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0 bază trainică, un cadru fertil 
pentru dezvoltarea continuă a colaborării 
prietenești dintre România și Senegal

Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Leopold Sedar Senghor 

au semnat ieri documente de importanță istorică
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Succes deplin 
Congresului Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România!

După cum este cunoscut, mîine își 
va începe lucrările Congresul Uni
unii Generale a Sindicatelor din 
România. Importanța acestui eveni
ment de seamă în viața politico-so- 
cială a țării decurge din înseși rolul 
și atribuțiile pe care le au sindica
tele, cea mai largă organizație de 
masă, profesională a clasei muncitoa
re, a celorlalte pături muncitoare 
menită să unească, sub conducerea 
organizațiilor de partid, eforturile 
celor ce muncesc pentru înfăptuirea 
politicii partidului, să asigure parti
ciparea directă a oamenilor muncii 
la conducerea treburilor economice 
și social-culturale, pentru dezvolta
rea economică a patriei, pentru îm
bunătățirea continuă a condițiilor de 
muncă și de viață ale celor ce mun
cesc, pentru dezvoltarea conștiinței 
lor socialiste. Congresul U.G.S.R. va 
încununa o amplă activitate pregă
titoare, marcată prin adunări și 
conferințe de dări de seamă și ale
geri începînd de la nivelul grupelor 
sindicale pină la acela al sindicatelor 
din întreprinderi și instituții, urmate 
de conferințe ale uniunilor sindicale 
pe ramuri.

Reunind exponenții celor 6 milioa
ne de membri ai sindicatelor, oa
meni ai muncii de toate naționalită
țile, din întreprinderi și instituții, 
din orașe și comune, bărbați și fe
mei, tineri și vîrstnici, Congresul va 
dezbate în lumina orientărilor că
lăuzitoare ale Programului partidu
lui, ale celorlalte documente adoptate 
de Congresul al XI-lea al P.C.R., a 
indicațiilor date de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, sarcinile sporite ce revin 
sindicatelor pentru îndeplinirea în 
cele mai bune condiții a cincinalului 
1976—1980, căile de perfecționare 
continuă a activității pentru sporirea 
contribuției lor la progresul econo- 
mico-social al țării, la dezvoltarea 
sistemului democrației socialiste, la 
îmbunătățirea continuă a vieții celor 
ce muncesc.

Prin profunzimea transformărilor 
înnoitoare, perioada care a trecut de 
la congresul anterior al sindicatelor 
și care a coincis cu perioada cinci
nalului 1971—1975 s-a afirmat ca cea 
mai fertilă etapă din istoria Româ
niei. în mărețele realizări repurtate 
de poporul român în opera de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate desfășurată sub conduce
rea partidului, este încorporată și 
contribuția substanțială adusă de 
sindicate, de activul lor — o pondere 
remarcabilă avînd în această pri
vință aportul sindicatelor la desfă
șurarea întrecerii socialiste, la ex

Luni, in jurul orei 9, posturile noastre 

de radio și televiziune vor transmite direct 
de la Sala Palatului Republicii deschiderea 

lucrărilor Congresului Uniunii Generale a 

Sindicatelor din România.

tinderea unui șir de valoroase ini
țiative și metode avansate in pro
ducție, la* stimularea atitudinii noi 
față de muncă. în lumina orientări
lor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care a definit într-o 
concepție originală și profund ști
ințifică rolul și atribuțiile sindi
catelor în actuala etapă de evoluție 
a societății noastre socialiste și a 
precizat căile de perfecționare a ac
tivității lor — ca parte componentă 
a complexului de măsuri privind 
dezvoltarea continuă a democrației 
muncitorești — sindicatele și-au rede- 
finit obiectivele, natura șl formele 
de acțiune în concordanță cu cerin
țele noi și atribuțiile cu care au fost 
învestite.

Trecerea în revistă a activității 
desfășurate în ultimii ani, analiza 
concluziilor ce se desprind din sinte
tizarea experienței acumulate, eva
luarea într-un spirit critic și auto
critic a diferitelor deficiențe ce se 
mai manifestă vor da posibilitate 
Congresului U.G.S.R. să stabilească 
măsurile menite să conducă la per
fecționarea calitativă a activității 
sindicatelor, în vederea participării 
lor mai active la înfăptuirea planu
rilor de dezvoltare economico-socia- 
lă a țării, la sporirea continuă a 
avuției naționale — fundament trai
nic al ridicării nivelului de trai și 
înfloririi vieții spirituale a celor ce 
muncesc.

Precedînd aniversarea a 55 de 
ani de la crearea Partidului Co
munist Român, Congresul U.G.S.R. 
va prilejui o vibrantă manifesta
re a încrederii și devotamentului 
clasei muncitoare, a tuturor oa
menilor muncii față de încercata 
avangardă revoluționară, forța con
ducătoare marxist-leninistă a socie
tății noastre, va prilejui afirmarea 
hotărîrii nestrămutate a sindicatelor 
de a traduce în viață sarcinile trasa
te de partid.

Comuniștii, întregul nostru popor 
vor urmări cu deosebit interes lu
crările Congresului U.G.S.R., cu con
vingerea că hotărîrile pe care le va 
adopta vor cristaliza un temeinic și 
cuprinzător program de acțiune prin 
a cărui aplicare, sindicatele își vor 
afirma și mai puternic capacitatea 
politico-organizatorică, pentru înde
plinirea' în tot mai bune condiții a 
sarcinilor ce le revin în opera de 
edificare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și de înaintare • 
României spre comunism.

Succes deplin lucrărilor Congresu
lui Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România 1

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Repu
blicii Senegal, Leopold Sedar Sen
ghor, au semnat sîmbătă, 24 apri
lie, în cadrul unei ceremonii, De
clarația solemnă comună a Re
publicii Socialiste România și a 
Republicii Senegal.

Cei doi șefi de stat au semnat, 
de asemenea, Acordul de coope
rare economică, tehnică și științi
fică între Republica Socialistă 
România și Republica Senegal, și 
au adoptat Comunicatul comun.

în cadrul aceleiași ceremonii, to
varășul Nicolae Ionescu, ministru 
secretar de stat la Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării E- 
conomice Internaționale, și Adrien 
Senghor, ministrul dezvoltării ru
rale și hidraulicii, au semnat Pro
tocolul de cooperare în domeniile 
mineritului, industriei, dezvoltării 
rurale, asistenței tehnice și formării 
de cadre dintre Republica Socialis
tă România și Republica Senegal.

După semnarea documentelor, 
președinții Nicolae Ceaușescu și 
Leopold Sedar Senghor și-au strîns 
mîinile cu căldură, s-au îmbrățișat 
cu prietenie.

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Repu
blicii Senegal, Leopold Sedar Sen
ghor, au rostit apoi alocuțiuni, 
care au fost urmărite cu deosebit 
interes și subliniate cu aplauze de 
cei prezenți.

La solemnitate au participat to
varășii Manea Mănescu, Ștefan 
Voitec, Emil Bobu, Cornel Burtică, 
Gheorghe Cioară, Emil Drăgănes- 
cu, Paul Niculescu, Gheorghe O- 
prea, Gheorghe Pană, Dumitru Po
pescu, Gheorghe Rădulescu, Leon- 
te Răutu, Iosif Uglar, Ștefan An
drei, Iosif Banc, Mihai Gere, Ni- 
eolae Giosan, Ion Ioniță, Ion Ursu, 
Angelo Miculescu, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul a- 
griculturii și industriei alimentare, 
George Macovescu, ministrul afa
cerilor externe, alți membri ai gu
vernului, ambasadorul țării noas
tre în Senegal.

Au asistat Louis Alexandrenne, 
Alioune Sene, Ibrahima Boye, 
Amadou Bouta Gueye, Moustapha 
Niasse, celelalte persoane 'oficiale 
senegaleze care îl însoțesc pe pre
ședintele Leopold Sedar Senghor 
în vizita sa în țara noastră.

ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR OFICIALE
La Palatul Republicii s-au înche

iat sîmbătă, 24 aprilie, convorbirile 
oficiale între președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Republicii Senegal, Leopold Sedar 
Senghor.

Cei doi șefi de stat au continuat 
schimbul de păreri consacrat dezvol
tării relațiilor româno-senegaleze, ex
tinderii colaborării pe plan politic, e- 
conomic, tehnico-științific, cultural și 
în alte domenii de activitate, apro
fundării conlucrării țărilor noastre pe 
tărîmul vieții internaționale, cores
punzător intereselor și aspirațiilor 
ambelor popoare, în folosul cauzei 
păcii, libertății și progresului tn 
lume.

Convorbirile s-au desfășurat Intr-o 
atmosferă de caldă prietenie, de sti
mă și înțelegere reciprocă.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Leopold Sedar Senghor s-au reîntil- 
nit, apoi, cu membrii delegațiilor ce
lor două țări.

Au participat :
Din partea română — Manea Mă- 

nescu, prim-ministru al guvernului, 
Dumitru Popescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, Angelo 
Miculescu, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul agriculturii și in
dustriei alimentare, George Maco
vescu, ministrul afacerilor externe, 
Bujor Almășari, ministrul minelor, 
petrolului și geologiei, Florea Dumi
trescu, ministrul finanțelor, Nicolae 
Ionescu, ministru secretar de stat la 
.Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale, 
Ion Moangă, -ambasadorul țării noas
tre in Republica Senegal.

Din partea senegaleză — Adrien 
Senghor, ministrul dezvoltării rura
le și hidraulicii, Louis Alexandrenne, 
ministrul dezvoltării industriale și 

DECLARAȚIE SOLEMNĂ COMUNĂ

mediului înconjurător, Alioune Sene, 
ministrul culturii, Ibrahima Boye, 
ambasadorul Senegalului în Româ
nia, Amadou Bouta Gueye, vicepre
ședinte al Adunării Naționale, Mou
stapha Niasse, directorul cabinetu
lui președintelui republicii, Saloum 
Kande, directorul problemelor poli
tice și culturale din M.A.E., Babacar 
Faye, directorul minelor și geologiei.

Cu acest prilej s-a convenit adop
tarea unor importante documente, 
care sintetizează rezultatele deosebit 
de rodnice ale convorbirilor dintre 
cei doi șefi de stat și așază pe o 
bază trainică și de lungă durată co
laborarea româno-senegaleză, deschid 
perspective dintre cele mai favora
bile relațiilor de strînsă prietenie, 
solidaritate și cooperare dintre 
țările și popoarele noastre.

IN JUDEȚUL BUZĂU S-A TERMINAT 
iNSĂMiNȚAREA PORUMBULUI

într-o telegramă 
adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Comitetul 
județean Buzău al 
P.C.R., în numele coo
peratorilor, mecaniza
torilor, specialiștilor, 
tuturor lucrătorilor de 
pe ogoare, raportează 
că în unitățile agrico
le cooperatiste și de 
stat din județ s-a în
cheiat semănatul po
rumbului pe întreaga 

suprafață de 81 500 
hectare. Toate forțele 
sînt concentrate acum 
la executarea lucrări
lor de întreținere a 
culturilor în cîmp, în 
celelalte sectoare — 
legumicultura, pomi
cultura și viticultura.

Recenta conferire a 
ordinului „Steaua Re
publicii Socialiste

România11 clasa a 
V-a, județului Bu
zău pentru îndepli

nirea înainte de ter
men a sarcinilor cin
cinalului trecut, a 
constituit — se subli
niază în telegramă — 
pentru comuniști, pen
tru toți oamenii mun
cii din județ un prilej 
de exigentă analiză 
a rezultatelor și de 
puternică angajare în 
muncă pentru înfăp
tuirea sarcinilor ac
tualului cincinal.

Cuvintul președintelui 

Nicolae Ceaușescu
Domnule președinte,
Domnilor,
Tovarăși,

Prin semnarea Declarației solemne comune, a Acor
dului de colaborare economică și tehnico-științifică 
pe termen lung și a celorlalte documente concretizăm 
într-un mod deosebit rezultatele vizitei dumneavoastră 
în România.

Vizita și convorbirile pe care le-am avut ne-au dat 
posibilitatea să ajungem la acorduri și înțelegeri co
mune cu privire la colaborarea economică, tehnico- 
științifică și culturală dintre țările noastre. Prin docu
mentele semnate astăzi așezăm această colaborare pe 
o bază juridică trainică, punem în mod expres la 
temelia acestei colaborări principiile deplinei egalități, 
respectului și avantajului reciproc. Fără nici o îndo
ială că viitorul rezervă o perspectivă minunată cola
borării multilaterale dintre popoarele noastre.

Un document de deosebită importanță este Decla
rația solemnă comună care consemnează faptul că în 
problemele fundamentale ale vieții internaționale, ale 
dezvoltării contemporane, țările noastre sînt animate 
de dorința de a pune capăt vechii politici de inechi
tate și de a acționa pentru realizarea unei poliției noi, 
bazată pe deplina egalitate în drepturi, pe respectul 
independenței și suveranității naționale, neamestecul 
în treburile interne, pe renunțarea la forță și la ame
nințarea cu forța.

în cursul convorbirilor am ajuns la înțelegerea co
mună de a intensifica colaborarea țărilor noastre pe 
plan internațional, în cadrul Organizației Națiunilor 
Unite și al altor organisme internaționale.

Iată de ce doresc să exprim deplina satisfacție a 
noastră, a poporului. român pentru rezultatele deosebit 
de fructuoase ale vizitei dumneavoastră în România, 
— vizită care reprezintă un moment de seamă în 
relațiile dintre cele două țări.

V-aș ruga să transmiteți poporului prieten senegalez 
sentimentele de prietenie și solidaritate ale poporului 
român și cele mai bune urări de prosperitate și bună
stare, (Aplauze).

Cuvintul președintelui 

Leopold Sedar Senghor
Domnule președinte,

Aș dori să încep prin a vă mulțumi pentru primirea 
atît de prietenească și atît de generoasă pe care ne-ați 
rezervat-o. ,

Desigur, am citit multe cărți și articole despre Româ
nia și o cunoșteam din punct de vedere teoretic. Vi
zita precedentă pe care am făcut-o în luna august a 
anului trecut și vizita pe care o facem în prezent, 
delegația senegaleză și cu mine, ne permit să cunoaș
tem și să înțelegem mai bine poporul român.

Aș dori să adaug mulțumirile mele Partidului Co
munist Român, guvernului și poporului român.

Așa cum ați spus, domnule președinte, documentele 
pe care le-am semnat astăzi constituie o bază juridică 
solidă a cooperării noastre și am hotărît să le apli
căm imediat în practică. în acest cadru, vom avea 
plăcerea să primim o delegație românească în luna 
mai, iar miniștri și specialiști senegalezi vor face în 
viitor vizite în România.

Mă voi opri aici, deoarece am avut mai multe ocazii 
publice pentru a exprima admirația pe care o avem 
pentru calea exemplară a României pe drumul spre 
comunism. De aceea, îmi sintetizez sentimentele, spu- 
nîndu-vă din nou — vă mulțumesc ! (Aplauze).

Astăzi, In jurul orei 9, posturile noas
tre de radio și televiziune vor transmite 
direct de Ia Aeroportul Internațional 
București-Otopeni ceremonia plecării 
președintelui Republicii Senegal, Leopold 
Sâdar Senghor, care. Ia invitația pre
ședintelui Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a eiectuat, împreună cu 
doamna Colette Senghor, o vizită oiicia- 
Iă de prietenie în țara noastră.

a Republicii Socialiste România și a
Republica Socialistă România și Republica Se

negal,
LUÎND ÎN CONSIDERARE relațiile de strînsă 

prietenie și de colaborare existente între cele două 
țări și popoarele lor,

ANIMATE DE DORINȚA comună de a dezvolta 
raporturile de cooperare dintre cele două state în 
toate domeniile de interes reciproc, pe baza res
pectării principiilor și normelor dreptului inter
național,

CONȘTIENTE de răspunderea ce revine tuturor 
statelor mari, mijlocii sau mici, indiferent de sis
temul lor politic, economic și social sau de nive
lul lor de dezvoltare, pentru instaurarea unui cli
mat de pace și securitate în lume,

SUBLINIIND importanța crescindă a participă
rii țărilor mici și mijlocii, a țărilor care pășesc 
pe calea dezvoitării de sine stătătoare, la dezba
terea și rezolvarea problemelor complexe care 
confruntă umanitatea și reafirmînd rolul pozitiv 
pe care il joacă țările nealiniate in instaurarea 
unui climat de pace, bună vecinătate, prietenie șl 
largă cooperare pe plan internațional,

APRECIIND că solidaritatea și coeziunea tu
turor forțelor progresiste, democratice și antiim- 
perialiste constituie o condiție indispensabilă pen
tru promovarea procesului de transformări înnoi
toare care urmăresc instaurarea unui sistem nou, 
democratic și echitabil, de relații între națiuni, 

EXPRIMÎND ferma lor convingere că relațiile 
interstatale se bazează pe respectarea dreptului 
sacru al fiecărei țări la deplina suveranitate, in
dependență națională și securitate,

CONVINSE că dezarmarea generală și completă 
și, în primul rînd, dezarmarea nucleară reprezintă 
un factor vital pentru asigurarea păcii în lume, 

SCOȚÎND ÎN EVIDENȚA necesitatea unor efor
turi sporite, pe plan național, cit și la nivel in
ternațional, pentru a asigura un progres mai rapid 
al țărilor în curs de dezvoltare, pentru reducerea 
decalajului dintre aceste țări și națiunile dezvol
tate.

CONVINSE de necesitatea instaurării unei noi 
ordini economice internaționale, care să asigure 
dezvoltarea nestingherită a fiecărei națiuni, in 
conformitate cu aspirațiile și interesele sale legi
time,

EVIDENȚIIND dreptul suveran al fiecărui stat 
de a dispune in mod liber de resursele sale na
turale,

LUÎND CUNOȘTINȚA cu satisfacție de victo
riile obținute de mișcările de eliberare națională 
din Africa in lupta pentru cucerirea independen
ței naționale și hotărite să acorde și in viitor 
întregul lor sprijin mișcărilor de eliberare națio
nală din teritoriile care se mai găsesc incă sub 
dominația colonială,

HOTARÎTE să continue a-și aduce contribuția 
la lupta pentru lichidarea definitivă a colonialis
mului, neocolonialismului, rasismului și politicii 
de apartheid, la lupta inipotriva politicii impe
rialiste de dominație, agresiune și de amestec in 
treburile interne ale altor state,

REAFIRMÎND atașamentul lor față de scopu
rile și principiile Cartei Națiunilor Unite, pre
cum și hotărirea de a contribui la întărirea ro
lului O.N.U. in viața internațională,

I. DECLARA SOLEMN VOINȚA LOR COMUNA
— de a continua și dezvolta raporturi de strinsă 

prietenie și colaborare în toate domeniile ;
— de a extinde și diversifica schimburile co

merciale, precum și cooperarea economică și teh
nică, pe baze reciproc avantajoase și in domenii 
de interes comun ;

— de a lua măsuri de dezvoltare a conlucrării 
dintre ele in domeniile industriei, agriculturii și 
tehnologiei, prin crearea unor forme și sisteme 
adecvate de cooperare ;

— de a lărgi și adinei colaborarea dintre ele in 
domeniile științei, culturii, artelor, sportului și 
turismului, pentru o mai bună cunoaștere a valo
rilor materiale și spirituale ale popoarelor român

Pentru Republica Socialists România Pentru Republica Senegal

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii

LEOPOLD SEDAR SENGHOR
Președintelt Republicii

Republicii Senegal
și senegalez, în spiritul înțelegerii și prieteniei 
tradiționale care există între cele două popoare ;

— de a se consulta și coopera în acțiunile ini
țiate de țările în curs de dezvoltare, in scopul 
favorizării progresului lor economic și social ;

— de a lărgi și intensifica colaborarea în do
meniul politic și diplomatic, pe plan bilateral, 
precum și pe plan multilateral, în cadrul orga
nizațiilor internaționale, sau in afara acestora.

II. PROCLAMA SOLEMN VOINȚA LOR CO
MUNĂ DE A FUNDAMENTA RELAȚIILE DIN
TRE ELE, PRECUM ȘI RELAȚIILE LOR CU 
TOATE CELELALTE STATE, PE BAZA URMĂ
TOARELOR PRINCIPII : 
,..1- Dreptulsacru al fiecărui stat Ia existență 
libera, la independență și suveranitate națională, 
la pace și securitate ;

2. Dreptul inalienabil al fiecărui popor de a-și 
decide de sine stătător soarta, de a-și alege șl 
dezvolta liber sistemul politic, economic și social, 
corespunzător voinței și intereselor proprii, fără 
nici un amestec din exterior ;

3. Egalitatea deplină în drepturi a tuturor sta
telor, indiferent de mărime, situație geografică, 
nivel de dezvoltare, orinduire socială, apartenen
ța sau neapartenența la alianțele militare ;

4. Dreptul fiecărui popor la dezvoltare și pro
gres, la exercitarea suveranității depline asupra 
resurselor sale naturale ;

5. Obligația statelor de a nu interveni, sub 
nici o formă, sub nici un pretext și în nici o îm
prejurare, in treburile interne sau externe ale altor state ;
. Respectarea inviolabilității frontierelor și a 
integrității teritoriale a fiecărui stat, ceea ce im- 
pune tuturor statelor de a se abține de la orice 
tentativă îndreptată împotriva unității naționale 
și a integrității teritoriale a altui stat, o astfel de 
tentativă constituind o atingere gravă adusă păcii 
și securității internaționale ;
(Continuare în pag. a IlI-a)
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Buna organizare și spiritul de răspundere sînt hotărîtoare

PENTRU GRĂBIREA iNSĂMlNȚĂRILOR, 
PENTRU CALITATEA LUCRĂRILOR Pe ogoarele I.A.S. Cernavodă, județul Constanța, și C A P. „Viață nouă" din Ciolpani, județul Ilfov, se acționează 

intens la însămînțarea porumbului

BRĂILA
Pină la 23 aprilie, întreprinderile 

agricole de stat din județul Brăila 
au insămințat porumbul pe 77 la 
sută din suprafețele planificate, iar 
Cooperativele agricole — pe 65 la 
sută. Redăm cîteva secvențe din 
această mare bătălie.

Ne aflăm, seara tirziu, la sediul 
I.A.S. „Insula Mare a Brăilei". Fer
mele comunică prin stația radio su
prafețele insămînțate în cursul zilei : 
Șerbanu — 140 ha ; Dunărea — 125 
ha... Lista se completează cu repe
ziciune. Rezultatele celor 47 ferme 
ale întreprinderii atestă că și astăzi 
a fost zi spornică : față, de ritmul 
planificat de 3 000 ha la semănatul 
porumbului, s-au realizat 3 500 ha. 
Intr-o oră s-a încheiat pină și trans
miterea sarcinilor de lucru pentru 
ziua următoare...

...Care ne-a găsit acolo de unde, 
cu o seară înainte, parveneau comu
nicările prin radio. „Aseară ați 
comunicat că s-a depășit viteza 
la Semănat. Cum ați reușit ?“. Inter
locutorul nostru, ing Traian Pușcă, 
șeful fermei Șerbanu. care urmărea 
munca celor patru mecanizatori, ne 
răspunde : „Numai prin mărirea 
timpului de lucru. Intrăm în brazdă 
dimineața la 5,30 și ne retragem cînd 
nu se mai văd urmele marcatoare
lor". Gheorghe Cirlan și Vasile Che- 
leș aveau tractoarele oprite. Stațio
nau la capătul unei parcele aparți- 
nind fermei Dinuleasa. De ce? — în
trebăm. „Păi, se vede. La fiecare ie
șire din brazdă controlăm funcțio
narea corectă a celor 8 secții ale se
mănătorii. Asigurăm astfel și adinci- 
rr\ca și densitatea prevăzută". Ulte
rior, ne-am convins că toți cei 252 
de mecanizatori care lucrează la se
mănat procedează in acest fel. E bine 
așa. Autocontrolul implică, intr-ade
văr, eforturi suplimentare, dar e și

Aspect de muncă dintr-o secție fruntașă în întrecere, la întreprinderea de confecții din Vaslui
Foto : V. Botoșanu

Pe urmele i „Potențialul productiv al bazinelor 
articolelor „Scînteii":, piscicole—mai bine valorificat" 

Măsuri ce se impun pentru creșterea producției 
in complexul lagunar de la Razelm-Sinoe

Articolele publicate în ziarul „Sclnteia" pe tema : „Potențialul pro-' 
ductiv al bazinelor piscicole — mai bine valorificat" au stîrnit un pu
ternic interes în rîndul pescarilor din Delta Dunării. Despre citeva din 
preocupările de actualitate, ne-a vorbit tovarășul CONDRAT ATA- 
NASE, directorul întreprinderii piscicole Jurilovca din cadrul Cen
tralei Delta Dunării.

