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Lucrările s-au aglomerat — și de aceea
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SOLUTIONAREA OPERATIVA SI RESPONSABILA 
A PROPUNERILOR, SESIZĂRILOR 

SI CERERILOR OAMENILOR MUNCII - 
expresie a adincirii continue a democrației socialiste

Este un drept al oamenilor muncii să se adreseze cu orice pro
bleme organelor de partid și de stat, aceasta constituind o expresie 
a democrației noastre socialiste. Este, de asemenea, o obligație 
pentru organele de partid și de stat să soluționeze în mod cores
punzător atît problemele de ordin personal, cit și cele de ordin ge
neral și să informeze despre felul cum au fost soluționate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Ridicarea pe o nouă treaptă calita

tiv superioară a activității de rezol
vare a propunerilor, sesizărilor, re
clamațiilor și cererilor oamenilor 
muncii — cerință pusă în fața tuturor 
organelor și organizațiilor de partid, 
de stat și obștești de recenta Plenară 
a C.C. al P.C.R. — se înscrie orga
nic in contextul preocupărilor parti
dului nostru, ale secretarului său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de perfecționare continuă a conduce
rii întregii societăți, de dezvoltare și 
adincire a democrației noastre socia
liste. Făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate și Înaintarea 
țării noastre spre comunism sint de 
neconceput fără asigurarea condițiilor 
de participare efectivă a tuturor ce
tățenilor țării, indiferent de naționa
litate, la conducerea vieții publice, Ia 
îndeplinirea programului de dezvol
tare economico-socială. Mijloc impor
tant de participare directă a oame
nilor muncii la conducerea treburițor 
țării, la exercitarea controlului asu
pra activității desfășurate de organele 
și organizațiile de partid, de stat și 
obștești, scrisorile cetățenilor, propu
nerile și sesizările acestora reprezin
tă, totodată, un instrument de cu
noaștere a pulsului vieții, a opiniei 
publice, modalități importante de 
consultare sistematică și multilate
rală a maselor, de valorificare a ex
perienței Înaintate, de manifestare 
deschisă a spiritului de responsabili
tate socială a celor ce muncesc.

Ținind seama de necesitatea obiec
tivă a creșterii rolului conducător al 
partidului in etapa actuală, de spori
rea contribuției maselor largi de oa
meni ai muncii la activitatea de 
adoptare a deciziilor in toate com
partimentele vieții eoonomico-sociale 
și de înfăptuire a acestora, Hotărîrea 
C.C. al P.C.R. cu privire Ia activita
tea de rezolvare a propunerilor, se
sizărilor, reclamațiilor și cererilor 
oamenilor muncii și noua lege adop
tate recent, asigură cadrul politico- 
organizatoric și juridic pentru ridi
carea nivelului calitativ al muncii de 
examinare și rezolvare a scrisorilor, 
de soluționare a problemelor de interes 
general la care se referă, pentru creș
terea răspunderii organelor de partid 
și de stat în asigurarea respectării 
drepturilor și intereselor legitime ale 
cetățenilor, in conformitate cu hotă- 
rîrile partidului și legile țării. înfăp
tuirea și respectarea neabătută a pre
vederilor recentei hotăriri și a noii

GlND Șl FAPTĂ DE COMUNIST

La pupitrul de comandă
al pescarilor din larg...

— Poate aveți drep
tate. Sint încă multe 
colective de femei 
conduse de bărbați... 
„Somonule ! Somonu- 
le !... Mă auzi ?...“ 
Dar nu-mi place să 
mă considerați o ex
cepție, să-mi spuneți : 
„Uite o femeie care 
conduce o secție de 
bărbați !“ Aproape toți 
bărbații din Sfintu 
Gheorghe sînt pescari. 
„Somonule !... Salut, 
tovarășe Varenic ! Mă 
auzi ?... Bine. Cum 
stăm ?... Deci ieri ați 
predat la cherhana 
cinci mii de kilogra
me. Și astăzi ?... Pină 
acum vreo trei mii ?... 
Dar oamenii ?... Spu- 
ne-i lui Axente să fie 
liniștit; copilul e să
nătos. Și la ceilalți a- 
casă sint toate bune. 
Acum, vesti de la „Me
teor" : nu-i furtu
nă. timp bun de pes
cuit. Altceva ?... Salut 
și succes !“ Asta, și-mi 
arătă stația de radio, 
comunică cu toate re
morcherele. Cu ani in 
urmă, dacă nu se în
torcea la timp o barcă 
de pe mare, plecam cu 
alte zece în căutarea 
ei... pe mare, pe Du
năre și în bălți — pen
tru că acesta-i terito
riul secției.

Tovarășa Axenia 
Dumitriu își împărțea 
cu firească dezinvoltu
ră timpul între oame
nii care intrau și ie
șeau necontenit. între 

stația de radio și tele
fon.

— Iar după ce a- 
jungi să citești în apă 
ca intr-o carte, succe
sul muncii îl asigură 
organizarea, pregătirea 
temeinică spre a putea 
prinde timpul optim 
pentru orice fel de 
pescuit. O zi înseam
nă foarte mult. Sint

situații care solicită 
necondiționat inter
venția in masă a oa
menilor, ziua sau 
noaptea, pe furtună 
sau pe ploaie, căci, 
altfel, ni s-ar distruge 
scule de sute de mii 
de lei.

în timp ce-o ascul
tam discutînd cu oa
menii din depărtări, 
urmăream pe un pe
rete din față diplome
le de secție fruntașă 
în întrecerea socialistă: 
fruntașă în 1971. 1972,
1973.. . In august 1974, 
secția a îndeplinit pla
nul cincinal. Și din 
nou — fruntașă în 1976,
1977.. . Ai spune că 
pentru pescarii pe 
care-i conduce Axenia

legi asigură întărirea legăturii parti
dului cu masele, a unității și coeziunii 
întregului popor în jurul partidului, 
al conducerii sale, al secretarului ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Cele două documente, fiecare pre
vedere cuprinsă în ele consacră ideea 
că activitatea de soluționare a pro
blemelor reieșite din scrisori sau 
prezentate cu prilejul primirii oame
nilor muncii în audiență constituie o 
cauză a întregului partid, a organiza
țiilor obștești, a organelor de condu
cere colectivă la toate nivelurile, a 
conducătorilor întreprinderilor și in
stituțiilor locale și centrale. Garanția 
realizării acestui deziderat o repre
zintă statuarea principiului potrivit 
căruia întreaga activitate de exami
nare și rezolvare a propunerilor, se
sizărilor, reclamațiilor și cererilor oa
menilor muncii se desfășoară sub 
conducerea nemijlocită a organelor și 
organizațiilor de partid. în vederea 
materializării acestui principiu, Hotă
rîrea C.C. al P.C.R. instituie obliga
tivitatea de a se analiza periodic în 
organele și organizațiile de partid 
problemele semnalate de oameni 
în scrisori si cu prilejul au
diențelor, modul lor de soluționare, 
concluziile desprinse și măsurile a- 
doptate. Aceeași obligație o au și or
ganizațiile de masă și obștești, con
ducerile colective ale organelor de 
stat, consiliile oamenilor muncii, bi
rourile lor executive, comitetele și 
birourile executive ale consiliilor 
populare.

Este de relevat prevederea ex
presă din Hotărîrea Comitetului 
Central referitoare la răspunderea 
directă ce revine prim-secretari- 
lor comitetelor județene, municipale 
și orășenești de partid, secretarilor 
organizațiilor de partid, miniștrilor, 
conducătorilor întreprinderilor, insti
tuțiilor și organizațiilor obștești pen
tru conducerea concretă a intregii 
activități de examinare și soluționare 
a propunerilor și sesizărilor ; aceștia 
răspund de obiectivitatea cercetărilor 
efectuate, de temeinicia și justețea 
concluziilor desprinse și de legalita
tea măsurilor stabilite, de operativi
tatea și exactitatea răspunsurilor 
date cetățenilor. Pentru întărirea răs
punderii in aplicarea și respectarea 
normelor din cele două documente, 
precum și în vederea exercitării unui 
control sistematic, eficient se prevede 
obligativitatea informării periodice a 
organelor ierarhic superioare, pe linie

Dumitriu timpul curge 
mereu la fel.

— Și mai e modul 
de a te purta cu oa
menii. Cînd am termi
nat școala tehnică și 
am venit aici, am fost 
pMvită cu oarecare 
neîncredere : „Cum, o 
femeie printre pes
cari ?". Apoi am fost 
numită șefă de secție, 
și iarăși același „cum". 
Dar. după puțin timp, 
cind spuneau „Noi. 
pescarii", . sau „Noi, 
bărbații", mă inclu
deau si pe mine...

Și1 pentru Axenia 
Dumitriu timpul a curs 
la fel ca pentru pes
carii pe care-i condu
ce. Un timp căruia a 
știut să-i dea măsura 
muncii, a pasiunii pen
tru o profesie aparent 
mai puțin feminină, a 
dragostei și încrederii 
in oameni. Și e firesc 
că.. de mai multe le
gislaturi, pescarii o 
aleg deputată în con
siliul popular comunal, 
iar consiliul — mem
bră a biroului execu
tiv. E soție și mamă.

Toate acestea sînt 
timpul și rostul ei. 
timp și rost care se 
împlinesc în mijlocul 
pescarilor din Sfîntu 
Gheorghe de aproape 
douăzeci de ani nu în 
fapte de excepție, ci 
prin muncă perseve
rentă de zi cu zi. prin- 
tr-o muncă făcută cu 
abnegație și pasiune.

E. MIHAILESCU 

de partid și de stat, privind princi
palele concluzii desprinse din exami
narea și rezolvarea scrisorilor, cau
zele care le-au generat și măsurile 
luate pentru îmbunătățirea activității.

Mutarea centrului de greutate al 
activității de cercetare și soluționare 
a scrisorilor oamenilor muncii acolo 
unde ei muncesc, ascultîndu-le păre
rile, prin verificarea directă, la fața 
locului, a tuturor scrisorilor, repre
zintă un alt principiu subliniat cu 
pregnanță în noile reglementări. 
Aceasta dă posibilitatea activiștilor 
de partid și de stat să cunoască 
nemijlocit, din surse directe, realită
țile, pulsul vieții, gîndurile și preocu
pările oamenilor, bucuriile și neca
zurile lor, să contribuie efectiv la 
perfecționarea muncii și la Îmbună
tățirea calității vieții, să intervină 
prompt, eficient, pentru înlăturarea 
neajunsurilor, să adopte măsuri co
respunzătoare.

Fără îndoială, soluționarea scriso
rilor oamenilor muncii in spiritul 
unei înalte exigențe partinice, prin
cipiale depinde în cea mai mare mă
sură de calitatea și competența celor 
cărora li se încredințează cercetarea

(Continuare în pag. a IU-a)

Aspect cotidian din sectorul de laminoare al întreprinderii metalurgice din 
lași: comanda proceselor de producție

Ce este, cum se calculează, pe ce căi crește

PRODUCȚIA neta
în concordanță cu cerințele actualei 

etape de dezvoltare a economiei na
ționale, a întregii noastre societăți, 
în condițiile înaltelor exigente pri
vind trecerea la o nouă calitate in 
întreaga activitate productivă, Plena
ra C.C. al P.C.R. din 22—23 martie 
a adoptat, la inițiativa și corespun
zător indicațiilor și orientărilor to
varășului Nicolae Ceaușescu, o sea
mă de măsuri, cu adevărat revolu
ționare, privind perfecționarea ac
tualului mecanism economico-finan- 
ciar, întărirea autogestiunii econo
mice, ridicarea pe un plan superior 
a autoconducerii muncitorești, spori
rea răspunderii fiecărei unități eco
nomice in întocmirea planului pro
priu de dezvoltare economico-socia
lă. Așa cum se subliniază în docu
mentele adoptate de plenară, hotărî- 
tor în actuala etapă este ca fiecare 
colectiv de muncă să asigure gospo
dărirea cu maximum de eficientă a 
părții din avuția națională ce i s-a 
încredințat spre administrare. în ve
derea dezvoltării mai puternice a 
forțelor de producție și creșterii pe 
această bază a nivelului de trai și 
de civilizație al întregului popor.

Sporirea continuă a rolului activi
tății de planificare și a celei finan
ciare în îndeplinirea programelor de 
dezvoltare în ritmuri înalte a forțe-

Suplimentar : 
5 000 tone metal
La Combinatul siderurgic din 

Reșița au fost puse în aplicare 
măsuri eficiente de ordin tehnic 
și organizatoric, menite să asi
gure ridicarea indicilor de uti
lizare a agregatelor de topire și 
laminare a metalului. Pe aceas
tă bază, de la începutul, anului 
și pînă acum, siderurgiștii re- 
șițeni au elaborat în plus, cu 
aceleași capacități industriale, o 
producție fizică de peste 5 080 
tone de metal. Cele mai însem
nate sppruri s-au înregistrat în 
această perioadă la furnale și 
la laminoare, unde, prin folo
sirea cu randament mărit 
a utilajelor tehnice, producția 
planificată a fost depășită, în 
medie pe zi, cu 25 tone fontă și 
tot atîtea tone de laminate fi
nite.

Prin organizarea 
superioară 

a producției
Specialiștii ■ de la întreprin

derea de aparate electrice de 
măsurat din Timișoara au ela
borat un program concret de or
ganizare superioară a întregii 
activități productive, menit să 
contribuie la creșterea produc
ției și a eficientei economice, 
în spiritul hotărîrilor recentei 
plenare a C.C. al P.C.R. Pe 
baza acestui program se vor 
reda producției noi spatii indus
triale. asigurindu-se utilizarea 
pe scară mai largă a tehnicii de 
calcul in fazele de verificare și 
etalonare a aparatelor electrice 
si dotarea fluxurilor tehnologice 
cu noi și moderne utilaje de 
înaltă productivitate. Aplicarea 
tuturor măsurilor va duce la 
creșterea capacității de produc
ție a întreprinderii cu peste 40 
la sută fată de nivelul atins in 
primul an al actualului cincinal, 
precum și la asimilarea fa
bricației unui număr sporit de 
produse noi sau reproiectate, cu 
performante ridicate. (Agerpres).

Foto : S. Cristian

lor de producție ale țării a impus, 
ca o necesitate obiectivă, punerea 
la îndemîna fiecărei unități econo
mice, a organelor de conducere co
lectivă, a pîrghiilor economico-fi- 
nanciare și a instrumentelor nece

Introducerea acestui indicator orientează preocupă
rile colectivelor de întreprinderi spre VALORIFICAREA 
SUPERIOARĂ A MATERIILOR PRIME Sl MATERIALE
LOR, REDUCEREA CHELTUIELILOR MATERIALE, 
PROMOVAREA LARGĂ A PROGRESULUI TEHNIC, 
CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII, ÎNNOIREA 
Șl MODERNIZAREA PRODUSELOR — într-un cuvînt 

spre SPORIREA EFICIENTEI ECONOMICE.

sare prin intermediul cărora să ac
ționeze pe linia creșterii eficienței 
economice, a sporirii contribuției 
fiecărei întreprinderi ■ la dezvoltarea 
generală a societății.

Pentru transpunerea în viață a 
obiectivului fundamental trasat de 
Conferința Națională a partidului — 
de a transforma cantitatea într-o ca-

Pe ogoarele cooperativei agricole din comuna Luna, județul Cluj

însămînțările și celelalte lucrări agricole de primă
vară se desfășoară în condiții mai grele, determinate de 
ploile abundente din ultima perioadă, care au afectat 
cea mai mare parte a țării. Din datele furnizate de 
Institutul de meteorologie și hidrologie rezultă că, 
în această săptămînă, ploile au cuprins partea de sud 
și de est a țării. In schimb, în Transilvania timpul a 
fost frumos, dar acum aria ploilor s-a extins și în 
această zonă. Cu toate că precipitațiile căzute au fost 
abundente, temperatura solului a crescut continuu ; 
ea depășește 10 grade în Cîmpia de vest și în Banat, 
este cuprinsă între 8 și 10 grade în sudul țării și 
numai în nordul Moldovei și estul Transilvaniei este 
mai scăzută. Ca urmare, în multe locuri s-a lucrat 
cu hărnicie și stăruință la pregătirea terenului și se
mănat.

Pină ieri, potrivit datelor centralizate la Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimentare, au fost insămin- 
țate 555 000 hectare cu culturi de primăvară, 
din care 134 000 hectare cu sfeclă de zahăr. 140 000 hec
tare cu plante furajere. 37 600 hectare cu legume,

41500 hectare cu cartofi, 75 000 hectare cu in si altele. 
La teleconferința care a avut loc ieri seară la ministe
rul de resort s-a apreciat că, în multe județe, însă- 
mînțarea culturilor din prima epocă a întîrziat. De
sigur, aceasta se datorește și condițiilor climatice. Dar 
au existat multe zile cu timp frumos, care nu au fost 
folosite din plin, asteptindu-se o vreme mai bună.

Chiar în condițiile cînd în anumite zone timpul 
s-ar menține instabil, este necesar să se ia toate mă
surile pentru ca fiecare oră, fiecare zi să fie folosite 
din plin la pregătirea terenului și semănat. în 
această săptămînă a început însămînțarea florii-soare- 
lui și, potrivit recomandărilor specialiștilor, se va 
trece și la semănatul porumbului. Aglomerarea lu
crărilor, impune ca pretutindeni conducerile unităților 
agricole și specialiștii să urmărească permanent starea 
terenului, să acorde cea mai mare atenție bunei or
ganizări a muncii, astfel' încît tractoarele și utilajele 
să fie operativ concentrate oriunde se poate lucra, 
muncindu-se neîntrerupt din zori și pînă seara.

