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Un nou moment de o însemnătate deosebită în dezvoltarea
relațiilor de prietenie și colaborare romăno-americane

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU
A PLECAT IERI INTR U VIZITĂ DE STAT

IN STATELE DNITE ALE AMERICII
Mii de oameni ai muncii din Capitală au salutat cu sentimente din cele mai calde, 
de dragoste și înaltă stimă, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu, exprimînd urările întregului popor de drum bun și succes 

deplin în noua solie de pace și cooperare internațională

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au plecat, marți la 
amiază, spre Statele Unite ale Ame
rica, unde vor face o vizită de stat, 
la invitația președintelui S.U.A.. 
Jimmy Carter, și a doamnei Rosalynn 
Carter.

în această vizită șeful statului 
român este însoțit de tovarășii 
Gheorghe Oprea, prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului, Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe, Vasile 
Pungan, ministru la Președinția Re
publicii, șeful grupului de consilieri

ai președintelui, și loan Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au fost salu
tați de tovarășii Manea Mănescu, Iosif 
Banc, Emil Bobu, Cornel Burtică, Vir
gil Cazacu, Gheorghe Cioară, Lina 
Ciobanu, Constantin Dăscălescu, Ion 
Dincă, Emil Drăgănescu, Janos Fa- 
zekas, Petre Lupu, Paul Niculescu, 
Gheorghe Pană, Ion Pățan, Dumitru 
Popescu. Gheorghe Rădulescu, Leonte 
Răutu, Virgil Trofin, Iosif Uglar, Ilie 
Verdeț, Ștefan Voitec, Ion Coman,

Teodor Coman, Mihai Dalea, Miu 
Dobrescu, Mihai Gere, Nicolae Gio- 
san, Vasile Patilineț, Ion Ursu, 
Richard Winter, Vasile Marin, Vasile 
Mușat. Tovarășii dih conducerea de 
partid și de stat au venit împreună 
cu soțiile.

Erau, de asemenea, prezenți mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, conducători 
de instituții centrale și organizații 
obștești, alte persoane oficiale.

Pe aeroport se afla Thomas W. 
Simons, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al S.U.A. la București, 
cu soția.

Mii de bucureșteni au salutat cu 
multă căldură pe președintele 
Nicolae Ceaușescu, i-au urat drum 
bun, succes deplin în această vizită, 
exprimîndu-și convingerea că ea va 
contribui la întărirea colaborării din
tre cele două țări, la promovarea 
idealurilor păcii și înțelegerii inter
naționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au răspuns 
cu multă căldură acestor manifestări.

La ora 12,45 aeronava preziden
țială a decolat, îndreptîndu-se spre 
Washington.

Escala de la Shannon - Irlanda
în drum spre Statele Unite ale 

Americii. avionul prezidențial cu care 
călătoresc președintele Republicii 
Socialiste România. Nicolae Ceaușescu. 
și tovarășa Elena Ceaușescu. a făcut 
o escală Pe aeroportul internațional 
Shannon din Republica Irlanda.

în onoarea înalților oaspeți ro
mâni. clădirea aeroportului a fost 
pavoazată cu drapelele de stat ale 
României și Irlandei.

Pe aeroport, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost salutați cu deosebită cordia
litate. in numele președintelui Re
publicii Irlanda, Patrick Hillery, al 
guvernului irlandez, de Michael 
O’Kennedy, ministrul afacerilor ex
terne. John Burke, șeful Protocolu
lui de Stat. Patrick Mckernan. di
rectorul diviziei europene din Minis
terul Afacerilor Externe, reprezen
tanți ai autorităților locale.

Erau de fată ambasadorul Româ
niei in Marea Britanie. Pretor Popa, 
membri ai ambasadei.

La scara avionului, tovarășului

Nicolae Ceaușescu șl tovarășei Elena 
Ceaușescu le-au fost înminate bu
chete de flori.

O gardă militară aliniată pe ae
roport a prezentat onorul. Au fost 
intonate apoi imnurile de stat ale , 
Republicii Socialiste România Și Re- ' 
publicii Irlanda. Președintele Nicolae 
Ceaușescu a trecut în revistă garda 
militară.

în continuare. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu. precum și persoanele 
care îi însoțesc, au fost invitați în 
salonul oficial, unde s-au întreținut 
intr-o atmosferă cordială cu minis
trul afacerilor externe, cu celelalte 
oficialități irlandeze venite în întim- 
pinare.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de păreri privind dezvoltarea 
în viitor a relațiilor dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Irlanda, atît pe plan bilateral, cit si 
pe arena vieții internaționale in 
lupta pentru colaborare, securitate și 
pace. Au fost abordate. în continuare.

unele probleme privind edificarea 
unui sistem trainic de securitate si 
cooperare în Europa. înfăptuirea 
unor pași efectivi pe calea dezanga
jării militare și dezarmării, promo
varea pe cale politică a unei regle
mentări care să asigure o pace justă, 
trainică în Orientul Mijlociu și în 
alte zone ale lumii, intensificarea e- 
fortului popoarelor. pentru solutiona
rea pașnică, constructivă a marilor 
probleme care confruntă omenirea 
contemporană.

La invitația gazdelor, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu. precum si persoanele 
care îi însoțesc, au vizitat apoi clă
direa aeroportului, fiind informați, 
cu acest prilej, cu privire la dezvol
tarea zonei industriale Shannon. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
semnat in Cartea de onoare a aero
portului.

Răspunzînd solicitării unor repre
zentanți ai presei locale, președintele 
Nicolae Ceaușescu a exprimat spe
ranța că relațiile dintre România și

Republica Irlanda se vor dezvolta în 
viitor pe plan politic și economic, 
precum și în alte domenii de interes 
reciproc. în folosul ambelor ponoare, 
al cauzei înțelegerii si colaborării în 
Europa și in lume. Șeful statului 
român a subliniat că îi sînt cunoscu
te calitățile poporului irlandez, hărni
cia si dîrzenia sa. dorința de a se 
dezvolta în pace si a-și asigura inde
pendenta si suveranitatea. Aceste 
năzuințe sînt proprii si poporului ro
mân și tocmai aceasta creează o bază 
solidă pentru a realiza în viitor o 
colaborare bună. în încheiere, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a adresat 
poporului irlandez urări de pace, 
prosperitate și bunăstare.

La plecare, la scara avionului, mi
nistrul afacerilor externe al Republi
cii Irlanda, celelalte oficialități venite 
în întimpinare și-au luat un călduros 
rămas bun de la președintele Nicolae 
Ceaușescu și de la tovarășa Elena 
Ceaușescu si le-au adresat urări de 
succes deplin în vizita de stat pe care 
o întreprind în S.U.A.

Sosirea la Washington

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe viceprim-ministrul guvernului egiptean

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, marți dimineața, pe Ahmed 
Sultan, viceprim-ministru, ministrul 
electricității, care, în fruntea unei 
delegații economice guvernamentale 
din Republica Arabă Egipt, face o 
vizită în țara noastră.

La primire a participat tovarășul 
Gheorghe Oprea, prim viceprim-mi
nistru al guvernului.

A fost de față Hassan Abdel Aal 
Nayel, ambasadorul Republicii Arabe 
Egipt la București.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, din partea pre
ședintelui Republicii Arabe Egipt,

Anwar El Sadat, un călduros salut, 
multă sănătate și fericire, împreună 
cu urări de progres și prosperitate 
poporului român prieten.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ex
primat mulțumiri pentru sentimente
le de prietenie transmise și a adre
sat, la rîndul său, președintelui Re
publicii Argbe Egipt un cordial sa
lut, iar poporului egiptean prieten 
cele mai bune urări de prosperitate 
și bunăstare.

în cadrul întrevederii s-a relevat 
cu deosebită satisfacție că relațiile 
tradiționale de prietenie și strînsă 
colaborare, bazate pe stimă și respect 
reciproc, statornicite între țările și

popoarele noastre, se dezvoltă ' 
permanență, în toate domeniile < 
activitate, în spiritul Declarați 
solemne comune, al acordurilor și ir 
țelegerilor stabilite cu prilejul înti 
nirilor și convorbirilor la nivel înai 
în același timp, s-a exprimat dorin’ 
de a se diversifica în continuare r; 
porturile bilaterale, apreciindu-se, ' 
acest context, că extinderea și înti 
rirea conlucrării economice și pe a! 
planuri dintre România și Egipt c< 
respund pe deplin intereselor p< 
poarelor român și egiptean, cauz 
păcii și cooperării internaționale.

întrevederea a decurs într-o a 
mosferă cordială.

PRODUCȚIA FIZICĂ 
realizată ritmic și integral, 

la toate sortimentele
Am început cu bine anul 1978, an 

hotărîtor pentru îndeplinirea sarci
nilor cincinalului, a prevederilor Pro
gramului suplimentar adoptat de 
Conferința Națională a partidului. 
Sute și sute de colective de întreprin
deri au raportat realizarea și depăși
rea planului pe primul trimestru al 
anului, livrînd în plus economiei na
ționale importante cantități de pro
duse. Este vorba de produse de o 
importanță deosebită : oțel aliat, lami
nate finite pline din otel, aparataj'e- 
lectric de joasă tensiune, utilaje și 
instalații, apara
te de măsură si 
control electro
tehnice Si elec
tronice. mijloace 
de automatizare 
electrotehnice și 
electronice. Pro
duse ale industriei 
de mecanică fină 
Si optică, strun
guri, instalații de 
forat sonde pen
tru țiței și gaze, 
combine auto
propulsate pentru 
recoltat cereale și 
furaje. locomo
tive diesel hi
draulice de 450—1 100 C P, rul
menți, fibre poliesterice și poli- 
nitrilacrilice, țesături din fire de 
lînă și de mătase, produse lactate, 
unt. ulei comestibil ș.a. Toate aceste 
rezultate constituie o ilustrare eloc
ventă a faptului că muncitorii, 
tehnicienii și inginerii din în
treprinderi, organele și organizațiile 
de partid traduc ferm în viată ho- 
tărîrile Plenarei C.C. al P.C.R. din 
martie, potrivit cărora producția netă 
și producția fizică constituie indica
tori de bază ai activității economice.

într-adevăr, ceea ce interesează, în 
primul rînd, în activitatea fiecărei 
întreprinderi este rezultatul final, 
concretizat în produse fizice reali
zate potrivit planului și cerințelor 
economiei naționale, în condițiile u- 
nei înalte eficiente economice, înde
plinirii și depășirii prevederilor sta
bilite la producția netă. Asemenea 
cerințe sînt riguros precizate prin 
planurile anuale, în ansamblul echi
librat al economiei noastre planifi
cate fiecare produs avind o desti
nație precisă. Economia națională are 
nevoie de produse concrete, cu alte

cuvinte, de producție fizică, nu de 
valori globale, oricît de spectacu
loase ar fi ele; fabricarea ritmică, 
de către fiecare întreprindere, de 
către fiecare ramură, a tuturor produ
selor — în structura sortimentală și 
calitativă prevăzută în plan și rezul
tată din contractele încheiate cu be
neficiarii interni și partenerii externi 
— constituie o cerință economică 
fundamentală, o condiție hotăritoare 
pentru buna funcționare a mecanis
mului industrial, a economiei na
ționale.

IN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 1 MAI, 

titlul de tinste ui fiecărei 
întreprinderi: livrarea la timp 

a tuturor produselor planificate

Cu toate rezultatele pozitive. în 
unele unități industriale s-au înregis
trat restante la unele produse de pri
mă importantă. între care : mașini si 
utilaje tehnologice pentru industriile 
chimică, metalurgică și ușoară, trac
toare, osii montate, motoare electri
ce, aparataj electric de înaltă ten
siune, laminate din aluminiu și alia
je, acid sulfuric, îngrășăminte cu 
azot, ciment, tricotaje. Se cere, așa
dar, după cum s-a subliniat la 
Plenara C.C. al P.C.R. din martie, 
o schimbare radicală a concepției 
despre organizarea și desfășurarea 
producției, a întregii strategii de re
alizare a planului ; fiecare colectiv 
de întreprindere trebuie să pornească 
de la necesitatea primordială de a asi
gura realizarea și depășirea producției 
fizice, a producției nete. Aceasta este 
baza reală pentru perfecționarea sub
stanțială a activității economice, pen
tru sporirea eficienței producției in
dustriale. în unitățile cu rezultate 
QOîltixe.pot fi obținutp, în con
tinuare, realizări și măi. mari, iar 
în cele care au înregistrat restanțe

trebuie să se facă totul pentru lichî 
darea lor neintirziată, în așa fel c< 
pînă la sfîrșitul acestei luni, în în 
tîmpinarea zilei de 1 Mai, să se con 
semneze o îmbunătățire simțitoare 
realizării planului la producția fizici 
Cu toată claritatea și răspunde 
rea trebuie să se înțeleagă ci 
potrivit legii, precum și măsurilo 
luate recent de conducerea partidu 
lui. planul poate fi considera 
îndeplinit numai atunci cînd sar 
cinile la fiecare sortiment di 
structura sa au fost realizate inte 

grai. în cantități 
le fizice si la ni 
velul tehnico-cs 
litativ prevăzu 
Pentru aceasta, i 
fiecare întreprir. 
dere sînt necesa 
re măsuri hotărî 
te menite să asi 
gure valorificare 
deplină a future 
rezervelor intern 
— de la utiliza 
rea intensivă 
capacităților d 
producție, imbu 
nătățirea colabo 
rării între sectoa 
rele de producții 

pentru desfășurarea ritmică a proce 
sului tehnologic. pînă la întărire 
ordinii, disciplinei în muncă și res 
pectarea cu strictețe a normelor d 
calitate.