— Din indicația -conducerii de 
partid și de stat, cu sprijinul 
comitetului județean de partid și 
al Centralei Delta Dunării — ne-a 
spus de la început interlocutorul — 
in ultimii ani au fost luate o serie 
de măsuri de ordin tehnic și orga- 
n'zatoric de natură să asigure o îm
bunătățire radicală a activității în 
complexul Razelm-Sinoe. Aș mențio
na, între altele, încheierea tuturor 
rupturilor din cordonul litoral prin 
care evadau in Marea Neagră canti
tăți Imense de pește — în special 
puiet de crap și de șalău — și care, 
odată ajunși aici, mureau din cauza 
salinității ridicate a apei. Ca urmare 
a lucrărilor hidrotehnice complexe 
executate în Razelm, în toamna anu
lui 1974 a fost închisă definitiv Gura 
Portiței, în timp ce noi, pescarii din 
Jurilovca, am lucrat Ia închiderea 
Gurii Periboina din lacul Sinoe și a 
celor trei canale — Dranov, Duna- 
văț și Mustaca — ce alimentează 
Razelmul cu apă din Dunăre. închi
derile, pe cit de simple și de puțin 
costisitoare, au o eficiență deosebită : 
ele lasă, să pătrundă în Razelm atît 
apa, cit și puietul din Dunăre, dan 
nu mai permit peștelui să evadeze 
inapoi în fluviu. Astfel, in mai puțin 
de doi ani, producția totală de pește 
aproape s-a triplat, a crescut mult 
ponderea peștilor de mare valoare 
economică — șalău, chefal — din care 
am pescuit anul trecut aproape 700 
tone.

—> După cite știm, problema nr. 1 
în creșterea producției de pește o 
constituie asigurarea puietului. Ce 
mășuri au fost luate în acest sens 
în complexul Razelm-Sinoe ?

— Producem astăzi cu aproape 60 
la sută mai mult puiet decît în 1972. 
Țlnînd insă seama de situația precară 
de la care am pornit, sîntem încă 
departe de ceea ce ar trebui să avem 
pentru a popula corespunzător toate 
cele 70 000 hectare luciu de apă. Re
zolvarea acestei probleme presupune, 
în primul rînd. sporirea în ritm ra
pid a lotului de reproducători. In a- 
cest sens, toate exemplarele de crap 
în greutate de peste două kilograme, 
pescuite în ultimii doi ani, au fost 
deversate inapoi în apă, măsură pe 
care o vom aplica încă cel puțin 
3—4 ani. De asemenea, am trecut la 
amenajarea unor bazine speciale 
pentru reproducerea naturală și di
rijată a crapului și șalăului. Numai 
în acest an ne-am propus amenaja
rea unor asemenea bazine in supra
față totală de 600 ha.

In strînsă legătură cu asigurarea 

o primă garanție a calității lucrări
lor.

— Asta nu ne scutește pe noi, spe
cialiștii, de a verifica încă o dată, 
aici, pe cîmp, respectarea normelor 
tehnice de semănat — ne spunea to
varășul Ion Vlad, directorul între
prinderii. E. în fapt, o dublă verifi
care : a gradului de conștiință al me
canizatorului, iar pe de altă parte o 
verificare strict tehnică. Așa ne vom 
putea îndeplini angajamentul asumat 
de a livra statului, peste plan. 10 000 
tone cereale, din care 8 000 tone po
rumb.

Și in celelalte întreprinderi agri
cole de stat din județ, cum sint Ur- 
îeasca, Siliștea, însurăței, Baldovi- 
nești, se lucrează cu intensitate la 
semănatul porumbului. In cursul zi
lei de joi s-au insămințat 8153 ha, 
față de 6 100 ha cit este ritmul zil
nic prevăzut.

Și pe „terasă", toate forțele sint 
concentrate la semănatul porumbu
lui. Indicația comandamentului jude
țean este fermă : pină pe 25 aprilie 
trebuie să se încheie semănatul po
rumbului pe toate cele 66 000 ha ale 
cooperativelor agricole. Cum se lu
crează aici ? Ne răspunde Grigore 
Mocanu, director adjunct la direcția 
agricolă : „In ultimele 5 zile, ritmul 
zilnic a crescut de la 7 500 ha la 8 000 
ha". L-am însoțit pe tovarășul direc
tor in cîteva unități. Am aflat că la 
cooperativele agricole Oancea. Scor- 
țaru Nou, Romanu, Pitulați, Siliștea 
și Cotu-Lung sint condiții ca semă
natul să se încheie în 1—2 zile. La 
C.A.P. Sihleanu, în schimb, trebuie 
încă 5 zile. Au fost luate măsuri ca 
de la cooperativele Pitulați și Scor- 
țaru Nou șă fie transferate 8 semă
nători, iar la pregătirea terenului să 
se lucreze in schimburi prelungite. In 
multe unități am constatat același in
teres. La Ianca, Bărăganu, Jirlău, în
surăței, Viziru și altele se seamănă 

nevoilor de puiet, aș vrea, să ridic o 
problemă cu implicații serioase pen
tru noi. Pe malurile lacurilor Ra
zelm și Gorovița au fost montate 
stațiile de pompare pentru irigarea 
celor 30 000 ha amenajate în nordul 
Dobrogei. Din cauza sistemului ne
corespunzător de protecție a sorburi
lor, odată cu apa stațiile absorb can
tități 'foarte mari de puieți și ale- 
vini, pompîndu-i pe canalele de iri
gații. Două exemple concrete din 
multe altele : stația de Ia Caraburun, 
cu un debit de peste 45_ metri cubi 
pe secundă, amplasată în una din 
zonele noastre cele mai prielnice 
pentru reproducerea naturală a peș
telui. neavind . un canal propriu de 
alimentare, absoarbe aproape întrea-

Ecouri din Deltă
ga cantitate de alevini și puiet din 
aceste locuri. La stăvilarul de la Eni- 
sala, bunăoară, stațiile de pom
pare au fost oprite , din cauza 
sorburilor care erau înfundate cu 
puieți de pești. Pagubele sint de Or
dinul zecilor de tone.

— în ordinea Importanței, in ce 
direcții considerați că trebuie să se 
acționeze pentru punerea în valoare 
a intregului potențial productiv al 
Razelmului ?

— O măsură absolut necesară o 
constituie săparea canalului Buhaz, 
situat în extremitatea sudică a lacu
lui Sinoe, pe vechea lui albie in pre
zent împotmolită (circa 8 kilometri), 
lucrare care nu ridică nici un fel de 
probleme deosebite ca execuție teh
nică. Canalul ar urma să fie com
pletat la ieșirea în mare cu un stă- 
vilar, care să împiedice afluxul ma
siv în lacul Sinoe al apelor sărate de 
mare, în. cazul furtunilor de sud-est 
și. totodată, să rețină peștele în lac 
pentru a nu evada în mare. Canalul 
Buhaz a fost săpat de mult, la insis
tențele marelui om de știință Grigore 
Antipa. odată cu canalele Dranov 
și Dunavăț. $i tocmai datorită săpă- 

>rii acestor trei canale, complexul la
gunar Razelm-Sino^ a fost transfor
mat dintr-o „mare moartă" într-u- 
nul din cele mai bogate bazine pis
cicole ale țării. Dar, pentru că 
de foarte mulți ani nu s-a mai 
ocupat nimeni de. întreținerea cana
lului, acesta s-a colmatat complet. 
Propuneri pentru dragarea canalului 
Buhaz am făcut în 1954, 1960, 1970. 

ultimele suprafețe cu porumb. (Au
rel Papadiuc, Mircea Bunea).

ILFOV
Pe cîmpiile Ilfovului sînt prezenți 

mii și mii de mecanizatori, coopera
tori, specialiști, activiști de partid. Se 
acționează ferm pentru a fi recupe
rate întirzierile la semănat. Coope
rativele agricole, pină la 23 aprilie 
a.c., au insămințat 67 600 ha po
rumb, din cele 165 500 ha planifica
te — o suprafață cu mult sub po
sibilitățile de care dispune județul. 
Ce se face pentru grăbirea lucrări
lor ?

în zona sudică a județului, la I.A.S. 
Chirnogi, întunericul nopții este 
punctat de zeci de lumini ale faruri
lor tractoarelor conduse de mecanicii 
autocombineri care lucrează la pre
gătirea patului germinativ. în aceas
tă localitate, ploile abundente au în- 
tirziaț lucrările, dar prin schimbu
rile prelungite și munca în cursul 
nopții, restanțele se recuperează trep
tat. Pină acum au fost însămin- 
țate 2 000 hectare, lucrarea urmînd să 
fie încheiată la 29 aprilie. Concomi
tent cu semănatul se execută erbici- 
darea și fertilizarea pe rînd.

Dacă preocuparea pentru calitate 
este aproape generală în cuprinsul 
județului, nu aceiași lucru se poate 
spune desore viteza zilnică de lucru, 
care, în multe unități, nu a fost rea
lizată de la începutul însămînțărilor. 
In unele unități s-au pierdut nu nu
mai minute, ci ore prețioase și chiar 
zile întregi. La cooperativa agricolă 
Panduri, în ziua de 21 aprilie a.c. 
stăteau nefolosite două semănători 
S.P.C. 6 la sediul secției de mecani
zare. Alte două semănători mai erau 
neutilizate la cooperativa Ialo
mița. Cu ocazia unui control efectuat 
de ing. Gaghi Carol, director adjunct 
al direcției agricole, s-au luat mă-

Există chiar și 0 temă de proiectare 
— „dragarea canalului Buhaz" — în
tocmită în 1961. dar pină acum nu s-a 
făcut nimic. Acum, dragarea acestui 
canal ă devenit o mare necesitate.

Prin săparea Canalului Buhaz,. în 
lacul Sinoe s-ar crea un curent per
manent de apă dulce pe direcția 
nord-sud, fapt deosebit de important 
pentru reducerea salinității apei, fă- 
cînd-o aptă pentru reproducerea și 
creșterea șalăului și chefalului. Ca
nalul Buhaz ar favoriza mi- 
grația peștelui marin mărunt in la
cul Sinoe, pește care — după cum se 
știe — constituie hrana de bază a 
Șalăului, ar fi. în același timp, prin
cipala Cale de migrație a chefalu
lui din mare in lațul Sinoe, în ve
derea reproducerii și creșterii sale, 
ar putea deveni un bazin ideal de 
creștere a puietului de sturioni cap
turați vii in talienele Ide la mare și 
deversați în canal.

— Fiindcă ați adus in discuție creș
terea sturionilor, vă rugăm șă vă re
feriți la realizările în acest domeniu 
și la măsurile pe care intenționați 
să le întreprindeți pentru dezvolta
rea acestei specii.

— Cu doi ani în urmă, unitatea 
noastră a organizat colectarea citorva 
sute de pui de păstrugă capturați în 
talienele instalate la mare, în greu
tate de 100—200 grame bucata, care 
au fost deversați în ghiolul Leahova. 
în lacul Siutghiol de lingă Mamaia 
și o parte în bazinele din lacul Si
noe ale punctului de cercetare de Ia 
Cetatea Istria al Institutului român 
de cercetări marine din Constanța. 
Puii de păstrugă au crescut rapid în 
greutate, ajungind in numai doi ani la 
2—4 kg bucata, suportind bine și pe
rioadele de îngheț din timpul iernii. 
Pornind de la aceste realizări, am 
propus Centralei Delta Dunării să gă
sească posibilitatea de a-i cointeresa 
pe toți pescarii care pescuiesc la 
mare, ca tot puietul de sturioni co
lectat la taliene să-l predea Viu, pen
tru a popula cu el și alte bazine pis
cicole naturale din Delta Dunării.

După cum vedeți, complexul Ra
zelm-Sinoe a avut și are încă nu
meroase probleme care iși așteaptă 
Soluționarea. Consider că sporirea 
continuă a potențialului său piscicol 
trebuie să se facă pe baze științifice. 
Crearea în cadrul unității piscicole 
Jurilovca a unui punct de cercetare 
științifică ne-ar fi extrem de utilă 
în cercetarea sistematică și per
manentă a tuturor zonelor comple
xului, ne-ar ajuta să prognozăm pe 
baze științifice sporurile la produc
țiile de pește ce se pot obține în anii 
ce urmează.

Convorbire consemnată de 
Stelian SAVIN 

suri pentru a se trece imediat la 
lucru. Dar de ce este nevoie de in
tervenția organelor asricole cînd. in 
unitățile respective, sînt specialiști și 
cadre de conducere care nu pot avea 
altă treabă mai importantă decit se
mănatul ?

Exigența față de calitate și ritmul 
de lucru nu trebuie să lipsească nică
ieri. Or, la cooperativa agricolă De- 
mieni, de pildă, deși erau prezenți 
pe cîmp specialiști și factori de con
ducere din unitate, lipseau jaloanele 
necesare pentru însămînțarea in 
rînduri perfect drepte. în lipsa lor, 
rîndurile erau trasate „după ochi".

Sprijinul organelor județene, al co
mandamentelor comunale trebuie a.- 
cordat cu prioritate cooperativelor a- 
gricole rămase in urmă din raza con
siliilor intercooperatiste Horia. Chî- 
Selet, Vedea. Giurgiu și Frăsinet. unde 
sînt de recuoerat cele mai mari res
tanțe. cauzate de startul greoi la în
ceputul campaniei de însămînțare a 
porumbului. (C. Bordeianu).

LIVRAREA UTILAJELOR PENTRU NOILE
CAPACITĂȚI DE PRODUCȚIE

Grafice, situații decadale și lunare, 
realitatea zilnică din producție ara
tă limpede că activitatea colectivu
lui întreprinderii „Independența" 
din Sibiu, a comitetului de partid 
este puternic concentrată, în această 
perioadă, asupra îndeplinirii ritmice 
și integrale a planului la toți indi
catorii. Și aceasta in condițiile in 
care trebuie să se execute un im
portant volum de utilaje tehnologice 
necesare noilor obiective de investi
ții din industria constructoare de 

•mașini, industria chimică, industria 
materialelor de construcții ș a. Este 
vorba atît de utilaje cuprinse în pla
nul din acest an. cît și de unele res
tanțe din anul trecut, solicitate stă
ruitor de numeroase șantiere.

— Pentru a se înțelege și mai 
bine importanța pe carte o are pern- 
tru noi. acum realizarea utilaje
lor cerute pe șantierele țării, mă 
opresc, mai concret, la măsuri
le tehnice și organizatorice apli
cate — ne spunea inginerul Andrei 
Mesa, directorul comercial al între
prinderii sibiene. In primul rînd, mă 
refer la întocmirea unor programe 
pe ansamblul unității și pe fiecare 
secție, pentru executarea prioritară 
a acestor utilaje, ca și la planurile 
detaliate, pentru- asigurarea, pe căile 
cele mai scurte, a materialelor și 
aparatajelor necesare de la benefi
ciarii noștri. Sint programe care se 
înfăptuiesc în mod satisfăcător. Este 
și firesc, întrucît aprovizionarea cu 
laminate și table, de pildă, se des
fășoară mai bine ca in aiți ani.
, — După cite cunoaștem, în între
prindere apăruse tendința de reali
zare ritmică... numai a planului va
loric.Cheltuieli materiale minime, eficiență înaltă

0 axiomă a producției moderne, bine înțeleasă la întreprinderea de
La sfirșitul anului trecut, la între

prinderea de piese auto din Iași, 
odată cu rezultatele bune obținute 
la producția globală, se înregistra o 
depășire a cheltuielilor materiale de 
producție planificate: Principala cau
ză : neîncadrarea în consumurile nor
mate de metal — materie primă de 
bază utilizată în această unitate con
structoare de mașini.

— Această stare de lucruri neco
respunzătoare a constituit obiectul 
unor ample analize in cadrul fiecă
rei secții și organizații de partid, din 
care, pe baza propunerilor concrete 
ale muncitorilor, maiștrilor și ingi
nerilor, s-a născht un plan amănun
țit de acțiune, menit să închidă toate 
„porțile" risipei de materii prime și 
materiale — ne spunea Traian Roșu, 
secretarul comitetului de partid din 
întreprinderea ieșeană.

Acum, la cîteva luni de la declan
șarea acestei adevărate „ofensive" a 
spiritului gospodăresc, unitatea se 
situează printre fruntașii județului 
nu numai la producție, ci și in ceea 
ce privește eficiența economică. Ast
fel, depășirea sarcinilor de plan la 
producția globală in primul trimes
tru al cincinalului a fost realizată în 
condițiile obținerii unor economii la 
prețui de cost de 1,2 milioane lei.

Care au fost căile de acțiune, me
todele folosite de colectivul unității 
ieșene, pentru ca activitatea produc
tivă să se înscrie pe coordonatele 
eficienței economice ridicate, ce se 
întreprinde acum pentru a consolida 
în continuare succesele înregistrate 
in această direcție ? Iată în acest 
sens opiniile cîtorva cadre de răs
pundere din întreprindere, ale unor 
muncitori care s-au evidențiat prin 
spiritul lor de buni gospodari.

Ing. Sergiu Levan dovschi, șeful 
secției turnătorie : In primul rind, 
s-au analizat cauzele numărului 
mare de rebuturi, care duceau in 
mod direct la creșterea prețului de 
cost. Analiza a evidențiat că, de cele 
mai multe ori, acestea se datorau 
fie lipsei de atenție la încheierea 
formelor de turnare, fie nerespectă-

CONSTANȚA
Mai bine de 40 la sută din supra

fața cu porumb din județul Constan
ța va fj cultivată, în acest an, de 
către întreprinderile agricole de stat. 
Stabilită inițial la 14 zile, campania 
de însămînțare a porumbului urmea
ză să fie redusă la 11 zile. „Am de
clanșat lucrările cu o intirziere de 
două săptămini. dar sîntem hotărîți 
să încheiem semănatul in limitele 
timpului Optim — ne declara tov, 
Gheorghe Nica, directorul trustului 
județean I.A.S. Nevoia de a asigura 
un front de lucru permanent semă
nătorilor ne-a obligat ca noaptea să 
facem pregătirea terenului. în schim
bul de zi am introdus mecanicii de 
întreținere și motopompiștii, iar 
noaptea — mecanizatorii. Pentru a 
mări viteza de lucru, semănătorile 
lucrează cu două secții în plus. Pro
gramul efectiv in brazdă este de 14 
ore".

9
— Pentru combaterea acestei ten

dințe. conducerea intreprinderii ur
mărește expres în secții execu
tarea acestor utilaje înaintea ori
căror altor comenzi. Tot în scopul 
realizării ritmice a planului fi
zic, s-a trecut la efectuarea unor 
analize săptăminale asupra înde
plinirii programelor din fiecare sec
ție care contribuie la producția 
acestor utilaje. Fapt este că prea 
ne învățasem cu „cauzele obiec

LA ÎNTREPRINDEREA „INDEPENDENfA'-SIBIU
tive" și, ’ încet-încet, așteptam ca 
problemele să; fie rezolvate numai 
la niveluri superioare. Acum, în 
acest prim an al cincinalului, pu
nem. mai bine în valoare toate posi
bilitățile de onorare a contractelor 
pentru utilajele tehnologice.

...Ne oprim In secția de utilaj me
talurgic, secție în care, pină nu de 
mult, se adunau toate... greutățile — 
cum ni s-a Spus — dar unde acum 
sînt evidente cele mal multe din 
semnele unui puternic reviriment în 
respectarea contractelor încheiate cu 
beneficiarii de utilaje de pe șantiere. 
O dovadă : in condițiile în care 
planul secției pe acast an e mai 
mare cu 44 la sută față de 1975, co
lectivul ei și-a realizat decadal sar
cinile stabilite de la începutul anu
lui, productivitatea muncii crește 
anul acesta cu 30 000 lei pe munci
tor, fiind create condițiile ca, pină 
la sfirșitul anului, să fie cîștigate 

rii întocmai a tehnologiilor de tur
nare. întărirea asistenței tehnice în 
toate cele trei schimburi, măsurile 
politico-educative întreprinse de or
ganizația de partid au dus la scă
derea substanțială a coeficientului 
de rebuturi. Pentru unele repere, 
cum a fost, de exemplu, cilindrul de 
frină. a trebuit schimbată tehnologia 
de turnare, întrucit nu era corespun
zătoare. în al doilea rînd, ne-am dat 
seama cu toții că o importantă can
titate de metal se „plimba" prin în
treprindere, revenind lă turnătorie, 
din cauză adaosurilor prea mari de 
prelucrare. Analizlnd reper cu reper, 
am ajuns la concluzia că 300 de tone 
de metal se pot - economisi în acest 
an numai prin reducerea adaosurilor 
de prelucrare. Pină acum s-au eco
nomisit pe această cale aproape 1U0 
de tone, ceea ce atestă rezervele 
existente încă în întreprindere. In 
fine, o a treia cale de reducere a 
prețului de cost a constituit-o creș
terea producției cuptoarelor,, prin 
corelarea aefesteia cu puterea lor 
electrică instalată. Față de anul tre
cut, la trei șarje, prin ridicarea ca
pacității cuptoarelor, operație care 
nu a necesitat investiții suplimenta
re, ciștigăm una, consumul de elec
trozi, energie electrică și manopera 
fiind aceleași.

Dumitru Harip, muncitor : Pentru 
întreprinderea noastră, care Și-â 
schimbat profilul, trânsformîndu-se 
dintr-o unitate de reparații a auto
vehiculelor în furnizor de piese auto 
de aproape doi ani, de mare impor
tanță și actualitate este ridicarea 
continuă a calificării tuturor lucră
torilor. în turnătorie, unde rețetele 
de elaborare a șarjelor se schimbă 
în funcție de Cerințele de oțeluri ale 
secțiilor de prelucrări, creșterea ca
lității metalului elaborat a mers 
mînă în mină cu ridicarea calificării. 
Cu toate că majoritatea oamenilor 
din secția noastră au trecut prin di
ferite cursuri, nu putem spune că 
cunoaștem toate „secretele" elaboră
rii oțelului. De aceea, consider că 
trebuie continuată acțiunea de per

Intr-adevăr, buna organizare a 
muncii, disciplina, răspunderea pen
tru aplicarea întocmai a regulilor a- 
grotehnice înaintate constituie com
ponentele definitorii ale actualei cam
panii agricole. în unitățile agricole de 
stat din județul Constanța. La I.A.S. 
Topraisar pentru fiecare punct de 
lucru s-au stabilit cite două semă
nători și agregate cu discuri. Pe una 
din solele fermei nr. 5 l-am întîlnit 
pe directorul întreprinderii, inginer 
Dumitru Florea, și șeful de fermă 
ing. Ion Oancă. Se insămința pentru 
tehnologia specifică udării prin braz
dă — adică pe sectoare de lucru în
tre 40—60 ha, unde semănatul trebuie 
să se facă pe direcția pantei de 
scurgere a apei. însoțiți de directo
rul întreprinderii trecem pe la cele
lalte opt puncte de lucru. Peste tot — 
ordine și disciplină.

De la Topraisar ajungem în ho
tarul I.A.S. Amzacea. In mai puțin

100 000 ore-om în interesul produc
ției. Prin ce mijloace ?

— Nu știa numai ministerul, știa și 
fiecare lucrător din întreprindere că 
Ia fiecare loc de muncă există im
portante rezerve privind utilizarea 
fondului de timp și gradul de încăr
care a utilajelor — ne relata lăcătu
șul Vasile Luca, șef de echipă Ia 
atelierul de montaj. Vedeam benefi
ciarii cum stăteau lingă noi aștep- 
tînd să le livrăm o comandă. Cum 

să valorificăm aceste rezerve ? Priit' 
ceea ce este foarte bine cunoscut :■ 
o bună organizare a lucrului, o 
disciplină de fier. Am creat o 
comisie de disciplină care analizează 
fiecare caz în parte ; acum, arareori 
mai apar absențe. Efectul ? A sporit 
indicele de utilizare a fondului dc 
timp de la 84 la 95 la sută.

—■ Spuneați că mai există rezerve...
— Sigur, la transportul intern, de 

exemplu. Avem nevoie de încă o 
macara pentru manipularea pieselor 
grele, pentru a nu mai pierde timp 
bun de lucru.

— Macaraua va fi montată în cel 
mai scurt timp și avem toate garan
țiile că vom primi curînd încă 
6 autocare — ne spunea șeful sec
ției, inginer Lucian Bogdan. In pa
ralel cu unele măsuri impor
tanta luate la nivelul secției — cum 
sint reorganizarea fluxurilor tehno
logice. tipizarea unor subansambie 

fecționare a calificării, dat fiind 
faptul că fluctuația cadrelor este încă 
mare în sectorul nostru.