Intîlinirea d intre tovarășii Nicolae Ceausescu
V 1

și Todor Mov cu |irilejul inaugurării

lucrărilor de construcții ale Complexului hidroenergetic Tiirnu Măgurele - Nicopole

Un moment de seamă in dezvoltarea 
prieteniei, bunei vecinătăți 

și colaborării romano-bulgare
Data de 5 aprilie 1978. cînd tovară

șii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov 
au inaugurat lucrările de construcție 
a grandiosului edificiu generator de 
energie si lumină — Complexul hi
droenergetic Tumu Măgurele-Nico- 
pole — va rămine. neîndoielnic, adine 
gravată în cronica relațiilor de prie
tenie frățească si strînsă colaborare 
româno-bulgare. în atmosfera sărbă
torească generată de așezarea pietrei 
de temelie a acestui obiectiv de o 
deosebită însemnătate economică 
pentru ambele țări, convorbirile rod
nice la nivel înalt, noile înțelegeri 
semnate cu privire la cooperarea în 
producție in domeniul petrochimiei, 
manifestările de stimă si înaltă con
siderație cu care au fost întimpinati 
cei doi conducători de partid si de 
stat de oamenii muncii de pe ambele 
maluri ale Dunării, entuziastul miting 
al prieteniei româno-bulgare — toate 
la un loc au dat o grăitoare expresie 
sentimentelor frățești ce leagă po
poarele noastre, dorinței comune de 
adincire continuă a conlucrării în o- 
pera de edificare a societății socia
liste.

Se știe că. de-a lungul veacurilor, 
istoria a îngemănat năzuințele po
poarelor român și bulgar, aflate me
reu alături, ca buni vecini și prieteni, 
la vremuri de restriște. înfrătindu-se 
în lupta pentru eliberarea ființei na
ționale de asuprirea străină, pentru 
eliberarea socială a celor ce muncesc. 
Astfel, ca o coincidentă cu bogate 

litate nouă, superioară — a opțiuni
lor legate de accentuarea rolului 
factorilor calitativi în toate dome
niile vieții economice, un rol hotări- 
tor ii are. în ansamblul măsurilor 
prevăzute de îmbunătățire a indica

torilor economico-financiarl. Introdu
cerea valorii producției nete, ca 
indicator de bază al planului eco
nomic. în acest sens, după cum 
se știe, pe baza Hotărîrii C.C. al 
P.C.R. cu privire la perfecționarea 
conducerii și planificării economico- 
financiare. în principalele ramuri ale 
economiei naționale — industrie, a- 

semnificatii apare faptul că tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov 
au traversat Dunărea într-un sens și 
în celălalt, pentru a deschide lucră
rile marelui șantier, la 100 de ani de 
cînd ostile române au trecut apele 
fluviului și au luat cu asalt. împreu
nă cu voluntarii bulgari si armata 
rusă, redutele otomane, consfințind 
prin actele lor de eroism, prin singele 
vărsat în comun, cucerirea indepen
denței celor două state. Anii socialis
mului au cimentat pentru totdeauna 
această prietenie. Betonul ce se va 
turna în armătura barajului de pe 
Dunăre se constituie într-un simbol 
al trăiniciei. în timp a acestor legă
turi. dar si al forței creatoare a po
poarelor român si bulgar, unite azi 
prin comunitatea de orînduire. prin 
telurile făuririi celei mai drepte so
cietăți. societatea socialistă si comu
nistă.

în acest sens, pe bună dreptate, to
varășul Nicolae Ceausescu sublinia la 
marele miting de lingă Turnu Mă
gurele : „Acest măreț obiectiv ne care 
îl inaugurăm astăzi va vorbi peste 
decenii si veacuri despre forța crea
toare a oamenilor muncii din țările 
noastre, eliberați de exploatare, stă- 
nini pe destinele lor. care îsi făuresc 
în mod liber viitorul socialist si co
munist. întărind solidaritatea și cola
borarea pentru a asigura mersul tot 
mai ferm înainte pe drumul socialis
mului".

Uralele ce au răsunat ne valea Du- 

gricultura de stat, construcții și 
transporturi — se va introduce, ca 
indicator de bază al dezvoltării eco
nomice. valoarea producției nete.

Producția netă — calculată prin 
scăderea cheltuielilor materiale 
aferente din producția globală 
— reprezintă valoarea nou crea
tă în activitatea productivă a 
fiecărei unități economice si este 
rezultatul final al eforturilor pro
prii depuse de către colectivele 
de oameni ai muncii pentru sporirea 
volumului producției fizice în di
mensiunile cantitative.și calitative 
necesare economiei naționale, redu
cerea consumurilor de materii prime, 
materiale, combustibil și energie, 
valorificarea cu randament su
perior a întregului potențial tehnic, 
material și uman de care dispune 
fiecare unitate. în cele din urmă, 
valoarea producției nete a fiecărei 
unități economice exprimă contribu
ția efectivă pe care o aduce la creș
terea venitului national — singura 
sursă a dezvoltării economiei națio
nale și ridicării sistematice a nive-

Gheorqhe OBREJA 
Stelian MIL1TARU
Comitetul de Stat al Planificării 

(Continuare în pag. a Il-a) 

nării în acel moment din piepturile 
participanților la miting — români și 
bulgari — s-au făcut ecoul aprobării 
depline a oamenilor,muncii din am
bele țări, tot așa cum ele aveau să 
sublinieze, cu aceeași profundă semni
ficație, cuvintele tovarășului Todor 
Jivkov : „Complexul hidrotehnic Ni- 
copole-Turnu Măgurele va fi un nou 
simbol socialist al prieteniei bulgaro- 
române, care va ocupa un Ioc demn 
printre simbolurile vechi de Ia Gri- 
vita și Plevna, București si Brăila. 
Acest complex va fi un nou nod care 
va lega nu numai cele două maluri 
ale Dunării, dar sl cele două curente 
abundente ale drumurilor vitale ale 
țărilor noastre socialiste".

într-adevăr. prin dimensiunile sale. 
Complexul hidroenergetic Turnu Mă- 
gurele-Nicopole, care va fi înălțat 
prin eforturile, priceperea si hărni
cia constructorilor români si bul
gari. va constitui un obiectiv de deo
sebită însemnătate in opera de con
strucție socialistă în cele două țări. 
Atît energia electrică pe care o va 
furniza viitoarea hidrocentrală — cir
ca două miliarde kWh, anual, pentru 
fiecare din țări — cit șl rezervele de 
apă ce vor fertiliza întinse terenuri 
agricole, vor exercita, fără îndoială, 
un efect binefăcător asupra regiu
nilor de pe cele două maluri ale Du
nării. in general asupra dezvoltării 
economice a României și Bulgariei.

în același timp, așa cum sublinia 
tovarășul Nicolae Ceausescu în cu- 
vintarea rostită la mitingul priete
niei. viitorul complex hidroenergetic 
are șl o mare importantă politică. Pe 
marele șantier vor lucra împreună 
mii si mii de muncitori si specialiști 
români si bulgari, care se vor putea 
cunoaște astfel mai bine, se vor apro
pia mai mult — iar. prin aceasta, se 
vor apropia mai mult însesi popoare
le noastre, făcind ca Dunărea să de
vină. pentru totdeauna, o cale a 
prieteniei si solidarității româno- 
bulgare.

Pe bună dreptate s-a apreciat că 
Începerea lucrărilor la acest obiectiv 
reprezintă cel mai înalt nivel de 
cooperare economică între România 
și Bulgaria din toate timpurile. 
Constituie un motiv de satisfacție co
mună ritmul înalt în care se dezvol
tă colaborarea si cooperarea econo
mică si tehnico-stiintifică între ță
rile noastre. Paralel cu creșterea 
substanțială a schimburilor comer
ciale — ele se vor dubla în acest

Dumitru ȚINU
(Continuare în pag. a IV-a)
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premianților
Dan Haralamb, premiul I la 

metalurgie ; Ion Buja și Traian 
Panait — premiul al II-lea la 
mecanică; Ananie Listarh — 
mențiune la metalurgie.

Sint numele elevilor Liceului 
metalurgic din Tulcea premiați 
la concursurile zonale pe mese
rii din ramura metalurgiei 
feroase și neferoase. Concursu
rile au avut loc la Slatina. Că
lăii, Tirgoviște. Reșița. Oțelu 
Roșu și Hunedoara — centre de 
prestigiu ale metalurgiei româ
nești. Iar faptul că tinerii ciști- 
gători sint tulceni înseamnă că 
poarta de intrare in mirifica 
Deltă a Dunării devine din ce 
in ce mai mult o nouă și puter
nică „cetate de foc" a țării.

I
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I
I
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I Nud mai
I

I trebuia I

Deși vremea este încă instabilă

AGRICULTORII HARNICI NU LASĂ
PE MllNE CEEA CE POT SEMĂNA AZI

La cooperativa agricolă Aricești-Rahtivani, județul Prahova, plantarea arpagicului se face cu utilaje de mare randament
Foto : E. Dichiseanu

SĂNĂTATEA OMULUI 
preocupare permanentă 

a societății noastre
Dr. Nicolae NICOLAESCU

ministrul sănătății

A devenit o tradiție ca, in fiecare an, la 7 aprilie, să fie sărbătorită 
„Ziua sănătății", semn al prețuirii pe care partidul și statul nostru o 
acordă ocrotirii sănătății poporului, lucrătorilor din acest important sec
tor al vieții noastre sociale. Evenimentul constituie, deopotrivă, un pri
lej de bilanț al rezultatelor obținute pe acest tărim, cit și de mobilizare 
mai activă a tuturor cadrelor medico-sanitare la înfăptuirea politicii 
profund umaniste a. partidului privind dezvoltarea și perfecționarea con
tinuă a asistenței medicale a populației. „Ziua sănătății" în țara noastră 
se sărbătorește anul acesta concomitent cu „Ziua mondială a sănătății".

vopsea
Pornind după mai multe cum

părături prin Craiova, bătrinul 
Stefan Efrin s-a trezit, deodată, 
fără portmoneul în care 
actele și 2 260 lei. Cum 
amintea să-l fi uitat pe 
va, s-a gindit că îi fusese____
Înainte de a se duce să anunțe 
la miliție, a făcut cale întoarsă 
prin locurile pe unde trecuse, 
intrind și in magazinul de pe 
strada Lipscani, de unde cumpă
rase niște vopsea. De cum l-a 
văzut, vinzătoarea Cazacu Flori- 
ca l-a și întrebat :

— Ați venit să mai cumpărați 
vopsea 2

— Nu, vopseaua mi-ajunge. 
dar am pățit un mare necaz și 
nu știu cum să încep, cum să 
spun, ca să mă înțelegeți...

— Vă înțeleg foarte bine. 
Poftiți portmoneul pe care l-ați 
uitat pe tejghea. Si cind mai 
aveți nevoie de vreo vopsea, să 
știți că unitatea noastră are 
tot ce doriți.

Inclusiv cinste și omenie. 

Hoțul era... 9 

reclamantul
Intre Teodor Voivod din Cluj- 

Napoca și un lucrător de miliție 
a avut loc următorul dialog :

— Mi s-a furat mașina pro
prietate personală.

— Cina 7
— Azi.
— Ce număr avea 7
— 3-Cj-294.
In timp ce reclamația lui Voi

vod se înregistra spre a i se da 
curs imediat, un alt lucrător de 
miliție i-a spus :

— Nu mai e nevoie de recla- 
mație. Mașina dv. a fost găsită. 
Este avariată, in urma unui 

1 accident, lingă podul...
— O fi avariată,, dar mai intii 

a fost furată. Si sint curios să 
aflu cine mi-a furat-o.

După îndelungi investigații, 
„curiozitatea" i-a fost satisfăcu
tă. Hoțul era chiar... el. Voivod, 
reclamantul. In timpul nopții 
și-a tamponat-o de o altă ma
șină și a fugit de la locul acci
dentului, pentru a reclama la 
miliție furtul închipuit. Fugise, 
pentru că nu avea permis de 
conducere...
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avea 
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A tunat 
si i-a adunat
*

Zicală care se potrivește ca 
o mănușă și celor trei des
pre care va fi vorba aici. Pe 
unul îl cheamă T. Zaharie, din 
comuna Avram lancu, județul 
Alba, in virstă de 37 de ani. 
Pe al doilea — loan Nedea, tot 
de 37 de ani, din Curtici. Pe 
al treilea, M. Gavril, de 22 de 
ani, din Răgău — Alba. Fără si 
se fi cunoscut vreodată, fiecare 
din cei trei 
spre Arad, 
muncă. Deși 
și in putere, 
de ocupație... .
la dini, fiecare pe cont propriu, 
nu se putea ca, pînă la urmă, 
cine se aseamănă să nu se 
adune. Si iată că s-au întilnit, 
s-au împrietenit și au început 
să-și „obosească" mintea să mai 
scormonească niscai expediente. 
Depistați și întrebați de sănăta
te, întrucît boleau cîtu-i ziulica 
de trai parazitar, au fost apoi 
judecați și condamnați la cite 
patru luni închisoare corecțio- 
nală.

Rătăcire

a pornit, hai-hui, 
Nu cu gind de 
toți trei zdraveni 
erau, cum se zice, 
fără. Tăind frunză

cu bucluc
In ziua de 30 ianuarie, de la 

baza nr. 5 Păltiniș — Caransebeș 
a fost expediat vagonul cu nr. 
31 — 53—69653573 încărcat cu 60 
tone profile pentru Întreprin
derea de construcții industriale 
și montaj — I.C.I.M. Brașov. 
Deși au trecut mai bine de două 
luni, vagonul nu a ajuns nici 
astăzi la destinație. La pri
ma vedere, faptul pare banal, 
dar această rătăcire a vagonului 
are implicații din cele mai 
nedorite. Din lipsa profilelor 
respective, I.C.I.M. Brașov nu 
poate executa calea de rulare 
pentru podul rulant de la o nouă 
întreprindere aflată în construc
ție la Ploiești. Iar lipsa podului 
rulant a dus la întîrzierea mon
tării unor agregate tehnologice. 
Nemontarea acestor agregate 
poate duce la întîrzierea intrării 
în funcțiune la termen a capa
cității de producție. Pe de altă 
parte, furnizorul cere cu insis
tentă I.C.I.M. Brașov achitarea 
valorii celor 60 de tone profile, 
pe care acesta însă nu le-a pri
mit. Ce este de făcut ? Căutarea 
cit mai... accelerată a vagonului 
care zace rătăcit pe vreo linie 
moartă.

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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organizată in
Pină acum, fn unitățile agricole 

din județul Arad, din cele 25 000 
hectare cu culturi din prima epocă 
au fost însămintate peste 20 100 hec
tare, iar alte aproape 25 000 hectare 
au fost pregătite, cele mai bune re
zultate înregistrîndu-se în unitățile 
agricole din consiliile intercoopera- 
tiste Nădlac. Socodor, Arad si 
Sîntana.

Cooperativa agricolă Vinga. Ingine
rul Francisc Roncov, președintele 
cooperativei, a tinut să sublinieze cî- 
teva din direcțiile de acțiune: „Pentru 
a recupera rămînerile în urmă la se
mănat am luat măsuri ca lucrările 
să fie intensificate la maximum. Dar 
nu în orice condiții, ci acționînd cu 
toată răspunderea pentru respectarea 
întocmai a regulilor agrotehnice sta
bilite". La ferma condusă de ing. Eva 
Gerber, combinatoarele, mașinile de 
erbicidat, grapele reglabile, semănă- 
torile lucrau in flux continuu sub o 
supraveghere strictă. Ceea ce am re
ținut în mod special este faptul că și 
în această fermă, ca de altfel și în 
celelalte, la semănat se lucra cu toate 
mijloacele mecanice, care au fost 
concentrate pe parcelele zvintate. 
ceea ce a făcut ca ritmul de lucru 
stabilit în grafic să se realizeze. La 
lucrările care nu suferă nici o in- 
tîrziere. pe lingă mijloacele meca-

Munca este 
flux continuu
nice au fost mobilizați »i cooperato
rii. La semănatul cepei, bună
oară. pe lingă mașini de plantat, zil
nic. aproape 100 de cooperatori efec
tuează manual această lucrare.

Ampla mobilizare de forte si fo
losirea tuturor posibilităților pentru 
executarea în condiții de calitate su
perioară a lucrărilor de însămințat 
sînt aspecte care caracterizează și 
activitatea mecanizatorilor, coopera
torilor și specialiștilor de la coope
rativele agricole din Mănăștur, Mai- 
lat, Sagu, Cruceni, Fiscut, Hunedoa- 
ra-Timișană și Firiteaz. Numai la 
cooperativa agricolă din Macea lu
crurile nu merg asa cum a indicat 
comandamentul județean pentru agri
cultură sau cum. de altfel, orice 
specialist din agricultură știe că tre
buie să se desfășoare. A trebuit să 
vină alti specialiști în control pen
tru a-i arăta inginerului-șef Romulus 
Gherman unele neajunsuri : nu s-a 
asigurat sămînta corespunzătoare 
pentru cartofii de toamnă, la varză 
densitatea este mică, fertilizarea cul
turilor nu se execută corect. I s-a 
aplicat și o sancțiune, atrăgîndu-i-se 
atentia că. în această perioadă, locul 
de muncă al specialistului agricol 
nu este altul decît cimpul unde se 
pun bazele recoltei.

Constantin SIMION

pe suprafețe
Zilele acestea, pe meleagurile ju

dețului Bihor a fost timp frumos, 
soare. Cele mai multe terenuri 
s-au zvintat. Ca urmare, s-a lucrat 
si continuă să se lucreze in
tens la 'insămintarea ultimelor su
prafețe cu culturi din epoca I. la 
pregătirea terenului pentru floarea- 
soarelui și porumb. La cooperativa 
agricolă din Salonta. după ce s-a în
cheiat semănatul culturilor din pri
ma epocă, toate forțele au fost con
centrate la pregătirea terenului pen
tru porumb. Mecanizatorii Vasile 
Cărbunaru. Teodor Stancea. Gyulai 
Francisc si Alexandru Gali lucrau 
cu răspundere pe cele 1 600 hectare 
destinate a se cultiva cu porumb.

o zi la alta—
cit mai mari
Spunem ..cu răspundere" deoarece a- 
nul acesta, potrivit unui program 
special întocmit împreună cu direcția 
agricolă si stațiunea de cercetări a- 
gricole Oradea, aici urmează să se 
obțină 8 000 kg boabe la hectar. Pre
ședintele cooperativei, tovarășul A- 
lexandru Czege. și inginerul-șef, to
varășul Teodor Isăilă, sint pe cîmp, 
in mijlocul mecanizatorilor. stabi
lind. in raport cu starea terenului, 
unde să se lucreze cu prioritate.