Factorii de răspundere din între
prinderi, centrale și ministere, comi
tetele județene, municipale și orășe
nești de partid trebuie să analizez; 
zilnic — pe produse șl grupe de pro 
duse — modul cum se realizează 
producția fizică, în strînsă concor
danță cu prevederile contractuali 
de ordin cantitativ și calitativ, să is 
toate măsurile pentru recuperare, 
grabnică a restanțelor. .Urmărire, 
realizării planului la producția fizică 
la toate sortimentele prevăzute, tre
buie să se facă sistematic, să duc* 
efectiv la rezolvarea operativă a pro
blemelor ce apar într-o unitate eco
nomică sau alta, pentru ca sarcinile 
de plan și angajamentele asumate in 
acest an hotărîtor al cincinalului la 
producția fizică să fie înfăptuite în 
întregime în fiecare zi și schimb de 
lucru, în fiecare decadă și lună, co
respunzător cerințelor și intereselos 
economiei naționale.

Pentru toate organizațiile de partid, pentru toate 
consiliile populare județene și comunale, pentru 

toți oamenii muncii din agricultură
SARCINA PRINCIPALĂ A ACESTOR ZILE

ACCELERAREA MAXIMĂ
A ÎNSÂMÎNȚĂRILOR, LA CEL 
MAI ÎNALT NIVEL CALITATIV!
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Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, si tovarășa Elena 
Ceaușescu. care, la invitația pre
ședintelui Statelor Unite ale Ame
ricii, Jimmy Carter, si a doamnei 
Rosalynn Carter. întreprind o vizită 
de stat în această tară, au sosit 
astăzi, ora 1.00. ora Bucurestiului — 
marți, ora 18.00. ora locală — pe te
ritoriul S.U.A.

Aeronava prezidențială a aterizat 
pe aerodromul bazei militare ..An
drews’* din apropierea capitalei Sta
telor Unite ale Americii. Pe două 
înalte catarge ce străjuiesc intrarea 
în pavilionul central al bazei flutură 
drapelele de stat ale României și 
Statelor Unite ale Americii.

Șeful Protocolului de Stat al 
S.U.A., Evan Dobolle, urcă în avion

și salută cordial pe președintele 
Nicolae Ceaușescu si pe tovarășa 
Elena Ceaușescu.

La scara avionului, președintele 
Nicolae Ceaușescu si tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt salutați cordial de 
Cyrus Vance, secretar de stat al 
S.U.A.. și de doamna Vance, care. în 
numele președintelui Statelor Unite 
ale Americii, Jimmy Carter, și al 
doamnei Rosalynn Carter, le urează 
un călduros bun sosit pe teritoriul 
S.U.A.

în întîmpinarea. președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu au venit, de ase
menea. George Vest, asistentul se
cretarului de stat pentru problemele 
europene. William Luers. adjunct 
al asistentului secretarului de stat

pentru problemele europene, general- 
maior Benjamin F. Starr jr„ coman
dantul bazei militare aeriene „An- 
drews". cu soția. Nicholas Andrews, 
director al serviciului pentru pro
bleme est-europene din Departa
mentul de Stat, ambasadorul S.U.A. 
la București, Rudolph Aggrey.

Erau, de asemenea, prezenți amba
sadorul României la Washington, Ni
colae M. Nicolae, ambasadorul Ion 
Datcu. reprezentant permanent al 
țăirii noastre la Organizația Națiuni
lor Unite.' membri ai Ambasadei ro
mâne în S.U.A. și ai misiunii Româ
niei pe lingă O.N U.

Șeful Protocolului de Stat al S.U.A 
invită pe președintele Nicolae 
Ceaușescu și pe tovarășa Elena 
Ceaușescu să ia loc în limuzina pre
zidențială, purtînd fanionul cu culo-

rile naționale ale României. De la 
aeroport pînă la reședința oficială, 
înalții oaspeți români au fost înso
țiți de secretarul de stat american 
și soția sa.

Coloana de mașini, escortată de 
motocicliști. pătrunde pe bulevardele 
și străzile frumoasei capitale a Sta
telor Unite. Washington, a cărei pia
tră de temelie a fost pusă. în mod 
simbolic, la trei secole după debarca
rea lui Cristofor Colnmb pe această 
parte a Atlanticului.

La 18,30, ora locală, coloana ofi
cială sosește la Blair House — edi
ficiu situat lingă Casa Albă, 
care a fost rezervat drept reședință 
înalților soli ai poporului român pe 
durata vizitei lor de stat în Statele 
Unite ale Americii.

Vorbeam la telefon cu 
mama într-o zi. E nu știu 
cum, apăsător, cînd co
munici cu mama prin in
termediul telefonului. Ți 
se strînge inima cînd tu, 
puști cărunt, vorbești la 
telefon cu ea. care este la 
spital.

— Și unde ești tu a- 
cuma, fiule?

— Acasă — răspunsesem 
eu. Acasă, mămico...

— Unde acasă? — a în
trebat ea. atunci, dintr-un 
spital aflat la 500 km de 
fiul pe care și l-ar fi do
rit cit mai aproape.

De atunci, după acea 
replică oarecum suspen
dată, am rămas — copil 
cărunt — cu această în
trebare : unde ești tu, in
tr-adevăr, acasă, fiule ? 
Și de atunci îmi tot repet 
întrebarea. Mai ales pen
tru că îl știu pe scriitorul 
secui renumit care a scris 
odată, undeva, această 
frază : „De aceea trăim 
pe pămint, ca să fim un
deva acasă". Frumoasă și 
memorabilă spusă. In
tr-adevăr, ce înseamnă 
noțiunea acasă ? Și cum 
se determină ea din punct 
de vedere geografic ?

îmi amintesc că în co
pilărie, între cele două 
războaie, pentru părinții 
mei a merge acasă în
semna a merge în valea 
Tîrnavei Mici sau a Ni- 
rajului — deci in satul 
de naștere. Oare acasă 
înseamnă, chiar dacă tră
iești decenii departe de 
el, numai locul unde ai 
văzut lumina zilei? Fiind
că, atunci, este foarte 
simplu. M-am născut la 
Cluj. Dar mi-amintesc că 
in casa de proletar in
dustrial a tatălui meu,

satul, unde s-â născut și 
pe care a fost silit să-l 
părăsească era învăluit 
într-o dureroasă nostal
gie. Părinții și-au părăsit 
locul de naștere pentru 
că, după secole de agri
cultură, s-a terminat pă- 
mîntul. S-a terminat, ca 
pîinea. într-o zi n-a mai 
fost. Și atunci ei (mama 
la vîrsta de 9 ani !) au 
venit la oraș și s-au an

lectiv de muncă, un mă
nunchi de oameni care 
îmi oferă certitudini. Fac 
o muncă despre care știu 
că are un rost. Că slu
jește o cauză comună. 
Ba am chiar un senti
ment mișcător : că națio
nalitatea mea are nevoie 
de dăruirea mea... Deci, 
de Capitală, unde m-am 
mutat abia de opt ani, 
mă leagă mii de fire. Mă

Un sentiment 
curat ca lacrima 

însemnări de HUSZAR Sandor

gajat slugi. Iar cînd la 
sosirea primăverii tata 
s-a uitat în zări și și-a a- 
mintit că nu a fost acasă 
de mult, a și oftat o țiră. 
Atunci, durerea aceea nu 
a fost pricinuită doar de 
despărțirea de locul natal, 
în acel oftat adînc era 
durerea unei vieți pierdu
te, a unui fel de a trăi ca 
al strămoșilor din veac.

în acest context, eu 
n-am de ce regreta ora
șul în care m-am născut. 
Deși el m-a crescut, mi-a 
dat meserie, mi-a desco
perit chemarea. Dar m-a 
și decepționat, m-a și lo
vit. Ce să mai vorbim, 
nu am nostalgia lui. Nici 
satul strămoșesc nu mă 
atrage. Munca pe care o 
fac mă preocupă zi și 
noapte. Știu că dau sens 
lucrurilor. Dau viată ide
ilor. Trăiesc într-un co

leagă prietenii. Idei și 
experiențe. Mă leagă vii
torul. Și primăvara este 
foarte frumoasă la Bucu
rești. Deși — de ce să 
nu fiu sincer — am mai 
petrecut primăveri fru
moase și în alte părți.

La Săvinești, de exem
plu. în Moldova. Am 
trăit acolo o primăvară 
cînd așezarea și combi
natul chimic, și totul îm
prejur. au început să ră
sară din pămint. ca ciu
percile. Era o primăvară 
de neuitat. Amintirea ei 
o păstrez printr-o piesă 
scrisă de mine. Prin nu
vele cu care mă prezint 
în fața viitorului. La Să
vinești nu sînt „acasă", 
dar fără Săvinești mă 
simt mai sărac. La Săvi
nești nu pot să renunț. A 
intrat în cărțile mele, in 
viața mea. Deși n-am gă

sit acolo nimic din trecu
tul meu. am găsit oa
meni, suflete din sufletul 
meu. Oameni care au 
luat ființă în cărțile 
mele.

Dar cred că m-am în
depărtat de subiect Că 
doar eu îmi caut un anu
me loc în tara asta de 
care să mă leg prin acest 
cuvînt : acasă. Umblînd 
prin tară, ori de cite ori 
m-am oprit undeva, mi-am 
spus : ei. ce n-as da să 
am o căsuță aici. La 
Odorheiu Secuiesc, bună-» 
oară. Sau la Covasna. 
Unde e liniște. Unde sînt 
copaci si păduri, unde 
este iarbă si unde lumea 
încă nu-i crescută la di
mensiuni de necuprins. 
Dar nu mă pot lăsa furat 
de acest prematur senti
ment al bătrînetii. îmi 
repet ca un slogan un 
titlu de piesă care mi-a 
rămas drept deviză : co
pacii mor în picioare... 
Trebuie să-mi mărturi
sesc că chiar si căutarea 
locului de baștină este 
unul dintre semnele bătrî
netii. care trebuie respin
se. Pentru că mai am 
mult de lucru si multe de 
făcut în această singură 
viată si nu am timp de 
nostalgii...

Dar oare într-adevăr 
— sincer 1 — orașul meu 
natal nu mă atrage ? Ba 
da. Ce altceva ar putea 
fi sentimentul acela ele
mentar care-mi domină 
sufletul ? Nu dorul de 
turnuri si bulevarde. Tur
nurile si bulevardele 
le-am cunoscut mult mai
(Continuare 
in pag. a IlI-aț
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FAPTUL;
DIVERS!
Dintr-un foc! I

Se dă semnalul de avertizare. 
Toți cei din jur aleargă spre 
adăposturi. Peste văi se aude un 
strigăt prelung : „Ardee !“ În
cepe numărătoarea inversă : 5,
4, 3, 2, 1... Intr-o fracțiune de 
secundă scinteia electrică de
clanșează o puternică explozie, 
care aruncă in aer un munte 
de piatră cit ar încăpea intr-un 
tren cu... 30 000 de vagoane !

Așa a debutat, zilele acestea, 
noua metodă pe care o aplică 
minerii de la una din carierele 
constănțene de extragere a cal
carului pentru înălțarea mari
lor obiective industriale din a- 
ceastă parte a țării.

Mîna si...9 
ierburile

Iuliu Medeșan, in virstă de a- 
proape 90 de ani. din Dumbrava 
(Satu Mare) a căzut peste o plită 
încinsă. Cu arsuri grave la o 
mină, a fost dus de urgență la 
spital, unde s-a ajuns la conclu
zia că singura alternativă de 
salvare, la o asemenea virstă, 
era amputarea miinii. Aflînd a- 
ceastă veste, soția lui moș Iuliu, 
nana Maria, o bătrinică iute ca 
prisnelul, l-a adus acasă să-l 
vindece ea pe „omul ei", 
nu cu descintece sau leacuri 
băbești. A cules plante tămă
duitoare, cunoscute din moși- 
strămoși. i-a oblojit rana de la 
mîna bătrinului și durerea i-a 
fost parcă luată cu... mina. Cine 
nu crede, să meargă să-l vadă 
'.ucrind acum, complet vindecat, 
:a și cind nimic nu s-ar fi in- 
fimplat. Fapt care ne arată din 
nou că trebuie să se acorde 
toată atenția și medicinei popu
lare !