Ing. Dorel Guțanu, șeful atelieru
lui de proiectare : Depășirea consu
murilor planificate de materiale — 
Ia metal în special — în anul tre
cut. a determinat declanșarea unei 
largi acțiuni dc reproiectare a pro
duselor și tehnologiilor, urmărin- 
du-se in primul rind scăderea greu
tății reperelor realizate in turnăto
rie. Astfel, pentru saboții de tram
vaie, care soseau la prelucrări cu o 
greutate de 7,5 kilograme, se consu
mau 40 kg de metal. Acum, modifi- 
cînd tehnologia, se folosesc 13,2 kg. 
La suporții de suspensie pentru bas
culante, de la 16 kg metal consumat 
s-a ajuns la 8 kg. La alte produse 
s-au înlocuit laminatele, care au un 
cost ridicat, cu oțelul turnat în în
treprinderea noastră. Ne-am stabilit 
drept obiectiv ca, în acest an, să 
reanalizăm tehnologiile tuturor pro
duselor din nomenclatorul de fabri
cație, supunindu-le la o veritabilă 
„cură de slăbire". Pentru întărirea 
răspunderii în munca de concepție, 
acum, fiecare proiectant are sarcini 
precise, urmărind produsul de-a lun
gul întregului ciclu de fabricație.

Ing. Emil Anton, șeful serviciului 
producție : Și celelalte secții — strun- 
gărla, sculăria, montajul — se află 
angajate in lupta pentru reducerea 
consumurilor de materiale, scăderea 
prețului de cost. Trebuie subliniat 
faptul că în aceste secții, în urma 
măsurilor tehnice și organizatorice 
aplicate, a unei continue munci edu
cative desfășurate de organizația de 
partid, coeficientul de rebut s-a re
dus substanțial la acele piese care 
constituiau adevărate „probleme" — 
de exemplu, la cilindrii de frină. Am 
introdus, cu deplinul acord al între
gului colectiv, metoda de a aprovi
ziona locurile de muncă cu materiale 
după norma tehnologică. Astfel, s-au 
economisit in primul trimestru a- 
proape 20 tone laminate și materiale 
metalice. Desigur, nu trebuie să se 
înțeleagă că nu mai avem rezerve in 

de patru zile aici au fost însămînțate 
1 350 ha, nivelate și pregătite pentru 
semănat alte 1 880 ha. Directorul in
treprinderii, ing. Vasile Popescu, ne 
informează că se lucrează cu 22 se
mănători. La inițiativa mecanizato
rilor de la fermă nr. 6. condusă de 
inginerul Constantin Chimișliu, s-a 
declanșat aici întrecerea pentru de
semnarea echipei cu cea mai mare 
productivitate la semănat. O între
cere care intr-un fel sau altul se 
desfășoară și la întreprinderile din 
Cogealac, Negru Vodă, Stupina, Peș
tera, unde ritmul zilnic de semănat 
a atins 400 ha. Trebuie arătat insă 
că în unele unități nu se realizează 
ritmul zilnic prevăzut. Așa, bunăoa
ră, in ziua raidului nostru în între
prinderile agricole de stat din județul 
Constanța s-a înregistrat o restantă 
de 1 500 hectare față de viteza zil
nică planificată, care trebuie grab
nic recuperată. (Iosif Pop).

5
la cuptoarele . de tratament termic, 
trecerea la lucrul in trei schimburi 
pentru toate mașinile-unelte — de
punem eforturi stăruitoare pentru 
îmbunătățirea continuă a calității 
utilajelor tehnologice.

Dimensiunile acestor preocupări 
ne-au fost înfățișate de șeful grupei 
C.T.C., Nicolae Morariu, care ne-a 
vorbit despre darea în funcțiune, de 
curînd, a unul stand de probe pen
tru verificarea utilajelor, despre în
tărirea controlului pe flecare fază de 
lucru, respectarea disciplinei tehno
logice.

— Există un optimism, o garanție, 
o hotărire generală a secției noastre 
pentru ca lucrurile să intre pe făga
șul normai, ne spunea maistrul prin
cipal Iuliu Kiss'. secretarul organiza
ției de bază nr. 27 din secția utilaj' 
metalurgic. Munta politică a fost 
orientată în principal către îndeplini
rea acestor sarcini de măre răspun
dere. Fiecărui comunist din secție 1 
s-a încredințat o sarcină precisă 
legată de acest comandament, mun
ca de la om la om are acum obiec
tive mai concrete, așa cum este cel 
al întăririi disciplinei.

Sînt preocupări care dovedesc că 
întregul, colectiv de la „Independen
ța" din Sibiu e hotărit să facă totul 
pentru a-și onora fiecare contract. 
De altfel, în perioada care a trecut 
de la începutul anului au fost recu
perate jumătate din restanțele înre
gistrate în 1975, iar ritmicitatea 
livrărilor către șantierele de investi
ții a fost substanțial îmbunătățită,

Nicolae BRUJAN 
corespondentul „Scinteli"

piese auto din lași
această direcție. De pildă, consumul 
de scule se menține încă ridicat, da-, 
torită nerespectării întotdeauna a re
gimurilor optime de așchiere. Deci, 
trebuie să intervenim hotărit pentru 
micșorarea acestui consum. De ase
menea, vom urmări cu mai multă 
atenție consumurile de metal pentru 
realizarea sculelor, dispozitivelor și 
verificatoarelor, care nu sînt încă 
normate în totalitate.

Vlad Miiller, șef de echipă : In 
sectorul de lăcătușerie-presaj. unde 
lucrez, gospodărirea materialelor 
este mereu o problemă la ordinea 
zilei. Economisind cîteva zeci sau 
sute de grame de metal, printr-o 
croire judicioasă a fiecărui reper, se 
ajunge la cantități importante, care 
se ridică într-o lună la citeva tone. 
Consider că operațiunea de debitare 
mai „ascunde" rezerve, care ar pu
tea fi fructificate prin organizarea 
unui sector centralizat de debitare 
pe întreprindere.

Aceste opinii nu vin decît să con
firme că bunele rezultate înregistra
te de colectivul întreprinderii ieșene. 
In primul trimestru al anului, pe
rioadă în care s-a realizat o produc
ție peste plan de 3 milioane lei, în 
condițiile unei eficlențe tot mai înal
te, sînt rodul unor acțiuni multiple, 
tehnice și organizatorice, întărite de 
o perseverentă muncă politico-edu- 
cativă, care au dus la instaurarea 
unui climat propice manifestării spi
ritului de bun gospodar. Dar, așa 
cum su arătat fiecare din interlocu
torii noștri, la întreprinderea de 
piese auto din Iași există serioase 
rezerve pentru mai bine și. acum, 
principala îndatorire a organizației 
de partid, a conducerii unității este 
de a găsi cele mai eficiente mijloace 
pentru a Ie fructifica pe deplin, ast
fel Incit succesele obținute în tri
mestrul. I să fie consolidate și ampli
ficate în viitor.

Dan CONSTANTIN 
Manole CORCAC1 j
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Vizita președintelui Republicii Senegal, Leopold Sedar Senghor
DECLARAȚIE SOLEMNĂ COMUNĂ
(Urmare din pag. I)

7. Obligația statelor de a se abține, în relațiile 
lor internaționale, de Ia amenințarea cu forța sau 
folosirea forței, sub orice pretext, în orice îm
prejurare și sub orice formă, precum și de ia 
orice fel de constringere de ordin militar, po
litic, economic sau de altă natură împotriva altui 
stat :

8. Dreptul inerent al fiecărui stat de a se apăra 
cu toate mijloacele Împotriva oricărui atentat la 
adresa suveranității și independenței sale națio
nale, inclusiv cu cele militare in cazul că este 
supus unei agresiuni armate ;

9. Obligația tuturor statelor de a reglementa di
ferendele lor internaționale in toate împrejură
rile numai prin mijloace pașnice ;

10. Dreptul fiecărui stat de a participa, in con
diții de deplină egalitate. Ia examinarea și so
luționarea problemelor internaționale de interes 
comun ;

11. Dreptul și indatorirea statelor, indiferent de 
orinduire socială, de a coopera intre ele — pe 
baza avantajului reciproc — în toate domeniile, 
In scopul menținerii păcii și securității interna
ționale, al favorizării progresului economic și so
cial al tuturor națiunilor și, în primul rind, al ce
lor in curs de dezvoltare ;

12. Dreptul fiecărui stat de a avea deplin acces 
la cuceririle științei și tehnicii ;

13. Obligația statelor de a-și Îndeplini cu bună 
credință angajamentele asumate in conformitate 
cu dreptul internațional.

Principiile fundamentale ale dreptului interna
țional enumerate mai sus sînt strins legate în

tre ele și fiecare trebuie interpretat în contextul 
celorlalte principii.

III. DECLARA SOLEMN HOTARÎREA LOR 
COMUNA CA, ÎMPREUNA CU CELELALTE 
STATE, SA ACȚIONEZE CU FERMITATE PEN
TRU :

— a dezvolta relații de prietenie și colaborare 
cu toate statele, pe baza principiilor sus-mențio- 
nate ;

— a coopera între ele și cu celelalte state pen
tru menținerea și consolidarea păcii și securității 
în lume, îmbunătățirea activității sistemului 
O.N.U., întărirea rolului organizației în realizarea 
colaborării intre toate statele, fără deosebire de 
orinduire socială, pentru făurirea unei lumi mai 
bune și mai drepte ;

— a contribui la eradicarea definitivă a colonia
lismului în Africa și în orice altă parte a lumii, 
Ia lichidarea oricăror forme de manifestare a dis
criminărilor rasiale și la abolirea politicii de a- 
partheid in Africa Australă ;

— a-și aduce contribuția. împreună cu celelalte 
națiuni, la înfăptuirea de măsuri concrete și 
eficace, vizind dezarmarea generală și totală, in 
primul rind dezarmarea nucleară, în interesul în
tăririi păcii și securității internaționale ;

— a participa in mod activ la negocierile inter
naționale care au ca scop rezolvarea justă a pro
blemelor complexe ale situației internaționale ;

— a instaura relații bazate pe deplină egalitate 
în drepturi intre toate națiunile lumii, pe respec
tarea dreptului fiecărui popor de a-și alege liber 
sistemul său social-politic.

IV. CHEAMA TOATE CELELALTE STATE :
— să depună toate eforturile necesare pentru 

eliminarea completă a utilizării forței in relațiile 
internaționale, pentru recurgerea numai la mij
loace pașnice in soluționarea diferendelor inter
naționale ;

— să se abțină de Ia orice formă de presiune 
Îndreptată împotriva independenței, suveranității 
și integrității teritoriale a altor state, să respecte 
cu strictețe principiul neintervenției in treburile 
interne ale altor state ;

— să contribuie la instaurarea păcii șl Justiției 
In lume, bazate pe respectarea strictă a princi
piilor universal recunoscute ale dreptului interna
țional ;

— să militeze pentru stabilirea de raporturi 
juste și echitabile în relațiile economice între sta
te, pentru adoptarea de măsuri hotărîtoare în ve
derea lichidării rapide a decalajului dintre țările 
dezvoltate și cele în curs de dezvoltare ;

— să acționeze pentru instaurarea unei noi or
dini economice internaționale, fundamentată pe 
deplina egalitate in drepturi a tuturor statelor,

V. în vederea aplicării prevederilor prezentei 
Declarații solemne comune, Republica Socialistă 
România și Republica Senegal declară voința lor 
comună de a avea consultări în continuare, la di
ferite niveluri, pe căi diplomatice, prin schimburi 
de vizite și prin intiiniri periodice ale reprezen
tanților lor.

întocmită la București, la 24 aprilie 1976, In lim
bile română și franceză, în cite două exemplare, 
originale fiecare, toate avind egală valabilitate și 
forță.

Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele
Dupâ semnarea documentelor oficialeLeopold Sedar Senghor, salutați cu deosebită prețuire

Și căldură de populația Capitalei
Președintele Republicii Socialiste 

România, Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Republicii Senegal, Leopold 
Sedar Senghor, au făcut, în prima 
parte a dimineții de sîmbătă, o vizită 
la complexul agroalimentar de la O- 
bor și magazinul universal „Victoria".

După ce, cu trei zile înainte, pre
ședintele Republicii Senegal a putut 
lua contact direct, în cursul unei vi
zite la întreprinderea „23 August" și 
cartierul Titan, cu realizările unei u- 
nități reprezentative a industriei ro
mânești și preocupările privind mo
dernizarea urbanistică a Capitalei, 
înaltul oaspete a avut, de data aceas
ta, prilejul să-și formeze o imagine 
mai cuprinzătoare despre grija sta
tului pentru a asigura creșterea nive
lului de trai al populației.

La această vizită au participat to
varășii Manea Mănescu, prim-minis- 
tru al guvernului, Gheorghe Cioară, 
primarul general al Capitalei, Florea 
Dumitrescu, ministrul finanțelor, șe
ful misiunii de onoare atașate pe lingă 
președintele Leopold Sedar Senghor, 
Ion Moangă, ambasadorul țării noas
tre la Dakar.

Au luat parte, de asemenea, per
soanele oficiale care îl însoțesc pe 
președintele Republicii Senegal in 
vizita pe care o întreprinde în țară 
noastră.

Pornind de la reședința rezervată 
înaltului oaspete pe timpul șederii 
sale în România, coloana oficială 
străbate cîteva din noile cartiere ale 
Bucureștiului — Floreasca, Ghica-

Tei, Colentina — oferind astfel pre
ședintelui șenegalez prilejul de a-șl 
întregi impresiile despre amploarea 
pe care o cunosc în țara noastră con
strucțiile de locuințe, realizarea unor 
ansambluri urbane armonioase.

De-a lungul traseului, bucureștenii 
fac celor doi șefi de stat o primire 
plină de căldură, exprimîndu-și ast
fel satisfacția pentru vizita oficială 
de prietenie pe care o face președin
tele Leopold Sedar Senghor în țara 
noastră, pentru caracterul rodnic al 
dialogului româno-senegalez la nivel 
înalt, consacrat întăririi prieteniei și 
amplificării conlucrării dintre cele 
două țări și popoare, în folosul reci
proc, al cauzei păcii și progresului în 
lume.

Cu aceste sentimente au Intîmpinat 
pe cei doi președinți și bucureștenii 
aflați în această dimineață în piața 
Obor. El au salutat pe cei doi șefi 
de stat cu urale, le-au oferit flori, 
exprimîndu-și astfel bucuria pentru 
această vizită, prietenia pe care po
porul nostru o nutrește pentru po
porul șenegalez.

La sosire, pe platoul din fața ha
lelor Obor, înalții oaspeți sînt întim
pinați de Angelo Miculescu, vice- 
prim-ministru, ministrul agriculturii 
și industriei alimentare, Nicolae Boz- 
dog. prim-adjunct al ministrului co
merțului interior, 
prim-vicepreședinte, 
giu, vicepreședinte 
popular al Capitalei.

Se vizitează halele

Ion 
Și 
al

Gheorghe, 
Radu Aba- 
Consiliului

situate In acest

vechi centru comercial al Bucureș
tiului, unde se desfac zilnic circa 
300 tone de produse agroâlimentare. 
Deși sezonul legumelor nu a început 
încă, se găsesc, în cantități îndestu
lătoare roșii, castraveți, ardei, vine
te, fasole și alte produse de seră. 
Impresionează la fel de plăcut și ra
ionul de pescărie, recent reamenajat 
și modernizat, unde volumul vînză
rilor a sporit de cîteva ori. Sînt ofe
rite aici cumpărătorilor peste o sută 
de sortimente de pește proaspăt, do 
preparate sau conserve din pește.

în fața unor machete, edilii capi
talei înfățișează, apoi, planurile de 
extindere a activității de desfacere a 
mărfurilor în acest vechi vad comer
cial bucureștean. Se arată că în cu- 
rînd vor începe lucrările de amena
jare a platourilor exterioare, urmînd 
ca în viitor halele să fie moderniza
te și ele. în final, suprafața comer
cială a acestui ansamblu va ajunge 
la peste 50 000 mp., incluzînd și ma
rele magazin universal Bucur-Obor, 

• ridicat in apropiere, care va fi dat ‘ 
în curînd în funcțiune. în cadrul 
dialogului despre modul de organi
zare a activității comerciale se arată 
că aici, pe platourile amenajate în 
preajma halelor, își oferă spre vîn- 
zare produsele mai cu seamă unită
țile de stat și cooperatiste, dar și 
producătorii individuali.

Cel de-al doilea obiectiv 
l-a constituit magazinul 
„Victoria". Pe parcursul 
unora dintre numeroasele raioane ale

al vizitei 
universal 

vizitării

acestei mari unități comerciale din 
centrul Capitalei, directorul ei infor
mează pe oaspeți că magazinul pri
mește, în medie pe zi, peste 100 000 
de vizitatori, dintre care trei pătrimi 
pleacă cu pachete de cumpărături. 
Se arată că, în urma aplicării unor 
recomandări tăcute de președintele 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul uneia 
din vizitele sale 
vînzărilor 
stanțial.

Poposind 
In cele de 
de articole 
casnic, oaspetele se interesează de 
structurile organizatorice adoptate 
pentru desfacerea unui volum atît 
de mare de mărfuri. Președintele 
Leopold Sedar Senghor a fost im
presionat mai cu seamă de abunden
ța de produse și marea lor diversi
tate — peste 127 000 de articole, după 
datele furnizate de gazde. Au fost, 
de asemenea, apreciate formele 
atractive de prezentare și metodele 
eficiente de desfacere a mărfurilor.

Și aici, ca și la celelalte obiective 
ale vizitelor întreprinse in Capitală 
de președinții Nicolae Ceaușescu și 
Leopold Sedar Senghor, bucurește- 
nii au făcut o manifestare plină de 
stimă și căldură. Răspunzînd senti
mentelor cu care au fost întimpinați 
de locuitori, cei doi șefi de stat au 
salutat cu prietenie pe cetățenii Ca
pitalei.

de lucru, volumul 
a putut fi sporit sub-

In raioanele de confecții, 
stofe și țesături, la cele 
electrotehnice și de uz

După' încheierea convorbirilor ofi
ciale și semnarea documentelor care 
creează o bază trainică dezvoltării pe 
mai departe a relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre România și Sene
gal, președintele Nicolae Ceaușescu 

. și președintele Lăopold Sedar Sen
ghor s-au reîntîlnit sîmbătă la amia-

continuat dia-ză Ia Snagov, unde au 
logul prietenesc într-o ambianță de 
deosebită cordialitate.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au oferit 
apoi un dejun în onoarea președin
telui Republicii Senegal, Leopold

Sedar Senghor, 
Senghor.

Au participat 
nescu și Emil 
soțiile.

Dejunul s-a
mosferă de caldă prietenie.

și a doamnei Colette

tovarășii Manea Mă- 
Bobu, Împreună cu

desfășurat !ntr-o at-

V

(Agerpres)
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Realizările dv. sînt un exemplu pen
tru noi, un exemplu asimilabil".

„Aveți în fruntea țării pe președin
tele Nicolae Ceaușescu, care este un 
om excepțional și față de dare nu
tresc cea mai mare admirație. Idei
le sale privind democratizarea vieții 
internaționale sînt deosebit de im
portante, întrucît grație acestei demo
cratizări pacea poate fi menținută în 
lume. Avem în vedere nu numai 
Europa și America, ci întreaga lume, 
pentru că destinderea și pacea vor 
permite socialismului și democrației 
să triumfe". Președintele Nicolae

Președintele Leopold Sedar Sen
ghor s-a tntîlnit, sîmbătă dimineață, 
eu reprezentanți ai presei centrale, 
Radioteleviziunii și ai Agenției Ro
mâne de Presă — Agerpfes, ai unor - 
publicații periodice bucureștene, pre
cum și cu corespondenți ai presei 
străine acreditați în țara noastră.

Președintele Senegalului a relevat 
eă are o deosebită admirație față 
de „calea românească de construire 
a socialismului", arătînd că „ceea ce 
admirăm este nu numai teoria, dar 
și reușita dumneavoastră în domeniul 
politic, tehnico-științific și cultural.

Imagini din timpul vizitei în Capitaiâ

Ceaușescu simbolizează toate calități
le specifice poporului român, iar în 
elaborarea căii noastre senegaleze 
spre socialism pot să afirm că 
există, și o influență, românească, • 
spus vorbitorul..

Președintele Leopold Sădar Senghor 
a subliniat apoi, răspunzînd întrebă
rilor ziariștilor, că între România și 
Senegal s-au statornicit relații bune, 
atît bilaterale, cît și în cadrul dife
ritelor organizații internaționale, 
unde cele două țări se află pe 
aceleași poziții sau pe poziții a- 
propiate. în această dimineață — 
a continuat șeful statului sene- 
galez — președintele Nicolae 
Ceaușescu și cu mine am semnat 
Declarația solemnă comună, precum 
și alte documente, care fixează ca
drul colaborării noastre în diverse 
domenii și reprezintă un element 
dintre cele mai importante, în vederea 
unei cooperări fructuoase, reciproc 
avantajoase. Cooperarea româno-se- 
negaleză are astfel un început bun. 
Pentru a realiza o mai mare apro
piere între popoarele român și sene- 
galez, intenționăm să introducem la 
catedra de limbi romanice a Univer
sității din Dakar studierea limbii ro
mâne, acționînd chiar pentru extin
derea studierii limbii române în sta
tele francofone din Africa.

Relevînd apoi că una dintre pro
blemele de cea mai mare importantă 
în lume în momentul de fată este 
aceea a instaurării unei noi ordini 
economice și monetare, șeful statu
lui șenegalez a scos în evidență ne
cesitatea reducerii decalajului dintre 
țările avansate economic și cele în 
curs de dezvoltare, acționării pe mul
tiple planuri pentru a se asigura 
condiții mai prielnice de dezvoltare 
țărilor lumii a treia.

Președintele Leopold Sedar Senghor 
a vorbit apoi pe larg despre preocu
pările Uniunii progresiste senegaleze, 
ale statului șenegalez, pentru utili
zarea mijloacelor științifice și tehni
ce cele mai moderne în scopul creș
terii producției, al educației, învăță- 
mîntului și culturii. Dorim — a spus 
vorbitorul — să trăim într-o socie
tate mai umană, acesta este visul 
nostru.

în încheiere, șeful statului sene- 
galez și-a exprimat încă o dată sa
tisfacția fată de rezultatele vizitei 
șale, convingerea că documentele 
semnate vor asigura dezvoltarea trai
nică a relațiilor de prietenie și cola
borare dintre Senegal și România, în 
folosul ambelor popoare, al păcii în 
lume.

Grija pentru buna gospo
dărire a metalului. Intr* 
Obiectivele întrecerii pe care o des
fășoară în aceste zile colectivul în
treprinderii metalurgice din Bacău, 
un loc important îl ocupă economi
sirea metalului. Atît în turnătorii, cît 
și în sectoarele de prelucrare au fost 
întreprinse acțiuni concrete, eficien
te. De pildă, de la începutul anu
lui și pînă acum au fost asimilate 
și reproiectate 20 de produse. Nu
mai prin reproiectarea robineților cu 
corp plat de 1 000 mm, consumul de 
metal a fost redus cu 220 kg la fie
care bucată. în același timp, prin 
modernizarea tehnologiilor de turna
re a vanelor au fost economisite pes
te 20 tone de metal. Economiile reali
zate de-a lungul celor aproape 4 
luni se cifrează la circa 250 tone 
de metal, cantitate din care se pot 
fabrica 400 de robineți cu dia
metrul de 500 mm. Ing. Sorin But- 
naru, directorul întreprinderii, ne 
•punea că prin modernizarea con

structivă a hidrantului subteran, a 
obturatoarelor și axelor de acționa
re a robineților cu fluture și asi
milarea altor 60 de noi produse se 
va obține, pînă la finele anului, o 
economie de circa 1200 tone metal. 
(Gheorghe Baltă).

La întreprinderea de me
canică fină din Sinaia, 
pompa de injecție cu nu
mărul : 2 700 000. Harnicul 
colectiv de la întreprinderea de me
canică fină din Sinaia, clasat pe lo
cul III pe țară in întrecerea socia
listă, a consemnat recent un eve
niment uzinal semnificativ : s-a 
produs cea de-a 2 700 000-a pompă 
de injecție. Intr-un continuu efort 
pentru diversificarea produselor, alte 
7 tipuri de pompe se vor adăuga în 
acest an celor 35 existente, care, în 
totalitatea lor,, au fost modernizate, 
conform cu cerințele tehnicii con
temporane. Colectivul a ținut să

IN INTIMPINAREA ANIVERSĂRII PARTIDULUI Șl A ZILEI DE 1 MAI

Succese în întrecerea
marcheze importantul eveniment u- 
zinal prin sporirea angajamentului în 
întrecerea socialistă. Astfel, în loc de 
8 milioane lei producție globală su
plimentară, va da pînă la finele a- 
nului 12 milioane lei ; în ceea ce 
privește indicatorul de productivita
te a muncii, în loc de 1 000 lei pro
ducție în plus pe an se va realiza 
1 500 lei pe fiecare angajat. (Con
stantin Căpraru).