Si în alte unități agricole din ju
dețul Bihor se muncește intens. Ca 
urmare, culturile din epoca I au fost 
însămintate pe 91 la sută din supra
fețele prevăzute în cooperativele a-

------NOTE CETĂȚENEȘTI —

Prea multă alergătură 
pentru o biată garnitură

Printre ustensilele 
moderne cu care teh
nica a înzestrat cămi
nele noastre se află și 
oala de fiert sub pre
siune. Un veritabil 
„vas-minune“, care 
reduce considerabil 
durata preparării mîn- 
cărurilor. Zeci de mii 
de gospodine și-au 
procurat o asemenea 
oală care le scutește 

• de orele în șir petre
cute pe lingă plită 
pînă cînd carnea seu 
legumele se fierb. Dar 
oala amintită, ceva 
mai complicată, fireș
te, decît cele din ar
senalul bunicelor
noastre, are printre 
alte componente și o 
garnitură. O simplă 
garnitură de cauciuc 
care se uzează și tre
buie, din cind în cind,

înlocuită. Altminteri, 
„oala-minune" își 
pierde atributele mo-' 
derne. devenind oală 
banală ca toate oale
le. De neînțeles ni se 
pare faptul că acest 
foarte simplu acceso
riu nu se găsește în 
magazinele de specia
litate. „De luni de 
zile caut, fără succes, 
o asemenea garnitură 
— ne scrie Aurelia 
Rădulescu, din Calea 
Griviței — București. 
Am întrebat la maga
zinul cu articole de 
menaj din cartier 
(Piața Chibrit). Am 
cutreierat numeroase 
magazine din centru, 
am încercat și la 
„Bucur Obor", în 
zona Gării de Nord. 
Degeaba. Garnituri 
nu există. Ce să

fac ? Să cumpăr 
altă oală ? Ar fi 
păcat să arunc un 
obiect, altminteri în 
stare bună, care cos
tă 150 de lei, doar 
din pricina unei gar
nituri de cîțiva lei.„“.

N umeroase gospo
dine împărtășesc a- 
ce.st regret, dar și 
opinia că reprezen
tanții comerțului ar 
trebui să se considere 
„sub presiune", pen
tru a lua măsurile 
necesare, astfel ca în 
magazine să apară, 
cît mai curind, gar
niturile fără , de care 
„oalele minune" sub 
presiune riscă să se
mene leit cu oalele 
obișnuite.

Rodica ȘERBAN

BBBBBBBBBBB B B
(Urmare din pag. I)
lului de trai al poporului. Pe bună 
dreptate, încă in cuvintarea rostită 
la adunarea generală a oamenilor 
muncii de la întreprinderea de mașini 
grele București. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia că trebuie să pu
nem la baza dezvoltării noastre, ca 
indicatori de bază, producția netă, 
valoarea adăugată — adică ceea ce 
se produce nou in societate. Numai 
pe această bază putem asigura atît 
mijloacele de acumulare, de dezvol
tare. cit și mijloacele pentru crește
rea bunăstării generale a întregii 
națiuni.

Experimentarea utilizării produc
ției nete la un număr important de 
unităti industriale a demonstrat cu 
prisosință vitalitatea funcției acestui 
indicator. Situarea pe prim plan a 
producției nete. în exprimarea di
mensiunilor cantitative și mai ales 
calitative ale activității de producție, 
a mobilizat colectivele de oameni ai 
muncii la realizarea unor produse cu 
un inalt grad de complexitate, la asi
milarea în fabricație a unor produse 
noi si modernizate, la reducerea con
sumurilor specifice de materii prime 
si materiale, folosirea completă și 
judicioasă a întregului potențial pro
ductiv, mai buna organizare a pro
ducției și a muncii, cointeresarea 
oamenilor muncii in finalizarea pro
ducției fizice, obținerea din fiecare 
unitate de materie primă a unei va
lori nou create ridicate, la creșterea 
rentabilității producției materiale.

Care sint părțile componente ale 
acestui indicator ? După cum am ară
tat. producția netă reprezintă valoa

rea nou creată și cuprinde în princi
pal următoarele elemente: prelevarea 
unei părți din -valoarea nou creată 
pentru fondul de dezvoltare al so
cietății sub forma impozitului pe 
valoarea producției nete; retribuțiile 
directe aie personalului muncitor și 
alte drepturi ale oamenilor muncii ; 
cheltuielile pentru cercetare și pen
tru introducerea tehnicii noi: cheltu
ielile generale, exclusiv cele mate
riale ; impozitul pe fondul de retri
buire ; contribuția pentru asigurări 
sociale ; beneficiul net.

Din valoarea producției nete, o 
parte importantă este destinată a- 
cordării retribuțiilor directe ale 
personalului muncitor și a altor 
drepturi ale oamenilor muncii — iar 
cealaltă parte, sub forma prelevării 
unor părți din valoarea nou creată, 
este destinată constituirii resurselor 
generale ale societății. Realizarea și 
depășirea producției nete asigură 
premisele creșterii contribuției fie
cărei unități la dezvoltarea generală 
a societății noastre, și. în același 
timp, asigură resursele necesare 
creșterii proprii a fiecărei unități 
economice, prin constituirea fondului 
de dezvoltare economică — pe sea
ma beneficiilor și a altor surse — ale 
creării fondului pentru acțiuni socia
le. a fondului pentru construcția de 
locuințe și alte investiții cu caracter 
social si a fondului de participarea 
oamenilor muncii la beneficii.

Participarea oamenilor muncii la 
o parte din valoarea nou creată, la 
beneficiile rezultate din activitatea 
depusă se află în strînsă concordanță 
cu tripla lor calitate de proprietari,

gricole și 77 la sută in întreprinde
rile agricole de stat. După aprecie
rile ing. Gheorghe Laza, directorul 
direcției agricole, semănatul acestor 
culturi urmează să se încheie în două 
zile. în cîteva unități agricole de stat 
si cooperatiste s-a încheiat grăpa- 
rea ogoarelor și a început semănatul 
florii-soarelui. La I.A.S. Inand. de 
pildă, au și fost însămintate 200 hec
tare cu floarea-soarelui din cele 300 
hectare planificate. Semănatul florii- 
soarelui se desfășoară intens și în 
cooperativele agricole Nojorid. Ba- 
tăr. Abram și altele.

Grăbirea lucrărilor de pregătire a 
patului germinativ este. în momen
tul de fată, cea mai importantă preo
cupare a mecanizatorilor și specia
liștilor. Pînă in seara zilei de 5 apri
lie. în cooperativele agricole au fost 
grăpate 50 000 hectare —: 54 la sută 
din suprafețe, iar în I.A.S. — 9 500 
ha. adică 91 la sută din plan. Pentru 
a se recupera întîrzierile se genera
lizează cîteva inițiative bune. în sec
țiile pentru mecanizarea agriculturii 
au fost formate 210 agregate cu disc, 
lamă pentru nivelat terenul si gra
pă — agregate cu care se pregăteș

te patul germinativ pentru semă
natul florii-soarelui si porumbului 
la o singură trecere a tractorului. To
tuși. unele initiative sînt insuficient 
generalizate. La stațiunea de cerce
tări agricole Oradea si în cîteva co
operative agricole, prin formarea de 
cupluri de 6-8 cîmpuri de grapă în 
loc de 4. cum se utilizează in mod 
obișnuit, s-a mărit mult lățimea de 
lucru. în acest fel. viteza la grâpat 
crește de la 30-32 hectare pe zi cu 
un singur tractor, pînă la 45-50 de 
hectare. Cu toate acestea, asemenea 
agregate nu sînt utilizate pe toate 
terenurile pretabile. Se constată și 
cazuri cind nu se folosesc intens 
mijloacele mecanice existente. La 
cooperativa agricolă Hidișu de Sus, 
bunăoară, lucrul la cimp începe tir- 
ziu si se încheie seara devreme. Din 
această cauză au fost grăpate doar 
110 hectare din cele 450 cit erau pla
nificate. întrucît timpul este înaintat, 
trebuie luate măsuri ca în fiecare u- 
nitate agricolă utilajele să fie folo
site la capacitate maximă.

C. BORDEIANU 
Aurel POP

Se lucrează intens
pe fiecare parcelă zvintată

„în agricultură, calitate înseamnă, 
între altele, încadrarea lucrărilor 
in limitele timpului optim — ne spu
nea tovarășul Iordache Birsan, secre
tar adjunct al comitetului dc partid 
din comuna Independența, județul 
Galați. Avind in vedere recoltele 
mari care trebuie să fie obținute in 
acest an, am luat măsuri politice și 
organizatorice ca, in actuala campa
nie agricolă, cooperatorii, mecaniza
torii, specialiștii să demonstreze o 
atitudine inaintată față de muncă și, 
astfel, să execute lucrările in cele 
mai bune condiții de calitate". Prac
tic. cum se realizează această ce
rință ?

■ Ne aflăm pe terenurile cooperati
vei agricole din comuna Indepen
dența. Cu 0 zi in urmă plouase. Spe
cialiștii au controlat insă' starea tere
nului și dimineața tractoarele echi
pate cu discuri și semănători au fost 
scoase in cimp. pe parcelele zvintate. 
Mecanizatorul Teodor Stan nu se în
șela cind ne spunea : ..Dacă lucrăm 
cu atenție se poate insămința foarte 
bine. Trebuie doar să urmărim ca 
tubUrile semănătorii să nu se Înfun
de". în acest fel, fără a aștepta con

diții ideale de muncă, dar făcîndu-șl 
cu răspundere datoria, mecanizatorii 
au putut lucra intens și bine. Tova
rășul Aurel Dinulescu, președintele 
consiliului intercooperatist Vameș, 
ne-a relatat alte aspecte din munca 
specialiștilor. „In condițiile acestei 
primăveri, inginerii agronomi din 
unitățile consiliului nostru intercoo- 
peratist au foarte multe de făcut 
pentru a asigura executarea unor lu
crări de bună calitate. Cei opt spe
cialiști din aceste unități au luat mă
suri ca tractoarele să fie astfel echi
pate incit să execute, la o singură 
trecere, erbicidarea, încorporarea în
grășămintelor și semănatul. De ase
menea, la discuri s-au montat și in
stalații de erbicidare. In acest fel se 
ciștigă timp, forța de muncă și com
bustibilul sint folosite mai judicios".

Din păcate, nu peste tot inginerii 
agronomi asigură respectarea norme
lor de calitate. Pe o solă a coopera
tivei agricole din Piscu, multe boabe 
rămineau la suprafață, neincorporate 
în sol. Iată de ce trebuie respectate, 
punct cu punct, normele de calitate.

Dan P1AEȘU

în ultimii ani, rețeaua unităților 
sanitare din patria noastră s-a ex
tins, diversificat și modernizat per
manent, a crescut numărul medici
lor, farmaciștilor și al celorlalte 
cadre din sectorul sanitar, s-a dez
voltat producția de medicamente și 
de aparatură medicală. Traducerea în 
fapt a politicii sanitare a partidului 
se reflectă, printre altele. în creșterea 
fondurilor alocate an de an acestui 
sector de activitate. Astfel, în 1977 
bugetul ocrotirii sănătății a ajuns la 
circa 12 miliarde lei, de aproape 18 
ori mai mult de
cît în anul 1950. 
Pentru dezvolta
rea unităților sa
nitare. în actua
lul cincinal se a- 
locă peste 9 mi
liarde lei. care se 
vor materializa, 
între altele. în- 
tr-un număr mare 
de spitale cuprin- 
zînd peste 38 000 
de paturi, mai 
multe decît exis
tau în tara noas
tră în urmă cu 
40 de ani. Dispu
nem în prezent 
de aproape 200 000 
de paturi de a- 
sistentă medicală, 
de 5 313 dispen
sare medicale, 
din care 3 200 în 
mediul rural, pre
cum si de 430 po
liclinici. A cres
cut și detașamen
tul „oamenilor în 
halate albe", a- 
jungind în pre
zent la 36 000 de 
medici, 5 600 farmaciști și peste 
125 000 cadre medii.

Eforturile depuse de statul nostru 
pentru îmbunătățirea continuă a ac
tivității de ocrotire a sănătății au 
dus la creșterea duratei medii de 
viață a populației la aproape 70 ani, 
față de numai 42 ani în perioada 
antebelică ; mortalitatea generală s-a 
redus Ia mai puțin de jumătate, iar 
cea infantilă de peste 6 ori, în 
1977 înregistrîndu-se cel mai scă
zut indicator din istoria țării.

Deși s-au obținut rezultate bune 
în întărirea stării sănătății poporului, 
deși s-a dezvoltat permanent rețeaua 
sanitară, trebuie spus totuși că in a- 
cest domeniu mai sint încă multe de 
făcut. în acest sens, un sprijin sub
stanțial in activitatea noastră îl con
stituie Programul adoptat de Plenara 
C.C. al P.C.R. din octombrie 1977, 
care reflectă concepția profund uma
nistă de ocrotire ar sănătății poporului 
promovată cu consecvență de parti
dul și statul nostru, personal de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Pro
gramul jalonează direcțiile princi
pale de acțiune în etapa actua
lă. Una din prevederile esenția-
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A SĂNĂTĂȚII

Producție 
diversificată, 
de calitate

în secțiile de fabricație, în la
boratoarele C.C.H. Letca, oame
nii sint preocupați Jle găsirea 
unor noi tehnologii și modali
tăți pentru diversificarea pro
ducției. pentru îmbunătățirea 
calității produselor. După cum 
ara fost informați, combinatul 
băcăuan produce acum si hîrtii 
tehnice. Printre acestea se nu
mără hirtiile absorbante de tip 
„Decor" și „Barieră", folosite in 
industria mobilei, precum și 
hirtiile pentru tapet lavabil, in 
diferite modele. Totodată com
binatul realizează _ carton tehnic 
pentru filtrele de‘aer care se 
utilizează în industria prelucră
rii sfeclei de zahăr. înlocuind 
sortimentul similar importat, 
noul produs contribuie la reali
zarea unor însemnate economii 
valutare. Calitatea acestor noi 
sortimente determină ca ele să 
fie solicitate de tot mai mulți 
beneficiari din țară și de peste 
hotare. Pentru ca produsele să 
ajungă în bune condiții la des
tinatar, colectivul combinatului 
acordă o mare atenție îmbună
tățirii sistemului de ambalare 
și transport. (Gh. Baltă).

BUZĂU: Programe
Oficiul județean de turism Buzău 

pregătește o seamă de noi progra
me turistice. Este vorba în primul 
rind de organizarea unor drumeții 
la sfirșit de săptămînă. Din șirul 
acestor programe turistice notăm 
excursiile cu durata de două zile pe 
traseul Valea Buzăului — barajul 
de acumulări Siriu — Brașov — 
Poiana Brașov — Valea Prahovei.

7 000 de elevi — beneficiind de 
tărife reduse — vor avea posibi
litatea să participe cu prilejul a- 
propiateî vacanțe de primăvară la 
o seamă de programe instructiv-e- 
ducative. „în colaborare cu inspec
toratul școlar, consiliul județean al 
organizației pionierilor și biroul de 
turism pentru tineret — spunea 
Vasile Teleanu. directorul O..J.T. 
Buzău — am întocmit programe 
care prevăd excursii cu caracter 
documentar în toate zonele județu
lui și de cunoaștere a frumuseților 
naturale, a realizărilor economice 
si social-culturale din anii construc
ției socialiste în țara noastră.

O.J.T. Buzău asigură și diverse 
servicii pentru tratament și odihnă. 
Stațiunea Balta Albă, unde de la 1 
mai 1978 vor putea fi găzduiți 180

turistice atractive
de solicitanți pe serie, a beneficiat 
de noi lucrări de amenajare a spa
tiilor de cazare, a cabinetelor me
dicale etc.

Unitățile de cazare și de alimen
tație publică sînt pregătite să pri
mească turiști care vizitează Buzăul. 
în fotografie : lucrări de artă plas
tică la Muzeul în aer liber Măgura 
Buzău. (Mihai Bâzu).

le ale acestui program o con
stituie consolidarea stării sănă
tății populației, aplicarea în prac
tică a principiilor medicinii preven
tive prin dezvoltarea și intensificarea 
acțiunilor profilactice, în primul rînd 
în vederea prevenirii îmbolnăvirilor, 
eliminarea sau neutralizarea facto
rilor negativi pentru sănătate, păs
trarea capacității de muncă, pre
lungirea vieții active a omului. Este 
de datoria tuturor lucrătorilor din 
acest domeniu să acționeze cu toată 
răspunderea pentru a sprijini creș

terea natalității. 
Îndeosebi prin 
crearea celor mai 
bune condiții de 
ocrotire a sănă
tății gravidelor, 
prin îngrijirea 
exemplară a să
nătății copiilor.

Tinînd seama de 
rolul covîrșitor al 
igienei generale în 
prevenirea îmbol
năvirilor și pro
movarea sănătății, 
cu sprijinul per
manent al consi
liilor populare, al 
instituțiilor și or
ganismelor cen
trale și locale cu 
atribuții și răs
punderi în acest 
domeniu. Minis
terul Sănătății va 
acționa și mai 
ferm pentru dez
voltarea unor ac
tivități complexe 
de îmbunătățire 
a igienei publice, 
pentru o alimen
tație rațională, 

pentru ridicarea nivelului culturii și 
educației sanitare a întregii populații, 
în așa fel incit toți cetățenii să poată 
contribui la apărarea pfopriei sănă
tăți. Se va acorda o atenție deose- 
bftă oamenilor muncii din sfera 
producției materiale, in vederea îm
bunătățirii continue a condițiilor de 
muncă, pentru prevenirea și redu
cerea riscurilor de îmbolnăvire.