Ajuns 
din urmă

Cind a apărut in pragul casei 
mei cetățene din Alba lulia, ne
cunoscutul a făcut o impresie 
foarte bună : „Sint un func
ționar cu inalte răspunderi 
i mă aflu aici in delegație'' 
- i-a spus el gazdei la ușa că- 
■eia bătuse. I-a fluturat prin 
ața ochilor și un soi de legiti- 
nație. După care a fost poftit in 
■asă : „Numai două-trei zile — 

spus el — pină o să găsesc un 
oc la hotel". Imediat cum a ră- 
nas singur in casă, „delegatul" 
: 'înșfăcat butelia de aragaz a 
•azdei și a pornit in graba mare 
u ea in spinare. Dar a fost 
>rins din urmă de miliție. „De- 
egatul" se numește loan Mihăi- 
escu din satul Lancrăm (Alba), 
ndivid care a mai fost trimis 
i altădată de tribunal... cu 
lelegație autentică să ispășeas
că păcate similare.

Soră vitregă
Odată cu hotărirea pe care 
luat-o, de bunăvoie și nc- 

ilită de nimeni, de a deveni 
oră medicală. Marghioala Chi- 
ica și-a asumat, implicit, o 
tare răspundere morală pentru 
rija și ocrotirea sănătății seme
ților. Iată insă că sora medica- 
I s-a dovedit o soră... vitregă, 
n loc să-și vadă de treburile ei. 
-a apucat să întrerupă cursul 
.ormal al sarcinii, adică să 
urme firul unei vieți înainte de 

vedea lumina lumii. De unde 
l indignarea sutelor de oameni 
rezenți la procesul care a avut 
>c zilele trecute la Șantierul 
aval din Galați. Marghioala 
Ihirica a fost condamnată la 
’oi ani și jumătate, cu execu- 
area pedepsei la locul de 
luncă.
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SITUAȚIA LA ZI
9

Ministerul Agriculturii a furnizat date din care re
zultă următoarea situație in ziua de 11 aprilie :

• 834 000 HECTARE au fost însămînțate cu diferite 
culturi în întreaga țară.

• JUDEȚELE TIMIȘ, COVASNA, MURES, CLUJ, 
ARAD, SATU MARE, BIHOR, SIBIU, BISTRIȚA- 
NĂSĂUD se situează în frunte, însămînțînd 30—38 
la sută din suprafețele prevăzute.

• SFECLA DE ZAHĂR a fost semănată pe 68 la 
sută din suprafața planificată, această lucrare fi
ind încheiată în 12 județe.

• FLOAREA-SOARELUI a fost însămînțată pe mai 
bine de 25 la sută din suprafața stabilită (semă
natul acestei culturi s-a terminat în cooperati
vele agricole din județul Arad și se apropie de 
sfîrșit în cele din județele Bihor și Timiș).

• SEMĂNATUL PORUMBULUI a început în 9 județe.

In toata tara.
PUTERNICĂ MOBILIZARE 

A FORȚELOR
DOLJ ; Activiști, 

specialiști, 
cooperatori 

și mecanizatori - 
cu toții pe cîmp 

„La pregătirea terenului — în 
două schimburi ! La semănat — 
întreaga zi-lumină !“ — acesta este 
cuvintul de ordine in agricultura 
județului Dolj. Sub directa îndru
mare si coordonare a comitetului 
județean de partid s-au initiat mă
suri care să ducă la impulsionarea 
ritmului de lucru, astfel incit în 
două zile să se incheie insămința- 
rea sfeclei de zahăr și a florii- 
soarelui. Comandamentul județean 
pentru agricultură a hotărit ca toți 
activiștii de partid să îndrume di
rect și nemijlocit activitatea pe 
ogoare. Specialiștii din unități, că
rora li s-au alăturat și cei de la 
organele agricole județene, contro
lează permanent umiditatea solului 
și, in funcție de aceasta, dirijează 
semănătorile. astfel incit acestea 
să fie folosite judicios și eficient. 
Pe ansamblul județului, sfecla de' 
zahăr a fost însărftînțată Pe 60 la 
sută din suprafața planificată, iar 
flohrea-soarelui — pe mai bine de 
20 la sută. Printre unitățile agri
cole mai avansate la aceste lucrări 
se numără cele din consiliile in- 
tercooperatiste Catane. Ghidici, Mo- 
țăței, Băilești și Măccșu de Jos. 
(Nicolae Băbălău).

COVASNA;
în schimburi 

prelungite 
și de noapte 

în toate cooperativele agricole 
de producție din județul Covasna 
se lucrează intens la semănatul 
culturilor din prima epocă și plan-

9
tarea cartofilor. Toți activiștii co
mitetului județean de partid, spe
cialiștii și cadrele de conducere de 
la direcția agricolă județeană au 
fost repartizați la cite o co
operativă, .unde acordă sprijinul 
necesar în organizarea muncii, re
zolvă operativ diferite probleme 
legate de bunul mers al campaniei 
de însămințări. De asemenea, pen
tru mărirea ritmului zilnic de în- 
sămînțare s-au organizat schimburi 
prelungite în toate cooperativele 
județului. La cooperativele agri
cole Cernat, Tîrgu Secuiesc. Arcuș, 
Tamașfalău, Sînzieni, Chichiș, Bra- 
teș, Bodoc și altele se muncește și 
noaptea. Toate aceste măsuri au 
permis ca viteza zilnică la semănat 
să crească de la o zi la alta cu 
peste 1 000 de hectare. (Tomori 
Gezâ).

VRANCEA : Viteza 
de lucru s-a dublat 
în județul Vrancea se desfășoară 

acum intr-un ritm susținut lucră
rile din actuala campanie de pri
măvară. Pentru recuperarea grab
nică a restanțelor și aducerea lu
crărilor la zi, sub îndrumarea di
rectă a comandamentelor județean 
și comunale, în fiecare unitate au 
fost luate măsuri suplimentare de 
organizare a activității, care să 
contribuie la mai buna folosire a 
mașinilor și utilajelor, a fiecărei 
ore de muncă. Viteza de lucru la 
pregătirea terenului și semănatul 
sfeclei de zahăr aproape s-a du
blat. față de ritmul atins anterior. 
La efectivul de mecanizatori s-au 
adăugat și formațiile constituite 
din mecanici de la atelierele 
S.M.A. și țărani cooperatori ates
tați la examenul de conducere a 
tractorului. A inceput și semăna
tul florii-soarelui. Cele mai mari 
suprafețe au fost însămînțate în 
cooperativele agricole de producție 
Mărășești. Ciorăști, Nănești, Tătă- 
ranu. (Dan Drăgulescu).

VREMEA PRIELNICĂ PERMITE INTENSIFICAREA DIN PLIN A CAMPANIEI AGRICOLE.

RECUPERAREA TUTUROR RĂMlNERILOR IN URMĂ LA SEMĂNAT ESTE ACUM SARCINA PRIMORDIALĂ!
* /

CERINȚA PRACTICĂ ESTE SĂ SE ASIGURE REALIZAREA UNUI RITM ZILNIC DE 300000 - 320000 
HECTARE, CU RESPECTAREA RIGUROASĂ A CELOR MAI ÎNALTE EXIGENȚE CALITATIVE

Organele și organizațiile de partid, consiliile populare au datoria de a mobiliza pe toți 
mecanizatorii, toate forțele satelor la semănat. Orice activități colaterale trebuie imediat întrerupte 
și aminate — nimic să nu sustragă pe oamenii ogoarelor de la obligația lor fundamentală: 
ÎNCHEIEREA NElNTlRZIATĂ A iNSĂMlNȚĂRILOR

Care este stadiul concret al lucrărilor?
Ancheta „Scinteii66

în județul Timiș s-au încheiat în- 
săm în țarea sfeclei de zahăr, inului 
pentru ulei, plantelor furajere, pre
cum și plantarea cartofilor. De luni, 
10 aprilie, a început semănatul po
rumbului în toate unitățile agricole 
de stat și cooperatiste. După cum ne 
spune tovarășul Ioan Gheorghiu, di
rectorul direcției agricole județene, 
comandamentul județean de coordo
nare a lucrărilor agricole a stabilit 
ca termene limită pentru încheierea 
insămînțării porumbului data de 20 
aprilie în zonele de șes și imediat 
după aceea in cele colinare. Am con
semnat cîteva din măsurile adopta
te pentru sporirea ritmului la semă
nat :

• Activiștii comitetului județean 
de partid și specialiștii organelor a- 
gricole județene sint repartizați pe 
consilii intercooperatiste și unități 
productive unde acordă sprijin in or
ganizarea și desfășurarea muncii.

• Pentru constituirea schimbului 
doi la peste 600 de tractoare, sint 
mobilizați toți mecanicii din atelie
rele secțiilor de mecanizare, coope
ratorii și cadrele de conducere din 
unitățile agricole pregătiți pentru 
mînuirea tractorului, precum și 
muncitori din întreprinderi indus
triale.

• La toate cele 700 de semănă
tori SPC-6, pregătite pentru semă
natul porumbului, au fost adăugate 
încă două secții, ceea ce permite 
realizarea unei viteze zilnice de 7 700 
ha, superioară celei stabilite inițial.

Secvențe de lucru de pe ogoarele timișene : 1) pregătirea terenului pentru semănatul porumbului Ia C.A.P. Pesac ; 2) pe terenurile C.A.P. Lenauheim insămin- 
țarea porumbului este in toi, inginerul șef al cooperativei, Vasile Nimara, și directorul S.M.A. Gottlob, Andrei Dzamba, controlind cu strictețe calitatea lucrărilor 

) Fotografii ; A. Papadiuc

în județul Timiș
• Programul de lucru la semă

nat : de la ora 5 dimineața pină 
seara la ora 20.

L-am însoțit pe tovarășul Nicolae 
Doggendorf, directorul Trustului 
S.M.A., prin mai multe unități agri
cole pentru a vedea cum se acțio
nează concret pentru înfăptuirea a- 
cestor măsuri. Facem un prim po
pas pe terenurile cooperativei agri
cole Topolovățu Mare, unitate care 
a început prima din județ însămîn- 
țarea porumbului. în cîmp, lingă se
mănători, îl găsim pe tovarășul Ion 
Josu, președintele cooperativei. 
„Ne-am convins că la porumbul se
mănat mai de timpuriu se obține 
un spor de recoltă. Anul acesta am 
inceput semănatul pe ’4 aprilie și ac
ționăm cu toate forțele ca pină pe 
15 aprilie să-l încheiem".

Și în alte locuri ne-am convins că 
se acționează cu răspundere pen
tru sporirea ritmului de lucru. în 
comuna Lovrin. prin organizarea 
schimbului doi la pregătirea tere
nului și mărirea duratei de se
mănat de la 10 ore la 15 ore pe zi, 
graficele de lucru au fost modificate 
în sensul creșterii vitezei la semănat, 
în acest fel, cele cinci unități agri
cole de pe raza comunei vor ter
mina semănatul porumbului cel tîr- 
ziu la 19 aprilie.

Nu peste tot însă timpul este 
folosit din plin. La cooperativa a- 
gricolă Pesac, semănatul porumbu
lui nu începuse la toate cele trei 
ferme, deși condițiile de lucru — 
excelente — erau aceleași.

Pe scurt, despre două inițiative

URMAȚI-LE EXEMPLUL: în foto
grafie — secretarul comitetului comu
nal de partid și primarul comunei Le- 
nauheim, tovarășul loan Bota. Acesta, 
împreună cu alți lucrători din 
cooperativă lucrează pe tractoare 
cînd mecanizatorii servesc masa.

în atenția forurilor
Multe stațiuni de mecanizare a a- 

griculturii din județ — printre care 
Boldur, Buziaș, Cărpiniș, Cenei, Du- 
deștii Vechi, Gâvojdia, Peciu Nou — 
au in stoc cantități mici de motori
nă, care nu le ajung decit pentru o 
zi-două de lucru. Trustul județean 
al stațiunilor de mecanizare a luat 
măsura de a redistribui motorina de 
la stațiunile ce au cantități mai 
mari la cele cărora nu le ajunge. 
Este o măsură provizorie, dar aceas
ta nu rezolvă situația. Pentru ca în

BRAVO MECANIZATORULUI 
FRANCISC RICK ! Zilnic, el însă- 
mințează cu porumb 20 de hectare, 
față de 11 hectare stabilite in grafic. 
Cum ? „Totul este să începi lucrul 
cind se ivesc zorile și să-l închei cind 
se întunecă...".

agricole de resort
județul Timiș semănatul porumbului 
să se încheie la termenul stabilit 
este necesar ca Ministerul Agricul
turii să analizeze posibilitatea asi
gurării in avans a cantităților de 
motorină repartizate pe luna aprilie 
stațiunilor de mecanizare a agricul
turii din județ, astfel ca lucrările 
să se desfășoare intens, acum cînd 
timpul este favorabil.