Cu planul pe 4 luni în
deplinit. Colectivul de muncitori,
tehnicieni și ingineri de la I.M.A.I.A. 
Balș, întreprindere care a cucerit de 
3 ani consecutiv titlul de unitate 
fruntașă pe ramură, a îndeplinit 
planul pe 4 luni ale anului curent 
cu 9 zile mai devreme. Pînă la sfîr-
șitul acestei luni se vor produce su
plimentar utilaje pentru irigat și alt»

(Agerpres)

Reducerea cheltuielilor
de fabricație — expresia
unui dezvoltat 
podăresc. Despre

spirit gos-
colectivul în

socialistă
mașini agricole în valoare de peste 
20 milioane lei. La. adunarea prile
juită de decernarea Steagului roșu 
și a Diplomei de onoare pentru 
realizările obținute în 1975 de frun
taș pe ramură, care a avut loc re
cent, colectivul de aici s-a angajat 
ca in acest an să obțină peste pre
vederile planificate o producție în 
valoare de 100 milioane lei. (Emi- 
lian Rouă).

treprinderii „Metrom" din Brașov 
s-au formulat în decursul ultimilor 
ani aprecieri dintre cele mai bune. 
Realizările obținute în acest an vin 
să confirme aceste aprecieri. Astfel, 
cheltuielile de producție au fost re
duse în cursul primului trimestru cu 
6,3 lei la 1 000 lei producție-marfă 
(ceea ce echivalează cu o economie 
de 3,2 milioane lei). O pondere im
portantă în această economie o are 
micșorarea cheltuielilor materiale, 
concretizată în diminuarea consumu
lui de metal cu 25,5 tone, a con
sumului de energie electrică cu 
350 000 kWh și de combustibil cu 
300 000 mc gaz metan, în scăderea 
valorii rebuturilor cu peste 600 000 lei 
(față de trimestrul I 1975). Impor
tante economii s-au realizat și prin 
reducerea cheltuielilor gospodărești 
(350 000 lei), a «tocurilor supranor-

mative, prin accelerarea vitezei d» 
rotație a mijloacelor circulante. (Ni- 
eolae Mocanu).

Randamente superioare 
în abataje, Colectivele de oa
meni ai muncii din bazinul carbo
nifer al Văii Jiului obțin realizări 
tot mai valoroase în întîmpi narea 
celei de-a 55-a aniversări a parti
dului și a zilei de 1 Mai, realizări 
reflectate în sporirea continuă a 
producției de cărbune. în acest ca
dru trebuie remarcată perseverența 
minerilor de la Uricani care, prin 
depășirea ritmică a randamentelor 
planificate în abataje, recent au ex
tras și trimis la suprafață cea de-a 
9 000-a tonă de cărbune cocsificabil 
peste sarcinile de plan revenite da 
la începutul anului și pină în pre
zent. în luna aceasta, spre exem
plu, ritmul mediu al depășirii pla
nului la mina Uricani este de pest» 
100 tone in fiecare zi lucrătoare, ceea 
ce a dus la îndeplinirea înainte d» 
termen a angajamentelor luate în în- 
tîmpinarea aniversării partidului și a 
zilei de 1 Mai. (Sabin Ionescu).



SCI NT El A -duminică 25 aprilie 1976PAGINA 4

întreprinderii
îndeplinirea in mod ritmic și eu 

Înaltă eficiență a importantelor sar
cini economice și politice ce revin 
Combinatului siderurgic Hunedoara 
in 1976 și în anii următori ai cincina
lului a pus In fața organizației noas
tre de partid — care include in rîn- 
durile sale peste 7 300 comuniști — 
cerințe noi privind perfecționarea 
stilului și metodelor de muncă, dez
voltarea continuă a democrației eco
nomice prin atragerea unei mase tot 
mai largi de siderurgiști la rezolvarea 
problemelor esențiale ale activității 
combinatului, la stabilirea celor mai 
adecvate măsuri pentru sporirea 
producției de metal.

Punînd întreaga activitate politică 
șt instructiv-educativă In slujba în
deplinirii responsabile a sarcinilor 
economice, comitetul de partid din 
combinat și biroul său au analizat în 
mod frecvent, în plenare și ședințe 
lărgite, aspectele esențiale ale pro
blematicii economice: reducerea cos
turilor de producție, raționalizarea 
consumurilor de energie electrică ei 
combustibil, calitatea produselor, pre
gătirea cadrelor etc. Propunerile re
zultate, munca politică desfășurată 
printr-o mare varietate de mijloace 
pentru Înfăptuirea lor au contribuit 
efectiv la întocmirea judicioasă a ba
lanțelor energetice, la ridicarea gra
dului de utilizare a resurselor mate
riale, la pregătirea superioară a ca
drelor. Asemenea preocupări de prim 
ordin au fost extinse și în secții, in 
diversele compartimente de activita
te : numai anul acesta, 34 de organi
zații de partid au luat în dezbaterea 
adunărilor generale posibilitățile con
crete de la fiecare loc de muncă, 
stabilindu-se măsuri eficiente de mai 
bună gospodărire și folosire a resur
selor interne, de funcționare la înalți 
parametri a capacităților de produc
ție. Așa, de exemplu, comitetul da 
partid împreună cu cele patru orga
nizații de bază de la secția a II-a 
furnale au concentrat preocupările 
colectivului de furnaliști în direcția 
reducerii consumului specific de cocs, 
ridicării caracteristicilor tehnico-ca- 
litative ale fontei livrate pentru cup
toarele Martin, cît și în direcția va
lorificării la un grad mai înalt a de
șeurilor și gazelor combustibile se
cundare. La oțelăria nr. 2, comitetul 
de partid și organizațiile de bază pe 
schimburi au întreprins o largă con-

șultare ce și-a propus găsirea unor 
noi soluții pentru diminuarea mai 
accentuată a pierderilor de me
tal rezultate la turnarea oțelu
lui, reducerea consumului speci
fic la turnare, creșterea ponde
rii lingourilor calde cu care aînt ali
mentate In flux laminoarele bluming. 
în același timp, la indicația organi
zației de partid, un colectiv de spe
cialiști de aici a studiat condițiile 
concrete din secție și a propus un 
program de acțiune suplimentar pen
tru reducerea consumului de mate
riale refractare bazice și Îmbunătăți
rea coeficientului de folosire a utila-

ce ; preocuparea cadrelor de speciali
tate din uzine, secții și ateliere pen
tru ridicarea performanțelor calitati
ve ale produselor; raționalizarea con
sumurilor; pregătirea temeinică a re
parațiilor planificate ; Îmbunătățirea 
activității din transporturile uzinale ; 
organizarea și exercitarea controlului 
Îndeplinirii hotărîrilor. Ședințele de 
lucru s-au Încheiat cu propuneri va
loroase făcute de membrii comitetului 
privitoare la o mai atentă urmărire a 
consumurilor materiale la furnale și 
la activitatea de Întreținere și repa
rații, la preluarea suplimentară a 
unor cantități de fontă din deșeurtle

Din experiența comitetului de partid 

de la Combinatul siderurgic Hunedoara

jelor de turnare, program susținut 
prin munca agitatorilor, prin gazetele 
de perete și alte forme ale agitației 
vizuale.

Preocuparea pentru perfecționarea 
continuă a climatului democratic de 
lucru statornicit temeinic in decursul 
anilor a determinat comitetul de 
partid să inițieze un șir de acțiuni 
comune cu organizațiile de partid și 
conducerile tehnico-administrative din 
uzine, cu organizațiile sindicale, cu 
specialiști și oameni ai muncii, pe 
teme specifice, de cea mai arzătoare 
actualitate. în acest context se în
scriu analizele comune făcute la ni
velul comitetelor de partid furnale, 
aglomeratoare, C.T.C. — laboratoa
re, la oțelării ți laminoare, întîlnirile 
periodice ale membrilor comitetului 
nostru de partid cu organele alese în 
conducerile organizațiilor de partid, 
U.T.C. și sindicat, din secții și uzine.

în același cadru larg de preocupări 
se Înscrie, de asemenea, grija deose
bită a comitetului de partid pentru 
perfecționarea activității comitetului 
oamenilor muncii, urmărindu-se, în
deosebi, creșterea funcționalității și 
eficienței sale. în lunile ce au trecut 
de la începutul anului, de exemplu, 
pe agenda de lucru a acestui orga
nism de conducere colectivă au figu
rat pe prim-plan probleme ca : sta
diul Încheierii contractelor economi-

proprii, la investigarea căilor de per
fecționare a unor tehnologii.

Din dorința de a asigura o bună 
funcționare a organismului colectiv 
de conducere, am avut în permanentă 
atenție componența sa — respectiv 
includerea unor tovarăși cu funcții 
de conducere tehnică și administra
tivă, reprezentanți ai organizațiilor 
de partid, sindicat și tineret, specia
liști, muncitori, oameni cu o înal
tă calificare și o valoroasă ex
periență în producție — luînd mă
suri pentru activizarea tuturor aces
tor cadre valoroase, pentru antrena
rea la rezolvarea sarcinilor econo
mice. în acest scop urmărim ca 
ei să nu fie doar simpli „asistenți" 
la discuții, spectatori, ci să-și exer
cite din plin atribuțiile printr-o parti
cipare vie la dezbateri, la elaborarea 
ți înfăptuirea hotăririlor.

Ca un corolar al acestor preocupări 
cotidiene, vizînd ampla atragere a 
maselor la întreaga viață a combina
tului, adunările generale ale oameni
lor muncii din secții, ca și adunarea 
reprezentanților acestora pe combinat 
— cadru deosebit de prielnic expri
mării largi a opiniei colectivului, a 
ideilor novatoare — constituie, de 
asemenea, pentru noi importante mij
loace de orientare a efortului co
lectiv pe calea perfecționării organi
zării producției, introducerii pro-

greșului tehnic, creșterii eficienței 
activității și îmbunătățirii condițiilor 
de muncă și viață ale siderurgiștilor. 
în cadrul adunărilor din acest an, de 
pildă, au fost formulate peste 1 100 
propuneri, înglobate In bună parte 
In programul de măsuri adoptat de 
adunarea reprezentanților siderurgiș- 
tilor.

Importantă pentru întărirea carac- 
, Ierului democratic al conducerii, pen

tru participarea activă a cit mal 
multor angajați la soluționarea unor 
probleme de Interes general este ur
mărirea atentă a aplicării a tot ceea 
ce se propune valoros de către 
oamenii muncit. Combătlnd si
tuații mai vechi — cind soluționarea 
unor propuneri de interes mai larg 
sau mai restrîns, totuși demne de luat 
In seamă, se reporta de la o lună la 
alta — străduindu-ne să înlăturăm 
asemenea neajunsuri, am statornicit 
In munca noastră controale tematice 
exigente, efectuate de colective 
alcătuite din membri ai comitetului 
de partid, muncitori și cadre 
de specialitate, care urmăresc în
făptuirea hotărîrilor organului co
lectiv de conducere, a propuneri
lor făcute de oameni. Acest cli
mat activ de lucru, caracterizat 
printr-o Înaltă ordine și disciplină 
partinică, dă autoritate, adevărată 
forță și valoare participării directe a 
maselor la conducerea întregii acti
vități productive din combinat.

Efectul practic al acestui climat de 
munqă este ilustrat de înseși rezulta
tele obținute de siderurgiștii noștri, 
care au chemat la Întrecere in acest 
an toate colectivele din unitățile in
dustriei metalurgice. Străduindu-ne 
să ne onorăm chemarea, am reușit să 
realizăm peste sarcinile de plan ale 
primului trimestru o producție indus
trială în valoare de aproape 25 mili
oane lei. Acest rezultat exprimă, cre
dem, în mod convingător atmosfera 
de profundă democrație economică 
statornicită in toate compartimen
tele combinatului, participarea largă 
a oamenilor muncii la realizarea 
sarcinilor economice — factor esen
țial tn obținerea unor noi și impor
tante înfăptuiri ale colectivului.

Inxj. Ionel CINDEA 
secretarul comitetului de partid 
de Io Combinatul siderurgic 
Hunedoara

Sîmbătă la amiază s-au Încheiat 
lucrările sesiunii anuale a adunării 
generale a Academiei Republicii So
cialiste România. Dezbaterile pe mar
ginea dării de seamă și a planului 
de activitate au reliefat succesele ob
ținute de membrii și membrii cores
pondenți ai academiei, de toți oame
nii de știință, pe linia traducerii în 
viață a sarcinilor puse in fața slu
jitorilor științei de întărire siste
matică a legăturii dintre cercetare, 
învățâmînt și producție, de sporire a 
valorilor materiale și spirituale ale 
patriei.

Plenul academiei a adresat C.C. 
al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. o telegramă în care se 
spune, între altele : „Academia Re
publicii Socialiste România și-a în
scris activitatea către direcțiile de 
avangardă ale științei și culturii ro
mânești, îndrumind cercetări inter- 
disciplinare si multidisciplinare. con
tribuind la realizarea Unor opere da 
sinteză de interes național. Conti- 
nuind tradițiile înaintate ale școli
lor de cercetare românești, devotați 
politicii Partidului Comunist Român, 
membrii academiei își dedică acti
vitatea lor pentru afirmarea plenară 
a științei, tehnologiei și culturii ro
mânești în contextul vieții spirituale 
a poporului român.

Avînd mereu in față exemplul 
dumneavoastră de gindire științifică 
profund realistă și de devotament 
nețărmurit față de destinele patriei 
noastre pe calea socialismului și co
munismului, toți lucrătorii în dome
niul științei, tehnologiei și culturii 
care-și desfășoară activitatea sub 
egida primului for științific al ță
rii sînt animați să traducă in viață 
sarcinile de onoare trasate intelec
tualității românești prin istoricele 
documente programatice ale Congre
sului al XI-lea al partidului, prin in
dicațiile și îndrumările cu care dum
neavoastră personal ați fertilizat o- 
gorul științei și tehnologiei, al cul
turii noastre noi, ca și toate celelal
te domenii ale vieții economice, so
ciale și politice a României socia
liste.

Conștienți de rolul de răspundere 
ce ne revine în procesul grandios de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și de trecere a 
României spre comunism, Academia 
Republicii Socialiste România, ca 
parte integrantă a sistemului na
țional unic al cercetării științifi
ce, se angajează să îndeplineas
că în spirit de maximă exigență 
toate obiectivele planului, să răs
pundă cu elan patriotic și atașament

fierbinte față de politica clarvăză
toare a partidului, sarcinile com
plexe pe care le ridică cincinalul re
voluției științifice și tehnice in țara 
noastră. Vă rugăm, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să primiți anga
jamentul nostru că vom sluji totdea
una țara și partidul, că vom milita 
neabătut pentru realizarea în pa
tria noastră a societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe baza celor 
mai înalte cuceriri ale științei și gin- 
dirii umane, inscriindu-ne în efortul 
creator al întregului nostru popor".

în cadrul lucrărilor a avut loc. în 
aulă, festivitatea decernării premii
lor Academiei Republicii Socialiste 
România pe anul 1974. în numele 
prezidiului academiei, acad. prof. 
Cristofor Simionescu, vicepreședinte 
al academiei, a adresat laureaților 
calde felicitări și urări de noi suc
cese în domeniile de activitate pe 
care le reprezintă. Distincțiile acor
date de înaltul for academic al țării, 
a arătat vorbitorul, reprezintă ex
presia elocventă a prețuirii și grijii 
de care se bucură în țara noastră so
cialistă, în cadrul politicii profund 
umaniste a partidului și statului, 
creațiile spiritului pus în serviciul 
înălțării omului pe toate planurile de 
cunoaștere, de viață materială.

(Agerpres)

PREMIILE ACADEMIEI REPUBLICII

SOCIALISTE ROMÂNIA PE ANUL 1974
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PROGRAMUL I

8,3# Tot înainte ! Spectacol pionieresc 
realizat In județul Tași (partea 1).

Ta jurul orei 9,00 — Posturile noastre 
dr radio și televiziune vor trans
mite direct de la aeroportul in
ternațional București-Otopeni ce
remonia plecării președintelui Re
publicii Senegal, Leopold Sădar 
Senghor. care. Ia invitația pre
ședintelui Republicii Socialiste 
Romania, Nicolae Ceaușescu, și a 
tovarășei El^na Ceaușescu, a efec
tuat, Împreună cu doamna Colette 
Sddar Senghor, o vizită oficială de 
Prietenie In țara noastră.

(,M Tot Înainte i Spectacol pionieresc 
realizat In județul lași (partea a 
II-a).

»,M Avanpremiera zilei.
10.00 Viata satului.
11,15 Finalele turneului international de 

box „Centura de aur". Transmi
siune directă de Ia Palatul spor
turilor și culturii.

13,30 De strajă patriei.

13,0# Telex.
13,05 Album duminical.
15,30 Fotbal : Rapid — Dinamo (divizia 

A). Transmisiune directă de la 
stadionul „23 August", tn pauză : 
Box — selecțiuni din finalele tur
neului „Centura de aur“.
Omul de lingă tine. „Cei 37 de la 
Bucșani".
Drum de glorii — concura pentru 
tineret dedicat aniversării a 100 de 
ani de la cucerirea independenței 
de stat a României.
Micul ecran... pentru cei mici ! 
Telejurnal
Baladă pentru acest pămint. „Dru
mul lui Walerand de Wawrin".

30,25 Film artistic : „Atac împotriva Iul 
Rommel". Premieră TV. Cu : 
Richard Burton. John Colicos, 
Clinton Greyn. Danielle de Metz, 
Karl Otto Alberty. Regia : Henry 
Hathaway.

33,00 24 de ore.
32,10 Duminica sportivă • Fotbal 1 

Sportul studențesc — Steaua (re
zumat).

21,10 „Numele tău, partid, luminos ea 
amiaza de mai".

M,35 Film serial : „Kojak".
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17.20

. 17,40

19.00
19,30
20.00

PROGRAMUL n

10.00—tt.M Matineu simfonie. Orchestra 
Filarmonicii „George Eneseu".

20.00 Eroi indrăgiț! de copii.
20,38 Ora melomanului. Mozart... pentru 

einci.

In
PROGRAMUL I

jurul orei 9.00 — Fosturile noastre 
de radio $1 televiziune transmit 
direct de la Sala Palatului Repu
blicii deschiderea Congresului 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România.

18 o# Teleșcoală.
18,S0 Emisiune tn limba maghiară. 
10,00 Din lumea plantelor și animalelor.
19.30 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Revista „Korunk" la 50 de ani de 

la apariție.
Un pictor el omului. O viață tn 
slujba artei — o arts tn slujba 
omului și a patriei. Film consacrat 
creației lui Corneliu Baba.
Să muncim și să trăim în chip 
comunist ; Acasă la Universitatea- 
Brașov.
Roman-foileton : „Forsyte Saga". 
Episodul xvni — „După-amiaza 
unei driade".
24 de ore.

10,30

>0,M

21,10

PROGRAMUL n

17,00 Telex.
17,05 File de dicționar. Medalion Tot. o. 

Emisiune dedicat* unuia din cei 
mal populari actori comici ai cine
matografului italian. Filmul artis
tic . Oameni sau majuri" — pro
ducției a studiourilor italiene. 
Premieră TV. Cu : Toto, Paoio 
Stoppa. F. Hari. Regia : C. Mas- 
trocinque; Emisiune de Dan Pe- 
troiu.

19,05 Pe marginea. Dunării. Festivalul 
rapsozilor — Brăila 1978.

19.20 looi de. seri.
19,30 Telejurnal.
20,00 Film serial pentru copil : Daktart. 

Episodul „Raidul elefanților" (I).
30.25 Teatru scurt : Mozart și Salieri" 

— de A. S. Pușkin. Spectacol rea
lizat de televiziunea sovietică tn 
colaborare cu Teatrul Academic 
de dramă din Leningrad. Interpre
tează : Nikolai Simonov. Inokenti 
Smoktunovski. Regia; L. S. Vi
vien.

M,on Oglinzile de ap* ala Bucureștlului.
31.20 Univers științific.
31,50 Baladă pentru acest pămint : 

„Drumul lui Walerand de Wawrin".
»3,10 Studioul șlagărelor. Selecțiuni din 

a ni-a etapă a concursului de mu
zică ușoară, organizat de televi
ziunea din R. D. Germană.

MATEMATICA t
Premiul „Gheorghe Țițeica" — a) 

Grupul de lucrări din domeniul teo
riei axiomatice a descompunerilor 
spectrale. Autor : Florin Vasilescu j 
— b) Grupul de lucrări privind teo
ria operatorilor liniari pe spații Hil
bert. Autor : Dan Voiculescu ; — c). 
Lucrarea : Cercetări privind compac- 
tificarea Kuramochi în studiul func
țiilor cu integrala Dirichlet mărgini
tă. Autor : Ion Ichim.

Premiul „Simion Stoilov" — a) Lu
crarea : „Operatori neliniari". Autor : 
Dan Pascali ; — b) Lucrarea : „Apli
cații de dualitate în analiza funcțio
nală neliniară". Autor : Ioana Cioră- 
nescu ; — c) Lucrarea : „Teoria ge
nerală a problemelor de extremum 
cu aplicații la sistemele de control 
optimal". Autor : Constantin Vârsan.

Premiul „Gheorghe Lazăr" — a) 
Lucrarea : „Contribuții la dezvolta
rea teoriei cavităților". Autor : Simo
na Popp ; — b) Lucrarea : „Cercetări 
privind aplicațiile teoriei distribuții
lor in mecanica fluidelor". Autor Do- 
rel Homentcovschi ; — 
„Topologie algebrică".
Pop.

c) Lucrarea : 
Autor : loan

t
Hurmuzescu'

Inchipuiți-vă că respee- 
tînd legea de bază a ar
tei circului fiecare artist, în 
complexul figurilor care se 
succed în crescendo, își a- 
daugă o nouă și inedită di
ficultate : patinarea. Fie că 
este acrobat, jongler, echi- 
librist, un asemenea artist 
trebuie să fie în primul 
rind un excelent patinator, 
să-și execute numărul în 
dinamica specifică pe care 
o reclamă oglinda gheții 
—• și abia după ce a învins 
această dificultate să-și vă
dească însușirile de acro
bat, jongler sau echilibrist.

Astfel de artiști totali ne 
oferă Ansamblul circului pe 
gheață din Moscova, oas
pete în această stagiune 
a circului bucureștean. 
55 de artiști — dintre care 
28 sînt maeștri ai sportului 
sau laureați ai Jocurilor O- 
limpice, ca Vladimir Soșin, 
sau multipli campioni ca 
Valeri Meșkov, de cinci ori 
campion unional. Un an
samblu omogen și armo
nios, în care balerinele sint 
acrobate și acrobații bale-

rini, eu toții fiind In același 
timp autentici virtuozi ai 
patinajului artistic.

Spectacolul prezentat pe a- 
rena circului nostru, trans
formată ad-hoc în pati
noar, împletește grația cu 
forța, curajul cu ingenio-

tov și Anatoli Suleavkov- 
skl execută echilibru in 
miini, pe patine, iar Ev- 
gheni Baranok și Andrei 
Sadofeev execută, tot pati- 
nînd, echilibru „cap pe 
cap". O extraordinară tru
pă de jonglerie face din

dicapul patinelor, este În
vinsă de grația Natașe! 
Kaznina, Liubovei Klenova, 
Tamarei Krasiuk și Vere! 
Novikov. Roata Renski — 
pe care acrobații de circ o 
foloseau cu mult Înainte ca 
ea să fi devenit un mij-

Ansamblul pe gheață
al Circului mare din Moscova

zitatea. Reprezentația nu 
este un simplu balet pe 
gheață, în genul „reviste
lor", ci o demonstrație e- 
xemplară de circ, respec- 
tînd toate rigorile genului 
și agrementîndu-le cu o 
strălucită coregrafie.

Numărul de patinaj ar
tistic al cuplului Elena Sce- 
glova și Valeri Meșkov 
reliefează un mare talent 
acrobatic. Vasili Kurba-

numărul executat in viteza 
înzecită, pe care o dau pa
tinele un recital al ritmu
rilor de-a dreptul ameți
toare. De altfel, toată recu
zita de bază a artei mane
jului — de sol sau aeriană 
—este folosită aici cu ma
ximum de abilitate, lntr-o 
execuție ireproșabilă.

Dificultatea numerelor 
de acrobații aeriene, Ia care 
executanții adaugă și han-

loc de antrenament pentru 
cosmonauți — este adapta
tă terenului de gheață de 
grupul format din Ala A- 
lexeeva, Tatiana Sulenina, 
Nicolai Juk și Albert Bob- 
cin. Săriturile acrobatice la 
bară, oferite de grupul La
risa Zaițeva, Irina Kalise- 
va, Veaceslav Kotko, Victor 
Novikov, Andrei Sadofeev 
și Ghenadi Kaltșev, sint 
stupefiante prin precizie și

prin performanța de a lăsa 
impresia că artiștii nu evo
luează pe patine. Și, pentru 
că nu există circ fără dre
sură de animale, Irina și 
Vladimir Soșin ne prezintă 
o dresură de urși evoluind 
intr-un original meci de 
hochei pe gheață.