Proiectul Legii asigurării sănătății 
populației, dezbătut și aprobat re
cent de Comitetul Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. și înscris lă ordinea 
dc zi a ultimei sesiuni a Marii Adu
nări Naționale conține o seamă de 
prevederi menite să stabilească mai 
bine cadrul juridic unitar de desfă
șurare și perfecționare a activității 
din domeniul ocrotirii sănătății, să 
ducă lă întărirea răspunderii ce re
vine unităților și personalului sani
tar. Aceasta va contribui la asigu
rarea unor condiții mai bune tutu
ror cetățenilor pentru întărirea con
tinuă a Stării sănătății lor, pen
tru ocrotirea și consolidarea fami
liei, pregătirea și educarea tinerei 
generații, crearea unei ambianțe ge
nerale cit mai favorabile dezvoltării 
sănătoase, menținerii Vigorii și ti
nereții întregii națiuni. Aceasta 
constituie, de asemenea, una din 
prețioasele idei și orientări cuprinse 
în cuvintarea secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la Conferința pe țară a 
președinților consiliilor populare, 
care sublinia necesitatea de a se. 
acorda „asistență Sanitară Ia un ni
vel cit mai corespunzător în toate 
orașele și comunele patriei noastre".

Sărbătorirea „Zilei sănătății" în 
țara noastră coincide cu „Ziua mon
dială a sănătății" care, în acest an, 
este consacrată luptei împotriva hi
pertensiunii arteriale, afecțiune care 
se situează, conform datelor Orga
nizației Mondiale a Sănătății, prin
tre cele mai importante cauze de 
invaliditate și deces. La noi in țară, 
lupta pentru combaterea și preveni
rea bolilor cardiovasculare reprezin
tă o preocupare prioritară în cadrul 
politicii sanitare, materializată în- 
tr-un amplu program în care sint 
prevăzute măsuri complexe pentru 
înlăturarea și evitarea factorilor de 
risc în apariția bolii hipertensive.

De „Ziua sănătății", în numele 
conducerii Ministerului Sănătății, al 
tuturor celor ce muncesc în dome
niul sanitar asigurăm conducerea 
partidului, personal pe secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, că vom munci cu toată 
priceperea, cu abnegație și dăruire 
pentru realizarea neabătută a sarci
nilor ce ne revin pentru întărirea 
continuă a sănătății poporului.

BBBBBBBBB
producători și beneficiari, cu cerin
țele cointeresării materiale personale 
si colective, cu nevoile dezvoltării 
rapide și complexe ale producției 
materiale, ale economiei naționale. 
Pornind de la această realitate și 
țifiind seama de caracterul stimula
tor al producției nete, la Plenara 
C.C. al P.C.R. din 22—23 martie s-a 
subliniat că putem obține o creștere 
substanțială a valorii acestui indica-

ale fiecărei unităti productive, aces
tea se cer a fi apreciate prin ceea ce 
s-a creat nou. ca rezultat direct al 
muncii depuse și nu prin obținerea 
unor valori generale mari, a oricărui 
fel de producție, care nu presupune 
eforturi și nu se concretizează in va
lori de întrebuințare necesare eco
nomiei naționale. Deviza fiecărui co
lectiv de muncă trebuie să fie în 
permanentă de a lucra mai bine, mai

Producția netă
tor. că putem realiza dublarea, iar 
în unele întreprinderi și sectoare 
chiar triplarea producției nete. Este 
evident că avem rezerve uriașe de 
creștere și trebuie să facem totul 
pentru a trece, cu hotărîre, la pu
nerea lor în valoare.

Pentru a da viață sarcinii stabi
lite de plenară și pentru a putea va
lorifica din plin posibilitățile largi 
care stau la îndemîna fiecărei uni
tăti economice, legate de mai buna 
gospodărire a mijloacelor puse la 
dispoziție de către societate, econo
mia noastră națională are nevoie, în 
primul rind, de Un număr sporit de 
produse fizice, și nu de o producție 
globală valorică mărită prin tot felul 
de artificii. Cît privește rezultatele 
economico-financiare de ansamblu

eficient, de a Incorpora în fiecare 
produs fabricat o cantitate tot mai 
mare de muncă vie. de a obține o 
producție netă cît mai mare.

Creșterea substanțială a producției 
nete face necesară. în al doilea rînd, 
sporirea preocupărilor în direcția 
valorificării superioare a materiilor 
prime si a materialelor, urmind să 
se obțină din aceeași tonă de materie 
primă sau materiale produse cu 
nivel tehnic si calitativ mai inalt, să 
se introducă în fabricație produse 
noi și perfecționate care să incorpo
reze o cantitate tot mai mare de in
teligentă. de valoare nou creată, să 
asigure creșterea beneficiilor.

Fiecare întreprindere are datoria 
de a obține beneficii sporite, pe baza 
cărora »ă-si asigure propria dez-

voltare. să contribuie cu o anumită 
cotă la dezvoltarea generală a socie
tății si să creeze resursele necesare 
pentru participarea oamenilor mun
cii la beneficii si acoperirea cheltuie
lilor destinate satisfacerii unor nevoi 
sociai-cUlturale. in cadrul programu
lui general de creștere a nivelului 
de trai stabilit de partid și de stat.

Nivelul producției nete, al valorii 
nou create este direct condiționat de 
cheltuielile materiale de produc
ție. Este evident că cu cît aceste 
cheltuieli de producție vor Ii mai 
mici, cu atît producția netă va fi 
maj mare. în acest an, la scara eco
nomiei naționale, relația directă ce 
se formează între produsul social, 
cheltuielile materiale și venitul na
țional este reliefată convingător de 
o singură cifră : reducerea cu numai 
un procent a ponderii cheltuielilor 
materiale în produsul social poate a- 
sigura un spor suplimentar al veni
tului național de aproape 11 miliar
de lei. Iată de ce fiecare unitate e- 
conomică trebuie să asigure un 
regim sever de economii în utiliza
rea materiilor prime și materialelor, 
combustibililor și energiei, să se în
cadreze cu strictețe în consumurile 
normate pe fiecare produs, deoarece 
numai astfel se va obține producția 
netă planificată, partea ce îi revine 
sub forma retribuției muncii. Este 
binecunoscut că, începînd cu semes
trul II al acestui an. în industrie, eli
berarea fondului de retribuire pen
tru întregul personal muncitor se va 
face în raport cu îndeplinirea planu
lui producției nete.

O ultimă precizare : valoarea pro
ducției nete va deveni indicatorul 
prin intermediul căruia se va calcu
la productivitatea muncii în expre
sie valorică și, totodată, sc vor de
termina și aprecia ma| real, mai fi
del, laturile calitative ale activității 
economice exprimate prin producția 
netă industrială la mia de lei fon
duri fixe, beneficii la mia de lei 
fonduri fixe totale ș.a. Acest indi
cator deosebit de expresiv — pro
ducția netă — își îndeplinește rolul 
de prim ordin și se utilizează în con
dițiile menținerii în continuare, in 
sistemul indicatorilor, a producției 
globale și producției marfă, cu aju
torul cărora se exprimă dinamismul 
activității economice, ritmurile de 
dezvoltare și unii indicatori de efi
ciență.

în lumină hotărîrii Plenarei C.C. 
al P.C.R. cu privire la perfec
ționarea conducerii si planificării 
economico-financiare. ale indicațiilor 
prețioase cuprinse în cuvintarea to
varășului Nicolae Ceaușescu rostită 
la plenară, conducerile unităților e- 
conomice, colectivele de muncă tre
buie să acționeze stăruitor pentru 
pregătirea tuturor condițiilor necesa
re introducerii valorii producției nete 
ca indicator de bază. începind cu se
mestrul II. cu convingerea că pe a- 
ceastă cale vor contribui la întărirea 
autogestiuniî economico-financiare. 
la creșterea eficientei economice, la 
sporirea valorii nou create, a veni
tului national, singura sursă trainică 
a dezvoltării noastre economice și ri
dicării bunăstării materiale și spiri
tuale a întregului popor.
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și tehnicii 
românești44A

Sosirea in Capitală a vicepreședintelui
Republicii Guineea Ecuatorială

0 delegație de prietenie 
din R. P. Chineză a sosit

Vizita delegației parlamentare algeriene
In continuarea vizitei de prietenie 

pe care o face în țara noastră dele
gația parlamentară algeriană, condusă 
de Layachi Yaker, vicepreședinte al 
Adunării Populare Naționale a Re
publicii , Algeriene Democratice și 
Populare, a fost primită joi de către 
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe.

In cursul întrevederii au fost exa
minate posibilitățile de dezvoltare, 
în continuare, pe multiple planuri a 
relațiilor dintre cele două țări și po

poare, precum și unele probleme ale 
vieții internaționale.

în după-amiaza aceleiași zile, de
legația parlamentară algeriană s-a 
întilnit cu președinți și membri ai 
unor comisii permanente ale Marii 
Adunări Naționale. Cu acest prilej, 
au fost efectuate informări reciproce 
cu privire la modul de organizare și 
activitatea celor două parlamente, 
la contribuția acestora la întărirea 
prieteniei și colaborării româno-alge- 
riene. (Agerpres)

în țara noastră
La invitația Institutului român pen

tru relațiile culturale cu străinătatea 
și a Asociației de prietenie româno- 
chineză, joi a sosit în Capitală o 
delegație a Asociației de prietenie a 
poporului chinez cu străinătatea și a 
Asociației de prietenie China-Româ- 
nia, condusă de Wang Pin-nan, pre
ședintele Asociației de prietenie a 
poporului chinez 
membru 
al Consiliului Național al Conferin
ței Politice Consultative a Poporului 
Chinez. Pe aeroportul Otopeni, mem
brii delegației au fost întîmpinați de 
tovarășii Ion Popescu-Puțuri, mem
bru al C.C. al P.C.R., membru al 
Consiliului de Stat, președintele Aso
ciației de prietenie româno-chinezâ, 
reprezentanți ai I.R.R.C.S. și mem
bri ai comitetului de conducere al 
Asociației de prietenie româno-chi- 
neză. Au fost de față Li Tin-ciuăn, 
ambasadorul R.P. Chineze la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

după-amiaza aceleiași zile, inJoi dimineața a sosit în Capitală 
Nguema Esono Nchama, vicepreședin
te al Republicii Guineea Ecuatorială, 
ministru al relațiilor externe și de 
prietenie cu alte popoare, care, la in
vitația Guvernului Republicii Socia
liste România, face o vizită oficială 
în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopenl, 
oaspetele a fost întîmpinat de tova
rășii Cornel Burtică, viceprim-minis
tru al guvernului, ministrul comer
țului exterior și cooperării economi
ce internaționale, Cornel Pacoste, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, de funcționari superiori din 
M.A.E.

în
Capitală au început convorbirile ofi
ciale între delegația guvernamentală 
română, condusă de Cornel Burtică, 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior si coope
rării economice internaționale, și de
legația guvernamentală din Guineea 
Ecuatorială. în fruntea căreia se află 
Nguema Esono Nchama. vicepreședin
te al republicii, ministru al relațiilor 
externe și de prietenie cu alte po
poare.

Cu acest prilej au fost examinate 
posibilitățile de colaborare bilaterală 
economică si tehnică în domenii de 
interes reciproc. (Agerpres)

lor 
activitateși domenii de

In zilele de 5 și 6 aprilie s-au 
desfășurat în Capitală lucrările 
celei de-a IX-a sesiuni științifice 
a Academiei de științe medicale, 
organizată cu prilejul „Săptăminii 
științei și tehnicii românești" din 
cadrul Festivalului național „Cîn- 
tarea României".

La lucrări âu participat acade
micieni, cadre universitare, me
dici, cercetători științifici și spe
cialiști din întreaga rețea sanitară, 
precum și doctoranzi și studenți.

Sesiunea a dezbătut două teme 
fundamentale de mare însemnăta
te : „Concepții și tehnici originale 
actuale în chirurgia românească" 
și „Contribuția laboratorului la 
diagnosticul, profilaxia și trata
mentul unor boli cronice cu largă 
răspîndlre".

Interesul și importanța contri
buțiilor specialiștilor la aceste te
me au fost marcate șl de numărul 
mare de comunicări prezentate — 
aproape 360. Comunicările au re
flectat. totodată, valoarea științifi
că si contribuția specialiștilor ro
mâni la ameliorarea procedeelor 
care servesc activității de ocro- 

> tire a sănătății, cu precădere în 
domeniul specialităților de labo
rator. Investigația lor în acest 
domeniu a fost dirijată spre bolile 
cu răspîndire în masa populației 
— bolile cardiovasculare și meta
bolice, cancerul cu diverse locali
zări și boli de sînge, hepatita 
nică și unele boli cronice ale 
minului.

In secția de chirurgie, cel 
reprezentativi chirurgi ai 
nbastre, conducători de școli 
specialiști reputați âu prezentat un 
număr impresionant de inovații și 
de procedee noi chirurgicale, teh
nologii care ameliorează pregătirea 
preoperatorie, asistența intraope- 
ratorie și postoperatorie. In acest 
fel au fost cuprinse obiectivele 
esențiale ale practicii chirurgicale. 

, De subliniat că o serie din proce
deele prezentate au avut o recu
noaștere internațională, intrind in 
patrimoniul chirurgiei contem
porane, fapt ce demonstrează va
loarea și importanța școlii româ
nești de medicină. S-au remarcat, 
de asemenea, unele tehnici noi, ori
ginale, chirurgicale.

Comunicările au fost însoțite de 
filme științifice, care, la rindul lor, 
au fost deosebit de instructive și 
demonstrative pentru realizările 
specialiștilor noștri în tehnica 
rurgicală, în chirurgie și în 
borator.

valorifică- 
bogătiilor 

energetice, 
calității si

cro- 
plă-

mai 
țării 
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chi- 
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★
Joi s-au încheiat lucrările 

pozioanelor pe ramuri si domenii 
de activitate organizate în Capi
tală în cadrul „Săptămînii științei 
și tehnicii românești".

Referatele prezentate în această 
zi au subliniat aportul deosebit 
adus de creația tehnico-stiintifică 
de masă din cadrul Festivalului 
national ..Cintarea României" la 
promovarea consecventă a progre
sului tehnic în toate ramurile eco
nomiei naționale, rolul ei sporit la 
soluționarea problemelor legate de 
creșterea productivității muncii, 
creșterea eficientei economice, mo
dernizarea produselor, organizarea 
superioară a producției si a muncii 
în industrie, agricultură, transpor
turi și in alte domenii ale vieții 
economice și sociale.

Participantii au evidențiat premi
sele create impulsionării cercetării 
științifice și ingineriei tehnologice 
prin lărgirea bazei materiale, prin 
îmbunătățirea continuă a tematicii 
abordate. în vederea sporirii con
tribuției lor la înfăptuirea obiecti-

sim-

• Sesiunea Academiei de științe 
medicale © încheierea lucrări- 

simpozioanelor pe ramuri 
® Manifestări în țară

velor impuse de creșterea în ritm 
accelerat a potențialului economic 
al tării, de necesitatea 
rii la cote superioare a 
naturale. resurselor 
sporirii necontenite a
eficientei întregii activități.

în încheierea simpozioanelor a 
avut loc decernarea diplomelor de 
evidențiat în activitatea de creație 
Științifică șir tehnică în etapa pe 
ramură a Festivalului national 
„Cintarea României" desfășurată în 
cursul anului 1977. S-au acordat, 
de asemenea, diplomele de laureati 
ai concursului pe tară — 45 locuri 
I. 95 locuri II. 131 locuri III. 65 
mențiuni — autorilor celor mai va
loroase utilaje, produse șl tehno
logii realizate în cursul anului tre
cut. care au fost prezentate în ca
drul manifestărilor organizate cu 
prilejul ..Săptămînii științei si teh
nicii românești".

★
„Săptămîna științei și tehnicii 

românești" prilejuiește în județul 
Argeș numeroase schimburi de 
experiență, consfătuiri, simpozioa
ne, dezbateri și expoziții tehnice 
documentare. La întreprinderea de 
stofe „Argeseana" din Pitești s-a 
desfășurat un schimb de experiență 
pe tema ..Organizarea controlului 
muncitoresc in domeniul protec
ției muncii", iar la Trustul județean 
de, construcții Argeș au fost orga
nizate expoziții de carte tehnică.

In unitățile economice, la casele de 
cultură și cluburile muncitorești 
din județul Galați au avut loc 
numeroase manifestări cu carac
ter tehnico-științific, care s-au 
bucurat de o largă participare din 
partea oamenilor muncii. Cu acest 
prilej s-a scos în evidență faptul 
că acțiunile de creație științifică si 
tehnică au antrenat in anul trecut 
peste 28 000 de oameni ai muncii, 
care au finalizat aproape 2 000 de 
teme de cercetare.

Si localitățile din județul Brăila 
au găzduit numeroase consfătuiri, 
simpozioane, mese rotunde, schim
buri de experiență, la care au par
ticipat peste 5 000 de maiștri, in
gineri. tehnicieni, proiectanți, ca
dre didactice, elevi. Printre aces
tea se numără consfătuirea cu te
ma : „Organizarea producției și a 
muncii ; mașini și utilaje noi în 
construcții", care a avut loc la în
treprinderea de reparații Brăila, 
masa rotundă cu subiectul „Extin
derea procedeelor și tehnologiilor 
noi de turnare și forjare" (clubul 
„Progresul").

Teme de un deosebit interes au 
fost puse în discuția oamenilor 
muncii din județul Dolj. în cadrul 
manifestărilor „Săptăminii științei 
și tehnicii românești". La clubul 
întreprinderii „Electroputere", de 
exemplu, a avut loc simpozionul 
„Contribuția creației tehnico-știin- 
țifice la promovarea progresului 
tehnic", iar la clubul muncitoresc 
„1 Mai" dezbaterea în jurul preo
cupărilor asupra programelor de 
viitor pentru reducerea și folosirea 
în producție a deșeurilor de metal.