Aurel PAPADIUC 
Cezar IOANA

„încă
in rînd!“ I
Si-n curînd...
•
— Lasă, mă, că fac eu cinste, 
'ă mai vină un rind ! — a co- 
landat Vasile Ioniță.
— Ba eu mai dau un rind — 
a răspuns Victor Grosu. Alt
ei mă supăr rău de tot.
După ce au mai comandat 
te „un rind" și încă unul, cei 
ai s-au... supărat cu adevărat 
nul pe altul, au început să se 
zrte. iar de la ceartă _ s-au 
lat la bătaie. Pină să sară să-i 
șspartă cei prezenți in mo- 
.entul acela in bufetul din co
ana Dorobanțu, județul Ialo- 
lița, Vasile Ioniță a și scos 
ițitul... Victor Grosu a ajuns 
i stare gravă la spitalul din 
ilărași, iar Vasile Ioniță — in 
•■estul miliției.

[n rate 
si integral
Neincăpătoare devenise sala 
iminului cultural din satul 
iutura, județul Dolj. Avea 
c procesul intentat lui Ion 
irbu, fost gestionar la ma- 
izinul pentru desfacerea pro- 
iselor metalo-chimice din 
imună. Ascultind rechizitoriul, 
•lor prezenți nu le vine să 
•eadă. Întrebarea pe care 
-o pun : „Cum a fost oare 
isibil așa ceva ?“ Răspun- 
il se afla in actul de apu-zare : 
istul gestionar se „specializa- 
•“ în întocmirea de contracte 
stive pentru cumpărarea de 
ărfuri cu plata in rate. Măr
iri de mii, de zeci de mii de 
i. Contracte peste contracte, 
ite peste rate. Toate ticluite, 
ăsluite. Sume mari însușite. 
Irește, tot in rate. Numai răs- 
dta pentru infracțiunile să- 
rșite va fi suportată... integral.

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
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„Scinteii"

Mai multă grijă 
pentru bunurile 

obștești!
De la Direcția gene

rală pentru agricul
tură și industrie ali
mentară a județului 
Neamț am primit ur
mătorul răspuns la o 
sesizare a cooperato
rului Ion Axinte, 
membru al comisiei de 
revizie a C.A.P. Ză- 
nești, referitoare la 
neglijențe în păstra
rea și folosirea utila
jelor de irigat. „Cele 
semnalate în scrisoare, 
privind lipsurile de la 
stația de pompare, 
sint în parte adevă
rate. Pină la 10 aprilie 
a.c. stația și utilajele 
vor fi puse în stare 
de funcțiune. Pagubele 
produse vor fi recupe
rate de unitate de la 
cei vinovați de pro
ducerea stricăciunii, 
după descoperirea a- 
cestora".

Scrisoarea a fost 
cercetată de ing. Ma- 
rica Vasile din cadrul 
D.G.A.I.A. — Neamț și 
Popescu Marin — ing. 
șef la Trustul S.M.A. 
Neamț. Semnează di
rector general. ing. 
Dorin Georgescu și in
giner principal, Vasile 
Marica.

Cu alte cuvinte, 
prinde orbul, scoate-i 
ochii, întrucît din răs
puns rezultă că numai 
„persoanele neidenti
ficate" poartă răspun
derea pentru lipsa gri
jii față de bunurile 
obștești, în rest totul 

fiind în regulă. Răs
punsul rămine, după 
cum vom vedea,' dator 
la unele întrebări din 
scrisoare, ca și la pre
vederi ale Hotăririi 
C.C. al P.C.R. și ale 
Legii privind solu
ționarea scrisorilor oa
menilor muncii, care 
conțin obligații pre
cise în legătură cu 
modul de rezolva
re a problemelor se
sizate, măsurile și 
răspunderile stabilite, 
concluziile trase pen
tru ca faptele să nu 
se mai repete.

Prin februarie 1976, 
se sublinia în scri
soare, comisia de re
vizie a efectuat unele 
controale, printre care 
și la sistemul de iri
gare care a fost dat 
in folosință în 1970 și 
a costat mai bine de 
2 milioane lei. Comi
sia a constatat atunci 
că geamurile con
strucției erau sparte, 
lipseau 3 manometre, 
întrerupătoarele elec
trice nu mai exis
tau... în acest an, co
misia de revizie a mai 
făcut încă două con
troale la instalațiile 
respective și iată ce 
a constatat : ușile ca
sei de pompe deschi
se, motoarele șl între
rupătoarele desfăcute, 
țevile și aripile tron
soanelor — aruncate 
pretutindeni. Două mo- 
topompe erau fără mo
toare. Din nou comisia 
a sesizat conducerea 
C.A.P. asupra situației 
constatate și i s-a 
arătat un proces ver
bal, datînd de la 20 

februarie 1974. de pre
dare a întregului sis
tem de irigare către 
S.M.A. Podoleni. Oare 
pe directorul S.M.A. 
nu-1 doare că s-au dis
trus atîtea bunuri ?

Iată de ce considerăm 
că cercetările, sau mai 
bine zis măsurile, con
cluziile nu sint satis
făcătoare, motiv pentru 
care solicităm un nou 
răspuns, din care să re
zulte eficienta măsuri
lor adoptate, mai ului
tă grijă fată de bu
nurile obștești.

Măsuri ferme 
pentru puritatea 

rîului Buzău
Cititorul nostru Bra- 

tu N. Ene din comu
na Rîmnicele. județul 
Brăila, arăta, intr-o 
sesizare trimisă ..Scin
teii", că unele unități 
agricole poluează apele 
riului Buzău, iar cei 
vinovați nu sînt trași 
la răspundere. El pro
punea ca la com
plexele de creștere a 
animalelor să se ame
najeze bazine pentru 
stringerea reziduurilor, 
iar toamna. înainte de 
a se face arăturile, a- 
cestea să fie împrăș
tiate pe cîmp. Apele 
rîului ar fi ferite de 
poluare și s-ar asigura 
recolte mai mari prin 
administrarea de în
grășăminte naturale.

Comitetul județean 

Brăila al P.C.R. ne-a 
trimis un referat. în
tocmit de tov. ing. 
Virgil Crișan. vicepre
ședinte al consiliului 
popular județean, care 
confirmă temeinicia 
sesizării. Datorită dez
voltării industriei și 
complexelor zooteh
nice în amonte de ju
dețul Brăila, în spe
cial în municipiul Bu
zău, se afirmă în re
ferat, calitatea apei 
riului Buzău, cu toate 
măsurile luate de 
epurare a deversări
lor, s-a diminuat in 
ultimii ani. in special 
în perioadele de se
cetă prelungită, cînd 
debitul acestuia este 
foarte mic.

Pentru îmbunătăți
rea calității apei riu
lui. comitetul executiv 
al consiliului popular 
județean a intervenit 
atît la Consiliul națio
nal al apelor, cit și la 
Consiliul popular ju
dețean Buzău, pentru 
a se organiza la un 
nivel corespunzător 
controlul asupra epu
rării apelor din a- 
monte. în prezent, se 
execută pe riul Buzău, 
la Siriu, un mare ba
raj care va regulariza 
debitele ; în acest an 
vor intra în execuție 
și alte lucrări menite 
să contribuie la regu
larizarea rîului atît în 
județul Brăila, cit și 
în județul Buzău, ceea 
ce va îmbunătăți in 
special parametrii can
titativi ai apelor rîu
lui.

Referindu-se la pro
punerea făcută de ci
titorul nostru, sîntem 
informați că, experi
mental, începînd cu 

acest an, la unele stații 
pentru complexele de 
porci, dintre care și 
cîteva de pe riul Bu
zău. reziduurile vor fi 
folosite ca îngrășă
minte naturale în 
agricultură.

Ar fi fost de dorit 

Concis, la obiect
Regionala de căi ferate Galati (ca răspuns la 

sesizarea cetățeanului Ion Popa din Buzău, str. 
Saturn nr. 25) :

Intr-adevăr, lucrările de modificare a pasa
relei peste liniile C.F. din stația Buzău, cartie
rul Poșta, stînjenesc circulația pietonală. S-a 
analizat. împreună cu constructorul, stadiul lu
crării și a rezultat că accesul pietonilor va fi 
deschis foarte curind. Au fost stabilite măsuri 
pentru realizarea tuturor lucrărilor. inclusiv 
montarea balustradelor, acordîndu-se lotului res
pectiv materialele, utilajele și forța de muncă 
necesare.

Centrala industriei articolelor casnice. Scrisoa
rea cetățeanului Sandu Costică din Tg. Jiu a 
fost prelucrată cu cei care răspund la Întreprin
derea INOX București de asamblarea apara
tului de ras. luîndu-se măsuri pentru întărirea 
controlului de calitate la operația respectivă, 
în așa fel ca pe viitor să fie înlăturată apariția 
defecțiunii semnalate. De asemenea, s-au luat 
in considerare sugestiile reclamantului și se stu
diază aplicarea lor în producție.

U.J.C.C. Arad. în urma verificărilor făcute se 
desprinde faptul că lipseau unele mărfuri — 
sape, brăzdare pentru plug, necesare in zona 
de deal și de munte, îngrășăminte chimice etc. 
— reclamate de locuitorul Petru Toader din 
comuna Ignești. în urma măsurilor luate, maga
zinul sătesc a fost aprovizionat corespunzător, in 
raport cu cerințele cumpărătorilor.

Consiliul popular al județului Bacău (ca răs
puns la scrisoarea locuitorului Alecu Boghean, 
din comuna Găiceana) : Din lipsă de forță de 
muncă a unităților prestatoare de servicii, dis
pensarul uman din comună nu a putut fi repa
rat în cursul anului trecut. în acest an s-a in
ceput repararea acestuia si urmează a fi redat 
circuitului sanitar în luna aprilie 1978.

Consiliul popular județean Ialomița. Petit io- 
narii, un grup de cetățeni din comuna Dor Mă
runt, satul Dilha, au dreptate. în consecință, di
recția județeană de drumuri și poduri a reparti
zat 1 000 tone balast și un autogreder pentru re
pararea drumului ce leagă satul de șoseaua 
București — Fetești. Consiliul popular comunal 
s-a angajat ca prin contribuția in muncă a lo
cuitorilor să descarce și să transporte materialul 
□ietros din stația C.F.R. Dragoș Vodă pe dru
mul respectiv.

Neculai ROȘCA

ca răspunsul să con
țină și unele aspecte 
autocritice referitoare 
la carențele existente 
pe acest tărim in ju
dețul Brăila. Nu de 
alta, dar e greu de 
crezut că numai veci
nii ar fi de vină.

DE LA
Casa de Economii și Consem- 

națiuni face cunoscut că la 24 
aprilie a.c. vor avea loc în Ca
pitală, in sala Casei de cultură 
„Petofi Săndor", din str. Zalo- 
mit nr. 6, la ora 16,30, trage
rile la sorți pentru trimestrul I 
în vederea atribuirii cîștl- 
gurilor la libretele de economii 
pentru turism, la libretele de e- 
conomii pentru construirea de 
locuințe și la libretele de econo-

C.E.C.
mii cu cîștiguri în materiale de 
construcție.

Cu acest prilej, Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni va acor
da numeroase cîștiguri în bani, 
în obiecte și în excursii în stră
inătate.

Tragerile la sorți fiind publi
ce, toți cei interesați sînt invi
tați să participe la efectuarea 
acestora.

Și spălătoriile au nevoie 
de... săpuneală

De ani de zile, plo
ieșteanul nu are asi
gurat un serviciu cît 
de cît corespunzător 
pentru spălarea lenje
riei. pentru curățatul 
îmbrăcămintei. Și tot 
de ani de zile nu se 
întreprinde nimic in 
acest scop. Secția de 
spălătorie, curățătorie 
și vopsitorie din Plo
iești continuă să ră- 
mină un copil vitreg 
al cooperației mește
șugărești din localita
te. Oare nu sînt soli
citate aceste servicii ?