Grupul celor cinci comici 
(Afonia — ingeniosul, Fe
dot — rumenul, Kuzea — 
vioiul, Rifinad — șmeche
rul și , Antoșka — ghinio
nistul) agrementează spec
tacolul cu izbutite momen
te vesele, iar cuplul Vladi
mir Petrov și Boris Kirilin 
prezintă o scenetă comică 
de reală vervă parodică.

Din 1971 de cînd s-a con
stituit, Ansamblul pe ghea
tă al Circului marc din 
Moscova a evoluat conti
nuu, perfecționîndu-și ne
încetat măiestria ; o mă
iestrie convingător etalată 
in spectacolul prezentat pe 
arena circului din Bucu
rești.
A. IOSEFIN1 
directorul Circului de stat

FIZICA
Premiul „Dragomir

— a) Grupul de lucrări privind pro
prietățile unor straturi subțiri de me
tale și oxizi depuse pe halogenuri al
caline. Autori : Mariana Birjega, Ni- 
coleta Popescu-Pogrion, Corneliu 
Sirbu, Florin Vasiliu, Alexandru Oc
tavian, Romeo Cavaleru ; — b) Lu
crarea : „Cercetări privind fenome
ne de transport In semi conductori". 
Autor : loan Licea ; — c) Lucrarea ; 
„Cercetări privind fenomene fizice 
în dispozitive optoelectronice din 
(Al Ga) As". Autori : Iulian Petrescu- 
Prahova, Paul Mihailovici.

Premiul „Constantin Miculescu" — 
a) Grupul de lucrări privind ioniza- 
rea multlfotonică a atomilor și mo
leculelor de cesiu. Autori : Deniza 
Popescu, Yakub Mirza (Pakistan) ;
— b) Lucrarea : „Cercetări din do
meniul spectroscopiei RMN de înal
tă rezoluție cu aplicații la structuri 
moleculare". Autor : Virgil Bărboiu ;
— c) Ciclul de lucrări privind de
terminarea pe cale nedistructivă a 
Plutoniului In combustibilul nuclear 
iradiat. Autori : Leon Schachter, Dan 
Hacman, Octavian Moț.

butil-fenolului și a 2,4-dinitro-6-se- 
cundar-butilfenolului". Autori i Eu- 
frosina-Sanda Meroiu, Tamara Am- 
bruș, Martha Enăchescu, Vladimir 
Postolache ; — c) Lucrarea : „Ingi
neria prelucrării hidrocarburilor — 
Petrol-Petrochimie" (2 volume), din 
care a apărut în 1974 volumul II. Au
tor : Radu C. Țunescu.

TEHNICA 3
Premiul „Traian Vuia" — a) Lu

crarea : „Dispozitive semiconductoa
re neconvenționale active de micro- , 
unde". Autori : Dan Dascălu, Ion 
Costea, Nicolae Marin, Andrei Mih- 
nea, Gheorghe Brezeanu ; — b) Lu
crarea : „Tratat de termodinamică 
tehnică și transmiterea căldurii". 
Autor : Ion Vlădea ; — c) Lucrarea : 
„Procedeu și agregat complex pen
tru sudarea simultană a mai multor 
roți de autovehicule". Autori : Vale- 
riu Doboșan, Nicolae Cașcaval.

Premiul „Aurel Vlaicu" — a) Lu
crarea : „Construcții hidrotehnice". 
Autor : Radu Prișcu ; — b) Grupul de 
lucrări ..Supraîncărcarea in construc
ții — Efectul distribuției spațiale a 
zăpezii". Autor : Hristache Popescu ; 
— c) Lucrarea : „Studii de alimen
tări cu apă. Contribuții la studiul 
decantoarelor etajate". Autor ; Vasi- 
le (Jhiriac.

BIOLOGIA t
„Emanoil Teodorescu" — 
„Flora și vegetația din

CHIMIA t
Premiul „Gheorghe Spacu" — a)

Lucrarea : „Procedeu mecano-topo- 
. chimic pentru sinteza unor cataliza

tori industriali". Autori : Ioan V. Ni- 
colescu. Ala Nicolescu. Cristina For- 
dea, Gavrilă Muscă, Mariana Dar- 
dan-Udrea, Antoaneta Spinzi ; — b) 
Grupul de lucrări privind chimia 
algelor marine. Autori : Valentin 
Popa, Viorica Rusan ; — c) Lucra
rea : „Chimia compușilor metal-or- 
ganici". Autor : Ionel Haiduc.

Premiul „Nicolae Teclu" — a) Lu
crarea : „Tehnologie de polimerizare 
a clorurii de vinii in suspensie cu un 
inițiator foarte rapid". Autori : Cor- 
neliu Teodoreanu, Petru Gltick, loan 
Szabo, Constantin Georgescu, Radu 
Negrețu, Grigore Arnăutu, Rodica 
Heledorfer ; — b) Lucrarea : „Tehno
logie pentru obținerea orto-secundar-

i

Premiul 
Lucrarea f 
sudul Podișului Mehedinți". Autor: 
Nicolae Roman.

Premiul „Emil Racoviță" — a) 
Lucrarea : „Citologia comparată a 
adenohipofizei". Autor : Minerva 
Dancășiu ; b) Grupul de lucrări pri
vind realizarea de enzime insolu- 
bilizate prin legarea covalerltă de 
suporturi insolubile. Autor ; Horst 
D. Schell.

AGRICULTURA 
ȘI SILVICULTURA t

Premiul „Ion Ionescu de la Brad"
— a) Ciclul de lucrări privind raio- 
narea pedoclimatică și bonitarea te
renurilor agricole din România. 
Autori : Dumitru Teaci, Constantin 
Tutunea, Mihai Burt, Florea Predel, 
Maria Munteanu ; — b) Lucrarea : 
„Agricultura Dobrogei". Autor i Pe-- 
tru Tomoroga.

Premiul „Traian Săvulescu" — 
a) Lucrarea : „Creșterea suinelor". 
Autor : Mircea Dinu ; b) Lucrarea 3 
„Yatropatiile în medicina veterinară". 
Autor : Ion Adameșteanu.

GEOLOGIA. GEOFIZICA 
Șl GEOGRAFIA 3

Premiul „Grigore Cobălcescu"
Lucrarea: „Studiul stratigrafie 
Devonianului și Carboniferului din 
Platforma moesică, la vest de riul 
Argeș". Autor : Dumitru Paraschiv ;
— b) Lucrarea : „Mineralogeneza 
skannelor de la Dognecea". Autor : 
Șerban Nicolae Vlad ; — c) Lucra
rea : „Studiul geologic al regiunii 
Valea Putnei-Giumalău". Autor} 
Viorel Erhan.

Premiul „Gheorghe Murgoci" — 
a) Lucrarea : „Cercetări seismome- 
trice pe platforma continentală ro
mânească a Mării Negre". Autori : 
Constantin Burcea, Valeriu Varodin, 
Vasile Chișcan, Grigore Țugui ; —

*1
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b) Lucrarea : „Morfologia carstică*, 
autor : Marcian Bleahu ; — c) Lu
crarea : „Relieful României". Au
tori : Grigore Posea, Nicolae Popes
cu, Mihai Ielenicz.

MEDICINA 3
Premiul „Gheorghe Marinescu" — 

a) Lucrarea „Chirurgia rectului". 
Autor : Florian Mandache ; — b) Lu
crarea : „Astmul bronșic". Autori : 
Radu Păun, Ion Gr. Popescu, Ale
xandru Jelea ; — c) Lucrarea : „A- 
paratele ortodontice — principii și 
metode". Autor : Gheorghe Boboc.

Premiul „Victor Babeș" — a) Lu
crarea : „Schimburi macromolecu- 
lare în ateroscleroză". Autor : Con
stantin Velican ; — b) Lucrarea : 
„Nutriția și apărarea antiinfecțioasă". 
Autor : Iancu Gonțea ; — c) Lucra
rea : „Cardiopatiile cronice majore. 
Factori de risc și perioada de con
stituire". Autori : loan Orha, Nico
lae Stăncioiu.
ECONOMIA Șl SOCIOLOGIA 3

Premiul „Petre S. Aurelian" — a) 
Lucrarea : „Economia și înarmări
le". Autor : Gheorghe Dolgu ; — b) 
Lucrarea : „Modelarea corelațiilor 
in economie". Autor.: Costache Moi- 
neagu : — c) Lucrarea : „Finanțele 
Republicii Socialiste România". Au
tor : Iulian Văcărel.

FILOZOFIA, PSIHOLOGIA 
Șl JURIDICE :

Premiul „Vasile Conta" — a) Lu
crarea ; „Națiunea română și socia
lismul". Autor : Elena Florea ; — b) 
Lucrarea : „Psihologie școlară". Au
tor : Ion Radu.

Premiul „Simion Bărnuțiu" — Lu
crarea : „Rolul ji funcțiile dreptu
lui in făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate". Autori : 
Mircea Costin, Ion Filipescu, Ion 
Albu, Sanda Ghimpu, Constantin 
Oprișan, Grigore Gearrlănu.

ISTORIA 3
Premiul „Vasile Pârvan" — a) Lu

crarea : „Istoria comunităților cul
turii Boian”. Autor : Eugen Comșa ;
— b) Lucrarea : „Relații comerciale 
ale Daciei cu lumea elenistică ți 
romană". Autor : loan Glodariu-; —
c) Lucrarea : „Arta preistorică In 
România". Autor ; Vladimir Dumi
trescu.

Premiul „Nicolae Bălcescu" — a) 
Lucrarea : țfjdlhail Kogălniceanu — 
istoric. Vasile Pârvan — efigia căr
turarului". Autor : Alexandj-u Zub ;
— b) Lucrarea Bizanț, Balcarfi, 
Occident la inceputurile culturii me
dievale românești (sec. X—XIV)“. 
Autor : Răzvan Theodorescu ; — c) 
Lucrarea : „Repertoriul bibliografic 
al localităților și monumentelor - din 
Moldova".

Premiul 
Lucrarea : 
Comunist 
1944“. Autori : 
Ilie Ceaușescu, Vasile Mocanu ; 
Lucrarea : „Clasa muncitoare 
temporană". Autori : Traian Cara- 
ciuc, Constantin Florea, Ion Iuga, 
Carol Niri ; — c) Lucrarea i<„Clasa 
muncitoare, forța socială fundamen
tală a mișcării antifasciste din Ro
mânia". Autori i Gheorghe Ioniță, 
Aurică Simion.

FILOLOGIA, LITERATURA 
ȘI ARTA s

Premiul „Timotei Cipariu" — a) 
Lucrarea :lz,Sintaxa transformaționa- 
lă a grupului verbal in limba româ
nă". Autor : Gabriela Pană-Dindele- 
gan ; — b) Lucrarea : „Derivați pa- 
rasintetici in limba română". Autor; 
Sanda Reinheimer-Ripeanu.

Autor : Nicolae Stoicescu. 
„Ștefan Gheorghiu" — a) 

„Activitatea Partidului 
Român in armată 1921— 

Constantin Olteanu, 
- b) 
con-

Martorul același, 
mărturiile 
diferite...

cinoasă. Poate așa își va aminti versiunea 
adevărată...

De 300 lei... tata
S-a încurcat 
la întrebarea 

a 28-a...

„Șueta" de la 
miezul nopții

A fost condamnat la trei luni închisoare 
contravențională. Spre ținere de minte. 
Costă scump, uneori, „șueta" de la miezul 
nopții ■!...

Judecătoria sectorului 8. In cauza privin- 
du-1 pe Ion Vasile, șofer la I.C.R.A.L. „Pa
jura", care s-a urcat la volan după consu
marea unei apreciabile cantități de alcool 
(alcoolemie — 2,60 la mie), este audiat 
martorul Traian Pandrea, șef de depozit la 
aceeași întreprindere.

— A băut inculpatul la dumneata in de
pozit ? întreabă președintele completului 
de judecată, magistratul Corneliu Turianu.

— A băut, tovarășe președinte. Tot ej a 
adus și băutura : o sticlă de votcă de jumă
tate de litru.

— Și ați băut Împreună 7
— Eu, doar vreo două înghițituri. Că 

m-a servit el... Pe urmă m-am ocupat de 
clienți. Restul a consumat dinsul afară, în 
cabina mașinii, după ce a întors-0 pe par
tea cealaltă a străzii.

— Dar dumneata de unde știi ee a făcut 
•1 afară ?

— Păi, să vedeți....
Și plnă una alta, instanța a observat că 

martorul a prezentat o versiune nouă, cu 
totul diferită de celelalte două, din decla
rațiile anterioare. Și cum adevărul nu poate 
fi decît unul singur, s-a dispus ca Tr. Pan- 
drea să fie cercetat pentru mărturie min

Cu două toamne in urmă, Mariana a ve
nit in Capitală la 6tudii. A stat in gazdă 
la o mătușă, unde l-a cunoscut pe Mitică, 
băiat prezentabil, care a început să-i facă 
ochi dulci. Dragostea lor mare. întărită cu 
jurăminte de credință, a debutat intr-o 
după-amiază de februarie cînd părinții lui 
Mitică erau plecați după cumpărături. Și a 
ținut această iubire pină la începutul lui 
aprilie. Atunci Mariana i-a mărturisit că 
vor avea un copil. Reacția cavalerului În
drăgostit ? A dat bir eu fugiții, lăsînd-o 
pe fată să se descurce cum 6 ști...

...Copilul s-a născut. în dreptul rubricii 
„Numele tatălui", in certificatul de naștere 
a fost trasă o llniuță... După un timp, Mi
tică a fost chemat tn fața instanței pentru 
stabilirea paternității.

— Recunoașteți că sinteți tatăl copilului 1
— Să vedeți... recunosc...
— De ce nu l-ați recunoscut și oficial 1
— Știți, In situația mea, e jenant...
Pentru dumnealui, ca șef al unei unități 

de patiserie, ar fi fost deci jenant să recu
noască deschis că jurămintele și înfocatele 
promisiuni n-au fost decit... gogoși. în fața 
instanței s-a arătat totuși „mărinimos", 
oferindu-se să contribuie la educarea și 
creșterea copilului său cu... 300 lei lunar. 
Mentalitate tipică pentru un „tată de tri
bunal".

Judecătoria sectorului 7. Pe rol — dosarul 
penal nr. 8772/1975. I se ia interogatoriul 
inculpatului Dumitru Rotariu.

— ...Da, recunosc, pe 29 iulie am furat 
din dormitorul stației de utilaj-transport 
mai multe obiecte.

— Și pe 7 septembrie a fost un furt...
— Tot eu sînt autorul....
— Și pe 18 februarie la căminele studen

țești ?
— Tot eu...
— Și pe...
— Tot eu...
27 de întrebări și tot atitea recunoașteri 

din partea infractorului D. Rotariu. Era 
lăcătuș de Întreținere la Stația de utilaj- 
transport T.C.M.A.I.A. Un băiat liniștit, 
ciștiga destul de bine și își cunoștea me
seria. Și atunci de ce 7... (întrebarea a 28-a).

— Regret sincer faptele — a răspuns el 
vădit stînjenit — am vrut să-mi fac șl eu 
o situație...

Acest fel de a-și concepe viața — „si
tuație cu orice preț" — l-a împins »pre 
faptele antisociale. A fost condamnat la 5 
ani închisoare. Timp suficient de meditație 
pentru a Înțelege că, în nici un caz, o „si
tuație" nu poate fi făcută in dauna celor 
din jur, a legilor țării.

Nea Selim — așa-i spuneau colegii de 
muncă mai tineri lui Radu Selim —era cu
noscut drept un strungar priceput și om la 
locui lui, acolo unde lucra — I.M.M.R. 
„Grivița roșie" din București. Ce i-o fi 
venit in acea duminică de aprilie, de s-a 
luat la întrecere cu paharele, nici el’ nu 
știe. Cert e că intr-un tîrziu, cind s-a în
chis localul, nea Selim și-a adus, aminte că 
are pe undeva prin preajmă o cunoștință 
pe care n-o mai văzuse de ani de zile și 
cu care musai trebuie să stea Ia o șuetă. 
Dar cum din cauza numărului mare de pa
hare date pe gît nu prea mai știa nici cum 
îl cheamă, darmite adresa exactă a cunoș
tinței, Radu S. a intrat in prima curte și 
a început să bată de mama focului în gea
muri. Au sărit oamenii din așternut cre- 
zind că arde. Degeaba i-au zis locatarii că 
acolo nu se află persoana căutată, că e 
miezul nopții și vor să se odihnească ; el 
o ținea pe a lui, declarîtid sus și tare că 
nu se mișcă de-acolo pină nu apare cu
noștința dumisale. Ba. la un moment dat, 
crezind că nu s-a făcut suficient înțeles, a 
scos la iveală un „argument" mai... ascu
țit : un cuțit. Și astfel a ajuns de la o a- 
dresă greșită la una foarte exactă :

— Tovarășe președinte, nu știu ce s-a-n- 
timplat cu mine... Eu sint om serios, puteți 
să vă interesați... Am băut prea mult și 
n-am ținut minte adresa...

Din caietul 
grefierului

„Recunosc că am intrat in magazinul din 
Stroești, de unde am ieșit împreună cu 
acel costum nou-nouț fără știrea nimănui. 
Solicit însă indulgență fiindcă avînd de 
gind să mă însor, nu pot să-mi dezamă
gesc logodnica tocmai acum..."

(Din dosarul nr. 3093/1975, Judecăto
ria Pașcani).

„Onorată instanță, afirmația noastră fă
cută anterior că inculpatul (n.n. — vinovat 
de lipsa unor piese și a unor sume de bani 
din gestiune) trăia cu capul in nori, și la 
propriu și la figurat, este confirmată cu cer
tificatul de absolvire a cursului de pregătire 
pilot-planor, cu diploma pentru cursul pi- 
lot-planor și parașutism aero, precum și 
certificatul de pregătire in specialitatea de 
radio-amator..."

(„Motive" de recurs în dosarul 
1423/1976, Tribunalul municipiului 
București).

Dinu POPESCU 
Emil MARINACHE

Premiul „Bogdan Petriceicu Haș- 
deu" — a) Lucrarea : „Istoria fol
cloristicii românești". Autor : Ovidiu 
Biriea ; — b) Lucrarea : „Umaniștii 
români și cultura contemporană". 
Autor : Alexandru Duțu.

Premiul ,.Mihai Eminescu" — a) 
Lucrarea : „Pasteluri". Autor : Con
stanța Buzea ; — b) Lucrarea : „So
netele". Autor : Petre Ghelmez ; — 
c) Lucrarea : „Bătălia următoare" (în 
limba maghiară). Autor : Lâszloffy 
Aldâr.

Premiul „Ion Creangă" — a) Lu
crarea : „Niște țărani". Autor : Dinu 
Săraru ; b) Lucrarea : „Vulturul". 
Autor : Radu Theodoru.

Premiul „Ion Luca Caragiale" — 
a) Lucrarea : „Cronici dramatice". 
Autor : Radu Popescu ; — b) Lu
crarea : „Probleme de viață, teorie 
și istorie teatrală". Autor ; Ion Zam- 
firescu.

Premiul „Ion Andreescu" — a) Lu
crarea : y„Opera lui Constantin 
Brâncuși in România". Autor : Barbu 
Brezianu ; — b) Lucrarea : „Expozi
ție personală de gravură și sculptu
ră". Autor : Marcel Chirnoagă.

Premiul „George Eneseu" — a) Lu
crarea : „Șase imagini pentru or
chestră". Autor : Adrian Rațiu ; — b) 
Lucrarea : „Ofrandă copiilor lumii". 
Autor : Sabin Păuța.

Premiul „Ciprian Porumbescu" — 
a) Lucrarea : „Folclor muzical din 
Bihor". Autor : Traian Mîrza ; — b) 
Lucrarea : „Direcții in muzica româ
nească, 1900—1930". Autor : Cleman- 
sa-Liliana Fircă.

I



SCÎNTEIA — duminică 25 aprilie 1976 PAGINA 5

I
I

FAPTUL' 
divers; 
Florală I

Lalele cu un buchet de cite...
5—6 fire pe un singur lujer; la- I 
lele de un roșu fosforescent; la- ’ 
lele cu frunze străbătute de | 
dungi, ca niște nervuri; lalele I 
cu frunze precum minuscule I 
tentacule de caracatițe; lalele . 
cu nume de mari muzicieni. La- I 
lele, lalele, frumoasele noastre I 
lalele... Dar nu ca acelea din 
cunoscutul șlagăr, ci din La- I 
boratorul de floricultură de la 
Eforie Nord al stațiunii de cer- I 
cetări agricole Valu lui Traian. . 
Sint lalele pitice și sînt destina- I 
te amenajării mozaicurilor flo
rale din parcurile litoralului.
Pot fi admirate, pentru prima I 
oară. in fața hotelului Parc din 
Mamaia.

Cronica
Simbătă seara s-a înapoiat în Ca

pitală delegația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român con
dusă de tovarășul Mihai Dalea, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. care la 
invitația Partidului Republican al 
Poporului din Turcia, a efectuat o vi
zită in această țară. Din delegație au 
făcut parte tovarășii Constantin Dră- 
goescu, membru al C.C. al P.C.R., și 
Vasile Șandru, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R.

La sosire, delegația a fost întîmpi- 
nată de tovarășii Mihai Gere, mem
bru supleant al Comitetului Politie 
Executiv al C.C. al P.C.R.. și Ghize- 
la Vass, membru al C.C. al P.C.R.

în ultima parte a vizitei în Turcia, 
delegația C.C. al P.C.R. a avut în- 
tîlnfri și convorbiri cu autorități și 
conducători ai organizațiilor locale 
ale Partidului Republican al Poporu
lui din regiunea Izmir. Cu acest pri
lej a avut loc un schimb util de pă
reri asupra activității celor două 
partide, posibilităților de dezvoltare 
a relațiilor de prietenie și colaborare 
reciprocă. De asemenea, delegația a 
fost oaspete al organizației din Is
tanbul a Partidului Republican al 
Poporului.

zii i National al Femeilor sărbătoarea națională a portugaliei

Emoțiile 
unui caz 
rezolvat

Elena Angheloiu, din munlci- 
iul Rimnicu-Vîlcea, s-a pre- 
entat la serviciul de evidență 

a populației din cadrul miliției 
județene Vilcea, cu rugămintea 
să fie ajutată să-și găsească 
mama, pe care n-o văzuse 
niciodată. Pentru rezolvarea â- 
cestei cereri a fost însărcinat 
tinărul ofițer Constantin Trăș- 
can. După îndelungi investiga
ții, el i-a găsit mama în muni
cipiul Pitești. Despărțite, în 
condiții vitrege, cu 25 de ani în 
urmă, mama și fiica s-au reîn- 
tîlnit. Emoțiile celor două au 
fost trăite și de tînărul ofițer. 
Este primul caz de acest fel pe 
care l-a avut de rezolvat. Și l-a 
rezolvat !

Șah din 
ghindă

Cam cu un an in urmă con
semnam in rubrica noastră că 
membrii cercului de metalo- 
plastie de la Casa pionierilor din 
Satu-Mare sint autorii unor 
originale și fermecătoare „biju
terii vegetale" : broșe, coliere și 
brățări confecționate din tot 
felul de semințe culese de prin 
livezi și păduri. In răstimpul 
care a trecut de atunci, talen- 
tații bijutieri au izvodit, din 
„mirabila sămință" a fanteziei 
și frumosului, noi obiecte de po
doabă, bibelouri și articole de
corative. Dar mindria și per
formanța lor o constituie ultima 
creație — și anume, șahul din... 
ghindă. Tot ei au organizat pri
mul campionat de șah cu piese 
din ghindă. Deși Cererile de ast
fel de jocuri sporesc de la o 
zi la alta, rezervele de ghindă 
s-au isprăvit. Dar pionierii de 
aici plănuiesc pentru luna au
gust o expediție pe biciclete in 
pădurile sătmărene și maramu
reșene spre a-și face provizii de 
materie primă pentru viitorul 
an de... producție șahiștii

Regrete 
tirzn

Mircea Bleoju din Siria, ju
dețul Arad, ari 19 ani. A în
vățat cu sirg o meserie bună, 
aceea de sudor. Zilele trecute 
se ducea, ca de obicei, la lucru, 
la o întreprindere din Arad. 
Înainte ca trenul cu care călă
torea să se oprească in stație, și 
fără să țină seama de avertis
mentele și sfaturile celorlalți 
pasageri, M.B. a sărit din mers. 
Din păcate, gestul pe care acum 
il regretă n-a rămas fără ur
mări. In cădere, s-a accidentat 
și, cu toată silința dată, medicii 
au fost nevoiți să-i amputeze 
ambele picioare.