Luna aprilie a fost declarată de 
către muncitorii, inginerii și teh
nicienii întreprinderii „23 August" 
din Satu Mare drept ..Luna ino
vatorilor", cu care prilej a fost 
deschisă expoziția de realizări 
prilejuită de „Săptămîna Creației 
tehnicp-științifice românești". De 
remarcat că la întreprinderea a- 
mintită au fost înregistrate în pri
mul trimestru al acestui an 15 
propuneri de invenții și Inovații, a 
căror eficiență economică se ridi
că la 2 milioane lei.

(Agerpres)

Lucrările sesiunii Comisiei mixte guvernamentale 
româno-italiene de colaborare economică, industrială

si tehnică I
Joi au început în Capitală lucrările 

celei de-a Vil-a sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale româno-ita- 
liene de colaborare economică, indus
trială șl tehnică.

In spiritul celor convenite cu pri
lejul convorbirilor ce au avut loc la 
București, în luna mai 1977, între to
varășul Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste România, și 
Giulio Andreotti, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii Ita
liene, cele două părți analizează sta
diul actual al relațiilor economice 
bilaterale, posibilitățile dezvoltării și 
diversificării schimburilor reciproce

de mărfuri, precum și ale extinderii 
în continuare a cooperării industriale 
și tehnice. îndeosebi în domeniile 
construcțiilor de mașini, metalurgiei, 
industriei chimice și în alte sectoare 
de interes comun.

Delegația română este condusă de 
Gheorghe Gaston Marin, președintele 
Comitetului de Stat pentru Prețuri, 
iar delegația italiană de Luciano 
Radi, subsecretar de stat la Ministe
rul Afacerilor Externe al Italiei.

La deschiderea lucrărilor a partici
pat Ernesto Mario Bolasco, ambasa
dorul Italiei la București.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)
și rezolvarea 'lor. In acest sens, se 
prevede că organele și organizațiile 
<le partid și de stat au obligația să 
încredințeze scrisorile spre soluțio
nare acelor cadre care au o temei
nică pregătire politică și profesiona
li. experiență în muncă și o conduită

■ proșabilă în societate, care în în- 
?aga lor activitate au dat dovadă 

de principialitate în aplicarea legilor, 
i'otodată, hotărîrea prevede ca orga
nele centrale să organizeze colective 
alcătuite din cadre de bază și activiști 
■are vor controla sistematic modul 

de soluționare a propunerilor și se
sizărilor oamenilor muncii, interve
nind direct pentru ducerea pină la 
capăt a măsurilor ce se impun. In 
același timp, se 
ce se referă la 
tanță deosebită 
soluționate sub 
marea directă 
de către colegiile de partid și consi
liile de control muncitoresc al activi
tății economice și sociale ale comite
telor județene de partid. Asemănător 
se va proceda și în cazurile cînd in 
legătură cu o problemă s-au primit 
mai multe propuneri, sesizări și re- 
clamații din același loc de muncă sau> 
localitate sau cind acestea sint sem
nate de colective de cetățeni.

Toate aceste măsuri, precum 
trecerea răspunderii activității 
soluționare a scrisorilor in cadrul 
legiilor de partid sînt menite 
contribuie la înlăturarea practicilor și 
formelor birocratice de rezolvare, a 
superficialității în adoptarea măsuri
lor, a stilului pompieristic practicat 
uneori, care nu face decit să rezolve 
cazuri particulare, fără a se trage 
concluzii mai generale, fără a se ana
liza și adopta măsuri de prevenire a 
fenomenelor negative, a deficiențelor. 
Acționînd in sensul acestor preve
deri înseamnă în fapt a trece și in

acest domeniu, deosebit de important, 
la o nouă calitate a muncii. Este 
demn de remarcat în această privin
ță prevederea referitoare la punerea 
în discuția organizațiilor de partid, a 
colectivelor de muncă din care* fac par
te a acelor cadre care manifestă ati
tudine birocratică față de scrisorile 
oamenilor muncii, care întîrzie rezol
varea lor sau acceptă soluții neînte
meiate, care nu-și îndeplinesc obli-

cu străinătatea,
al Comitetului Permanent

vremea
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21,45 Atelier de creație 
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22,20 Telejurnal

literar-artistică. 
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Cronica zilei

prevede ca scrisorile 
probleme de impor- 
să fie examinate și 
conducerea și îndru- 
a prim-secretarilor,
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de 
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• VASLUI. „Cîntăm patria, 
partidul și poporul". Sub acest 
generic peste 2 000 de formații 
de amatori din județ prezintă, 
în etapa de masă - a celei de-a 
doua ediții a Festivalului națio
nal „Cintarea României" ample 
programe cultural-educative și 
artistice în comunele și satele 
vasluiene. Un simpozion cu 
tema ..Educația igienico-sani- 
tară în mediul rural" a fost or
ganizat la Vaslui de comisia ju
dețeană de Cruce Roșie, finali- 
zînd un ciclu de manifestări e- 
ducative de masă la sate. (Cră
ciun Lăluci). • HARGHITA.

PROGRAMUL 1
0,00 Teleșcoală

10,00 Telecinemateca (reluare)
11,35 ~ ...... ............. ' ' '
11.50
15.50
15,55

Corespondenții județeni transmit... 
Telex
Telex
Matineu de vacanță. Film serial 1 
„Robinson Crusoe" — episodul 3 
Curs de limba franceză

1.7,00 Emisiune în limba germană
19,00 Rezultatele tragerii Loto
19,05 Film Serial pentru copii : Cuore. 

Episodul 37
19,30 Telejurnal
19,50 Ancheta TV : „A.B.C.... dar cum ?"
20,25 Film artistic : „Momentul adevă

rului". Premieră TV. Coproducție 
italo-spaniolă

16,30

17,00
17,25

18,05
19,00
19,05

20,50

21,20
21,25
21,50

PROGRAMUL »
Melodii populare
Moștenire
Creangă și 
Ora veselă 
Publicitate 
,.Diamante 
re) 
Vasiioni 
Telejurnal 
Radar pionieresc 
Portativ. Oaspeți al sălilor 
tre de concert 
O viață pentru o idee : 
Davila (1828—1884). 150 de ani de 
la naștere
Telex
Blocnotes — informații utilitare 
Telerama—sport

pentru 
lumea 
(reluare)

viitor 
sa

Ion

de Maramureș*4 
film documentar de

(relua- 
Horia

noas-

Carol

Ieri în țară : Vremea s-a răcit îndeo
sebi în jumătatea de nord a țării. Cerul 
a fost variabil in vestul țării și 
mult acoperit în rest. Au Căzut 
temporare și sub formă de aversă 
jumătatea de est a Olteniei, în Munte
nia, Dobrogea și în cea mai mare par
te a Transilvaniei și izolate în Banat, 
în Oltenia șl în vestul Munteniei aver
sele au fost însoțite și de descărcări 
electrice, tn estul Transilvaniei și în ju
mătatea de nord a Moldovei precipita
țiile au fost mai ales sub formă de la- 
poviță și. ninsoare, izolat s-a mai sem
nalat lapoviță și în Maramureș și în 
nord-vestul Munteniei. La munte a 
nins. Vîntul a suflat moderat cu inten
sificări locale în Moldova, Bărăgan, 
Crișana și în Dobrogea cu viteze pînă 
la 55 km pe oră.

Timpul probabil pentru zilele de 8, 9 
și 10 aprilie. în țară : Vreme relativ 
rece în prima parte a Intervalului, apoi 
în curs de încălzire. Cerul va fi va
riabil, mai mult noros în jumătatea de 
sud a țării, unde temporar va ploua, 
cantitatea de apă depășind pe alocuri 
15 litri pe metru pătrat în 24 de ore. 
în celelalte regiuni, ploile vor fi lo
cale, iar la început, izolat, va fi și 
lapoviță și ninsoare. Vint slab pînă la 
moderat cu intensificări de scurtă du
rată în Banat, Oltenia, 
Moldovei și Dobrogea 
oră), predominînd din 
Temperaturile minime 
între minus 3 și plus 7 
coborîte în prima noapte în Transilva
nia și nordul țării, iar cele maxime în
tre plus 6 și plus 16 grade, local mai 
ridicate. în București : Vreme în gene
ral umedă cu cerul mai mult noros. 
Temporar va ploua. Vînt moderat cu 
intensificări de scurtă durată. Tempera
tura ușor variabilă.

mai 
ploi 

în

Muntenia, sudul 
(40—50 km pe 
sectorul estic, 
vor fi cuprinse 
grade, local mai
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Universitatea Timișoara a cucerit 
„Cupa Român iei “

Handbalul și-a pierdut multi dintre 
simbatizantii săi înfocat! — după eșe
cul băieților la campionatul mondial 
din februarie si după , rezultatele 
nesatisfăcătoare ale fetelor în recen
tele turnee internaționale. Totuși, au 
mai rămas destui care speră intr-o 
posibilă și dorită relansare. Dovadă 
— afluența de public în sala de la 
Brașov, care a găzduit aseară finala 
feminină a primei ediții a Cupei 
României.

S-au întîlnit divizionara ..A", Uni
versitatea Timișoara, și divizionara 
,.B“. Constructorul Baia Mare. Cu 
alte cuvinte — o multiplă campioană 
națională și ocupantă a unui loc se
cund în Cupa campioanelor europe
ne. cu revelația și surpriza acestui 
sezon. Studentele antrenorului Con
stantin Lache au început în forță și 
au apucat să conducă repede : 3—0 
în minutul 5 ; pînă la pauză (deși la 
un moment dat se ajunsese la 9—3), 
diferența s-a păstrat : 9—6. Repriza 
secundă a fost parcă trasă la indigou 
după prima: timișorencele înscriu

/a handbal feminin
din nou trei goluri și ajung la 12—6, 
apoi slăbesc ritmul și. după 14—8, 
nu măi înscriu pină la sfîrșit ; băi- 
mărenceie antrenorului Constantin 
Popescu refac gol după gol într-un 
final fierbinte și spectaculos, dar nu 
pot trece de cifra 12. Așadar, Uni
versitatea Timișoara (învingătoare cu 
14—12) duce în vitrina sa cu trofee 
si ..Cupa României". Felicitări !

în meciul pentru locurile 3—4, 
Progresul București a învins pe Ra
pid București cu 14—13.

Duminică, la București, se va juca 
finala masculină a Competiției. 
Steaua, campioana tării si cistigătoa- 
rea Cupei campionilor europeni, va 
primi replica unei alte echipe băi- 
mărene. F.C. Minaur (frumoasă per
formantă pentru centrul maramure
șean de a fi reprezentat în ambele fi
nale I)1. 
si mai 
bucure 
roasă.

Să sperăm că va fi o partidă 
spectaculoasă. care să se 

de o asistentă și mai nume-

G.M<

FOTBAL

de regulă, numai scrisorile semnate 
sau cele prezentate personal în ... 
drul audiențelor. Astfel, avînd ga
ranția morală și legală că nu se 
nici un fel de măsuri împotriva___
cetățenii iși pot exprima deschis, cu 
obiectivitate, opiniile- in legătură cu 
orice probleme privind perfecționarea 
activității economico-sociale, apărarea 
și dezvoltarea avutului obștesc, întă
rirea legalității, a ordinii și discipli-

Soluționarea operativă și responsabilă 
a propunerilor, sesizărilor și cererilor 

oamenilor muncii
gația de a primi cetățenii,în audi
ență.

Manifestînd grijă deosebită față de 
acei oameni ai muncii care sesizează 
diferite lipsuri în activitatea unor 
cadre, unele stări de lucruri negative, 
atît hotărîrea, cit și legea prevăd mă
suri severe: împotriva celor ce în
drăznesc să ia măsuri de gîtuire a 
criticii. Astfel, , nici o persoană care 
a adresat, eu bună credință, sesizări 
verbale sau scrise organelor 
nizațiilor de partid, de stat 
ștești nu poate fi trasă, în 
fel, la răspundere pentru 
Orice act de persecuție împotriva ce
lor care au făcut asemenea sesizări 
este contrar normelor de partid și de 
stat și se sancționează potrivit legii.

Nivelul actual de dezvoltare eco
nomică și socială a patriei noastre, 
creșterea conștiinței maselor de oa
meni ai muncii au impus ca organele 
însărcinate cu rezolvarea sesizărilor 
și reclamațiilor să ia în considerare,

și orga- 
sau ob- 
nici un 
aceasta.

„Săptămîna științei și tehnicii ro
mânești" programează la Miercu
rea Ciuc un bogat ciclu de mani
festări : masa rotundă pe tema 
„Locul și rolul cadrelor tehnice, 
economice în transformarea can
tității într-o nouă calitate, su
perioară în știință și tehnică", 
„Ziua fruntașilor în producție și 
în creație", „Ziua maistrului", 
„Ziua cărții tehnico-științifice", 
precum și sesiunea de referate 
și comunicări intitulată „Orga
nizarea științifică a producției 
și a muncii". La Casa de cultură 
din municipiul Odorheiu Secu
iesc se află deschisă expoziția

ca-

iau 
lor,

nei, afirmarea în întreaga viață so
cială a principiilor eticii și echității 
socialiste, combaterea manifestărilor 
de birocratism, înlăturarea neajunsu
rilor și lipsuriloT, a abaterilor și abu
zurilor în muncă. In spiritul aceleiași 
griji față de apărarea intereselor ce
tățenilor, de protejare a lor împotriva 
celor care folosesc cu rea credință, 
în mod abuziv, în scop de defăimare 
și calomniere, dreptul de petiționare, 
hotărirea și noua lege prevăd că 
asemenea manifestări se pedepsesc 
în conformitate cu prevederile legale.

După cum se știe, oamenii muncii 
prezintă propunerile, sesizările, ob
servațiile lor, în legătură cu proble
me de interes general ori personal, 
și direct in cadrul audiențelor la con
ducătorii întreprinderilor, instituțiilor, 
ai altor organe de partid și de stat, 
locale și centrale. Hotărirea Comite
tului Central și noua lege acordă o 
atenție deosebită acestui principal 
mijloc de consultare a maselor, de

cunoaștere a' preocupărilor lor. Prac
tic, potrivit noilor reglementări, nu 
există zi în care — fie că este vorba 
de unități economice, de instituții, fie 
că este vorba de organe de partid și 
de stat comunale, orășenești, muni
cipale ori județene — oamenii să nu 
fie ascultați. înșiși prim-secretarii 
comitetelor județene de partid și 
președinții consiliilor populare jude
țene au obligația să acorde audiențe 
o zi pe săptămînă, în celelalte zile 
audiențele fiind asigurate de secre
tarii comitetelor județene de partid, 
de prim-vicepreședinții consiliilor 
populare județene, de vicepreședinți. 
Mai mult, in acele unități care au 
activitatea dispersată pe o rază teri
torială mare — I.A.S., S.M.A. etc. — 
directorii vor stabili zile în care se 
vor deplasa la ferme, secții, brigăzi, 
unde vor analiza, la fața locului, 
problemele ridicate de personalul 
acestora.

Deosebit de semnificativ este și 
faptul că hotărîrea prevede în mod 
expres că secretarii C.C. al P.C.R., 
prim viceprim-miniștrii. viceprim-mi- 
niștrii, miniștrii și alte cadre cu 
munci de conducere vor primi perio
dic și sistematic în audiență pe ce
tățenii care doresc să prezinte per
sonal propunerile, sesizările și suges
tiile lor. Aceasta dovedește, o dată in 
plus, că partidul nostru acordă ma
ximă atenție dialogului permanent 
cu poporul, că prețuiește sprijinul pe 
care-1 .primește din partea maselor 
largi de oameni ai muncii, membri și 
nemembri de partid, că apreciază 
importanța deosebită a acestui spri
jin. Și. după cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cuvintarea la 
recenta Plenară a C.C. al P.C.R., 
merită să mulțumim tuturor acelora 
care se adresează cu încredere orga
nelor și organizațiilor de partid, adu- 
cîndu-și prin aceasta contribuția la 
bunul mers al întregii societăți.

»

Echipa națională 
a jucat în Argentina

BUENOS AIRES 6 (Agerpres). — 
La Buenos Aires, în meci amical de 
fotbal, selecționata Argentinei a în
trecut cU scorul de 2—0 (2—0) echi
pa României, prin golurile marcate 
de Pasarella, in minutele 20 și 33.

Arbitrul Uruguayan Carlos Cardi
nali a condus următoarele echipe : 
Argentina : Fillol — Olguin, Galvan, 
Pasarella, Taranțini, Ardiles, Galle
gos, Valencia, Houseman. Luque și 
Bertoni ; România : Răducanu — 
Cheran, Sătmăreanu, Mehedințu, 
Vigu, Romilă, Dobrin, Boloni, Luces- 
cu, Dudu Georgescu și Rădulescu.

★
Comentînd meciul, corespondenții 

agențiilor internaționale de presă 
arată că formația română a reușit să 
mențină jocul mai echilibrat doar în 
primele 10—15 minute, cînd a inițiat 
mai multe atacuri la poarta apărată 
de Fillol. în continuare însă, forma
ția gazdă — cu jucători foarte rapizi 
și cu o înaltă tehnică — a preluat 
controlul jocului, iar mijlocașii au 
lansat prin deschideri în adincime 
vîrfurile de atac, dar scorul a fost 
deschis — in minutul 20 — de apără
torul Pasarella. care a reluat cu ca
pul în plasă o centrare a lui House
man. după ce trei minute mai de
vreme Răducanu reținuse balonul 
expediat fulgerător de Luque. Echipa 
argentiniană va înscrie un al doilea 
gol în minutul 33. în urma unei lovi
turi libere de la 35 m executată im- 
parabil, la colțul de sus al porții, de 
către același Pasarella. Jocul a avut 
un ritm ceva mai scăzut în cea de-a 
doua repriză, dar fazele interesante nu 
au lipsit la cele două porți. în minu
tul 50. portarul Fillol este, pus serios 
la încercare la un șut puternic al lui 
Iordănescu, înlocuitorul lui Dobrin 
în repriza secundă. Fotbaliștii români 
ratează o altă ocazie de a reduce sco
rul în minutul 60. după cum și gaz
dele irosesc un bun prilej de a înscrie 
în minutul 65.

