuparea funcției supreme 
în stat s-au prezentat opt candidați, 
iar 11 formațiuni politice principale 
au prezentat candidați pentru Con
gres (parlamentul dominican) și pen
tru organele puterii locale.
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