Nesăbuință
La un moment dat, in timp 

ce S. V. din Cluj-Napocă ăe 
afla la volanul autoturismului 
său l-Cj-8222, s-a produs o de
fecțiune la motor. A tras pe 
dreapta, pe 0 străduță mâi pu
țin circulată. Apoi, S. V. a in
trodus maneta in marșarier și 
a pus contactul. S-a dat jos de 
la volan, pentru a impinge ma
șina din față, indicîndu-i soției 
ca în caz de pornire a motoru
lui să apese pe ambreiaj. Soția 
însă, n-a apăsat pe ambreiaj, ci( 
pe accelerație. Mașina a Înce
put să prindă viteză și a trecut 
val-virtej printr-o intersecție 
foarte aglomerată. Din fericire, 
mașina s-a strecurat milimetric 
printre autobuze și camioane, 
pînâ s-a izbit de vitrina unui 
magazin alimentar. Dar tot a 
accidentat două persoane. Pu
tea să fie mult mai grav.

Carusel de 
telegrame

Un tractor greu, pe șenile, a 
fost expediat de întreprinderea 
brașoveană Întreprinderii agri
cole de stat Traian, județul Ba
cău. Tractor pentru lucrări pe 
terenuri in pantă. Cind să în
ceapă lucrul, mecanizatorii au 
constatat că tractorului îi lip
sește ceva și nu merge. Era 
nevoie de un specialist al între
prinderii furnizoare. Așa a în
ceput caruselul telegramelor In
tre Bacău și Brașov. După șap
te asemenea cereri f.f. urgente, 
la Traian a sosit in Sfirșit și 
specialistul. Care „specialist", 
după ce s-a invirtit de cîteva 
ori în jurul tractorului, și-a 
luat mapa șt a plecat de unde 
a venit. $i iar au inceput te
legramele. Plus adresele. Plus 
telefoanele. Plus sesizarea de 
față, care — sperăm — va fi și 
ultima.

Rubrică redactată de

*
în continuarea vizitei pe care o 

efectuează în țara noastră delegația 
economică egipteană, condusă de 
Zakaria Tewfik Abdel-Fattah, mi
nistrul comerțului și aprovizionării, 
a avut simbătă o nouă întilnire cu 
reprezentanți ai conducerii Ministe
rului Comerțului Exterior și Coope
rării Economice Internaționale.

în cursul convorbirilor ce au avut 
loc cu acest prilej, âu fost eviden
țiate noi posibilități de extindere a 
colaborării și cooperării economice 
și tehnice, de dezvoltare a schimbu
rilor comerciale dintre România și 
R. A. Egipt.

în aceeași zi, ministrul egiptean 
al comerțului și aprovizionării ă avut 
o întrevedere cu Nicolae Bozdog, 
prim-adjuncț al ministrului comer
țului interior.

Membrii delegației egiptene au vi
zitat în' ultimele zile obiective eco
nomice și turistice din Capitală și 
din județele Brașov și Prahova.

Continulndu-și vizita pe care o 
întreprinde în țara noastră la invi
tația Marii Adunări Naționale, de
legația parlamentară liberiană, con
dusă de Richard A. Henries, preșe
dintele Camerei Reprezentanților a 
Republicii Liberia, a fost oaspete al 
județelor Brașov și Argeș.

în județul Brașov, delegația a avut 
o întrevedere cu Virgil Trofin, pre
ședintele consiliului popular jude
țean. Parlamentarii liberieni au fost 
oaspeții constructorilor de tractoare 
și ai Î.A.S. Prejmer. Ei au vizitat, de 
asemenea, noile cartiere ale orașului 
de la poalele Tîmpei, precum și cu
noscuta stațiune turistică Poiana 
Brașov.

în cursul zilei de simbătă, dele
gația și-a continuat călătoria în ju
dețul Argeș, unde a vizitat întreprin
derea de autoturisme, Combinatul 
de prelucrare a lemnului, Combina
tul de articole tehnice din cauciuc 
și întreprinderea de stofe „Arge- 
țeana".

Pe parcursul vizitei, oaspeții au 
fost însoțiți de Decebal Urdea, de
putat în M.A.N., și Henry T. Holf, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Liberiei Ia București.

★
Ministrul afacerilor externe ai Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a trimis o telegramă de 
felicitare ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Portugheze, 
Ernesto Augusto de Melo Antunes, 
cu ocazia Zilei naționale » acestei 
țări.

★
Cu prilejul Zilei naționale » Repu

blicii Portugheze, ambasadorul a- 
cestei țări la București, Antonio No- 
vais Machado, a vorbit, simbătă, la 
postul nostru de televiziune,

★
Consiliul de conducere *1 Auto

mobil Clubului Român a examinat 
și dezbătut la 23 aprilie modul de 
îndeplinire a hotăririlor conferinței 
pe țară a A.C.R., precum și măsurile 
ce se impun în vederea îndeplinirii 
importantelor obiective de dezvoltare 
ale asociației în actualul cincinal.

Totodată, consiliul a ales în func
ția de prim-vicepreședinte al A.C.R. 
pe tovarășul Neagu Gh. Coama. - 

(Agerpres)

Simbătă a avut loc plenara Con
siliului Național al Femeilor, care a 
analizat contribuția Consiliului Na
țional, a comitetelor și comisiilor fe
meilor la transpunerea îh viață a 
Programului ideologic ăl partidului, 
a documentelor Congresului al 
XI-lea al P.C.R.. în vederea ridicării 
nivelului general de cunoaștere și a 
dezvoltării conștiinței socialiste a 
maselor de femei'de la orașe și sate, 
în cadrul dezbaterilor a fost anali
zată, în spirit critic și autocritic, ac
tivitatea politico-ideologică și edu
cativă desfășurată în rîndul femeilor 
și au fost reafirmate angajamentele 
femeilor — muncitoare, țărance coo
peratoare, intelectuale — de a rea
liza în mod exemplar sarcinile de 
producție, toate îndatoririle ce le re
vin la locul de muncă, în familie, în 
educația tinerei generații, în viața 
obștească a patriei.

A fost adoptat un plan de acțiune 
privind perfecționarea și direcțiile 
principale ale activității politico- 
ideologice și cultural-educative des
fășurate de Consiliul Național, comi
tetele și comisiile femeilor.

în încheiere, plenara a adresat o 
telegramă Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tovară
șului Nicolae Ceaușescu, în care se 
spune, între altele :

„Participantele la plenara Consi
liului Național al Femeilor își ex
primă devotamentul nemărginit față 
de Partidul Comunist Român,' expo
nentul cel mai fidel și apărătorul 
ferm al intereselor fundamentale ale 
poporului român, conducătorul în
țelept al tuturor oamenilor muncii în 
opera de edificare a socialismului și 
comunismului. Femeile de pe întreg 
cuprinsul patriei — românce, ma
ghiare, germane și de alte naționa
lități — știu că partidul comuniști
lor, de la crearea căruia se împlinesc 
53 de ani, luptînd pentru eliberarea 
clasei muncitoare de exploatarea ca
pitalistă, a luptat în același timp

pentru desființarea oricărei exploa
tări și asupriri, realizînd și statutul 
actual al femeii de deplină egalitate, 
de amplă participare la întreaga 
viață politică, economică și socială a 
tării, cu care ne mindrim.

Dezbaterile consacrate analizei mo
dului in care mișcarea de femei și-a 
adus contribuția la îndeplinirea Pro
gramului ideologic al partidului, par
te integrantă a Programului Parti
dului Comunist Român de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism, au constituit un nou pri
lej pentru masele de femei de a-și 
exprima sentimentele de înaltă a- 
preciere și considerație față de rolul 
dumneavoastră, decisiv, stimate to
varășe secretar general, în elabora
rea și transpunerea în viată a Pro
gramului de activitate ideologică, 
justețea tezelor și ideilor acestui do
cument de excepțională valoare teo
retică fiind confirmată în mod stră
lucit de practica vieții noastre econo
mice, politice și social-culturale.

Vă asigurăm că și în viitor Con
siliul Național, comitetele femeilor 
vor participa cu toată răspunderea la 
vasta activitate desfășurată, sub con
ducerea organelor și organizațiilor 
de partid, pentru formarea omului 
nou. cu o atitudine înaintată față de 
muncă, cu o înaltă conștiință socia
listă, patriotică, revoluționară, care 
să-și dedice toate forțele înfăptuirii 
politicii interne și externe a parti
dului și statului, să trăiască și să 
muncească în spiritul principiilor și 
normelor muncii si vieții comuniști
lor. ale eticii și echității socialiste.

Milioanele de femei din patria 
noastră își vor consacra întreaga lor 
capacitate creatoare și putere de 
muncă înfăptuirii istoricelor hotărîri 
ale Congresului al XI-lea ăl parti
dului. ridicării Republicii Socialiste 
Român’s ne noi trepte ale bunăstării 
si civilizației comuniste".

(Agerpres)

Sosirea unor delegații sindicale
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de peste hotare la Congresul U.G.S.R.

Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Excelenței Sale
Domnului FRANCISCO DA COSTA GOMES

Președintele Republicii Portugheze
LISABONA

Aniversarea revoluției de la 25 aprilie 1974. Ziua națională a Republicii 
Portugheze. îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa, în numele poporului 
român, al Consiliului de Stat și al meu personal, cele mai calde felicitări 
împreună cu sincere urări de fericire personală, de progres și deplin succes 
poporului portughez prieten pe calea propășirii sale economice și sociale.

îmi exprim convingerea că. în spiritul prevederilor Tratatului de priete
nie și colaborare dintre țările noastre și al înțelegerilor convenite cu prilejul 
schimbului de vizite pe care l-am avut, va continua să se dezvolte colabora
rea dintre România și Portugalia în toate domeniile, se va amplifica conlu
crarea dintre ele pe tărîm internațional, în interesul ambelor popoare, In 
beneficiul cauzei păcii" și securității în Europa și în Întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului
JOSE BAPTISTA PINHEIRO DE AZEVEDO

Prim~ministru al Guvernului Republicii Portugheze 
LISABONA

1974, Ziua națională a 
_____ _____ „___ , __ ___________  _  ,___ vă adresez, in numele 

guvernului român și al meu personal, felicitări cordiale împreună cu cele 
mai sincere urări de sănătate și succes.

Cu prilejul aniversării revoluției de la 25 aprilie 
Republicii Portugheze, îmi este deosebit de plăcut să

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

• PRIMA BIENALA DE ARTA 
FOTOGRAFICA, organizată de 
fotoclubul „Orizont" din Sibiu, sub 
egida Asociației artiștilor fotografi 
din România, s-a deschis recent 
in sala de marmură a Casei de 
cultură a sindicatelor din Sibiu : 
300 de lucrări alb-negru și color, 
precum și aproape 150 de diapoziti
ve color realizate de fotoamatori și 
fotografi profesioniști din 26 de fi
liale și cluburi din întreaga tară.
• AGENDA GORJEANA. Volumul 
„Sinteze br&ncușiene", apărut la 
Tg. Jiu, prezintă în paginile 
sale impresii, opinii și mărturii ale 
unor oameni de artă și cultură, 
cercetători locali, prieteni și elevi 
ai sculptorului hobițean, privind 
geneza operei brâncușiene. Peste 
600 de tineri din Gorj au luat parte 
duminică la. Tg. Jiu, Novaci, Țicleni, 
Tg. Cărbuneștî, Hurezani șt Tisma- 
na. la manifestările culturale prile
juite de desfășurarea fazei pe cen
tre a Festivalului național al for
mațiilor artistice de amatori.
• „CARAVANA CULTURALA" 
organizată de Comitetul județean 
de cultură și educație socialistă al 
județului Cluj, formată din profe-

. sori universitari, juriști, medici, 
arheologi, artiști plastici etc., a fost 
în ultimele , săptămîni oaspetele a 
peste 20 de comune șt sate. Dez
baterile pe teme actuale ale po
liticii , partidului și statului nos
tru, pe teme ale răspîndi.rii cu
noștințelor științifice, materialist- 
dialectiCe sint însoțite de proiecții 
de filme, documentare, de expoziții 
de artă plastică militantă, do spec
tacole artistice etc. • CASA DE 
CULTURA A ORAȘULUI COVAS- 
NA a fost gazda unui șir de .mani
festări culturale închinate aniver
sării partidului. Au fost prezentate 
expuneri, proiecții de filme pe te
me patriotice, concursuri gen „Cine 
știe cîțtigă". • „SAPTAM1NA FIL
MULUI DE EDUCAȚIE SOCIA
LISTA A TINERETULUI" are loc 
în cinematografele din Tîrgoviște, 
Găeștî, Pucioasa, Fieni și Morerii. 
Pe lingă întreprinderea județeană 
cinematografică a luat ființă cercul 
„Prietenii filmului" reunind pio-

nieri și elevi din școlile tirgoviștene.
• LA B1RZAVA. CHIȘINEU-CRIȘ, 
CURTICI, LIPOVA, NADLAC și în 
alte localități ale județului Arad, 
precum și la cluburile mai multor 
unități economice arădene au avut 
loc în ultimele zile expuneri, dezba
teri, simpozioane cu teme ca : 
„Programul P.C.R. de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și de înaintare a României 
spre comunism — expresie creatoa
re a învățăturii marxist-leniniste", 
„Responsabilitatea socială și valoa
rea ei morală", „Județul Arad in 
anii cincinalului afirmării revoluției 
tehnico-științifice". • AGENDA 
BOTOȘANEANĂ. „Satul nostru de 
astăzi și de miine" este tema dez
baterii ce a avut loc la Zlătunoaia. 
comuna Lunca, în cadrul întilniriî 
locuitorilor cu fiii satului. Formați
ile artistice de amatori din comună 
au prezentat cu acest prilej un bo
gat program artistic. La Botoșani, 
Dorohoi, Săveni și Darabani s-a des
fășurat faza județeană a concursu
lui republican al formațiilor artis
tice ale așezămintelor culturale din . 
județ, la care au participat peste 
1000 de artiști amatori. • COMUNA 
PIETRARI, (județul Vilcea), a fost 
gazda ediției a Vil-a a manifestării 
de artă populară „Hora costumelor".
• ÎN JUDEȚUL ALBA se desfășoa
ră. în pregătirea Congresului edu- 
eației politice și culturii socialiste, 
un program bogat de manifestări. 
Lâ Alba Iulia a avut loc simpozio
nul „Dezvoltarea creativității și 
formarea spiritului științific, tehnic, 
aplicativ la elevi — obiectiv fun
damental al școlii in cincinalul re
voluției tehnico-științifice". In ora
șul Aiud un schimb de experiență a 
avut ca temă „Agitația vizuală — 
mijloc important de antrenare a 
muncitorilor, tehnicienilor și ingi
nerilor la realizarea exemplară a . 
sarcinilor de plan, reducerea con
sumurilor de metal, energie electri
că și combustibil". La Casa de cul
tură din municipiul Alba Iulia : ex
poziția de fotografii a pionierilor și 
școlarilor „Cu gindul la patrie și la 
partid".

Corespondenții „Scînteii"

Pentru a participa la lucrările 
Congresului Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, ce se vor 
desfășura între 26 și 28 aprilie, pînă 
acum au sosit in Capitală reprezen
tantul Congresului Permanent de U- 
nitate Sindicală a Oamenilor Muncii 
din America Latină (C.P.U.S.T.A.L.), 
reprezentantul . Confederației Inter
naționale a Sindicatelor Arabe 
(C.I.S.A.), delegația Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din U.R.S.S., re
prezentantul Uniunii Naționale a 
Oamenilor Muncii din Niger, repre
zentantul Uniunii Sindicale a Oame
nilor Muncii din Volta Superioară, 
reprezentantul Organizației Centrale 
a Sindicatelor din Kenya,, delegația 
Uniunii Generale a Sindicatelor Mun
citorilor din Sudan, reprezentantul 
Federației Sindicale din Gabon, re
prezentantul Organizației Sindicale 
din Sao-Tome și Principe, repre
zentantul Congresului Muncii din 
Sierra Leone, reprezentantul Federa
ției Naționale a Sindicatelor din 
Pakistan (P.N.F.T.U.), reprezentantul 
Confederației Muncii din întregul 
Pakistan (A.P.C.O.L.), delegația Fe-

vremea
Timpui probabil pentru zilele de t«. 

27 și 38 aprilie. în țară : Vreme în ge
neral instabilă, cu cerul temporar 
noros. vor cădea ploi, care vor ave* 
și caracter de averse, mai frecvente în 
zonele de deal. La munte, precipita
țiile vor fi și sub formă de lâpovlță șl 
ninsoare. Vînt potrivit, cu ur.ele inten
sificări. Temperaturile minime vOr fi 
cuprinse între 2 și 10 grade, mal cobo- 
rîte în depresiunile din estul Transil
vaniei, iar cele maxime între 14 și 22 
de grade. Izolat mai ridicate. în Bucu
rești : Vreme ușor instabilă. Cerul va 
fi temporar noros. Ploaie de scurt» 
durată. Vînt potrivit. Temperatura ușor 
variabilă.

De la ADAS
Administrația Asigurărilor de Stat 

aduce la cunoștință celor interesați 
că joi, 29 aprilie, 1976, la ora 17,20, 
va avea lob îrr studioul televiziunii 
tragerea de amortizare lunari a asi
gurărilor mixte de viață. Pentru ca 
și polița dv. de asigurare să participe 
la această tragere este necesar să 
achitați primele de asigurare la ter
menele stabilite.

derațlei Generale â Sindicatelor Mun
citorilor din Siria, delegația Fede
rației Generale a Sindicatelor din 
Iordania, delegația Federației Mun
citorilor Palestineni. delegația Fede
rației Muncitorilor din Kuweit, re
prezentantul Uniunii Generale Tu
nisiene a Muncii, ■ reprezentantul 
Federației Autonome a Sindicatelor 
din Guatemala, reprezentantul Con
gresului Sindicatelor din Africa de 
Sud, reprezentantul Congresului Sin
dicatelor din Ghana, delegația Fe
derației Muncii din Basutoland 
(LESOTHO). reprezentantul Con
gresului Unit al Muncitorilor din Li
beria, reprezentantul Federației Sin
dicatelor Muncitorilor (F.I.S.E.M.A.) 
din Republica Malgașă, reprezen
tantul Uniunii Naționale a Oamenilor 
Muncii din Tanzania, reprezen
tantul Congresului Sindicatelor Afri
cane din Zimbabwe, reprezentantul 
Confederației Naționale a Oamenilor 
Muncii din Togo, delegația Centra
lei Oamenilor Muncii din Cuba, de
legația Federației Sindicatelor din 
R. D. Vietnam, delegația Federației 
Egiptene a Muncii, reprezentantul 
Uniunii Muncii din Namibia, repre- 

. zentantul Congresului Sindicatelor 
din Zambia^ reprezentantul Congre
sului' Nigerian al Muncii, reprezen
tantul Uniunii Naționale a Oame
nilor Muncii din Zair, reprezen
tantul Uniunii Generale a Oameni
lor Muncii din Republica Centrafri- 
cână, reprezentantul Federației Pan- 
cipriote a Muncii.

La sosire, oaspeții au fost întîmpi- 
nâți de membri ai Comitetului Exe
cutiv al Consiliului Central al 
U.G.S.R.. de activiști ai sindicatelor.

Pentru Portugalia 
nouă, ziua de astăzi 
are o dublă semnifi
cație : se aniversează 
doi ani de la înlătu
rarea dictaturii fas
ciste și, in același 
timp, au loc alegeri 
pentru primul parla
ment (Adunarea Re
publicii) ales în aces
te noi condiții.

Inscriindu-se în con
textul marilor trans
formări politico-so- 
ciale progresiste ale 
actualității, 
de la 25 
obținută 
acțiunii 
pornite 
patrioți, 
mind 
și sprijinite de aces
tea, au înlăturat regi
mul fascist — a mar
cat, totodată, sunetul 
de gong al ultimului 
și celui mai vechi im
periu colonial.De ■ - - -
lia a 
tinuă . 
proces de transformări 
înnoitoare, care ur
mează insă o evoluție 
nelipsită de elemente 
contradictorii, desfă- 
șurîndu-se într-o per
manentă și dură în
cleștare cu forțele re
acționare. care încear
că să-și restabilească 
vechile poziții. Eve
nimentele din această 
tară demonstrează, cu 
puterea faptelor, în
semnătatea hotăritoa- 
re care revine în res
pingerea 
reacțiunii, 
darea și 
proceselor 
re pe plan economic 
și social, alianței din
tre sectoarele progre
siste ale armatei și 
popor, colaborării foi
telor democratice și 
progresiste, în primul

victoria
aprilie 1974 — 
ca urmare a 

curajoase 
militarii 

expri-
de

, care, 
voința maselor

atunci, Portuga- 
străbătut și con- 
să străbată un

tentativelor 
■.în • salvgar- 
consolidarea 
de reînnoi-

LISTA OFICIALA
a libretelor de economii pentru turism 

ieșite ciștigătoare la tragerea la sorți pentru trimestrul I

cla-rînd a partidelor 
sei muncitoare.

Paralel cu reevaluă
rile pe plan intern, 
Portugalia desfășoară 
o politică externă de 
extindere a relațiilor 
cu toate țările, indi
ferent de orînduirea 
politico-socială. în a- 
fcest cadru, raporturi
le româno-portughe- 
ze înregistrează, spre 
satisfacția reciprocă, 
un curs ascendent, o 
dezvoltare multilate
rală. între cele două 
popoare există stră
vechi legături de prie
tenie ce-și trag seva 
din obîrșia latină co
mună, din afinitățile 
de limbă și cultură și 
care și-au găsit conti
nuitate în vremuri 
mai aproape de noi, 
in manifestările de so
lidaritate internațio- 
nalistă ale poporului 
nostru cu forțele de
mocratice, revoluțio
nare din Portugalia în 
lupta lor grea împo
triva fascismului.

în temeiul acestor 
legături și sentimen
te, opinia publică din 
tara noastră a salutat 
cu satisfacție răstur
narea regimului fas
cist din Portugalia, a 
urmărit și urmărește 
cti sentimente de viu 
interes și caldă sim
patie lupta forțelor 
înaintate din această 
tară pentru prefaceri 
progresiste, pentru 
dejucarea încercărilor 
forțelor reacțiunii, di
năuntru și din afară, 
de a bloca aceste 
prefaceri și a întoar
ce lucrurile spre tre
cut.

Români» s-« numă
rat printre primele 
state care au recunos
cut noul regim demo
cratic portughez, 
perioada

în
care a tre-

cut de atunci relații
le reciproce cunoscînd 
o puternică amplifi
care și diversificare. 
S-au multiplicat con
tactele și schimburile 
de delegații, au fost 
semnate acorduri de 
cooperare în diverse 
domenii. Acest curs a 
fost puternic stimulat 
de dialogul româno- 
portughez la cel mai 
înalt nivel. Vizita în 
România in vara anu
lui trecut a președin
telui 
Costa 
vizita în 
cîteva luni mai tîrziu^ 
a președintelui Nicolae 
Ceaușescu au marcat 
momente deosebit de 
importante în evoluția 
ascendentă a relațiilor 
dintre cele două țări 
și popoare. Fără în
doială, Tratatul de 
prietenie și colaborare 
rOmâno-portughez — 
primul de acest fel 
încheiat între state ce 
aparțin unor organiza
ții militare diferite — 
celelalte înțelegeri și 
acorduri semnate ofe
ră o bază trainică 
pentru ridicarea ra
porturilor dintre cele 
două țări pe trepte 
superioare, deschide 
cîmp larg de conlu
crare pe tărîm econo
mic, tehnico-științific, 
cultural ca și pe are
na internațională.

Corespunzînd pe 
declin intereselor am
belor popoare, adînci- 
rea raporturilor de 
prietenie româno-por- 
tugheze reprezintă un 
aport cert la cauza 
securității și cooperă
rii în Europa și în 
lume, România socia
listă fiind hotărîtă să 
acționeze 
și 
tă

Francisco da 
Gomes, ca și 

Portugalia,

consecvent 
pe viitor în aceas- 
direcție.

oficială
a libretelor de 
în materiale 
ciștigătoare la __ ______ __

tru trimestrul I 1976

economii cu cîștiguri 
de construcții ieșite 
tragerea la sorți pen-

1978

Nr. 
crt»

Nr.riibretuluf 
de economii Cițtîgul obținut

Valoarea elștigurilor 
(în tei)

parțială totală

1. 461-208-1603

EXCURSII ORGANIZATE 
îiî :

Anglia 16 000
32 0003 460-1-1754 >. 16 000

3. 409-218-83 R. A. Egipt 12 500
4. 427-236-16 ♦» 12 500 25 000
5. 464-1-432 Italia 12 000
6. 418-134-4 »» 12 000 24 000
7. 459-207-251 R.S.F. Iugoslavia 8 500
8. 462-202-75 .. 8 500 17 000
9. 459-1-3273 U.R.S.S. 8 500

10. 443-1-457 8 500
11. 448-1-213 8 500
12. 452-195-18 •» 8 500 34 000
13. 431-103-1242 Grecia 6 900
14.
15.
16.