Comentatorii apreciază că echipa 
Argentinei. în plină perioadă de pre
gătire pentru campionatul mondial, a 
jucat foarte bine și cu multă vigoare 
in prima repriză, pentru ca după pau
ză jocul ei să scadă ca intensitate si 
eficiență, ceea ce se observase și în 
recentele partide cu, selecționatele 
Bulgariei și Perului. în ceea ce-i pri
vește pe jucătorii români — se scrie 
în comentarii — ei au fost depășiți 
la capitolul viteză, s-au bazat mai 
mult pe apărare, contraatacurile fiind 
purtate prin eforturile individuale ale 
lui Iordănescu și Dudu Georgescu, 
dar cu puțin succes, în fața unei apă
rări bine grupate.

★
• Meciul amical de fotbal dintre 

echipele Poloniei și Greciei, dispu
tat la Poznan, s-a încheiat cu vic
toria fotbaliștilor polonezi, cu scorul 
de 5—2 (4—0). Meciul a fost condus 
de arbitrul român Constantin Dinu- 
lescu.
• Echipele de fotbal ale Olandei 

și Tunisiei, calificate pentru turneul 
final al campionatului mondial, s-au 
întîlnit într-un meci amical la Tu
nis. Victoria a revenit fotbaliștilor 
olandezi cu scorul de 4—0 (2—0).

graficianului Merey Andras și a 
artistului amator Szoke Istvan. 
(I. D. Kiss). 0 SUCEAVA. La 
Teatrul de păpuși „Țara legen
delor" din Suceava a avut loc 
premiera spectacolului „Voinicul 
pădurii", adaptare dramatică 
după Petre Ispirescu. (Gh. Pa- 
rascan). 0 TULCEA. La Tulcea 
a debutat etapa a doua a sta
giunii permanente de teatru, 
care se desfășoară în lunile a- 
prilie — august. Din programul 
stagiunii reținem : participarea 
Teatrului Național „I. L. Cara- 
giale", a altor teatre din Bucu
rești, Constanța,^Brăila, Galați și

în premieră pe scena tulceana 
Teatrul Național ..Vasile Alec- 
sandri" din Iași. (E. Mihăilescu). 
0 ARAD. Teatrul de stat din 
Arad a prezentat in premieră 
„Nuntă cu dar... la revistă", 
spectacol care reunește actori 
profesioniști ai teatrului arădean 
și tineri interpreți amatori de la 
Casa municipală de cultură din 
Arad. Scenariul și regia aparțin 
lui George Didilescu. (Constan
tin Simion). 0 GORJ. O sesiune

de comunicări cu tema „2050 de 
ani de la crearea primului stat 
dac centralizat și indepen
dent" a avut loc . la Casa de 
cultură a sindicatelor din Tg. 
Jiu. (Dumitru Prună). 0 BA- 
CĂU. „Primăvara tinerelor ta
lente" — se intitulează noul con
curs artistic organizat, în cadrul 
Festivalului național „Cintarea 
României", pentru tinerii din o- 
rasele și satele județului, pe tă- 
rîmul creației și interpretării.

Joi, în Capitală a fost semnată o 
înțelegere de colaborare intre uniu
nile de scriitori din Republica Socia
listă România și Republica Socialistă 
Federativă Iugoslavia pe anii 1978, 
1979 și 1980. Documentul prevede 
schimburi de scriitori și redactori ai 
unor publicații dc specialitate, vizite 
reciproce de studii și documentare, 
organizarea unor discuții bilaterale pe 
teme de interes comun, participări la 
manifestări literare organizate în 
România și Iugoslavia. Sînt prevă
zute, totodată, schimburi de informa
ții și materiale de documentare.

înțelegerea a fost semnată de An- 
ghel Dumbrăveanu, membru al Bi
roului Uniunii scriitorilor din Repu
blica Socialistă România, secretar al 
Asociației scriitorilor din Timișoara, 
și de Josip Barkovici, membru al 
Prezidiului Uniunii scriitorilor din 
Republica Socialistă Federativă Iugo

slavia, președinte al Asociației Scrii
torilor din Croația.

★
In sala mică a Palatului Republi

cii Socialiste România s-au desfă
șurat joi după-amiază lucrările sim
pozionului intitulat „Concepția 
României socialiste privind crearea 
unei lumi fără arme și fără războa
ie", organizat de Comitetul Național 
pentru Apărarea Păcii și Universi
tatea cultural-științifică din Bucu
rești.

După cuvîntul introductiv rostit 
de Jean Livescu, membru al Birou
lui C.N.A.P., președintele Comisiei 
naționale pentru UNESCO, au fost 
prezentate comunicări de către 
Gheorghe Dolgu, rectorul Academi
ei de studii economice, George 
Serafin, secretar al C.N.A.P.. și 
Gheorghe Moca, membru al C.N.A.P., 
decanul Facultății de drept.

(Agerpres)

O diversă
Intre preocupările 

constant manifestate 
de colectivul între
prinderii ..11 Iunie" 
Galați, la loc de frun
te se situează efortul 
consacrat realizării 
unor noi produse, so
licitate de beneficiari. 
Ing. Stan Alexu, di
rectorul unității, ne 
vorbea despre existen
ta unui amănunțit 
plan tehnic în această 
privință, a cărui înde
plinire este urmărită 
cu rigurozitate. Prin
tre noutățile anului în 
curs merită atenție 
cele 51 de produse din 
gama accesorii meta
lice. trei articole de 
menaj. patru repere 
de mobilier industrial 
etc. De. altfel. în pri
mele două luni ale a- 
nului. opt asemenea 
produse au și fost li
vrate beneficiarilor. 
Pozitiv este faptul că. 
printre aceștia se nu
mără și parteneri din 
15 țări. Din gama pro
duselor destinate ex
portului se detașează 
setul de cutii de me
naj »in modele diferite, 
litografiate, precum si 
noi modele de tăvi.

Bineînțeles. gama

gamă de produse noi
sortimentală a produ
selor realizate si li
vrate de întreprinde
rea „11 Iunie" este 
variată. cuprinzînd 
accesorii metalice pen
tru industria marochi- 
năriei. încălțămintei, 
confecțiilor. mobilier 
industrial, paturi me
talice. unelte agricole, 
tîmplărie metalică 
pentru construcții, am
balaje. găleți zincate, 
produse de tinlchige- 
rie și artizanat etc. 
Realizarea unei palete 
sortimentale atît de 
diverse impune evi
dent o competentă 
tehnică ridicată din 
partea specialiștilor, a 
întregului colectiv de 
oameni ai muncii, ast
fel incit noile produse 
să poată fi rapid in
troduse în fabricație. 
Astfel, pentru realiza
rea setului de cutii 
de menaj pentru ex
port s-a adaptat in 
timp record o seamă 
de dispozitive, crein- 
du-se și o nouă mași
nă de bordurat.

Privită prin prisma 
cifrelor, strădania co
lectivului de aici se 
materializează in înde
plinirea lună de lună

a sarcinilor la totl In
dicatorii. Astfel, pe 
primele două luni ale 
anului s-a obtinut o 
producție suplimen
tară de 2.63 mi
lioane lei. productivi
tatea muncii fiind de
pășită în proporție de 
1.3 la sută. De remar
cat că valoarea pro
ducției realizate la
1 000 lei fonduri fixe 
a atins în 1977
2 467 lei. pentru anul 
în curs fiind prevăzu
tă depășirea cifrei de 
2 500 lei.

Intre colectivele care 
s-au mobilizat în mod 
deosebit pentru obți
nerea acestor succese 
menționăm pe cel al 
sectorului I accesorii 
metalice si sectorului 
II ambalaje litografia
te. cel din urmă în
mod deosebit pentru 
efortul depus în rea
lizarea pianului Ia ex
port. Să 
asemenea, 
nume de

notăm, de 
si cîteva 
fruntași în

producție : Neaga Pe
tre. Elena loan. Elisa- 
beta Oprea. Dumitra 
Fiorescu. Stefan Poco-
rea. Gh. Tănase. Petre 
Nucă. Costică Nicolau.
(Dan Plăesu).

RĂSFOIND PRESA STRĂI„Le Monde"; ox-ZAiii

Sefea de profit și pavilioanele 
de complezență

„Mareea neagră" provocată în apropierea litoralului francez de 
eșuarea supertancului petrolier „Amoco Cadiz" a adus din nou in 
paginile presei mondiale mult discutata problemă a vapoarelor care, 
navigind sub pavilioane de complezență, izbutesc să se sustragă nor
melor internaționale de navigație. Implicațiile acestei practici adop
tate de diverși armatori dornici de ciștiguri ilicite sint puse in evi
dență și intr-un articol al cotidianului „Le Monde", pe care îl re
producem cu unele prescurtări.

Vapoarele care navighează sub pa
vilioane de complezență — și petro
lierul liberian „ArtiOco Cadiz" este 
Un simbol în acest sens —• sînt pe 
mare ceea ce reprezintă pe us
cat cartierele mizeriei. Dacă abjecția 
ar fi propulsată de elice și dacă jos
nicia ar putea ieși pe puntea de co
mandă, ele ar arbora fără rușine la 
pupă pavilioane de complezență. Așa 
cum există încă neguțători de oa
meni pe piața muncii sau uzine ieșite 
parcă din paginile vestitului roman 
„Germinai", oceanele sint străbătute 
adesea, iar porturile sint frecventate 
de nave aflate intr-o stare jalnică 
pe care lucrează, în condiții revol
tătoare, mii de mateloți, in special 
din „lumea a treia".

Marile companii petroliere supra- 
naționale preferă pavilioanele 'de 
complezentă pentru o mare parte din 
navele lor, beneficiind, astfel, de 
condiții deosebit de avantajoase. Se 
apreciază că autoritățile fiscale din 
țările ai căror armatori recurg la pa
vilioanele dc complezență pierd circa 
10 miliarde de dolari (contravaloarea 
frahturilor). „Amoco Cadiz" a fost o 
navă modernă, dar adesea flotele 
sub pavilioane de complezență (Sin
gapore, Panama, Liberia) cuprind 
nave antediluviene, care nu cores
pund nici celor mai elementare nor
me de siguranță, contravenind tu
turor reglementărilor internaționale 
în vigoare.

In calele vapoarelor care navighea
ză sub pavilioane de complezență 
mateloții duc o viață insuportabilă ; 
dorm pe paie, așteaptă 4—5 luni 
să-și încaseze salariul, rămîn zi și 
noapte la dispoziția acelui „pașă" 
suzeran, care este căpitanul vasului. 
Guvernele multor țări occidentale 
nu se grăbesc să informeze opinia 
publică și să protesteze atunci cind 
află că armatori din propria țară iși 
transferă navele sub pavilion de 
complezentă sau închiriază nave în
vechite pentru simplul motiv că a- 
fretarea este cu 20—40 la sută mai

ieftină decit utilizarea unei nave sub 
pavilion național.

Impunitatea de care se bucură na
vele sub pavilion de complezență 
este într-un fel încurajată de faptul 
că statele nu pot organiza o ripostă 
concertată. Sistemul comerțului ma
ritim internațional este de așa natură 
încit dacă se interzice unui cargou 
„de complezență" să intre, de pildă, 
în portul Dunkerque, el oricînd se 
poale Îndrepta spre Anvers.

Guvernul francez este acum ho- 
tărit să abordeze cu seriozitate pro
blema pavilioanelor de complezență, 
încă de pe acum, potrivit reglemen
tărilor juridice in vigoare, inspec
torii în probleme maritime au fost 
învestiți cu misiunea de a asigura ca 
navele franceze și străine din portu
rile Franței să posede certificate teh
nice regulamentare, în caz contrar 
navele respective fiind oprite să iasă 
în larg. Anul trecut, serviciile fran
ceze competente au oprit în portul 
Dunkerque șase nave străine. Desi
gur, cifra este derizorie, dar ea ar 
putea crește mult dacă efectivele 
corpului de inspectori ar spori și 
dacă sondajele inopinate organizate 
de sindicatele franceze de mateloți 
în ce privește condițiile de viață ale 
colegilor lor de pe navele sub pavi
lion de complezență ar fi efectuate 
în mod sistematic.

Tn condițiile in care dreptul inter
național în acest domeniu lasă încă 
mult de dorit, opt țări care au ieșire 
la Marea Nordului au lansat recent 
o inițiativă. Suedia. Norvegia, Da
nemarca. R.F.G.. Olanda. Belgia. 
Marea Britanie si Franța au căzut 
dc acord, la 2 martie, la Haga, să 
intensifice controalele de ordin social 
și uman la bordul propriilor vapoare 
și ■ la bordul navelor străine, fixind 
anumite norme sociale minimale. Ță
rile semnatare vor face schimb de 
informații, astfel că. de exemplu, 
autoritățile din Dunkerque vor putea 
afla de la cele din Rotterdam care 
sînt navele de pe lista neagră și in
vers și lua măsurile care se impun.

poeziei patriotice și revoluțio
nare, dansului tematic, muzicii 
folk. La casa de cultură „Vasile 
Alecsahdri"" a avut loc un schimb 
de experiență al instructorilor de 
dans cu temă din 11 județe ale 
țării. Tot la casa de cultură a 
fost deschisă o expoziție de fo
tografie artistică a medicului 
Dorin Speranța, membru al 
Asociației internaționale a artiș
tilor fotografi. (Gh. Baltă). 
0 MUREȘ. în primul trimestru 
al acestui an. colectivul artistic 
al Teatrului de stat din Tg. Mu
reș (secțiile română și maghia
ră) a prezentat, în afara muni

cipiului, 66 de spectacole — cu- 
prinzind lucrări din dramaturgia 
clasică și contemporană — vizio
nate de peste 31 000 de specta
tori. (Gh. Giurgiu). © DOLJ. 
Secția de propagandă a comite
tului județean de partid a tipă
rit un nou set de 13 planșe me
nite să prezinte oamenilor muncii 
metode și căi de realizare și de
pășire a angajamentelor asumate 
în întrecere. „Statul unitar geto- 
dac al lui Burebista și Decebal în 
lumina izvoarelor arheologice și 
literare" este tema'unui simpo
zion organizat la Craiova. (Ni
colae . Băbălău). 0 VRAN-

CEA. „Milenii de existență 
neîntreruptă in spațiul car- 
pato-dunărean" s-a intitulat 
seara literară organizată la 
Focsani de biblioteca județeană. 
Dezbaterea „Rolul țărănimii în 
opera de construcție socialistă 
și comunistă", evocarea istorică 
„130 de ani de la revoluția bur- 
ghezo-democratică în Țările Ro
mâne". gala de filme patriotice 
cu tema „Republica Socialistă 
România — stat socialist suve
ran și independent" sînt mani
festări organizate de întreprinde
rea cinematografică. (Dan Dră- 
gulcscu)
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VIZITA PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU 

așteptată tu viu și profund interes 
in Statele Unite ale Americii

WASHINTON 6 — De la trimisul 
special Agerpres, Constantin 
Alexandroaie : Vizita președintelui 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu. in Sta
tele Unite ale Americii este aștepta
tă cu legitim interes de cercuri 
politice, diplomatice, industriale, 
de afaceri si gazetărești, de cetă
țenii americani.

Peste tot, de-a lungul itinerarului 
pe care se va derula vizita — 
Washington, Tennessee, Texas. Loui
siana, Florida si New York — se fac 
intense pregătiri. In unele între
prinderi industriale din Chattanoo
ga, Dallas și Houston, care urmea
ză a fi vizitate, sint elaborate ulti
mele proiecte și schite ale progra
mului primirii inalților oaspeți ro
mâni. In localitățile amintite au fost 
formate comitete pentru pregătirea 
vizitei si comitete pentru primirea 
inalților oaspeți — ca o expresie a 
prețuirii profunde si respectului de 
care se bucură in rîndurile opiniei 
publice din Statele Unite ale Ame
ricii puternica personalitate a șefu
lui statului român, a simpatiei pen
tru România si poporul ei. ca ecou 
al prestigiului de amplă rezonanță 
dobindit de politica activă de pace 
Si larga cooperare internațională 
promovată de România sub condu
cerea președintelui Nicolae 
Ceausescu.

Cercurile politice din Washington 
apreciază că vizita președintelui 
Nicolae Ceausescu in S.U.A., con
vorbirile și întrevederile pe care le 
va avea cu președintele Jimmy 
Carter, cu alte înalte oficialități 
politice, precum si cu reprezentanți 
de seamă ai cercurilor de afaceri, 
vor constitui un important moment 
de referință in evoluția pozitivă 
a raporturilor romăno-americane. 
Aceste cercuri exprimă speranța ci 
vizita, după cum ne-a declarat con
gresmanul Charles Vanik, președin
tele subcomitetului pentru comerț 
al Comitetului pentru căi si mijloa
ce al Camerei Reprezentanților, „va 
ridica relațiile americano-române 
pe un plan superior. Ea va con
stitui un factor catalizator pentru 
multiplicarea și diversificarea ra
porturilor bilaterale — a adăugat el. 
Noi, americanii, dăm o înaltă apre
ciere calităților de conducător ale 
președintelui Nicolae Ceaușescu și 
îl considerăm drept unul dintre 
cei mai mari lideri din lume".

La rindul său. senatorul William 
Harrison, președintele Comitetului 
senatorial pentru problemele for
țelor de muncă, a declarat că „aș
teptata vizită a președintelui 
României în Statele Unite, con
vorbirile pe care le va avea cu 
președintele Jimmy Carter și cu 
alte oficialități americane promit a 
se solda cu rezultate deosebit de 
pozitive pe planul cooperării 
romăno-americane. Sînt impresio
nat — a spus el — de voința și 
eforturile foarte constructive ale 
președintelui României învestite în 
soluționarea conflictelor interna
ționale. Vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu în S.U.A., în opinia mea, 
se circumscrie în procesul de edi
ficare pe mai departe a colaborării 
Statelor Unite cu România și cu 
poporul român pe multiple planuri".