Fată de acum cinci 
ani. ca să luăm o pe
rioadă mai scurtă, ce
rințele in acest do
meniu au crescut de 
mai bine de două ori. 
Cu toate acestea, cen
trele de primire-pre- 
dare a rufăriei. a îm
brăcămintei au rămas 
cam aceleași. La uni
tatea nr. 40. din vestul 
orașului. organizarea 
muncii si disciplina de 
producție lasă de do
rit. Aici, de ani si ani 
de zile se tot vorbește 
de îmbunătățirea pro

ceselor tehnologice, dar 
vorbe au rămas și 
pină astăzi. Mult prea 
dese sînt asa-zisele 
„opriri accidentale", 
cînd din cauza lipsei 
de apă. cînd a aburu
lui. cind a combustibi
lului. Și în timpul a- 
cestor opriri, care du
rează de la 1 la 3 luni, 
gospodinele nu au unde 
să-și dea rufele la 
spălat. Iar atunci cind, 
în sfîrșit, vin și le 
dau, mai repede de 
15 zile nu le pot 
avea înapoi. Și a- 
ceasta la serviciile nu
mite de „urgentă", 
unde se percepe și ta
riful respectiv. La ta
riful obișnuit, primești 
rufele înapoi si după 
40 de zile ! Dar să zi
cem că ai răbdare și 
aștepți chiar 40 de zile, 
doar-doar vei avea 
parte de un serviciu 
de calitate. Da’ de 
unde ! Reclamatiile 
curg cu duiumul și in 
privința spălatului și 
a călcatului rufăriei. 
în unele cazuri, poți 
să juri că fierul de 

călcat n-a atins haina 
sau cearșaful respec
tiv. Un client ne arăta 
cum un costum adus 
la curățat l-a primit 
înapoi botit cu nastu
rii topiți și lipiți straș
nic de stofă.

Toate aceste semna
le critice la adresa 
cooperației meșteșugă
rești ploieștene au fă
cut obiectul unor in
vestigații si analize la 
fata locului ale repre
zentanților UCECOM 
si ai altor organisme 
de control. Așadar, nu 
se poate spune că pro
blemele nu sint cunos
cute si de conducerea 
U.J.C.M. Prahova. A- 
tunci de ce nu se iau 
măsuri ? O întrebare 
la care locuitorii ora
șului sint pe deplin 
îndreptățiți să pri
mească un răspuns 
care să garanteze că 
se va trece de la vorbe 
la fapte.

Constantin 
CAPRARU 
corespondentul 
„Scinteii"_______ 1
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Ca prilejul căfâtoriel spre Sili,, telegrame 
ile la honliil awonuliii prezidențial

Tovarășului JÂNOS KÂDÂR
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar 

Tovarășului PÂL LOSONCZI 
Președintele Consiliului Prezidențial 

al Republicii Populare Ungare
BUDAPESTA 

Survolînd teritoriul Republicii Populare Ungare, îmi este plăcut să vă 
adresez dumneavoastră și poporului ungar prieten un cordial salut tovără
șesc și urarea de a obține noi succese în dezvoltarea economico-socială a 
țării, in construcția noii orînduiri.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre 
partidele și țările noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă, în toate do
meniile, in interesul ambelor popoare, al cauzei socialismului și păcii 
in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

Delegația de prietenie 
din R. P. Chineză 
a vizitat județele 

Sibiu și Alba
Delegația 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 cu străinătatea, 
membru al Comitetului Permanent al 
Consiliului Național al Conferinței 
Politice Consultative a Poporului 
Chinez, care se află în vizită în tara 
noastră, a fost luni si marți oaspe
tele județelor Sibiu si Alba. Cu acest 
prilej, membrii delegației chineze au 
avut întrevederi cu Vasile Bărbulet, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Sibiu al P.C.R.. președintele 
consiliului popular județean, și cu 
George Homoștean. prim-secretar al 
Comitetului județean Alba al P.C.R.. 
președintele consiliului popular jude
țean.

Oaspeții au vizitat orașul Sibiu, 
întreprinderea textilă din Cisnădie. 
întreprinderea de porțelan din Alba 
Iulia și Muzeul Unirii, precum și alte 
obiective culturale și turistice din 
cele două județe.

(Agerpres)

Semnarea protocolului privind dezvoltarea 
colaborării și cooperării în domeniul 
energeticii dintre România și fgipt

în urma tratativelor care au avut 
loc la București între delegațiile e- 
conomice guvernamentale română și 
egipteană, marți dimineața, Gheor- 
ghe Oprea, prim viceprim-ministru 
al guvernului, și Ahmed Sultan, vi
ceprim-ministru, ministrul electrici
tății, au semnat Protocolul privind 
dezvoltarea colaborării și cooperării 
în domeniul energeticii dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Arabă Egipt.

Au fost semnate, de asemenea, 
un contract între întreprinderea ro
mânească de comerț exterior „Rom- 
energo” și Autoritatea de electri
ficări rurale, pentru electrificarea

satelor din mai multe zone ale Re
publicii Arabe Egipt, precum și un 
acord privind cooperarea in execu
tarea unor lucrări destinate irigați
ilor din această țară.

La semnare au participat Tranda
fir Cocîrlă, ministrul energiei elec
trice, Nicolae Ștefan, prim-adjunct 
al ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
Cornel Pacoste, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, membrii ce
lor două delegații.

A fost prezent Hassan Abdel Aal 
Nayel, ambasadorul R.A. Egipt la 
București.

(Agerpres)

Vicepreședintele Republicii Guineea Ecuatorială 
a părăsit Capitala

Explorarea spațiului 
cosmic - in slujba 

progresului general

Domnului dr. RUDOLF KIRCHSCHLAEGER
Președintele federal al Republicii Austria

VIENA
Survolînd teritoriul Republicii Austria, am deosebita plăcere să vă 

adresez un salut cordial, cele mai bune urări de fericire personală, precum 
și urări de progres și prosperitate poporului austriac prieten.

Am convingerea că relațiile de prietenie și colaborare româno-austriece 
vor continua să se dezvolte pe o linie ascendentă, in interesul celor două 
popoare, al cauzei păcii și cooperării în Europa și în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
i Președintele

Republicii Socialiste România

tv
PROGRAMUL 1

Marți a părăsit Capitala Nguema 
Esono Nchama, vicepreședinte al 
Republicii Guineea Ecuatorială, mi
nistru al relațiilor externe și de 
prietenie cu alte popoare, care, la 
invitația Guvernului Republicii So
cialiste România, a făcut o vizită 
oficială în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopenl,

oaspetele a fost salutat de tovarășii 
Cornel Burtică, viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale, Cornel Pacoste, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, de funcționari superiori din 
M.A.E.

(Agerpres)

Excelenței Sale Domnului WALTER SCHEEL
Președintele Republicii Federale Germania

BONN
Cu prilejul survolării teritoriului Republicii Federale Germania, doresc 

să vă adresez un cordial salut și urări de fericire personală, de progres și 
prosperitate pentru poporul țării dumneavoastră.

îmi exprim convingerea că relațiile de colaborare dintre Republica So
cialistă România și Republica Federală Germania, bazate pe deplină ega
litate și respect reciproc, se vor dezvolta și diversifica continuu, în inte
resul popoarelor celor două țări, al securității și păcii în Europa și în în
treaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Maiestății Sale IULIANA
Regina Țărilor de Jos

HAGA
Survolînd teritoriul Țărilor de Jos, am plăcerea să vă adresez un salut 

cordial și cele mai calde urări de sănătate și fericire personală, de progres, 
prosperitate și pace pentru poporul olandez.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că relațiile din
tre România și Olanda se vor dezvolta continuu, spre binele celor două 
popoare, în interesul cauzei păcii, înțelegerii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

8,00 Teleșcoală
10,00 Șoimii patriei
10,10 întrebări șl răspunsuri
10,30 Teatru TV : „Anna Christie" de 

Eugen O’NelU. Spectacol preluat de 
la Teatrul de stat din Arad

12,00 Telex
16,05 Matineu de vacanță : „Clinele din 

Flandra” — Episodul 2
10.30 Fotbal : F.C. Bihor — Sportul Stu

dențesc (divizia A). Transmisiune 
directă de la Oradea.

18.20 Din țările socialiste : Tradiții arti
zanale din R.s. Cehoslovacă

18.30 Album coral
18,45 Telecronlca pentru pionieri
19,05 Voci și chitare
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
20,00 Noi, femeile 1 -
20.30 Teleclnemateca : „Castelul pălărie- 

rulul“. Premieră pe țară. Produc
ție a studiourilor engleze. Ecrani
zare a romanului cu același titlu 
de A.J. Cronin.

22,00 Emisiune de știință — Tutunul șl 
efectele sale nocive asupra orga
nismului

22.20 Telejurnal
PROGRAMUL 2

20,00 Desene animate
20,25 Studio T ’78.
20,55 Treptele afirmării
21.30 Telex
21,35 Reportaj TV : Vocația datoriei

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA

TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
DIN 11 APRILIE

FAZA I :

Primire la Consiliul Central alU.G.S.R.
Marți dimineața, tovarășul Gheor

ghe Pană, președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R., a primit dele
gația Federației Generale a Sindica
telor din Somalia — G.F.S.T.U., con
dusă de Abdillah Mohamed Sheego 
— vicepreședinte al G.F.S.T.U., care 
efectuează o vizită de prietenie 
documentare în țara noastră, 
invitația Consiliului Central 
U.G.S.R.

Și la 
al

în cadrul întîlnirii, desfășurată 
într-o atmosferă prietenească, s-a 
făcut un schimb reciproc de infor
mații în legătură cu activitatea des
fășurată de cele două organizații 
sindicale, s-a exprimat dorința de 
dezvoltare in continuare a relațiilor 
dintre sindicatele din România și 
Somalia.

(Agerpres)

Vizita delegației parlamentare
norvegiene

Maiestății Sale regina ELISABETA a Il-a
Palatul Buckingham, LONDRA

Survolarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord îmi 
oferă plăcutul prilej de a vă adresa salutările mele cele mai cordiale și 
calde urări de fericire personală, de prosperitate și pace pentru poporul 
britanic.

Aștept cu plăcere apropiata vizită de stat în Marea Britanie cu con
vingerea că aceasta va da un nou impuls dezvoltării bunelor relații de 
colaborare și cooperare dintre țările și popoarele noastre.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

1978

Extragerea I :
87 41 49 61 62

Extragerea a i
4 33 8 68 75 27 21

34 35 43 53 72 14 66
lî-a: 23 11 30 25 81

FAZA a II-a :
Extragerea a III-a : 78 16 66 77

14 26
Extragerea a IV-a : 89 32 7 71

64 18
Extragerea a V-a: 44 34 31 79

13 28

Delegația parlamentară norvegiană, 
condusă de Guttorm Hansen, pre
ședintele Stortingului (parlament), 
care întreprinde o vizită oficială în 
țara noastră, a avut marți dimineață 
o întrevedere eu Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale.

Din delegație fac parte Kjell Mag- 
ne Fredheim, deputat — Partidul 
Social Democrat, Johan Jakob Ja- 
kobsen, deputat — Partidul de Cen
tru, Thor Gystad, deputat — Parti
dul Social Democrat, Karen Sogn, 
deputată — Partidul Conservator, 
Hans Torgersen, deputat — Partidul 
Creștin Popular, Margit Hansen Kro
ne, deputată — Partidul Conservator, 
Kirsti Grondahl, deputată — Parti
dul Social Democrat.

Au luat parte Virgil Teodprescu, 
vicepreședinte al M.A.N., Margareta 
Hauser, secretar al M.A.N., Ilie Șa- 
lapa, președintele Comisiei pentru 
industrie și activitatea economico- 
financiară, vicepreședinți ai unor co
misii permanente ale M.A.N.

A fost de față Per Borgen, minis- 
tru-consilier, însărcinat cu afaceri 
a.i. al Norvegiei la București.

în cursul convorbirii s-a procedat

la un schimb de păreri cu privire 
activitatea celor două parlamente, 
contribuția pe care acestea o aduc 
dezvoltarea relațiilor de colaborare 
pe multiple planuri între România și 
Norvegia.

în onoarea oaspeților norvegieni, 
Nicolae Giosan a oferit un dineu.

Dmineața, oaspeții au depus o co
roană de flori la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea poporului și 
a patriei, pentru socialism.

în după-amiaza aceleiași zile, mem
brii delegației parlamentare norve
giene au vizitat Muzeul de istorie a 
Republicii Socialiste România, Muzeul 
sațului și de artă populară, o serie de 
obiective social-culturale și cartiere 
noi din București.

HUNEDOARA

la 
la
Ia

(Agerpres)

Un sentiment curat ca lacrima
(Urmare din pag. I)

Excelenței Sale Domnului PATRICK HILLERY
Președintele Republicii Irlanda

DUBLIN
Am deosebita plăcere să vă adresez un cordial salut și cele mai bune 

urări de sănătate și fericire personală, de progres, prosperitate și pace 
pentru poporul țării dumneavoastră.