433-201-157
466-1-649 
413-102-34

»•
w

6 900
6 900#
6 900 27 600

17. 435-1-512

EXCURSII 
INDIVIDUALE

Excursie individuals 6 000
18.
19.

409- 1-1053
410- 118-1 »» »♦ 6 000

6 000
20. 448-1-81 6 000
21. 419-203-17 6 000
22. 434-1-235 6 000
23. 443-1-425 6 000
24. 452-1-974 6 000
25. 431-106-115 6 000
26. 462-201-169 6 000
27. 464-1-206 6 000
28. 459-1-3162 6 000
29. 459-207-346 6 000
30. 460-202-600 6 000
31. 412-202-14 6 000
32. 402-1-793 ■■ ■ 6 000
33. 420-201-4 6 000
34. 410-234-1 6 00035, 416-215-125 6 00036. 431-1-31 6 00037. 418-629-7 ** 6 00036. 441-1-248 ♦♦ V4 6 00039. 452-1-182 6 00040. 431-103-777 6 000
41. 461-208-977 6 000
42. 462-1-408 6 000
43. 463-1-532 6 000
44. 459-1-2378 6 000
45. 438-103-705 6 000
46. 460-201-3 W •» 6 000 180 000

TOTAL : 46 CÎȘTIGURI ÎN VALOARE DE LEI 339 600

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
In ring și in tribune — 

spiritul deplinei sportivități
În cîteva rinduri

Azi, finalele turneului de box „Centura de aur“
După opt reuniuni premergătoare, 

ce s-au bucurat de mare succes de 
public, mult mai mare decit la orica
re dintre edițiile precedente, iată-ne 
acum in fața meciurilor finale pentru 
„Centură de aur". Astăzi dimineața, 
de la ora 10, la Palatul sporturilor 
și culturii — primitor și mereu bine 
pus la punct pentru manifestările 
sportive importante — miile de spec
tatori vor putea urmări 11 partide, 
despre care sîntem înclinați să cre
dem că vor fi de bună calitate, pe 
gustul publicului. Este încheierea fi
rească pe care o dorim acestui turneu 
atît de bine cotat pe planul boxului 
internațional și care coincide cu cea 
de-a 50-a aniversare de la înființarea 
federației române din această popu
lară ramură de sport.

Numeroșii concurenți din 15 țări 
de pe patru continente și-au confrun
tat in mod sportiv puterile pe ring, 
aprig și ambițios, relevînd clasa pu
gilatului din unele țări ca și ascen
siunea spre afirmare din alte țări 
fără o bogată tradiție in box. Din 
afara continentului european, ai că
rui sportivi sînt mai bine cunoscut! 
1a noi în țară, am remarcat calitățile 
și ambiția în lupta pentru trofee lâ 
concurent» din R.P.D. Coreeană, 
Mongolia, Siria, la cei din Egipt, Tu
nisia, Ghana și Maroc și, firește, la 
boxerii din Cuba și Venezuela, unde 
acest sport e foarte răspindit și de
ține satisfacția cuceririi multor lauri.

Alături de oaspeții lor, boxerii ro
mâni au realizat multe meciuri bune, 
cîteva partide au entuziasmat pe 
spectatori, jar unii dintre ei. printre 
care frații Sfmion și Calistrat Cuțov, 
Gheorghe Ciochină sau mai tinerii 
Vasile Didea și Mircea Simon, au in
trat în finalele categoriilor respecti
ve. Meciurile Calistrat Cutov — Al- 
dama (Cuba), Ciochină — Grinan 
(Cuba) sau Simon — Milian (Cuba) 
prezintă nu numai o atracție de mo
ment. ci se înscriu in sfera pronos
ticurilor pentru turneul olimpie. De 
asemenea, întrecerile Lî Ven Uk 
(R.P.D. Coreeană) — Guevara (Ve-

nezuelă), Ciu En Zo (R.P.D. Coreea
nă) — Horta (Cuba) și Sanchez (Ve
nezuela) — Pedfoso (Cuba) pot fur
niza indicații asupra viitorilor can
didați la medaliile olimpice.

Dorim ca toate cele 11 meciuri să 
fie mari finale, corecte în luptă și 
în arbitraj. Din păcate, atit în ring, 
cit și la mesele judecătorilor, arbi
trajul nu s-a ridicat încă la nivelul 
turneului . de calitate și de partici
pare internațională.' Au fost din nou 
cazuri cînd boxeri reputați, atît ro
mâni, cît și de peste hotare, s-au 
văzut declarați pe nedrept învinși. 
De exemplu, așa s-au întimplat 
lucrurile cu binecunoscutul campion 
al Americii Centrale și Caraibilor, 
venezueleanul Pedro Gamarro, după 
cum, Mircea Tone sau egipteanul 
Nageb au fost dezavantajați de 
maniera și deciziile arbitrajului pe 
ring. Totodată, observăm că oprirea 
de la luptă, pe motive medicale (au
toritatea profesională a 
n-avem nici dreptul, 
s-o contestăm I) a lui Mihai Ploeș- 
teanu trebuia explicată publicului, 
deși, dacă existau motive medicale 
temeinice, era preferabil să nu i se 
admită urcarea pe ring. De aceea, nu 
vom osteni să cerem ferm ca în toa
te împrejurările meciurilor de box, 
corectitudinea deplină să se impună, 
iar subiectivismul în decizii să fie 
înlăturat din ambianța ringului.

în aceeași idee, îndemnăm pe nu
meroșii spectatori, care vor fi de față 
astăzi la Palatul sporturilor și cul
turii, să fie așa cum îi știm dintot- 
deauna, entuziaști și obiectivi, să-i 
aplaude cu căldură, deopotrivă pe 
învingători și învinși, să creeze ast
fel o ambianță de adevărată sărbă
toare sportivă, așa cum știu să o 
facă spectatorii bucureșteni. At
mosfera generală a finalelor de azi, 
să însemne o adevărată invitație 
pentru finalele de mline, ale viitoa
relor ediții ale „Centurii de aur“.

medicului 
nici calitatea

Valeriu MIRONESCU

• Astăzi pe stadionul „23 August" 
din Capitală, în cadrul celei de-a 
XXIV-a etape a Diviziei A se dis
pută în program cuplat, cu începere 
de la ora 15,30, meciul Rapid — 
Dinamo și Sportul studențesc — 
Steaua.

în țară’ se desfășoară următoarele 
partide : Jiul — Politehnica Timi
șoara ; F.C. Bihor — F.C.M. Reșița ; 
F.C. Constanța — S.C. Bacău ; Uni
versitatea Cluj-Napoca — C.F.R. ; 
Olimpia — Politehnica Iași ; Univer
sitatea Craiova — U.T. Arad ; F.C. 
Argeș — A.S.A.

• în ultima runda a turneului in
ternațional dO șah de la Las Palmas, 
marele maestru român Florin Gheor
ghiu l-a învins în 23 de mutări pe 
spaniolul Juan Bellon.

• Simbătă, in campionatul euro
pean de rugbi s-a disputat la Parma 
întîlnirea dintre echipele Italiei și 
României. Rugbiștii italieni au ob
ținut victoria cu scorul de 13—12 
(4-0).

• La sediul C.N.E.F.S. din Capitală 
a avut loc simbătă la amiază fes
tivitatea prilejuită de cea de-a 50-a 
aniversare de la înființarea federa
ției române de box. Cu acest prilej 
s-a decernat titlul de antrenor eme
rit lui Gh. lonescu (Ploiești), prof. 
Traian Marinescu (Cimpina) și Vic
tor Alexandru (Brașov).
• La Katowice, în campionatul 

mondial de hochei pe gheată (Grupa 
A, locurile 1—4) selecționata U.R.S.S. 
a învins cu scorul de 7—1 (1—1, 3—0, 
3—0) echipa S.U.A.

• în prima zi a turneului interna
țional de tenis de masă de Ia Lubek 
Maria Alexandru (România) a învin
s-o cu 2—0 (21—15, 21—12) pe cam
pioana europeană Jille Hammersley.

• în finala turneului internațional 
de tenis de la Stockholm se vor în- 
tîlni Iile Năstase și polonezul Wojtek 
Fibak. Simbătă după-amiază în semi
finale Năstase l-a învins cu 7—6, 
6—2 pe italianul Panatta, iar Fibak 
a dispus cu 6—4, 7—5 de olandezul 
Okker.

• Simbătă, la Soci, atleta sovietică 
Faina Melnik a stabilit un nou re
cord al lumii la aruncarea discului i 
70,50 m.

Cîștigătorii excursiilor organizate^ 
precum și cei care in locul excursii
lor individuale cîștigate doresc 
excursii, organizate, au obligația să 
se prezinte în cel mult 30 zile de 
la data tragerii la sorți la sucursale
le și filialele C.E.C. pentru a li se 
elibera adeverința necesară îndepli-

nirii formalităților în legătură cu 
efectuarea excursiei.

în cazul neprezentării in termen 
sau al neefectuării excursiei, atît 
pentru excursiile organizate cît și 
pentru cele individuale, eîștigurile se 
plătesc in numerar.

75 000

3- Numărul 
libretului 

de economii

Valoarea 
elștigurilor

parțial» total»

l. 906-721-186 15 000

I
15 000

1 910-512-28 10 000 10 000

3. 923-212-110 5 000
4. 923-210-130 5 000
5. 904-110-152 5 000
6. 906-136-316 5 000
7. 913-324-187 5 000
8. 912-916-2 5 000
9. 941-213-114 5 000

10, 941-215-47 5 000
11. 928-388-236 5 000
12 913-323-23 5 000 50 000

12 cîștiguri în valoare 
totală de lei

Titularii libretelor de economii cîș- 
tigătoare trebuie să se prezinte în cel 
mult 30 de zile de la data tragerii la 
sucursalele și filialele C.E.C. pentru 
a li se elibera adeverințele necesare 
procurării materialelor de construcții.

Lista oficială
a libretelor de economii 

pentru v construirea de locuințe 
ieșite ciștigătoare Ia tragerea la sorți 

pentru trim. I 1976

Ne. 
crt.

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nr. libretului 
<le economii

815-1-1400
808-1-559 
836-1-1306 
864-1-784
859- 1-5677 
802-1-403 
819-1-288 
861-208-91
860- 1-933

Valoarea 
elștigurilor

par- 
țial»

to
tală

40 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000

15 000

9 cîstiguri în valoare 
totală de lei

40 000

120 000

180 000

Plata eîștigurilor te efectuează du 
către sucursalele și filialele C.E.C.

Titularii libretelor ieșite câștigătoa
re pot folosi cîști gurile obținute pen
tru a contracta, în condițiile Legii nr. 
4/1973 prin unitățile ai căror lucrători 
sînt, construirea de locuințe proprie
tate personală.
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ALGER Încheierea sesiunii Comisiei mixte guvernamentale 
româno-ungare de colaborare economică DE PRETUTINDENI

Intervenția reprezentantului României 
la reuniunea asupra ,,dreptului mării"

NAȚIUNILE UNITE 24 — Corespondentul nostru transmite : La 
Națiunile Unite — în plenara celei de-a IlI-a Conferințe a O.N.U. 
asupra dreptului mării — continuă dezbaterile in legătură cu una dintre 
cele mai importante probleme ale noului sistem al relațiilor internațio
nale in domeniul dreptului maritim — folosirea in scopuri pașnice a 
mărilor și oceanelor, la care au luat cuvîntul șefii delegațiilor Româ
niei, Ecuadorului, Madagascarului, U.R.S.S., Irakului, R. P. ~ ' 
Bulgariei, Maltei ți Statelor

Șeful delegației țării noastre. Va- 
sile Gliga, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, a subliniat că folosi
rea în scopuri pașnice a mărilor și 
oceanelor constituie în fapt un coro
lar al tuturor eforturilor pe care Ie 
depun popoarele în direcția transfor
mării spațiului maritim intr-un factor 
de progres și prosperitate.

Arătînd că popoarele vor aprecia 
conferința în măsura în care noile re
glementări vor deschide un cîmp mai 
larg acțiunii pașnice a omului în spa
țiul oceanic, în folosul tuturor țărilor 
și în special al celor în curs de dez
voltare, _în condițiile respectării in
dependenței și suveranității națio
nale a fiecărui stat, ale asigurării u- 
nui climat de pace și securitate în 
întreaga lume, vorbitorul a eviden- 

} /țiat că, în ultimii 10—15 ani, cursa 
/ înarmărilor tinde a include în mă- 

' sură creseîndă spațiul maritim în 
cîmpul ei de acțiune, are loc o de
plasare a diferitelor arme de pe uscat 
în spațiul marin, ca și o intensifi
care a activităților militare în acest 
mediu — evoluție care vine în con
tradicție cu interesele de securitate 
și progres ale popoarelor si este in
compatibilă cu noul curs spre destin
dere și cooperare internațională, con
stituind un factor de stimulare a 
politicii imperialiste de forță și dic
tat, de amestec în treburile interne 
ale popoarelor, de menținere a unor 
factori de tensiune în diferite părți 
ale lumii. Se înțelege deci că, în 
procesul de elaborare a dreptului 
mării, nu se poate face abstracție de 
această evoluție periculoasă, care 
tinde a accentua latura utilizării mi
litare a spațiului maritim. Această 
evoluție poate avea grave implicații 
asupra păcii și securității internațio
nale, afectînd, totodată, posibilitățile 
de transformare a mărilor și ocea
nelor într-un factor de progres, de 
stimulare a înțelegerii și cooperării 
între popoare.

România remarcă eu satisfacție 
— a arătat vorbitorul — că este tot 
mai larg acceptată ideea folosirii 
tn scopuri exclusiv pașnice a spații
lor marine. înscrierea unei aseme
nea prevederi în textul convenției 
în curs de negociere ,în rîndul prin
cipiilor ce vor guverna activitatea 
statelor în zonele maritime, va re
prezenta desigur o contribuție pozi
tivă la dezvoltarea dreptului inter
național al mării. Menționînd că se 
impune, în consecință, continuarea 
eforturilor pentru concretizarea a- 
cestui principiu, în sensul de a re
flecta cerința ca statele să nu iși 
proiecțeze interese militare în zone
le maritime, vorbitorul a reliefat că 
asumarea unei asemenea obligații 
corespunde necesității de a opri ex
tinderea cursei înarmărilor în aceste 
zone.

Subliniind că prin „Tratatul pentru 
teritoriile submarine"; intrat în vi-

Unite.
Chineze,

18 mai 1972, s-a 
în această zonă a 
și a altor arme de distru-

goare la 
plasarea 
nucleară 
gere în masă, iar statele-părți s-au 
angajat să continue negocierile 
vederea
pentru prevenirea cursei înarmărilor 
în teritoriile submarine și în subso
lul lor, reprezentantul român a ară
tat că aceste prevederi au fost prac
tic abandonate imediat ce s-a sem
nat acordul, ignorîndu-se astfel voin
ța popoarelor de a rezerva teritorii
le submarine și subsolul lor utiliză
rilor exclusiv pașnice, nemilitare. De 
aceea, precizarea. în textul noii con
venții, a principiului rezervării pen
tru utilizarea în scopuri pașnice a 
zonei menționate ar constitui un pas 
înainte de natură să impulsioneze 
eforturile ce ar urma să fie reluate 
în cadrul O.N.U. în vederea preve
nirii cursei înarmărilor în zonele ma
ritime.

Crearea unor zone de pace și secu
ritate denuclearizate, incluzind spa
țiile maritime — a spus, în conti
nuare, reprezentantul țării noastre 
— constituie o preocupare centrală 
a popoarelor lumii. România, ea în
săși inițiatoare și promotoare a unul 
asemenea concept pentru zona geo
grafică în care se află, susține cu 
căldură asemenea inițiative ale ță
rilor din alte zone ale lumii și iși 
aduce întreaga sa contribuție la rea
lizarea obiectivelor nobile pe care 
aceste zone le presupun. Astfel de 
zone, protejate prin garanții cores
punzătoare împotriva folosirii sau 
amenințării cu folosirea armelor nu
cleare, ar putea prefigura, prin ex
tinderea lor treptată, o lume în care 
atît teritoriile terestre, cit și spa
țiile maritime ar fi lipsite de arme 
nucleare, iar relațiile dintre state ar 
fi întemeiate pe respect, 
și înțelegere reciprocă.

România — a relevat în 
șeful delegației române — 
că noile reglementări vor 
garanteze interesele de pace și secu
ritate ale tuturor Statelor, să asigu
re respectarea drepturilor suverane 
ale acestora in zonele de jurisdicție 
națională, realizarea drepturilor tu
turor popoarelor de a participa la 
explorarea și exploatarea resurselor, 
precum și la alte activități din zona 
internațională a teritoriilor submari
ne și din coloana de apă de deasu
pra lor, in conformitate cu preve
derile acestei convenții. Aceste re
glementări vor trebui să dea expre
sie principiului de drept internațio
nal privind nerecurgerea la forță 
sau la amenințarea cu forța și re
nunțară la orice fel de presiuni în 
soluționarea pașnică a diferendelor 
internaționale, contribuind, pe aceas
tă cale, la promovarea unor relații 
pașnice, de bună vecinătate și coope
rare între toate națiunile lumii con
temporane.

interzis 
armelor

ta 
adoptării de noi măsuri

ALGER 24 — Corespondentul Ager- 
pres transmite : Președintele Consi
liului Revoluției și al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Algeriene De
mocratice și Populare, Houari Boume- 
diene, a primit sîmbătă pe Mircea 
Malița, consilier al președintelui Re
publicii Socialiste România. Cu acest 
prilej, din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a fost transmis președinte
lui Houari 
împreună __ ___ ___  ___ __
prietenești de sănătate, succes și fe
ricire personală, de pace, progres și 
bunăstare poporului algerian prieten.

Mulțumind pentru mesaj, președin
tele Houari Boumediene a transmis, 
la rîndul său, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, salu-

Boumediene un mesaj, 
cu cele mai bune urări

tul său prietenesc, urări de sănătate 
și succes în activitatea rodnică pe 
care o desfășoară, precum și urări de 
prosperitate poporului român prieten, 

în timpul convorbirii ce a avut loc. 
a fost exprimată satisfacția față de 
dezvoltarea continuă a raporturilor 
de colaborare dintre cele două țări, 
potrivit celor convenite cu prilejul 
intîînirilor dintre șefii de stat ai ce
lor două țări, precum și convingerea 
că relațiile de cooperare româno-al- 
geriene se vor diversifica și în viitor 
pe multiple planuri, în spiritul tradi
ționalelor legături de prietenie care 
unesc cele două țări și popoare, în 
avantajul reciproc, corespunzător in
tereselor păcii generale și conlucră
rii internaționale în vederea instau
rării unei noi ordini economice în 
lume.

încredere

încheiere 
consideră 
trebui să

în favoarea creării unei noi 
ordini economice internaționale

MANILA 24 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Filipine, Ferdi
nand Marcos, și-a exprimat speran
ța că viitoarea sesiune a Conferin
ței Națiunilor Unite pentru Comerț 
și Dezvoltare (UNCTAD) de la Nai
robi va depăși stadiul discuțiilor 
și va trece la adoptarea unor soluții 
reale problemelor care se ridică, în 
legătură cu relațiile între țările. , în 
curs de dezvoltare și cele industria
lizate.

Ferdinand Marcos urmează să ple
ce la Nairobi, unde va expune în ca
drul sesiunii UNCTAD „Declarația 
de la Manila" a „Grupului celor 77", 
adoptată la reuniunea din capitala 
filipineză a țărilor în curs de dezvol
tare membre ale grupului. Documen
tul expune poziția comună a țărilor 
în curs de dezvoltare față de rela-

țiile economice cu țările industriali
zate și reafirmă convingerea că noua 
ordine economică internațională este 
esențială pentru promovarea justiției 
și menținerea păcii internaționale.

GEORGETOWN 24 (Agerpres). — 
Țările în curs de dezvoltare trebuie 
să-și manifeste plenar unitatea in 
lupta pentru consolidarea lor econo
mică, după cucerirea -independenței 
politice — a declarat ministrul mun
cii al Republicii Cooperatiste Gu
yana, Winslow Carrington, în dis
cursul rostit la seminarul organiza
țiilor sindicale din statele situate în 
zona Caraibilor, din Surinam, Baha
mas, Belize și Bermude. „Noi — a 
arătat Winslow Carrington — trebuie 
să luptăm pentru o nouă ordine eco
nomică internațională".

BANGKOK

româno -tailandeze
BANGKOK 24 (Agerpres). — A- 

flat în capitala tailandeză. tovară
șul Ion Pățan, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice inter
naționale, a avut vineri convorbiri 
cu Pichai Rattakul, ministrul aface
rilor externe al Tailandei, și 
Chatichai ~ 
industriei.

Cu acest 
și stabilite 
rea relațiilor de colaborare 
rare economică dintre cele două țări. 
Tovarășul Ion Pățan a avut, de ase
menea, convorbiri cu reprezentanți

Choonhavan,

prilej au fost 
măsuri pentru

PARIS

cu 
ministrul

analizata 
dezvolta
și coope-

»i unor companii industriale și co
merciale din Bangkok.

*
Tovarășul Ion Pățan, viceprîm- 

ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, s-a înapoiat 
sîmbătă în Capitală. Pe aeroportul 
Otopeni erau prezenți Traian Dudaș, 
ministrul transporturilor și telecomu
nicațiilor, Nicolae M. Nicolae și 
Nicolae Ionescu, miniștri secretari de 
stat la M.C.E.C.E.I., alte persoane 
oficiale.

A fost de față Raul Rabe, însărci
nat cu afaceri âd-interim al Repu
blicii Filipine la București.

BUDAPESTA 24 — Corespondentul 
nostru transmite : în zilele de 22—24 
aprilie a avut loc la Budapesta se
siunea a Xll-a a Comisiei mixte gu
vernamentale româno-ungare da 
colaborare economică.

Delegația română a fost condusă 
de tovarășul Ilie Verdeț, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., președintele 
părții române în comisie, iar delega
ția ungară de Ferenc Havasi, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele părții ungare în comisie.

La sesiune a fost examinată acti
vitatea de cooperare economică și 
specializare în producție, relevîndu-se 
faptul că relațiile de colaborare și 
cooperare româno-ungare se dezvol
tă pe multiple planuri, în spiritul 
indicațiilor și orientărilor date cu 
prilejul intîînirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și Jănos Kădâr, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Muncitoresc Socia
list Ungar.

Comisia a examinat problemele 
privind gospodărirea apelor între cele 
două țări și a convenit constituirea 
unei subcomisii mixte hidrotehnice.

în cadrul lucrărilor sesiunii a fost 
semnată convenția între Guvernul 
Republicii Socialiste România și Gu
vernul R. P. Ungare, privind schim
bul de mărfuri la frontieră, pe peri
oada 1976—1980. De asemenea, a fost 
parafată Convenția privind speciali-

zarea și livrările reciproce de pro
duse farmaceutice pe perioada 1976— 
1980.

In vederea dezvoltării, în continua
re, a cooperării și specializării în 
producție între cele două țări, a fost 
convenit un program de lucru în do
meniile industriei construcțiilor de 
mașini, industriei chimice, industriei 
metalurgice, industriei ușoare și în 
alte domenii de interes reciproc.

Comisia a examinat stadiul desfă
șurării schimburilor de mărfuri între 
cele două țări, constatînd cu satis
facție că aceste schimburi s-au lărgit 
și diversificat an de an. S-au adoptat 
măsuri corespunzătoare 
voltarea în continuare 
lor de mărfuri.

Protocolul sesiunii a 
de președinții celor două părți în co
misie.

Lucrările sesiunii s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, de priete
nie și înțelegere reciprocă.

★
Delegația economică română, con

dusă de tovarășul Ilie Verdeț, s-a 
înapoiat sîmbătă de la Budapesta.

Pe aeroportul Otopeni au fost pre- 
renți tovarășul Gheorghe Oprea, 
membru, al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim-mi- 
nistru al guvernului, alte persoane 
oficiale.

Erau de față Imre Farkas, însărci
nat cu afaceri ad-interim al R.P. Un
gare la București, membri ai amba
sadei.

pentru dez- 
a schimburi-
fost semnat

ROMA ♦

Apel al partidului comunist la unitatea 

forțelor democratice

„Săptămînă cărții și a gîndirii marxisteM

PARIS 24 — Corespondentul nos
tru transmite : La Paris se desfășoa
ră în aceste zile „Săptămînă cărții și 
a gîndirii marxiste". Cu acest prilej, 
casele de editură din Franța și din 
numeroase alte țări expun o variată 
gamă de lucrări politice, filozofice, 
literare, de cultură și artă.

Editurile din țara noastră sînt pre
zente cu un bogat 
expuse creații ale 
politice, filozofice 
nești.