Aceasta este de fapt opinia care 
domnește in rîndurile întregului for

legislativ suprem al Statelor Unite, 
opinie ce ne-a fost exprimată mai 
direct de senatorul Adlay Steven
son, care ne-a declarat : „Toți 
colegii mei din Congresul S.U.A. 
sînt de părere că aceste convorbiri 
la cel mai înalt nivel sînt foarte 
utile și un binevenit prilej pentru 
a dezvolta relațiile reciproce, pen
tru a spori schimbul de informații, 
de idei și persoane".

In rîndurile cercurilor industriale 
și de afaceri din S.U.A. se nutrește 
sentimentul că apropiata vizită a 
președintelui Nicolae Ceaușescu in 
Statele Unite va da un nou impuls 
relațiilor reciproc avantajoase din
tre cele două țări. In această or
dine de idei, Milton Rosenthal, pre
ședintele părții americane in Con
siliul economic româno-american, 
ne-a declarat : „Am considerat în
totdeauna contactele la cel mai 
înalt nivel drept deschizătoare de 
drumuri noi în raporturile dintre 
țări și favorabile apropierii , între 
popoare. întîlnirile periodice din
tre președintele Nicolae Ceaușescu 
cu președinții S.U.A. au servit 
bine acest scop. In prezent, rela
țiile americano-române sînt foarte 
bune. Au trecut, totuși, circa cinci 
ani de la precedenta vizită în 
S.U.A. a președintelui Nicolae 
Ceaușescu și, în opinia mea, actuala 
vizită este foarte bine venită 
pentru inițierea de noi con
vorbiri, la toate nivelurile, și pen
tru continuarea celor deja începu
te pe planul relațiilor politice, e- 
conomice, comerciale, culturale și 
în alte domenii. Doresc, totodată, 
să subliniez că însemnătatea vizi
tei președintelui Nicolae Ceaușescu 
în S.U.A. este amplificată de rolul 
activ și energic pe care îl are 
președintele României pe planul 
vieții internaționale".

Vizita este așteptată cu mult in
teres și in rîndurile coloniei ame
ricanilor de origine română. In 
acest sens, cităm cuvintele spuse 
de unul dintre fruntașii acestora., 
John Coman, președintele Uniunii 
și Ligii societăților româno-ameri- 
cane din S.U.A. și Canada : „Noi 
sîntem foarte bucuroși să-1 pri
mim aici, în S.U.A., pe președintele 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
neamului românesc, al țării în care 
ne-am născut mulți dintre noi. 
Cred că această vizită va consti
tui o contribuție importantă la 
continuarea și dezvoltarea pe mai 
departe a relațiilor de bună înțe
legere ce s-au statornicit deja în
tre Statele Unite și România, în
temeiate pe principiile respectului 
suveranității, independenței și al 
avantajului reciproc. îmi amintesc 
cu multă plăcere de primirea mea 
de către președintele Nicolae 
Ceaușescu și de convorbirile pe 
care le-am avut, soldate cu rezul
tate dintre cele mai pozitive".

Asemenea ginduri sint împărtă
șite de cercuri largi ale opiniei 
publice americane care așteaptă 
cu viu interes vizita inalților 
oaspeți din România, văzînd in a- 
ceasta un admirabil prilej de ridi
care pe o treaptă nouă, superioa
ră, a raporturilor romăno-america- 
ne pe multiple planuri, in deplină 
concordantă cu interesele ambelor 
noastre popoare.

lin moment de seamă în dezvoltarea 
prieteniei, bonei vecinătăți si colaborării 

româno-bulgare
(Urmare din pag. I)
cincinal fată de perioada precedentă 
— are loc o diversificare a formelor 
și modalităților superioare de colabo
rare economică si cooperare în pro
ducție. vecinătatea geografică ofe
rind mari avantaje și posibilități in 
această direcție. Complexul hidro
energetic Turnu Măgurele — Nico
pole se adaugă unui alt important o- 
biectiv ce se realizează în comun — 
întreprinderea pentru producerea de 
mașini și utilaje grele de la Giurgiu 
—Ruse, care urmează să intre in 
funcțiune la sfîrsitul acestui an. Pe 
aceeași linie se înscriu semnarea, cu 
ocazia actualei întilniri la nivel înalt, 
a convenției privind colaborarea in 
construcția complexului de olefine, 
înțelegerile vizînd extinderea conlu
crării în diverse domenii de activi
tate — toate întregind un amplu pro
gram de lucru pentru o îndelungată 
perioadă de timp. în scopul progre
sului tot mai rapid al operei de con
strucție socialistă în tarile noastre.

Toate aceste evoluții pun preg
nant în evidentă rolul relațiilor de 
colaborare prietenească dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul Co
munist Bulgar, al întilnirilor dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu si Todor 
Jivkov ca principal factor dinamiza
tor. determinant al adîncirii raportu
rilor dintre țările noastre. Fiecare 
din aceste întilniri — devenite tra
diționale — a marcat o treaptă nouă 
în dezvoltarea legăturilor multilate
rale româno-bulgare. a deschis ori
zonturi mai largi conlucrării noastre 
reciproc avantajoase. în acest sens, 
capătă o deosebită semnificație în- 
minarea, cu ocazia inaugurării lu
crărilor de construcție a Complexu
lui Turnu Măgurele — Nicopole, 
tovarășului Nicolae Ceausescu a 
înaltului Ordin „Gheorghi Dimitrov", 
ca omagiu — asa cum sublinia tova
rășul Todor Jivkov — „pentru me
rite excepționale în dezvoltarea prie
teniei și colaborării dintre cele două 
partide, popoare și țări frățești ale 
noastre".

In mod firesc. în cadrul schimbu
lui de păreri care a avut loc intre 
cei doi conducători de partid si de 
stat, după inaugurarea lucrărilor de 
construcție a Complexului hidro
energetic Turnu Măgurele—Nicopole. 
un loc important au ocupat proble
mele actualității internaționale, evi- 
dentiindu-se si de această dată ho- 
tărîrea Partidului Comunist Român 
și Partidului Comunist Bulgar, a 
României si Bulgariei, de a contribui 
la întărirea unității țărilor socialiste, 
a mișcării comuniste si muncitorești 
internaționale — cerință esențială 
în lupta pentru prefaceri democra
tice. progresiste în lume, pentru afir
marea voinței popoarelor de a-si 
hotărî singure destinele.

Preocupate de continuarea si con
solidarea cursului spre destindere, 
pentru transformarea sa într-un pro
ces ireversibil. România si Bulgaria 
au reafirmat necesitatea intensifi
cării eforturilor in vederea edifică
rii securității europene — în această 
privință impunindu-se măsuri ferme 
pentru înfăptuirea consecventă a 
prevederilor Actului final de la Hel
sinki. ca un tot unitar, prin dezvol
tarea largă a colaborării intereurope- 
ne. prin acțiuni concrete pe linia «dez
angajării militare și dezarmării.'asi- 
gurindu-se astfel o pregătire cores
punzătoare reuniunii din 1980 de Ia 
Madrid. Țările noastre sînt vital in
teresate în dezvoltarea colaborării 
cu celelalte state din regiunea Bal
canică, în transformarea Balcanilor 
într-o zonă a ’ păcii. înțelegerii și 
conlucrării, lipsită de baze militare 
străine și arme nucleare.

De asemenea. în cadrul dialogului 
la nivel înalt au fost reafirmate po
zițiile celor două țări cu privire la 
urgenta adoptării de măsuri practice 
pentru încetarea cursei înarmărilor 
și dezarmare. în primul rind dezar
mare nucleară — un rol deosebit re
venind în acest sehs apropiatei se
siuni speciale a O.N.U. — la necesi
tatea soluționării juste si trainice . a 
situației din Orientul Mijlociu, la 
evenimentele de pe continentul 
african.

Situația internațională actuală este 
într-adevăr deosebit de complexă, 
orizontul este întunecat de nori pre
vestitori de furtună. însă, asa cum 
ârăta tovarășul Nicolae Ceausescu, 
stă în puterea popoarelor, a forțe
lor progresiste de pretutindeni să îm
piedice dezlănțuirea unui nou război, 
să asigure pacea si securitatea mon
dială. Aceasta impune mobilizarea 
largă a maselor populare, acțiunea 
unită, neobosită a celor mai ample 
forțe sociale pentru a determina 
salvgardarea păcii, a intereselor vi
tale ale întregii umanități.

Festivitățile de la Turnu Măgurele 
și Nicopole. convorbirile rodnice din
tre tovarășii Nicolae Ceausescu si 
Todor Jivkov s-au înscris ca o mă
reață sărbătoare a prieteniei, mar- 
cînd un moment istoric în evoluția 
relațiilor româno-bulgare. Comuniștii, 
oamenii muncii de ne întreg cuprin
sul patriei noastre salută cu deose
bită satisfacție acest eveniment, 
manifestîndu-și deplina aprobare 
fată de rezultatele rodnice ale noului 
dialog la nivel înalt româno-bulgar. 
cu convingerea că relațiile de prie
tenie si colaborare dintre partidele 
și popoarele noastre se vor întări si 
mai mult pe toate planurile, pentru 
înflorirea continuă a ambelor țări pe 
drumul luminos al socialismului. în- 
scriindu-se. totodată, ca un aport 
prețios la cauza socialismului, pro
gresului si păcii în întreaga lume.

In favoarea instaurării unei noi ordini franță: Principalele orientări

economice internaționale
încheierea celei de-a IV-a reuniuni a Consiliului ministerial 

al S.E.L.A.
CARACAS 6 (Agerpres). — In lo

calitatea venezueleană Caraballeda 
au luat sfirșit lucrările celei de-a 
patra reuniuni a Consiliului ministe
rial al Sistemului economic latino- 
american la care au participat de
legați din 25 țări membre ale 
S.E.L.A. Participanții la reuniune au 
condamnat politica restrictivă pro
movată de țările capitaliste dezvol
tate împotriva exporturilor latino- 
americane de materii prime. Un alt 
punct important înscris pe ordinea 
de zi a dezbaterilor s-a referit la 
negocierile între statele industriali
zate și cele în curs de dezvoltare, 
căzîndu-se de acord asupra fixării unei 
poziții comune în perspectiva celei 
de-a V-a Conferințe a U.N.C.T.A.D., 
care va avea loc anul viitor.

în luările de cuvînt, participanții 
și-au manifestat sprijinul față de

Eforturi pentru 

restructurarea comerțului 
mondial cu materii prime

GENEVA 6 (Agerpres). — La Ge
neva au început lucrările conferinței 
pentru crearea Consiliului asociațiilor 
țărilor în curs de dezvoltare producă- 
toare-exportatoare de materii prime. 
Conferința a fost convocată ca ur
mare a deciziilor adoptate în cadrul 
celei de-a V-a Conferințe la nivel 
înalt a țărilor nealiniate (Colombo, 
august 1976), a reuniunii asupra coo
perării economice între țările în curs 
de dezvoltare (Ciudad de Mexico, 
septembrie 1976) și a reuniunii mi
nisteriale a Biroului de coordonare a 
țărilor nealiniate (Delhi, martie 1977).

La lucrări participă reprezentanți 
ai țărilor în curs de dezvoltare, pre
cum și reprezentanții unor asociații 
de producători, create de țările în 
curs de dezvoltare.

Statele participante poniesc de la 
necesitatea asigurării unei cooperări 
strînse între asociațiile țărilor în curs 
de dezvoltare producătoare-exporta- 
toare de materii prime în scopul în
tăririi puterii lor de negociere în ac
țiunea de valorificare a resurselor lor 
naturale. în același timp, se are în 
vedere rolul acestui consiliu în re
structurarea comerțului mondial cu 
produse de bază și în conjugarea 
eforturilor tuturor țărilor în curs de 
dezvoltare pentru instaurarea unei 
noi ordini economice Internationale.

La conferință participă o delegație 
română condusă de ambasadorul 
Constantin Ene.

ale activității

eforturile vizînd promovarea coope
rării regionale, precum și față de 
inițiativa elaborării unei poziții co
mune a țărilor Americii Latine în 
raport cu organismele financiare 
internaționale. Subliniind necesitatea 
instaurării unei noi ordini economice 
internaționale și a unor măsuri par
țiale pentru a se face față crizei 
mondiale ce afectează țările în curs 
de dezvoltare, vorbitorii s-au pro
nunțat ferm împotriva măsurilor pro- 
tecționiste luate de statele capita
liste dezvoltate. Ei au relevat că, pe 
plan mondial, trebuie promovate re
lații comerciale juste și echitabile, 
astfel îneît să se poată frîna neînce
tata creștere a datoriei externe 
contractate de țările „lumii a treia", 
evaluată pentru anul în curs la peste 
350 miliarde dolari.

PARIS 6 (Agerpres). — într-o de
clarație făcută joi în fața noului ca
binet francez, reunit în prima sa șe
dință, președintele Valery Giscard 
d’Estaing a fixat principalele orien
tări ale activității guvernamentale. 
Guvernul — a subliniat șeful statu
lui — trebuie să se concentreze asu
pra a trei acțiuni prioritare — conti
nuarea procesului de redresare eco
nomică, accentuarea progresului so
cial și o puternică descentralizare în 
direcția comunelor. Președintele 
Giscard d’Estaing s-a declarat în fa
voarea căutării unui dialog cu opo
ziția, atît pentru un schimb de in
formații asupra marilor orientări 
naționale, cit și pentru a se ajunge 
lâ adoptarea în comun a anumitor 
texte de reforme legislative.

*
PARIS 6 (Agerpres). — Partidul 

Socialist Francez a refuzat, joi. oferta 
majorității de a prezida lina din cele 
șase comisii ale Adunării Naționale, 
arătînd că, în baza principiului re
prezentării proporționale, stîngii

ORIENTUL MIJLOCIU
• Declarațiile ambasadorului itinerant al S.V.A. • Contacte 
iordaniano-libiene • Secretarul general al Ligii Arabe la 

Amman
WASHINGTON 6 (Agerpres). — 

Ambasadorul itinerant american 
pentru Orientul Mijlociu. Alfred At
herton. a declarat într-un discurs 
rostit la Atlanta (Georgia) că între 
guvernele american si - israelian 
„există deosebiri de vederi esen
țiale în ce privește aplicabilitatea la 
toate fronturile conflictului din zonă 
a principiului retragerii conținut în 
rezoluția 242 a Consiliului de Secu
ritate. Autorii rezoluției 242 si toate 
guvernele implicate, inclusiv guver
nul Israelului, au înțeles la acea 
dată că conceptul retragerii pentru 
pace se aplică pretutindeni unde au 
fost ocupate teritorii în 1967".

Ambasadorul american a subliniat, 
în context, că Israelul trebuie să se 
retragă de pe malul vestic al Iorda
nului și să permită celor 1.1 milioane 
palestinieni care trăiesc acolo, ca si 
celor din Gaza, să participe la deter
minarea propriului lor viitor. Apre
ciind că Israelul trebuie să proce
deze la revizuirea interpretării si 
atitudinii sale. Atherton a afirmat că 
o pace durabilă presupune ..satisfa
cerea aspirațiilor arabilor palesti
nieni pentru o identitate proprie". 
Interpretarea israeliană. a continuat 
el, a împiedicat „eforturile pentru 
lărgirea negocierilor de pace în sen
sul includerii și a altor părți arabe, 
în special a reprezentanților palesti
nieni și ai Iordaniei, care. împreună, 
au interese în negocierile legate de 
viitorul malului vestic al Iordanului 
și al locuitorilor arabi palestinieni de

aici". „Sîntem datori si voim ca ac
tualul moment istoric să nu devină 
pur si simplu o altă șansă ratată — a 
conchis oficialitatea americană citată 
referindu-se la inițiativa de pace a 
președintelui Egiptului. Agenția 
U.P.I. subliniază că declarația lui 
Atherton constituie prima luare de 
poziție a Administrației S.U.A. în 
problemele Orientului Mijlociu de Ja 
lntîlnirea președintelui Carter cu 
premierul israelian Begin.

TRIPOLI 6 (Agerpres). — Șeful 
statului Jamahiria Arabă Libiană 
Populară Socialistă, Moammer El 
Geddafi, l-a primit la Benghazi pe 
Mudar Badran, primul ministru al 
Iordaniei, aflat în vizită in această 
țar.ă.

Cu acest prilej, oaspetele iordanian 
a înmînat șefului statului Jamahiria 
Arabă Libiană Populară Socialistă un 
mesaj din partea regelui Hussein 
asupra situației actuale din lumea 
arabă, informează agenția de știri li
biană Jana.

AMMAN 6 (Agerpres). — Mahmud 
Riad, secretarul general al Ligii 
Arabe, a sosit joi la Amman pentru 
o vizită de două zile. în cadrul 
turneului pe care îl întreprinde în 
mai multe capitale arabe. El a de
clarat la sosire că urmează să exa
mineze cu oficialitățile iordaniene 
posibilitatea unei reuniuni arabe la 
nivel înalt destinată întăririi solida
rității țărilor arabe.

agențiile de presă transmit:
Cresc rîndurile P.C. Fran

cez. perioada 1 ianuarie—1 a- 
prilie 1978, in rîndurile P.C. Francez 
au intrat peste 80 000 de noi mem
bri, efectivul partidului ridieîndu-se 
la aproximativ 630 000 membri.

întrevedere la Havana. 
Fidel Castro, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Cuba, l-a primit pe 
Vassos Lyssarides, președintele Parti
dului Socialist din Cipru (Edek), 
aflat într-o vizită oficială de mai 
multe zile la Havana — informează 
agenția Prensa Latina. Au fost exa
minate posibilitățile de promovare 
a relațiilor dintre cele două partide 
și alte probleme de interes comun.

Frontul Patriotic Zimbah- 
'yțrg nu va depune armele decit dacă 

se realizează un acord cu Marea 
Britanie si Statele Unite în cadrul 
convorbirilor de la Dar Es Salaam, 
a declarat miercuri la Paris Eddison 
Zvogbo, purtătorul de cuvînt al Uniu
nii Naționale Africane Zimbabwe 
(Z.A.N.U. — una din componentele 
frontului). El a precizat că lup.ta 
armată va continua paralel cu nego
cierile în cadrul planului anglo-ame- 
rican de reglementare a problemei 
rhodesiene.