Doresc, totodată, să vă exprim cele mai vii mulțumiri pentru ospita
litatea ce ne-a fost acordată în timpul escalei noastre pe teritoriul Re
publicii Irlanda.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului JULES LEGER
Guvernator general al Canadei

OTTAWA
"urvolind teritoriul Canadei, îmi este plăcut să vă transmit dumnea

voastră și poporului canadian salutul meu cordial, precum și cele mai calde 
urări de prosperitate și fericire.

Nutresc convingerea că relațiile dintre țările noastre se vor dezvolta 
continuu. în interesul reciproc al celor două popoare, al colaborării și păcii 
în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

tîrziu, pentru că am copilărit într-o 
mahala. Altceva mă atrage pe mine 
in cartierul muncitoresc al Clujului. 
Un sentiment, curat ca lacrima. Ceva 
ce nu se poate defini. Cum să nu
mești acel sentiment pe care îl în
cerci cînd badea Gheorghe alarmea
ză vecinii cu strigătele lui ; haideți, 
mă, că Sandor al nostru vorbește la 
televizor. Iar acel Sândor al lor sint 
eu. Și cum să ! definesc cuvintul 
prietenie, care mi se pare prea pu
țin față de fapte și față de senti
mentul ce sălășluiește în sufletul lui 
Octavian și La jos, care o vizitează 
cu schimbul pe mama la spital, de 
parcă ar avea incă doi fii.

Este limpede. Acolo sint acasă. în 
sufletul și conștiința prietenilor mei 
din acel cartier clujean. Așa cum mă 
simt acasă la biroul meu cînd, cu 
colegii, scoatem un număr de re
vistă bun, proiectăm suplimente, al
manahuri și pecetluim prietenii. Dar 
mă regăsesc și în Odorheiu Secu-

iese, deoarece 
mea maternă : 
arta populară și obiceiurile lor 
ale mele. Este lăcașul meu — cam 
micuț și modest — lucrarea pe care 
sper să am timp s-o supraetajez. 
Formula este deci completă : mă 
simt acasă — și aceasta este firesc
— acolo unde pot fi eu însumi. Unde
— avînd datorii umane importante
— mă simt om integru. Unde — deși 
nu pe marmură, ci doar pe hîrtie — 
mi se scrie eorect numele. Unde hîr- 
tia îmi păstrează gîndurile într-atit 
cit trăiește și ea.

Unde sînt deci acasă ? Mamei îi 
spun doar localitatea. Vouă, ce-mi 
citiți aceste gînduri, vă spun : sînt 
acasă in sentimentele voastre frățești 
și in atașamentul meu față de voi. 
Mă simt acasă in lucrurile realizate 
împreună și in sentimentul că strîn- 
gîndu-ne mina și nelăsind să ne des
partă nimeni, facem un lucru demn 
de urmat.

Trăiesc în viitorul nostru demn și 
adevărat.

limba lor este limba 
specificul, trecutul, 

sînt

Noi magazine 
și popasuri turistice

Cooperația de consum 
județul Hunedoara deține 
prezent, cu deosebire în __
diul rural, circa 550 de magazine 
și unități de alimentație publi
că. Anul trecut au fost date 
în folosință zece unități, prin
tre care și complexul comer
cial „Galeș” din Hațeg, maga
zinele universale din localitățile 
Negru, Unirea, Vaidei și altele, 
în aceeași perioadă au 
modernizate și dotate cu 
laje noi alte 
Orăștie s-a 
coop „Palia”, 
reprezentative 
perației de consum din .. 
județ se numără, de asemenea, 
supermagazinele din Ilia și 
Criscior, magazinul cu produse 
de artizanat „Hermes” din Deva 
și altele.

Pentru turiști, cooperația de 
consum dispune de locuri de 
odihnă și recreare : hanul
„Bucura-Hațeg”, hanul „Geoa- 
giu-Băi”, popasul turistic și res
taurantul „Izvorul Rece” (situat 
la 7 km de Orăștie, lîngă loca
litatea Aurel Vjaicu), popasul 
„Poienița Orăștiei” și altele.

din 
în 

me-

fost 
uti

lă magazine. La 
construit super- 
Printre unitățile 
aparținind coo- 

acest

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 13, 

14 și 15 aprilie. In (ară : Vremea va 
deveni în general instabilă, începînd 
din vestul țării. Cerul va fi variabil, 
cu înnorări mal accentuate în Banat,

Oltenia, Crișana, Maramureș, Transil
vania și nordul Moldovei, unde vor 
cădea ploi locale, ce vor avea și ca
racter de aversă, însoțite de descărcări 
electrice. în celelalte regiuni vor cădea 
ploi locale în a doua parte a interva
lului.

în București : Vremea va deveni în 
general instabilă, cu cerul temporar 
noros. Ploaie de scurtă durată. Vîntul 
va prezenta intensificări trecătoare.

botoșani : Noi unități prestatoare de servicii
Comparativ cu primul trimestru al 

anului trecut. Unitățile cooperației 
meșteșugărești din iudetul Botoșani 
au realizat. în primele trei luni din 
1978, un volum de prestări servicii 
către populație cu 23.2 la sută mai 
mare. în cursul acestui an — spu
nea tovarășul Constantin Onceriu, 
președintele uniunii iudetene — ne 
baza studiilor întocmite sub condu
cerea organelor locale de partid si 
de stat, se vor înființa încă un nu
măr de 32 unități prestatoare de 
servicii, dintre care jumătate pe te

ritoriul municipiului Botoșani, am
plasate îndeosebi în ansamblurile 
de locuințe extinse ori nou create. 
Așa. de pildă, la parterul unor 
blocuri din cartierele Primăverii si 
Parcul tineretului se vor pune în 
funcțiune noi secții de frizerie, coa
fură. cizmărie, croitorie, reparații 
radio-TV, centre de primire pentru 
spălătorie, curățătorie si vopsitorie. 
La Dorohoi, pe lingă crearea unor 
unități cu profiluri similare celor 
amintite, se va dezvolta sectorul de 
prestări servicii auto-moto.

cinema
• Concediul care nu a avut loc : 
VICTORIA — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Puntea : CAPITOL — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Program de desene animate —
9,30, Harababura — 13,30; 15,30;
17,45; 20 : DOINA.
• Septembrie : SCALA — 8,45;
11; 13,30; 16; 18,30; 20,45, MODERN —
• ; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, TO

MIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Alt bărbat, altă femeie : SALA 
PALATULUI — 16,30; 19,30, PA
TRIA - 9; 11.45; 14,30; 17,15: 20.
• E atît de aproape fericirea :
CENTRAL - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, FEROVIAR — 9; 11,15;
13,30: IB; 18,15; 20,15.
• Polițistul pilot de curse : LU
CEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30, BUCUREȘTI — 8,30; 
10,45; 13; 15,30; 18; 20,30, FAVORIT 
— 11,15: 13.30; 15,45; 18: 20.15.
• Sărbătoarea cartofilor copți : 
CINEMA STUDIO — 10; 12; 14; 16; 
18; 20.

Apărută ea însăși pe baza pro
gresului rapid al științei si tehni
cii contemporane, cosmonautica se 
înfățișează astăzi ca .un domeniu 
cu largi perspective, o pîrghie im
portantă a dezvoltării unor noi 
compartimente ale științei, a unor 
ramuri economice de virf.

Cu 17 ani în urmă, din stepa scăl
dată in soare, unde este amplasat 
cosmodromul Baikonur, pornea spre 
înălțimi astrale prima navă cosmică 
pilotată, avînd la bordul ei pe cos
monautul sovietic Iuri Gagarin. S-a 
deschis astfel o primă breșă în Cos
mosul necuprins : prin această 
poartă au pătruns apoi nu mai pu
țin de 87 de cosmonauti. pilotînd 
nave din ce în ce mal perfecționate. 
Tocmai pentru a marca primul zbor 
al omului în Cos
mos, ziua de 12 
aprilie a fost de
semnată ca „Zi 
mondială a avia
ției și cosmonau
ticii”.

„Chemarea ne
cuprinsului cos
mic” a găsit un 
amplu ecou. De 
la cîteva ore sau zile, cit 
durau la început zborurile orbi
tale. șederea cosmonautilor in 
spațiul extraatmosferic a ajuns 
de ordinul săptămînilor si luni
lor. dovedind inepuizabilele ca
pacități de adaptare ale omului. 
Sînt edificatoare în acest sens per
formanțele ultimului „raid” la bor
dul stației orbitale „Saliut-6”, con
țind ca recomd absolut de durată. în 
același timp, au fost realizate zbo
ruri cosmice tot mai variate : pe 
orbită au avut loc cuplări de nave 
cosmice inclusiv cu nave nepilotate, 
care au format adevărate trenuri 
spațiale : stațiile științifice orbitale 
au fost înzestrate cu aparatură per
fecționată, care a permis să se între
prindă experiențe tot mai complexe, 
cu rezultate mereu mai importante 
pentru cunoașterea tainelor univer
sului planetar.

în dezvoltarea cosmonauticii o 
contribuție importantă aduc oa
menii de știință și tehnicienii din 
S.U.A. Se știe astfel că anul 1969 
a înregistrat o nouă premieră cos
mică absolută : pentru prima dată 
în istoria omenirii, doi oameni, cos- 
monauții americani Neil Armstrong 
și Edwin Aldrin, au pășit pe Lună, 
împlinind astfel un vis milenar al 
omului. Programul spațial ameri
can a inclus, de asemenea, o serie 
de alte performanțe în amplele 
eforturi de sondare a spațiilor si
derale, între care proiectul „Viking”, 
destinat cercetării planetei Marte, 
proiectele de cercetare a altor pla
nete ale sistemului solar — Venus.

Ziua mondială 
a aviației 

și cosmonauticii

Jupiter, Saturn. O altă direcție spre 
care specialiștii americani își în
dreaptă atenția este realizarea așa- 
numitei „navete spațiale”, vehicul 
care va putea fi utilizat de mai 
multe ori in misiuni cosmice înde
lungate.

Ștafeta spațială este astfel dusă 
cu succes mereu mai departe de ac
tuala generație de cosmonauti. con- 
stituiți în cupluri și chiar ..cvar
tete”. reunite pe parcursul mi
siunilor in interiorul comnlexe- 
lor științifice construite pe or
bite de montaj.

Cosmonautica nu are doar o în
semnătate științifică, abstractă ; a- 
plicațiile ei concrete, practice pă
trund tot mai mult în viata de toate 
zilele, contribuind Ia ridicarea gra

dului de civili
zație al societății 
umane. Este sufi
cient de a aminti 
în acest sens a- 
plicațiile cosmo
nauticii pentru 
identificarea u- 
nor zone bo
gate în resurse 
naturale de pe 

Pămînt sau pentru căutările care au 
loc în vederea soluționării proble
melor atît de acute ale energiei. 
Rezultatele obținute în domeniul 
cercetărilor cosmice. între care da
tele privitoare la componenta at
mosferei terestre, la centurile de ra
diații ale Terrei. la plasmosferă, au 
determinat progrese considerabile in 
meteorologie, permitînd îmbunătă
țirea prognozelor în ceea ce pri
vește variațiile de climă. Sateliții 
artificiali ai Pămîntului aduc de pe 
acum servicii importante în depis
tarea unor resurse economice. în 
urmărirea unor fenomene ale na
turii. în prevenirea unor calamități 
ca incendiile în marile masive pădu- 
roase. avalanșele, taifunurile. Este 
totodată cunoscut rolul acestora în 
telecomunicații. îndeosebi în televi
ziune. Chiar si numai aceste exem
ple oferă o imagine despre perspec
tivele mari, minunate ale cosmo
nauticii în diferite domenii, atît 
timp cit realizările el sînt puse în 
slujba omului, a progresului si civi
lizației, a cauzei păcii.

Avîndu-se în vedere tocmai aceste 
perspective, se manifestă tendința 
spre lărgirea an de an a cercului 
țărilor care participă la eforturile 
pentru folosirea pașnică a spațiului 
cosmic, astfel incit el să devină 
din ce în ce mai mult o arenă a 
colaborării și înțelegerii între po
poare. în folosul progresului și ci
vilizației întregii omeniri.
Moscova

Mlhai CORUȚ

In apropiere de Cozia...

Pe malul drept al Oltului, în a- 
propiere de Cozia, se află în fază 
de terminare cel de-al treilea ho
tel construit în ultimii ani în a- 
ceastă zonă. El întregește o puter
nică și modernă bază de tratament 
balnear care folosește renumitele 
izvoare cu ape termale și aterma- 
le, sulfuroase, clorurosodice. cal- 
cice, bicarbonatate. magneziene re
comandate în tratarea a diferite 
afecțiuni.