De un deosebit

stand în care sînt 
literaturii 

și istorice
social- 
româ-

interes în rîndu-

rile publicului se bucură volumele 
cuprinzînd lucrările și cuvîntările se
cretarului general al Partidului Co
munist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, prezentate în limbile ro
mână și franceză.
. în cadrul acestei manifestări au 
loc numeroase dezbateri pe teme po- 
Iitico-ideologice, filozofice și social- 
culturale. Vineri seara, Georges Mar- 
chais, secretar general al Partidului 
Comunist Francez, a participat la o 
dezbatere cu subiectul : „Comuniștii 
— creatori ai libertăților".

ROMA 24 (Agerpres). — Intr-un 
apel dat publicității cu prilejul celei 
de-a 31-a aniversări a victoriei de 
la 25 aprilie asupra fascismului, 
Partidul Comunist Italian s-a pro
nunțat pentru unirea tuturor forțelor 
democratice din Italia în vederea 
scoaterii” țării din criza profundă în 
care se află. Făcînd o apropiere în
tre „situația excepțională actuală" și 
perioada de după război, apelul ara
tă : „Unitatea tuturor forțelor demo
cratice a constituit principalul instru
ment pentru înfăptuirea primei eta-

pe a revoluției democratice și antifas
ciste, pentru fondarea republicii șl 
elaborarea unei constituții inovatoa
re și avansate", Documentul plasea
ză întreaga responsabilitate pentru 
situația actuală asupra „forțelor 
reacționare și conservatoare, națio
nale și străine".

„în prezent, se declară în apel, 
așteptarea nu mai este posibilă. 
Tara are o nevoie urgentă de însă
nătoșire și de reînnoire, de o nouă 
orientare politică, fondată pe unita
tea forțelor democratice populare".

Sub înaltul patronaj al președintelui Finlandei 
la Helsinki a avut loc

Vernisajul expoziției de pictură 

modernă românească
vicepreședinte al Uniunii Artiștilor 
Plastici, și Constantin Vlad, amba
sadorul României în Finlanda. Au 
fost prezenți funcționari superiori 
țlin Ministerul Afacerilor Externe, 
Ministerul Culturii, șefi ai unor mi
siuni diplomatice, conducerea Uniu
nii Artiștilor Plastici și a Asociației 
de prietenie Finlanda—România, un 
numeros public. Expoziția se bucură 
de un frumos succes, reflectat și de 
ziarele de mare tiraj „Kansan Uuti- 
set" și „Suomenmaa", care publică 
în numerele de simbătă cronici ce 
subliniază valoarea artistică a lucră
rilor expuse de -pictorii români.

HELSINKI 24 (Agerpres). — Sub 
înaltul patronaj al președintelui 
Finlandei, Urho Kekkonen, la Gale
riile naționale de artă din Helsinki 
a avut loc vernisajul expoziției de 
pictură modernă 
drul expoziției, 
amplul program 
turale românești 
lejul aniversării 
fondarea Asociației de 
Finlanda—România, sînt prezentate 
lucrările a 16 artiști români.

Au luat cuvîntul, la festivitatea da 
inaugurare, Arne Seppo Korkoinenn,

românească.. în. ca- 
care se înscrie în 

de manifestări cul- 
organizate cu pri- 

a 25 de ani de la 
Asociației prietenie

ORIENTUL APROPIAT
BEIRUT 24 (Agerpres). — Pre

ședintele Libanului, Suleiman Fran- 
gieh. a promulgat, sîmbătă, amenda
mentul constituțional care permite 
alegerea, înainte de termen, a unui 
nou șef de stat. Amendamentul a 
fost votat, după cum se știe, la 10 
aprilfe, de Camera Deputaților, dar 
pentru a fi valabil din punct de ve
dere constituțional, trebuia 
de șeful statului, al cărui 
expiră in septembrie a.c.

Pe de altă parte, sîmbătă. 
rut luptele au continuat cu

semnat 
mandat

la Bei- 
aceeași

ALEGERILE PENTRU ADUNAREA NAȚIONALĂ A ÎNTREGULUI VIETNAM

Un eveniment de mare însemnătate
<

în viața poporului vietnamez
Pentru cei aproape 50 de milioane de 

locuitori ai Vietnamului, ziua de astăzi 
este o zi de sărbătoare. De la mica 
localitate Lan Son, în extremitatea 
de nord, și pînă la așezările cultiva
torilor de orez din Ca Mau, în extre
mul sud, cetățenii cu drept de vot 
sînt chemați să desemneze deputății 
ce vor constitui Adunarea Națională 
a Vietnamului unificat, liber și inde
pendent. însemnătatea istorică a scru
tinului constă în faptul că el va în
cununa marea victorie obținută de 
poporul vietnamez în lupta împotriva 
colonialismului și a intervenției im
perialiste, pentru salvarea națională, 
odată cu prăbușirea regimului saigo- 
nez, victorie care a pus capăt divi
zării artificiale, timp de decenii, ■ 
Vietnamului.

„Vietnamul este o țară. Vietnamezii 
stnt un popor. Rîurile pot seca, mun
ții se pot prăbuși, dar acest adevăr 
va rămine veșnic"; aceste cuvinte ale 
marelui fiu al poporului vietnamez 
Ho Și Min au acționat ca un îndemn 
însuflețitor pentru toți vietnamezii 
din Nord și din Sud. Marea lecție is
torică a exemplului vietnamez este 
de a fi dovedit, cu puterea de necon
testat a faptelor, că nu există forță 
în lume în stare să îngenuncheze un 
popor hotărît să-și apere, cu orice 
preț, bunurile cele mai scumpe — li
bertatea și neatîrnarea, dreptul sacru 
de a-și făuri de sine stătător desti
nele.

împlinind porunca lui Ho Și Min, 
chiar a doua zi după victorie, viet
namezii au acționat în direcția resta
bilirii unității țării. Așa cum 
au arătat conducătorii din Nord și 
din Sud, acest proces nu se putea 
însă realiza dintr-o dată, datorită 
traiectoriilor atît de diferite ale isto
riei celor două zone, în ultimele de
cenii. Puterea populară a înfăptuit 
în Nord, așa cum se știe, profunde 
transformări înnoitoara, Republica

Democrată Vietnam înfățișîndu-se 
astăzi ca o țară socialistă, angajată 
într-un amplu proces de reconstruc
ție și dezvoltare. In același timp, în 
momentul eliberării, Sudul se zbătea 
într-un profund marasm economic, 
ca urmare a înfeudării față de inte
resele străine și a anilor îndelungați 
de război, era copleșit de plăgile so
ciale, generate de regimul corupt — 
toate acestea punîndu-și puternic 
amprenta asupra vieții întregii zone.

Tocmai de aceea, paralel cu proce
sul .reconstrucției din Nord, marea 
sarcină a întregului popor vietnamez 
din ambele zone a fost trecerea la 
înfăptuirea unor măsuri hotărite de 
normalizare în Sud, pentru a înlătura 
moștenirea atît de grea a trecutului. 
Și intr-adevăr. într-o perioadă scur
tă, de mai puțin de un an, s-au în
registrat in această direcție progrese 
remarcabile. Organele revoluționare 
constituite in orașe și la sate au asi
gurat reluarea producției în între
prinderi și pe ogoare ; a fost înfăp
tuită o amplă reformă administrati
vă ; s-au făcut pași însemnați înain
te pe calea asigurării de locuri de 
muncă pentru sutele de mii de șo
meri, pentru păturile care în trecut 
duseseră o viață parazitară, în mar
ginea societății, ca și pentru foștii 
soldați saigonezi — față de care noile 
autorități au adoptat o atitudine u- 
manitară, dîndu-le posibilitatea să 
depună o muncă utilă întregii socie
tăți. (De altfel este semnificativ, în 
acest sens, că, practic, tuturor aces
tor militari li s-a asigurat dreptul de 
a participa la alegerea membrilor A- 
dunării Naționale a Vietnamului li
ber). Continuarea procesului de nor
malizare și refacere în Sud este me
nită să apropie tot mai mult cele 
două zone ale țării pe planul structu
rilor economice, al raporturilor de 
producție și compoziției sociale, ere-

ind astfel condițiile pentru realizarea 
deplinei unificări.

Campania electorală în vederea 
alegerilor de astăzi a oferit cadrul 
unei intense mobilizări politice a în
tregii populații a 
strîngerea și mai 
rilor întregului 
face ca întreaga 
subliniat conducătorii vietnamezi, să 
avanseze rapid și cu pași siguri spre 
socialism. însemnătatea deosebită ce 
revine în acest proces Adunării Na
ționale ce urmează a fi aleasă rezidă 
cu prisosință din înseși sarcinile care 
îi stau în față, inclusiv adoptarea u- 
nui șir de hotărîri cu privire la nu
mele și capitala țării, drapelul, im
nul și stema națională, ca și redac
tarea proiectului Constituției Vietna
mului pașnic, independent, reunificat 
și socialist.

Poporul român, care și-a manifes
tat, din primul moment, solidaritatea 
militantă cu eroicul popor al Vietna
mului, acordîndu-i sprijin multilate
ral, material și moral, politic și di
plomatic, a urmărit 
cel mai viu interes 
inimă de succesele 
calea reconstrucției 
Nord și In Sud, a 
cări a țării. Pentru poporul român, 
pentru opinia noastră publică, 
portantul eveniment de astăzi 
viața Vietnamului constituie un fe
ricit. prilej de reafirmare a senti
mentelor de frățească prietenie față 
de poporul vietnamez, cu ferma con
vingere că acest pas hotărîtor pe ca
lea împlinirii marii năzuințe a tuturor 
vietnamezilor de desăvîrșire a reuni- 
ficării țării va marca, totodată, o 
contribuție de preț la întărirea for
țelor democrației și progresului, la 
cauza păcii și colaborării în Întreaga 
lume.

țării. Ea a dus la 
puternică a rîndu- 
popor, pentru a 
țară, așa cum au

și urmărește cu 
și se bucură din 
înregistrate 
și refacerii 
deplinei reunifi-

pe
in

im- 
din

Al. CAMPEANU

I

intensitate. Obuzele care au căzut în 
raza aeroportului internațional au 
determinat Compania Națională Li
baneză și compania „Air France" — 
care asigură cea mai mare parte a 
zborurilor — să suspende traficul 
sine die.

★
NAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres).. 

— Observatorul Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei Ia Națiunile 
Unite, Zerrdi Terzi, a adresat Con
siliului de Securitate al O.N.U. un 
protest In legătură cu marșul de
monstrativ efectuat, duminica trecu
tă, de israelieni pe malul vestic al 
Iordanului, acțiune concepută de or
ganizatori cu scopul perpetuării ocu
pării teritoriilor arabe și a politicii 
de colonizare a acestor teritorii.

0 hotărîre a conducerii democrat-creștine
buției constructive a opoziției asupra 
unui program de urgență capabil să 
rezolve situația de urgență în care 
se află țara". Prin această formulare, , 
democrația creștină se menține pe 
poziția rigidă de a se opune accesu
lui la guvern al partidului comunist, 

în primele lor comentarii, agențiile 
de presă nu exclud posibilitatea ca 
dezbaterile parlamentare să provoa
ce căderea guvernului minoritar de- 
mocrat-creștin. „Șansele unui acord 
în parlament, după ce toate tentati
vele în acest sens dintre liderii par
tidelor politice au eșuat, sînt deose
bit de fragile" — relevă agenția 
France Presse.

ROMA 24 (Agerpres). — Direcțiu
nea Partidului Democrat-Creștin a 
decis, sîmbătă, să supună situația de 
criză în care se află în prezent Ita
lia unei dezbateri parlamentare. Data 
începerii acesteia va fi anunțată ul
terior. Decizia Direcțiunii a fost lua
tă după o reuniune a principalilor 
lideri ai partidului, care a analizat 
rezultatele rundei de consultări cu 
celelalte partide politice desfășurată 
în această săptămînă. Recurgerea la 
dezbaterile parlamentare are ca obiec
tiv „să evite organizarea de alegeri 
generale anticipate și să verifice dacă 
este posibilă obținerea în parlament 
a solidarității majorității și a contri-

Discursul radiodifuzat al președintelui Portugaliei
LISABONA 24 (Agerpres). — In 

conformitate cu procedura stabilită 
anterior pentru desfășurarea alege
rilor de la 25 aprilie pentru Adu
narea legislativă, sîmbătă — zi de re
flecție pentru electoratul portughez 
după încheierea campaniei electorale 
— președintele republicii, generalul 
Francisco da Costa Gomes, a rostit 
un discurs radiodifuzat în care a fă
cut apel la cetățenii țării „să voteze 
în ordine și pace și după o medita
ție atentă și fără pasiune, care să-i 
conducă la o apreciere corectă a in
tereselor poporului". Acesta va fi 
cel mai bun răspuns de dat celor 
ce se îndoiesc de victoria democra
ției în Portugalia — a spus șeful sta
tului portughez.

Președintele Gomes a declarat că, 
după revoluția de la 25 aprilie 1974, 
portughezii 
voc voința 
ga’iie nouă, 
toți cei ce 
coexistențe 
te". Președintele Portugaliei a făcut 
apel la desfășurarea „unui dialog 
senin, la înțelegere pentru construi
rea unei țări a libertății, prosperită
ții și justiției sociale". Președintele 
Gomes a arătat, în încheiere, că 
noua constituție a Portugaliei intră 
în vigoare începînd de sîmbătă, la 
miezul nopții. Fiecare portughez —

au demonstrat fără echi- 
lor de a edifica o Portu- 
„în care va fi loc pentru 
respectă regulile unei 
democratice și pluralis

a declarat el — va 
un titlu de 
constituției

trebui să-și facă 
din respectareaonoare

țării.
★

electorală a prilejuit 
și

Campania 
peste 9 000 de mitinguri, adunări” și 
întruniri, la care au participat aproa
pe 3 milioane de persoane. La alegeri 
se prezintă 3 012 candidați, din care 
442 sînt femei. Au fost organizate 24 
de circumscripții electorale și 24 000 
centre de votare.

Modalitățlle de alegere 
a șefului statului

în cadrul ședinței sale de ti. 
guvernul portughez a examinat 
aprobat modalitățile de alegere 
președintelui republicii. Pentru 
ceastă funcție vor putea candida 
cetățenii cu drept de vot care au .... 
plinit vîrsta de 35 de ani și sînt do 
origine, portugheză.

Candidaturile vor 
sprijinite de cel puțin 
gători, ele urmînd a __ ________
Tribunalului Suprem cu cel p_”.. 
30 de zile înainte de data prevăzută 
pentru alegerea președintelui. în ce 
privește campania electorală, ea va 
debuta cu 15 zile înainte de data ale
gerilor.

vineri, 
$1 
a 

a- 
toti 
îm-

trebui să fio 
7 500 de ale
ii prezentate 

puțin

agențiile de presă transmit:
Întrevedere. Tovara?ul Petr»

Lupu, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al Partidului 
Comunist Român, ministrul muncii, 
care a făcut o vizită oficială în Cuba, 
a avut o întrevedere cu Pedro Miret 
Prieto, membru al Biroului Politic 
și al Secretariatului C.C. al P.C. din 
Cuba, și cu Raul Garcia Pelaez, 
membru al Secretariatului C.C. «1 
P.C. din Cuba.

Autoritățile portugheze 
condamnă

atentatul împotriva 
ambasadei cubaneze

LISABONA 24 
Atentatul care s-a 
amiază, la sediul ambasadei cubaneze 
din Lisabona, s-a soldat cu moartea 
a doi cetățeni cubanezi din persona
lul administrativ al ambasadei și ră
nirea altor patru persoane — in
formează agenția portugheză ANOP.

Un comunicat dat publicității, vi
neri seara, la încheierea reuniunii 
Consiliului de Miniștri, reluat de 
ANOP, a condamnat cu hotărîre 
„acest act incalificabil de violență" 
și a dispus deschiderea unei anchete 
pentru identificarea și pedepsirea 
autorilor săi. Guvernul portughez a 
hotărît, de asemenea, acordarea de 
despăgubiri Republicii Cuba pentru 
daunele morale și materiale suferite 
și a adresat condoleanțe familiilor 
victimelor.

(Agerpres). — 
produs joi dupâ-

Președintele Irakului,Has- 
gan El Bakr, l-a primit pe Miloș 
Minici, vicepreședinte al Consiliului 
Executiv Federal, secretar federal 
pentru afacerile externe al Iugosla
viei, care a efectuat o vizită oficială 
la Bagdad. In cadrul convorbirii care 
a avut Ioc cu acest prilej, au fost 
abordate probleme ale relațiilor bi
laterale, precum și aspecte ale situa
ției internaționale, o atenție fiind 
acordată problemelor legate de 
viitoarea conferință la nivel înalt a 
țărilor nealiniate.

General de armată Ser- 
ghei Ștemenko, p^-iocțntor ai 
șefului Statului Major General al 
Forțelor armate ale Uniunii Sovietice, 
șeful Statului Major al Forțelor 
Armate Unite ale statelor participan
te la Tratatul de la Varșovia, a în
cetat din viață, după o lungă și grea 
suferință, anunță agenția T.A.S.S.

ESCală. In drum Kpre Africa, 
unde va efectua un turneu care va 
include vizite în Kenya, Tanzania, 
Zambia, Zair, Ghana, Senegal și Li
beria, secretarul de stat al S.U.A., 
Henry Kissinger, a făcut o escală la 
Londra. El a avut convorbiri cu mi
nistrul de externe britanic, Anthony 
Crosland, care s-au referit Ia relațiile 
dintre S.U.A. și Marea Britanie, pre
cum și la o serie de probleme ale 
vieții internaționale.

Declarația comună semna- 
tă la încheierea vizitei în Jamaica 
a premierului panamez, Omar Tor- 
rijos, reafirmă încrederea in princi
piile solidarității latino-americane, 
bazate pe dreptul popoarelor la au
todeterminare și pe egalitatea juri
dică a tuturor statelor. în calitatea

lor de membre ale grupului țărilor 
nealiniate. Panama și Jamaica se vor 
pronunța, în cadrul viitoarei Confe
rințe a nealiniaților de la Colombo, 
pentru lichidarea colonialismului și 
făurirea unei noi ordini economice 
mondiale.

Conform datelor statisti
ce publicate la Sofia, produc- 
ția industriei bulgare a depășit, în 
primele 3 luni ale anului,, cu 10,8 Ia 
sută nivelul atins în aceeași peri
oadă a anului trecut. Pe șantierele 
de construcții a fost executat un vo
lum de lucrări de construcții-mon- 
taj cu 6,7 la sută mai mare decit în 
primul trimestru al anului precedent.

Manifestație la Boston 
în favoarea integrării rasiale în șco
lile orâșului. La această acțiune, la 
care au participat peste 100 000 de 
persoane .— albi și negri — au fost 
prezenți senatorul Edward Kennedy 
(democrat), Edward Brooke (singu
rul senator de culoare în Camera 
Superioară a Congresului) și prima
rul orașului, Kevin White.

La Tașkent “ ,ost inaugura» 
un mare aeroport intern și interna
țional. El are o capacitate de tran
zit de 1 200 pasageri pe oră.

In Catalonia8 fost editat> vi* 
neri, primul număr de după războ
iul civil din Spania, al unui ziar 
catalan — „Avui".

Demonstrații. Aproximativ 
25 000 de studenți francezi au orga
nizat vineri un marș în centrul Pa
risului, în cadrul unei noi de
monstrații de protest împotriva re
formei învățămîntului universitar, 
preconizată de guvern.

• SOARELE IN SLUJ
BA OMULUI. In RSS Uz' 
bekă se rezolvă cu succes pro
blema folosirii energiei solare 
în scopuri productive. După 
cum relatează presa sovietică, 
in această republică din Asia 
centrală există o serie de colho
zuri și sovhozuri care dispun de 
sere înzestrate . cu instalații de 
captare și transformare a ener
giei solare. De asemenea, ex- 
perți uzbeci au proiectat un bloc 
cu patru etaje care se încălzeș
te cu energie solară. Aceeași 
instalație aprovizionează pe lo
catari și cu apă caldă. Au fost 
construite și bucătării de cîmp, 
instalații de distilare și chiar 
...frigidere care funcționează pe 
bază de energie solară, 
din aceste instalații au și 
în producție de serie.

• RECICLAREA DE
ȘEURILOR RADIOAC
TIVE. O modalitate foarte in
teresantă de „reciclare" a de
șeurilor radioactive a fost pro
pusă de o echipă de oameni de 
știință americani : energia con
ținută în reziduurile nucleare ar 
putea fi utilizată pentru propul
sarea unei nave spațiale în afara 
sistemului solar. Proiectul, de
numit „Newstar", ar constitui

• cel mai rentabil și sigur mijloc 
de debarasare de periculoasele 
deșeuri, a căror radioactivitate 
persistă timp de 250 000 de ani.

• INIȚIATIVA UNE 
ECHIPE DE FOTBAL.
Membrii 
„Cesena", 
lui campionat italian, au luat 
o lăudabilă inițiativă. Este 
vorba de lansarea unei campanii 
printre numeroșii simpatizanți 
ai acestei echipe, în vederea do
tării centrului oncologic al spi
talului local cu aparatură spe
cială pentru diagnosticarea pre
coce a „bolii secolului". Iniția
tiva, care aparține de fapt cu
noscutului portar Boranga, de 
profesie biolog, a fost împărtă
șită cu entuziasm de suporteri, 
dovedindu-se, după cum scrie 
presa italiană, că „microbiștii" 
se pot pasiona și de alte lu
cruri, nu numai de 
favorit

• PILULA 
ACTIVIZAREA
RIEI. Un grup de
de la Universitatea din Cardiff 
(Țara Galilor) a pus la punct și 
testat timp de două săptămini, 
pe un lot de studenți, prepara
tul „nootropyl", a -cărui adminis
trare a dus la o activizare sen
sibilă a funcției memoriei. 
Acest rezultat deschide perspec
tive încurajatoare în ce priveș
te ajutorarea persoanelor în 
vîrstă care acuză o scădere sen
sibilă a capacității de a memo
ra, a unor copii care au difi
cultăți în asimilarea materialu
lui de studiu, precum și a unor 
persoane cu debilități mintale. 
Cercetătorii respectivi pretind că 
nootropylul ar putea să mar
cheze un mare pas în direcția 
realizării mult doritei „pilule 
pentru activarea memoriei". 
Deocamdată, preparatul se află 
însă în faza testărilor.

• CEL MAI MARE 
PARC NAȚIONAL AL JA
PONIEI urmează să fie ame
najat în insula Okinawa, pe te
ritoriul Expoziției oceanografi- 
ce internaționale, care și-a în
chis nu de mult porțile. Se pre
vede organizarea a două rezer
vații, precum și a unei expo
ziții permanente. In rezervații 
vor putea fi admirate plante 
exotice și decorative, precum și 
diferite animale caracteristice 
regiunilor din Asia de sud-est. 
Un lac artificial va fi populat 
cu fauna mărilor sudice. Intr-un 
pavilion din centrul parcului va 
fi amenajată o expoziție despre 
istoria și tradițiile 
din această parte a

• URECHI...
TOARE. D°uă
totul diferite : pompierii și sca
fandrii. Totuși, le este comună 
necesitatea de a face de la dis
tanță unele comunicări în vreme 
ce se află în acțiune. Pot purta 
cu ei un aparat de emisie-re- 
cepție, dar, miinile fiindu-le o- 
cupate, n-au cum ține microfo
nul. Doi specialiști americani, 
Max Feibelman și Lawrence 
Wan, au creat într-un laborator 
din Orange (California) un mi
crofon miniatural care poate fi 
introdus în conductul auditiv al 
pompierului sau scafandrului ; 
acesta vorbește ca și cum un 
microfon obișnuit s-ar găsi în 
fața buzelor sale ; cuvintele îi 
sînt recepționate de minimicro- 
fonul din ureche datorită vibra
țiilor oaselor craniene ; un am
plificator și emițătorul propriu- 
zis fac posibilă legătura cu pos
tul de comandă. Se preconizează 
folosirea acestui dispozitiv și în 
cinematografie : mulțumită lui, 
filmările în exterior și înregis
trarea sunetelor ar deveni con
comitente.

• CARIATIDELE DE PE 
ACROPOLE vor putea fi ad
mirate pe viitor în original 
numai în muzeu. Celebrele 
Ioane de susținere cu chip 
femei, in număr de cinci, 
care se sprijină de 2 400 de 
frontispiciul de marmură 
templului Erehteion, sînt ame
nințate să se deterioreze din 
cauza poluării aerului. In aceste 
condiții, Ministerul Culturii al 
Greciei a hotărît ca ele să fie 
înlocuite pe Acropole cu niște 
copii, iar originalele să fie.adă
postite in muzeu.

• PAVAJ DIN CENU
ȘĂ. Experții dintr-o întreprin
dere pragheză au pus Ia punct 
o metodă pentru producerea 
unui nou tip de dale pentru pa
vaj. Materialul de bază îl con
stituie cenușa de la termocen
trale, în combinație cu zgură mă
cinată și silicat de potasiu sau 
sodiu. în privința calității și po
sibilităților de utilizare, noul tip 
de dale este superior celor folo
site pînă acum.

echipei 
revelația
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