La Colegiul „Boboto" din 
Kinshasa a avut loc, sub patro
najul comisarului de stat zairez 
al culturii și artelor, vernisajul 
unei expoziții de pictură româ
nească contemporană. Expoziția 
s-a bucurat de un deosebit 
succes.

In aula Societății științifice 
argentiniene a avut loc o seară 
științifică consacrată școlii me
dicale românești, în cadrul că
reia a fost evocată personali
tatea unor medici a căror ac
tivitate prestigioasă s-a impus și 
dincolo de hotarele tării. In 
continuare au fost prezentate 
filme științifice românești.

Președintele guvernului
Spaniol, Ad°y° Suarez, a arătat,
într-o declarație făcută în Congresul 
Deputaților. că principalul obiectiv 
al cabinetului il constituie adoptarea 
noii Constituții printr-un referendum 
național. Totodată, el a evidențiat
atașamentul guvernului fată de pu
nerea în practică a Acordului de la
Moncloa. încheiat în octombrie 1977
între, partidele reprezentate în Parla
ment. Abordînd politica externă a 
Spaniei. Adolfo Suarez s-a pronunțat 
pentru „cuprinderea tării în sistemul 
occidental", declarînd. totodată, că

guvernamentale
franceze, care a întrunit 40 la sută 
din mandate, ar trebui să-i revină 
două președinții de comisii. Refuzul, 
țj^cis în cursul unei reuniuni a gru
pului parlamentar socialist, a fost 
motivat de faptul că socialiștii „con
stată că ideile de deschidere, avan
sate de președintele Franței, nu au 
fost însușite de majoritatea parla
mentară". Intr-un comunicat dat pu
blicității se arată că „deputății so
cialiști resping această atitudine și, 
ca atare, ei nu vor participa la ale
gerea birourilor comisiilor".

Plenara C. C. 
al P. C. Bulgar

Tn zilele de 20 și 21 aprilie, 
Conferința Națională 

a partidului
SOFIA 6 (Agerpres). — La Sofia 

a avut loc plenara C.C. al P.C. Bul
gar care a dezbătut proiectul Te
zelor Conferinței Naționale a parti
dului privind perfecționarea organi
zării socialiste a muncii și condu
cerea planificată a economiei — a- 
nunță agenția B.T.A.

Todor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al R.P. Bulga
ria, a prezentat în cadrul plenarei o 
amplă expunere.

Plenara a aprobat în unanimitate 
proiectul Tezelor și a hotărit să 
convoace Conferința Națională a 
P.C. Bulgar pentru zilele de 20 și 
21 aprilie.

Partidul Socialist Italian 
se pronunță pentru 

o politică de unitate 
națională

Bettino Craxi a fost reales 
secretar general

ROMA 6 (Agerpres). — De la tri
misul nostru special : Reunit în pri
ma sa plenară. Comitetul Central al 
Partidului Socialist Italian, ales la 
cel de-al 41-lea Congres al partidului, 
desfășurat săptămîna trecută la To
rino. a ales organele conducătoare 
ale P.S.I. Pietro Nenni a fost reales 
președinte al P.S.I.

Comitetul Central a ales? de ase
menea. noua Direcțiune a partidu
lui, formată din 25 de membri. In 
funcția de secretar general al parti
dului. Direcțiunea P.S.I. I-a reales 
pe Bettino Craxi. iar în cea de vi- 
cesecretar pe Claudio Signorile.

Comitetul Central a reafirmat ho- 
tărîrea Partidului Socialist de a ac
ționa cu <hotărîre pentru înfăp
tuirea unei politici de unitate națio
nală a tuturor forțelor democratice 
si progresiste din tară, fără de care 
nu este posibilă combaterea teroris
mului si apărarea democrației, de
pășirea numeroaselor dificultăți prin 
care trece în prezent Italia.

„independenta și integritatea Spaniei 
sînt obiective prioritare ce nu pot fi 
negociate".

Prima linie aeriană direc
tă Paris-orașul Ho Și Min. 
Un avion al companiei „Air France" 
a inaugurat miercuri prima linie ae
riană directă între Paris și orașul 
Ho Și Min, informează agenția 
France Presse. Compania franceză 
va asigura pe această rută un zbor 
pe săptămînă.

Arestarea unui lider al 
S.W.A.P.0. După cum anunță a- 
genția France Presse. autoritățile 
sud-africane au arestat pe Axei 
Johannes, unul dintre conducătorii 
Organizației Poporului din Africa de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.), și alți mem
bri ai acestei organizații. Agenția 
citată menționează că arestările in
tervin în momentul în care 
S.W.A.P.O. urmează să adopte o po
ziție fată de propunerile occidentale 
privind reglementarea problemei Na
mibiei.

Incidente. Pe un ?antier de 
construcții din Bailadilla, statul in
dian Madhya Pradesh, s-au produs 
joi incidente grave între politie și 
cei circa 2 000 muncitori constructori 
care protestau împotriva concedieri
lor. In timpul incidentelor. 10 per
soane au fost ucise. între care și un 
polițist.

Cercetări în cazul Moro
• Arestări la Napoli • Con
ducerea P.D.C. exclude orice 

negociere cu teroriștii
ROMA 6 (Agerpres). — In cadrul 

cercetărilor ce au loc în întreaga 
Italie pentru descoperirea răpitori
lor lui Aldo Moro, la Napoli au fost 
arestate patru persoane, acuzate de 
colaborare cu gruparea teroristă 
„Brigăzile roșii". Este vorba de trei 
bărbați și o femeie — aceasta din 
urmă prezentind o mare asemănare, 
potrivit depozițiilor martorilor, cu 
membra „Brigăzilor roșii", care a 
participat la răpire.

In locuința in care se ascundeau 
cei patru, poliția a găsit arme, mu
niții, aparatură pentru falsificarea 
de documente și foi volante, purtînd 
însemnele unor grupări subversive. 
Anchetatorii au declarat presei că 
cei patru arestați fac parte din așa- 
numitul „nucleu napolitan", ce are 
legături cu alte grupări teroriste 
din diferite zone ale Italiei.

★
După o nouă reuniune ținută joi 

la Roma, pentru a analiza ultima 
scrisoare a lui Aldo Moro, princi
palii membri ai conducerii Partidu
lui Democrat-Creștin și-au reafir
mat punctul de vedere potrivit că
ruia „se exclude orice posibilitate 
de negociere cu teroriștii".

DIN ACTUALITATEA POLITICĂ
La 7 și 8 aprilie, șefii de state sau 

de guverne din țările Pieței comune, 
asistați de miniștrii de externe, 
se întîlnesc, la Copenhaga, pentru 
a aborda o ordine de zi incărcată, 
avînd ca teme principale situația 
economică, monetară și socială în 
cele nouă state membre ale C.E.E., 
relațiile cu Japonia, data alegerilor 
pentru parlamentul vest-european.

Conferința la nivel înalt a Pieței 
comune a fost precedată de o ade
vărată avalanșă de întilniri care au 
reunit la Luxemburg, cu începere 
de luni, 27 de miniștri din țările 
C.E.E. pentru a discuta, pe resoarte, 
probleme controversate, care s-au a- 
cumulat în relațiile reciproce, între 
care delimitarea zonei comunitare de 
pescuit, fixarea prețurilor agricole 
pentru sezonul 1978—1979, degajarea 
„marilor orientări bugetare pentru 
anul viitor".

Dacă punctele de vedere ale „celor 
nouă" nu converg în numeroase 
probleme, ceea ce explică întîrzierea 
adoptării și aplicării unor măsuri 
concrete în diferite domenii, este 
totuși comună îngrijorarea provocată 
de perspectivele puțin încurajatoare 
ale evoluției economice. „Barometrul 
conjuncturii economice, notează agen
ția France Presse, este departe de a 
indica timp frumos în Occident, unde 
conducătorii politici au început al 
cincilea an al acestei «crize de du
rată». Conjunctura economică inter
națională trezește mai mult neliniște 
decit optimism".

Nu este deloc întîmplătoare coin
cidența reuniunilor amintite cu ma
rea acțiune a sindicatelor vest-euro- 
pene, organizată la 5 aprilie, pentru 
a aduce în centrul atenției generale 
proporțiile șomajului. într-adevăr, 
după date publicate de ziarul 
vest-german „Welt der Arbeit",

„6,2 milioane de persoane ca
ută în prezent de lucru în ță
rile Pieței comune ; 8 milioane de
tineri, născuți în perioadele cu na
talitate bună, vor solicita o slujba 
în 1985. Dacă se dorește rezolvarea 
umanitară a problemei șomajului 
trebuie create în consecință peste 
10 milioane de locuri de muncă. 
Ceea ce nu este deloc posibil, decit

Sistemul monetar de la Bretton 
Woods, al cărui etalon de schimb 
era aurul, și care se baza pe dolarul 
ce „valora aur" a luat sfirșit, în 
mod oficial, la 1 aprilie. Nu mai 
există acum în lume decit hîrtie- 
monedă «flotantă»" — conchide ziarul 
francez.

Și previziunile privind înviorarea 
treptată a conjuncturii după rece-

CONFERINȚA LA NIVEL ÎNALT A C. E. E.

Reuniunile se succed 
...dosarele rămîn nerezolvate

în măsura în care ar fi atacate 
frontal aspectele de bază ale siste
mului economic".

Sub auspicii nefavorabile a de
marat și discuția asupra proiectului 
de relansare a „uniunii- economice și 
monetare a Pieței comune" prezentat 
încă în 1972 la Conferința la nivel 
înalt de la Paris. în ciuda eforturi
lor depușe, criza petrolului, rece
siunea mondială și considerabilele 
dificultăți economice ivite în mai 
toate țările C.E.E. au ridicat obsta
cole neprevăzute în calea acestui 
proiect. „Problemele monetare mon
diale — apreciază „L’Aurore" — 
evoluează spre ceva nedefinit, nebu
los, care trezește neliniști grave.

siune sînt sistematic corectate. în 
sensul diminuării ritmurilor de creș
tere economică.

Deși împrejurările sînt de o mare 
complexitate și acuitate, țările mem
bre ale Pieței comune își manifes
tă intenția de a-și menține și apăra 
pozițiile pe piața mondială în fața 
asaltului permanent desfășurat de 
principalii concurenți — între care 
Japonia. Repetatele runde de ne
gocieri nipono—vest-europene ur
măresc reducerea uriașului deficit 
comercial de 5,2 miliarde dolari al 
țărilor Pieței comune în balanța co
mercială cu Japonia, temă principală 
de altfel pe agenda reuniunii de la 
Copenhaga.

Comentatorii de presă apreciază 
drept puțin probabile șansele ca 
în cele două zile de negocieri 
„cei nouă" să aplaneze diver
gențele care-i separă și care au 
cauze profunde. Anglia, de pildă, 
consideră ca inadecvată politi
ca agrară comunitară, care produce, 
cu cheltuieli costisitoare, excedente 
de produse alimentare, desfăcute la 
prețuri dezavantajoase consumatori
lor și, implicit, contribuabililor. A- 
ceastă poziție întîmpină însă critici 
din partea reprezentanților Franței 
si Beneluxului. țări cu o pondere a- 
gricolă importantă. Divergențele per
sistă și în problema creării unei piețe 
comune a peștelui în zona comunitară 
de 200 mile.

Aceste dificultăți noi, din cadrul 
comunității, împreună cu cele mai 
vechi cauzate de agravarea proble
melor monetare și de imposibilitatea 
de a se organiza o acțiune concertată 
pentru „relansarea economică" în an
samblul țărilor occidentale, par să fi 
determinat întilnirea neanunțată din
tre președintele Franței, Valery 
Giscard d’Estaing. și cancelarul 
R.F.G., Helmut Schmidt, care a avut 
loc duminică la Rambouillet. „Un 
preludiu la Conferința la nivel înalt 
a C.E.E. de la Copenhaga" — consi
deră unii observatori.

în orice caz, reuniunea de la Co
penhaga constituie un fel de pregă
tire generală pentru întîlnirea la 
nivel înalt a celor șapte (Anglia, 
Canada, Franța, R.F.G., Italia, Ja
ponia, S.U.A.), programată pentru 
luna iulie la Bonn (a patra confe
rință de acest gen). ca o expresie a 
preocupării față de persistența feno
menelor de criză și de ineficienta 
înțelegerilor realizate.

Petre STĂNCESCU

DE PRETUTINDENI
• ELECTRONICA 

„INTELIGENTĂ". Centrala 
hidroelectrică Saiano-Șușen- 
skaia, din Uniunea Sovietică, 
dispune de trei mii de senzori, 
care au menirea de a urmări 
funcționarea agregatelor și sta
rea diferitelor instalații hidro
tehnice. Informațiile acumulate 
se vor transmite la un centru 
de coordonare care va asigura 
regimul optim de funcționare a 
gigantului energetic. Este pen
tru prima oară cînd se creează 
un sistem automatizat de diri
jare cuprinzînd toate procesele 
de obținere a energiei electrice 
într-o centrală de mari propor
ții. Baza sistemului o vor con
stitui două mașini electronice 
de calcul. Primul ordinator va 
asigura dirijarea agregatelor și 
instalațiilor care previn avarii
le, cel de-al doilea va prelu
cra informațiile parvenite de la 
senzori, va înregistra datele ob
ținute și va transmite semnale
le de rigoare. Electronica „inte
ligentă" va permite coordonarea 
funcționării centralei în cadrul 
sistemului energetic al Siberiei.

• UN NOE MODERN.
La un asemenea titlu ar putea 
aspira cu succes tînărul biolog 
și zoolog amator, John Walsh, 
membru al Societății interna
ționale pentru protecția anima
lelor. Una din primele opera
țiuni de mare anvergură de sal
vare a faunei, Walsh a desfă
șurat-o în cursul amenajării ba
rajului Afobaka, din Surinam 
unde urma să fie inundată o 
arie de 6 500 kmp. Cu ajutorul 
indigenilor au fost capturate 
10 000 de animale sălbatice, din 
perimetrul viitorului bazin de 
retenție a apei și strămutate 
în locuri sigure. La activul a- 
cestui iubitor al animalelor se 
mai înscriu acțiunea „Noe 1“ 
pentru salvarea sălbăticiunilor 
din zona actualului baraj Ka- 
riba, Rhodesia, cel mai mare 
rezervor artificial din lume, o- 
perațiunea „Noe 11“ desfășurată 
în jungla panameză Bayano, 
unde a fost salvată fauna tro
picală de pe 300 kmp, acțiunile 
similare din India, în timpul 
unei mari secete din Peru, 
după un cutremur ș.a.m.d.

• CONCERTE PE 
STADIOANE. Bicentenarul 
„Scalei" din Milano este marcat 
printr-o stagiune specială de 13 
luni, care a început în decem
brie anul trecut și se va încheia 
în ajunul anului nou. Stagiunea 
include 20 de opere reprezenta
tive, dintre care opt producții 
lirice noi. Ele se vor bucura de 
participarea unor vîrfuri ale ar
tei interpretative mondiale, în
tre care Monserrat, Caballe, Mi
rella Freni, Sherrill Milnes, 
Placido Domingo. Iși vor da, de 
asemenea, concursul orchestrele 
simfonice din Leningrad și Chi
cago. Bogatul program care va 
marca aniversarea bicentenaru
lui nu se va limita la teatrul 
Scala, în incinta marii arene a 
sporturilor din Milano urmînd 
a fi prezentate o serie de con
certe cu preț redus pentru stu- 
denți.

® SPECTACOLE CU 
„AUTOSERVIRE". In c°"- 
dițiile penuriei crescînde de e- 
nergie, tinărul regizor francez 
Stephane Boublil a hotărît ca 
la viitorul său spectacol să re
nunțe la folosirea proiectoare
lor, care consumă o mare canti
tate de energie electrică. In 
schimb, la intrare, se va distri
bui spectatorilor în mod gratuit 
cîte o mică lanternă de buzu
nar. Aceștia vor îndrepta fas
ciculul luminos al lanternelor 
spre interpreți sau spre decor, 
fiecare după cum va crede de 
cuviință. Regizorul scontează în 
acest fel și pe un efect inedit 
de lumini. Ce se va întîmpla 
însă în cazul pînd, neplăcîn- 
du-le piesa sau obosind, spec
tatorii vor renunța să aprindă 
și să stingă lanternele ?

• TALENT ȘAHIST 
PRECOCE. Elevul britanic 
Nigel Short, în vîrstă de 12 ani, 
este considerat, pe bună drep
tate, un adevărat miracol șa- 
hist. Recent, el a bătut, in ca
drul unui simultan de șah, care 
a durat 4 ore și 20 minute, 22 
de reputați jucători britanici, al 
23-lea reușind, cu multă greu
tate, să scoată un meci nul. Nu 
cu mult timp înainte, Nigel a 
opus o rezistență înverșunată 
campionului mondial Karpov, 
căruia nu i-a cedat decit la a 
59-a mutare, la capătul unui 
meci care a durat mai bine de 
nouă ore. „Secretul lui Nigel îl 
constituie calmul său" — a de
clarat mama acestuia. înaintea 
unui meci doarme 12 ore în șir 
și se mulțumește doar cu un 
pahar de ceai și puțină pîine 
prăjită".

• MAȘINĂ DE SĂ
PAT TUNELE CU JETURI 
DE APĂ. In RFG- a fost 
realizat prototipul unei mașini de 
forat tunele care în locul sapei 
obișnuite din metal dur foloseș
te jeturi de apă la o presiune 
de 4 000 de atmosfere. Echipată 
cu 100 de duze de înaltă pre
siune, mașina practică străpun
geri în rocă oricît de dură. Per
foratoarele de tip uzual cu care 
este dotat mecanismul de avan
sare degajează apoi fragmente
le de rocă rămase în interior. 
Deocamdată mașina este su
pusă unor teste, urmînd să fie 
dată în exploa.tare în anul vii
tor în minele din Ruhr.
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