Situată într-o zonă în apropie
rea căreia se găsesc nenumărate 
monumente de artă, și cultură, pe 
șoseaua asfaltată ce șerpuiește 
de-a lungul Oltului pină la Sibiu, 
stațiunea Călimănești-Căciulata o-

feră numeroase posibilități de 
petrecere plăcută și instructivă 
a timpului atit prin dotările sale 
(piscine, saună, bazin, terenuri de 
sport, cinematograf ș.a.). cit si prin 
numeroasele trasee de excursii in 
împrejurimi.

Pină la 15 iunie se beneficiază 
de importante reduceri de prețuri 
(33 lei cazare, 35 lei masă pe zi).

La transportul pe calea ferată 
se acordă o reducere de 50 la sută.

Informații suplimentare și bile
te se pot obține de la filialele și 
agențiile oficiilor județene de tu
rism și ale I.T.H.R. București.

In fotografie : Imagine din Că- 
ciulata. (Gh. Vințilă).
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FOTBAL: Azi, etapa
După o întrerupere de două săptă- 

mini, campionatul diviziei A la fot
bal se reia astăzi cu meciurile etapei 
a 24-a. în Capitală se vor disputa 
două partide : Dinamo — Jiul (sta
dion Dinamo) și Steaua — C. S. Tîr- 
goviște (stadion Steaua).

Celelalte jocuri se vor desfășura 
după următorul program : Politeh
nica Iași — F. C. Olimpia, F. C. Pe
trolul — F. C. Argeș, F.C.M. Reșița —

ÎN CÎTEVA
GIMNASTICA. La Budapesta s-a 

desfășurat un concurs internațional 
de gimnastică, la care au participat 
sportivi și sportive din 13 țări, prin
tre care și România. In finalele pe 
aparate, tînăra gimnastă româncă 
Carmen Păcuraru s-a clasat pe locul 
doi Ia bîraă. cu 18,950 puncte, iar 
Dorel Marin a ocupat locul patru în 
proba de sărituri. La individual 
compus victoria a revenit reprezen
tanților tării-gazdă.

AUTOMOBILISM. în zilele de 14 
și 15 aprilie, automobiliștii noștri vor 
participa la un concurs international 
de viteză în coastă — lâ Pecs 
(R. P. Ungară), concurs tradițional 
organizat de federația maghiară de 
specialitate. Forul nostru automobi-

a 24-a în divizia A
Universitatea Craiova, F. C. Constan
ta — A.S.A. Tg. Mureș, S.C. Bacău — 
U. T. Arad, F. C. Bihor — Sportul 
Studențesc, Politehnica Timișoara — 
Corvinul.

Toate meciurile încep Ia ora 16,30.
• Selecționatele de fotbal (juniori) 

ale României și R. D. Germane s-au 
intilnit, joi, la Alexandria. Meciul 
s-a încheiat cu un rezultat de ega
litate : 0—0.

RÎNDURI
listic a desemnat pe următorii : Nicu 
Grigoraș (de la U.A.P. — Dacia Pi
tești), Ionel Mianoff și Cornel Că- 

' priță (de la Unirea tricolor — Bucu
rești) — toți trei pe „Dacia 1 300“ 
grupa II.

HOCHEI. Pe patinoarul artificial 
„23 August” din Capitală au luat 
sfirșit marți întrecerile hocheiștilor 
juniori. In ultima zi au fost înregis
trate rezultatele : Liceul de matema- 
tică-fizică Miercurea Ciuc—Steaua 
6—0 ; C. S. Școlarul București— S. C. 
Miercurea Ciuc 9—1. Clasamentul 
final : 1. Liceul de matematică-fizică 
Miercurea Ciuc 11 puncte ; 2. C. S. 
Școlarul București 9 puncte ; 3. S. C. 
Miercurea Ciuc 2 puncte ; 4. Steaua 
2 puncte.

Competiții școlare sub semnul „Daciadei"
BUCUREȘTI: Finala 

concursului republican 
de gimnastică sportivă
• Elevii — intrare liberă

Astăzi, la sala Floreasca din Capi
tală încep întrecerile finale ale uneia 
dintre cele mai importante competi
ții școlare — concursul republican de 
gimnastică sportivă, organizat de Mi
nisterul Educației și Invățămintului, 
împreună cu C.N.E.F.S. Și federația 
română de specialitate pentru dez
voltarea bazei necesare performanței 
în această populară ramură sportivă.

Vor participa la etapa finală 180 
de gimnaste și 152 gimnaști de per
spectivă de la numeroase școli din 
București, orașul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, Galati. Sibiu. Oradea. Bu
zău, Deva, Cluj-Napoca, Tîrgu Jiu, 
Timișoara, Gheorgheni, Satu Mare, 
Reșița, Brașov, Baia Mare, Craiova, 
Constanța, Lugoj și alte orașe.

Printre concurent! se vor afla și 
sportivi de acum cunoscuți, de pildă 
Dumitrita Turner și Mirela Oancea 
(orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej), 
membre ale lotului reprezentativ

lărgit sau, la băieți, Aurelian Geor
gescu (liceul de filologie-istorie nr. 2 
București).

Programul întrecerilor este urmă
torul : azi intre 8 și 13 concursul pe 
echipe pentru băieți categoria a IV-a, 
iar. după-amiază. intre 16 si 19.30, 
concursul similar pentru fete ; joi, 
între aceleași ore, dimineața — fete 
categoria a III-a. după-amiază. con
cursul pe echipe pentru băieții cate
goria a III-a și individual pentru 
categoriile II, I și maeștri ; vineri, 
dimineața, de la ora 8, partea cea 
mai interesantă a competiției — con
cursul individual pentru fetele de la 
categoriile II, I și maestre.

O informație pentru elevii bucu- 
reșteni și dascălii lor : în toate zilele 
concursului, școlarii vor beneficia de 
intrare liberă în sala Floreasca. Va
canță plăcută !

ARAD : Finala 
întrecerilor pentru 

ansamblurile 
de gimnastică ritmică 

începînd de ieri, noua sală de sport 
polivalentă din Arad este gazda unor

atractive întreceri prilejuite de finala 
pe țară a celei de-a Vl-a ediții a 
Festivalului ansamblurilor școlare de 
gimnastică ritmică modernă, organi
zat de C.C. al U.T.C., Consiliul Na
țional pentru Educație Fizică și Sport 
și federația de specialitate, în cadrul 
competiției naționale „Daciada”. La 
startul întrecerilor finalei pe tară 
s-au aliniat 40 de ansambluri cam
pioane din județele țării și din Bucu
rești, prezenta lor la Arad amintin- 
du-ne cu plăcere de etapele anteri
oare ale acestei competiții. în cadrul 
cărora s-au întrecut peste 1 400 de 
echipe reprezentative de școli din 
toată țara. în prima zi, conform pro
gramului finalei, au avut loc între
ceri în cadrul exercițiilor impuse, 
astăzi urmînd să se încheie finala 
pe țară, nu înainte de întrecerile la 
exercițiile liber alese ale primului 
concurs experimental de dans-pe- 
rechi, dotat cu „Cupa Uniunii Tine
retului Comunist”, și de demonstrații 
ale componentelor lotului național de 
gimnastică ritmică modernă. (Con
stantin Simion).

• Sîmburii de vișină : TIMPURI 
NOI — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Guerrilla : FESTIVAL — 9; 11; 
13; 15; 17; 19; 21, GRIVIȚA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Minia : BUZEȘTI — 9; 12; 16;
19, MIORIȚA - 9; 12; 16; 19.
• Urmărire periculoasă : EXCEL
SIOR — 9; 12; 16; 19, GLORIA — 
9; 12; 16; 19.15, FLAMURA - 12; 
16; 19.
• Eu, tu șl Ovidiu : DACIA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FLA
CĂRA — 9,30; 11,30; 13,30; 16; 18;
20.
• Sandokan — tigrul Malayeziei :

BUCEGI — 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, COTROCENI — 8,45; 11,30;
14,15; 17; 19,45.
• Profetul, aurul șî ardelenii 9 
FLOREASCA — 15,30; 18; 20.
• Jucăria : EFORIE — 9; 13,30;
16; 18,15; 20,15.
• O bucată de cer : LIRA — 15,30; 
18; 20,15.
• Urgia : DRUMUL SĂRII — 16;
18; 20.
• Corsarul : MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, MUNCA — 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Rîul care urcă muntele : FE
RENTARI — 15.30; 17,30; 19,30.

• Mr. Majestyk : AURORA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
O Ediție specială : GIULEȘTI — 
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Zmeul de hîrtie : VOLGA — 9; 
12; 16; 19, COSMOS — 13; 16; 19, 
ARTA — 9; 12,30; 15,45; 19.
• Ura : PACEA — 16; 18; 20.
• Evadați din viitor : VIITORUL 
15,30; 17,45; 20.
• Cheamă-mă în depărtarea lu
minoasă î POPULAR — 16; 18.
• Milițiencele din insulă : PRO
GRESUL — 16; 18; 20.
• Program de vacanță : DOINA
— 11,30, FAVORIT - 9, FLAMURA
— 9 BUCEGI — 9,30, GIULEȘTI — 
9, EFORIE — 11,15, MUNCA — 9.

teatre
• Teatrul National București 
(sala mare) : Să nu-ți faci prăvă
lie cu scară — 19,30, (sala mică) : 
Imblinzirea scorpiei — 19,30; (sala 
Atelier) : Elegie (premieră) — 19.
• Filarmonica „George Enescu* 
(Ateneul Român) : Martha Kessler 
prezintă „O antologie a artei vo
cale". Programul IV : Barocul ger
man — 20.
■ Opera Română : Liliacul — 19.

• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra” (sala Schitu Măgureanu) : 
Undeva, o lumină — 19,30; (sala 
Grădina Icoanei) : Elisabeta I — 
19,30.
• Teatrul Mic : Unchiul Vanla 
(s. 38) — 19,30.
• Teatrul de comedie : Nicnlc — 
19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Barbarii — 19,30, (sala 
Studio) : Conversație despre dl. 
von Goethe — 19.
• Teatrul Gluleștl : Serenadă tir- 
zie — 19,30.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista cu

paiațe — 19,30; (sala Victoria) >
Lasă supărarea-n hol — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română” : La hanul cu cîntece — 
19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" : Bunica 
se mărită — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Poveș
tile de aur —10.
• Teatrul „Țăndărică" : Petrică și 
lupul — 10, (la Tehnic-club, cl. 
Șerban Vodă 213) : O poveste cu 
cîntec — 10.
• Circul București : Circul lilipu
tanilor de la Circul Mare din Moi- 
cova — 19,30.
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IN cadrul manifestărilor prilejuite de
Dezbaterile din Comitetul pregătitor CU PRILEJUL CONGRESULUI P. C. DIN INDIA

al sesiunii speciale a O- N. U. evidențiază
VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU

IN STATELE UNk’TE ALE AMERICII Necesitatea unui program de dezarmare

Deschiderea unei expoziții de carte
cuprinzător și angajant

românească la Washington
WASHINGTON 11 (Agerpres). — 

tn cadrul manifestărilor culturale 
prilejuite de vizita de stat a 
președintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu in S.U.A., in aula presti
gioasei biblioteci „Martin Luther 
King" — cel mai mare lăcaș de cul
tură de acest gen din capitala Sta
telor Unite — a avut loc. marți, 
vernisajul unei expoziții de carte 
editată in tara noastră, in limba 
română și in limbile naționalități
lor conlocuitoare din România.

La loc de frunte, expoziția prezin
tă volumele din seria de opere 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Standul in care sint expuse aceste 
volume este încadrat de drapelele 
naționale ale României și Statelor 
Unite.

tn alocuțiunea inaugurală. R. 
Franklin, directorul bibliotecii, a 
relevat însemnătatea deosebită a 
acestui eveniment în viața cultura
lă a capitalei americane, subliniind : 
Această expoziție este cu atît mai 
importantă cu cit ea se deschide 
in ajunul unui nou și memorabil 
moment din cronica relațiilor ame- 
ricano-române — vizita de stat in 
Statele Unite a președintelui Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, strălucit ginditor și om 
politic, a cărui dragoste pentru

carte a influențat pozitiv întreaga 
desfășurare a activității editoriale 
din Rontânia. In ultimii ani — pe
rioadă in'care cartea românească a 
fost prezentă in • cadrul bibliotecii 
noastre prin multiple manifestări — 
ne-am putut da seama de activita
tea prodigioasă desfășurată in 
România si in acest domeniu.

A luat cudintul apoi ambasado
rul României* la Washington. Nico
lae M. Nicolae.

tn standurile, expoziției sint pre
zentate publicului cititor american 
volume ce ilustrează istoria mile
nară a poporului român, lupta sa 
dîrză pentru păstrarea și afirmarea 
ființei și conștiinței sale naționale, 
cărți reflectând evoluția artelor și 
culturii românilor și naționalităților 
conlocuitoare din România, comuni
tatea lor de interese, aspirații și 
țeluri. De asemenea, sint expuse 
opere ce prezintă pe larg munca 
plină de abnegație și realizările re
marcabile ale poporului român, do
bândite in ultimele trei decenii, 
eforturile sale pentru edificarea 
noii societăți, dezvoltarea și diver
sificarea relațiilor României cu toa
te statele lumii, indiferent de orin- 
duirea lor socială.

Expoziția s-a bucurat, încă din 
primele ore de la deschidere, de un 
frumos succes de public.

j

Președintele S.W.A.P.O. despre căile
soluționării problemei namibiene

BELGRAD 11 (Agerpres). — Intr-o 
declarație făcută la încheierea vizitei 
sale în Iugoslavia, Sam Nujoma, 
președintele Organizației poporului 
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), 
a caracterizat actuala situație din 
Namibia drept periculoasă, ca rezul
tat al manevrelor rasiștilor din Afri
ca de Sud de a crea „state tribale" 
care ar urma să fie supuse contro
lului economic, politic si militar al 
regimului de la Pretoria. Guvernul 
Vorster. a subliniat el. încearcă de 
fapt să transpună în Namibia un sis
tem de apartheid identic celui din 
U.S.A.

Soluționarea pașnică a problemelor 
Namibiei este posibilă numai prin 
retragerea trupelor sud-africane și 
organizarea de alegeri libere și de
mocratice sub supravegherea Națiu
nilor Unite, a precizat Sam Nujoma. 
El a menționat că S.W.A.P.O. a fost 
de acord cu menținerea a 1 500 de 
militari sud-africani în Namibia în 
perioada de tranziție, pînă la alegeri, 
cu condiția prezenței simultane a cel 
puțin 5 000 de militari ai unor forțe 
ale Națiunilor Unite.

★
între propunerile înaintate Consi

liului de Securitate al O.N.U. de cele 
cinci state occidentale membre ale 
Consiliului (Franța. S.U.A.. R.F.G.,
Canada Si Marea Britanie) în legă
tură cu reglementarea problemei Na
mibiei se numără alegerea pînă la 
sfîrșitul acestui an a unei Adunări 
constituante, reducerea trupelor sud- 
africane staționate în Namibia pînă 
la 1 500 de oameni, instaurarea în
cetării focului și trimiterea unor for
te ale O.N.U. La campania în vede
rea alegerii Adunării constituante ar 
urma să participe toate părțile și 
partidele din Namibia, considerată 
ca o entitate politică unică.

înainte de deschiderea campaniei 
electorale, se va proceda la abrogarea

legilor și reglementărilor cu caracter 
discriminatoriu și la eliberarea deți- 
nuților politici. Namibienii care 
trăiesc în exil, inclusiv membrii 
S.W.A.P.O.. vor fi autorizați să re
vină în tară.

NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres). 
— în cadrul lucrărilor Comitetului 
pregătitor al sesiunii speciale a Adu* 
nării Generale a O.N.U. consacrată 
dezarmării, grupul de redactare însăr
cinat cu elaborarea proiectului De
clarației cu privire la dezarmare a 
terminat o nouă lectură de studiu a 
textului acestui document. în proce
sul de negociere, la care delegația 
română, împreună cu delegațiile unor 
țări nealiniate, în curs de dezvoltare, 
și-a adus o contribuție activă, s-au 
convenit formulări acceptabile tutu
ror. Aceste delegații au insistat pentru 
o apreciere realistă a situației pe pla
nul negocierilor de dezarmare, mili- 
tînd pentru adoptarea unor principii 
democratice, care să imprime între
gului Document final al sesiunii spe
ciale un conținut cit mai angajant.

Deși au fost eliminate o serie de 
puncte de dezacord, noua lectură a 
consemnat existenta. în continuare, a 
unor opinii divergente. Aspectele a- 
supra cărora nu există încă un con
sens se referă. în principal, la eva
luarea situației în domeniul negocie
rilor de dezarmare și la impactul in
strumentelor internaționale încheiate 
pînă în prezent asupra cursei înarmă
rilor, la relația dezarmare-dezvoltare- 
noua ordine economică, la crearea de

Rezultatele referendumului

zone denuclearizate din punct de ve
dere militar. Există, de asemenea, 
deosebiri în ce privește distribuirea 
fondurilor care ar rezulta din adop
tarea unor măsuri de dezarmare. O 
serie de țări dezvoltate manifestă re
zerve față de inserarea în textul De
clarației a unei prevederi care să 
menționeze în mod expres cota-parte 
ce ar urma să fie alocată țărilor in 
curs de dezvoltare din fondurile eli
berate prin reducerea cheltuielilor 
militare.

S-a convenit ca proiectul de decla
rație să fie dezbătut în cadrul 
noi lecturi spre sfîrșitul acestei 
tămini.

în ce privește Programul de 
suri și acțiune, progresele se ___
încă așteptate. întreaga problematică 
nucleară continuă să se afle în sus
pensie din cauza poziției adoptate de 
unele state deținătoare de armanent 
nuclear.

De asemenea, tematica neproliferă- 
rii armelor nucleare, cu componen
țele sale esențiale referitoare Ia ga
ranțiile pentru cei ce nu dețin ar
mament nuclear si Ia accesul nestîn- 
jenit al tuturor statelor la tehnologia 
nucleară pașnică, a fost si ea ami- 
nată pentru o examinare ulterioară. 
S-au înregistrat anumite progrese în 
privința unor formulări de compro
mis asupra eliminării armelor chi
mice și creării de zone libere de 
arme nucleare în diferite regiuni ale 
globului.

DELHI 11 (Agerpres). — Cu pri
lejul participării la lucrările celui 
de-al XI-lea Congres al Partidului 
Comunist din India, la care a 
mis un mesaj de salut din 
C.C. al P.C.R., Ștefan Voicu, 
bru al C.C. al P.C.R., a fost 
de tovarășul Rajeshwara Rao, 
tar general al Consiliului Național 
al P.C. din India.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al P.C.R., 
președintele Republicii Socialiste

trans- 
partea 
mem- 
primit 
secre-

România, au fost transmise un me
saj și urări de succes în activitatea 
P.C. din India.

Mulțumind pentru mesaj, secreta
rul general al Consiliului Național 
al P.C. din India a rugat să se trans
mită tovarășului Nicolae Ceaușescu 
calde urări de sănătate și succese în 
activitatea fructuoasă pe care o des
fășoară în fruntea partidului și sta
tului, spre binele și fericirea poporu
lui român.

unei 
săp-

mă- 
lasă

BONN 11 (Agerpres). — La Bonn 
a fost semnată, la 11 aprilie, decla
rația comună privind convorbirile 
care au avut loc între Gustav Husak, 
secretar general al C.C. al P.C.C.. 
președintele R. S. Cehoslovace, și 
Helmut Schmidt, cancelarul federal

al R.F. Germania. Documentul stabi
lește căile dezvoltării în continuare 
a relațiilor dintre cele două țări, ca1 
și pozițiile părților în principalele 
probleme ale situației internaționale 
actuale.

Măsuri economice elaborate de
guvernul

LONDRA 11 (Agerpres). — Minis
trul de finanțe britanic. Denis Hea
ley, a prezentat marți în Camera 
Comunelor o serie de măsuri econo
mice. care însoțesc proiectul de bu
get anual al țării. Ministrul a spus 
că au fost adoptate o serie de măsuri 
în domeniul fiscal și financiar de 
natură să contribuie la relansarea 
economică. O atenție deosebită va 
fi acordată economisirii resurselor 
energetice. De asemenea, s-au anun
țat acordarea de subsidii pentru 
unele mici întreprinderi si adoptarea 
unor măsuri cu caracter social în 
sprijinul persoanelor în vîrstă. Se

britanic
apreciază că. prin măsurile de stimu
lare a cererii, rata creșterii econo
mice va ajunge la trei la sută.

Pe de altă parte, ministrul de fi
nanțe a evidențiat necesitatea men
ținerii în continuare sub control a 
salariilor, apreciind că în caz con
trar nu poate fi asigurată acțiunea 
de relansare a economiei si nu vor 
putea fi contracarate presiunile in
flaționiste. în context. Healey a ară
tat că există premise ca rata infla
ției să scadă la începutul verii la 
7 la sută si să se mențină apoi la 
acest nivel pînă la finele anului.

ACCRA 11 (Agerpres). — Comisia 
electorală din Ghana a prezentat șe
fului statului. Ignatius Kutu Acheam- 
pong. raportul final asupra rezultate
lor. referendumului organizat la 30 
martie. Potrivit raportului, s-au pre
zentat la urne 1 983 678 persoane, din 
care 1 103 425 au votat în favoarea 
unui guvern de uniune națională, iar 
880 255 — împotrivă. Cetățenii au tre
buit să se pronunțe dacă sînt pentru 
sau împotriva formării unui guvern 
de uniune națională constituit din 
cadre militare și civili si urmînd a fi 
plasat sub conducerea actualului set 
al statului.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Amînarea consultărilor din Consiliul de Securitate privind 
situația din sudul Libanului • Contacte diplomatice la Cairo 

și Tunis
NAȚIUNILE, UNITE 11 

preș). — Consultările din 
Consiliului de Securitate al ...... 
privind situația1 din sudul Libanului, 
începute luni dimineața, au fost a- 
minate. Yacoub Bishara (Kuweit), re- 

. prezentînd grupul țărilor arabe în 
consiliu, a declarat că în zilele ur
mătoare se va putea cunoaște mai 
bine situația atît in ce privește 
retragerea trupelor israeliene. cît și 
în privința sosirii de noi efective ale 
UNIFIL (Forțele interimare ale 
O.N.U. din Liban).

La rindul său. delegația libaneză la 
O.N.U. a subliniat importanta între
vederilor care au loc in prezent la 
Beirut între autoritățile militase li
baneze și generalul Ensio Siilasvuo. 
coordonatorul forțelor O.N.U. din O- 
rientul Mijlociu, asupra capacității 
armatei Libanului de a coopera cu 
„căștile albastre" în vederea preluă
rii controlului asupra teritoriului li
banez la sud de rîul Litani.

(Ager- 
cadrul 
O.N.U.

la sfîrșitul lunii aprilie. Pe de 
parte, Kurt Waldheim a pre- 
că a dat instrucțiuni generalu-

pînă 
altă 
cizat ... _ __ _________  ..
lui Siilasvuo, coordonatorul forțelor 
O.N.U. din Orientul Mijlociu, „să-și 
intensifice contactele cu guvernul is- 
raelian în scopul asigurării fără 
întirziere a aplicării Rezoluției 425, 
referitoare la retragerea forțelor' is- 
raeliene din sudul Libanului".

CAIRO 11 (Agerpres). — Vicepre
ședintele Egiptului. Husni Mubarak, 
l-a primit pe Hassan Ibrahim, mi
nistru de stat pentru afaceri externe 
al Iordaniei. Emisarul iordanian a 
transmis un mesaj al regelui Hussein 
adresat președintelui Sadat privind 
convocarea unei conferințe arabe la 
nivel înalt, cit si în general situația 
din lumea arabă.

agențiile de presă transmit
Cosmonauți decorați. Mar^ 

Leonid Brejnev. secretar general al 
C.C. al P.C.U.S.. președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
a inmînat înalte ordine si medalii 
sovietice cosmonauților participanți 
la zborul complexului orbital de cer
cetări științifice' „Saliut-6“ — „So- 
iuz“ — Iuri Romanenko, Gheorghi 
Greciko. Vladimir Djanibekov, Oleg 
Makarov, Aleksei Gubarev, precum 
și Vladimir Remek (Cehoslovacia).

Reuniunea Consiliului 
PugWUSh, care 3 ad°Ptat Progra
mul pe perioada următoare al aces
tei organizații cu caracter particular 
a oamenilor de știință din diferite 
țări ale lumii, a avut loc la Varșovia. 
Președinta Consiliului Pugwash, Do
rothy Hodkin (Marea Britanie), a de
clarat că obiectivele organizației au 
rămas, practic, neschimbate de la 
crearea acesteia, în urmă cu peste 
20 de ani. Acestea sînt, în primul 
rind, dezarmarea — în special dezar
marea nucleară — crearea unei at
mosfere de înțelegere și cooperare 
între națiunile lumii și revenirea 
umanității pe drumul dezvoltării paș
nice, ceea ce ar avea o maximă im
portanță din punct de vedere econo
mic mai ales pentru țările în curs 
de dezvoltare.

Manifestație antinazistă. 
La Hanovra, cîteva sute de tineri au 
manifestat împotriva unei adunări a 
membrilor organizației neonaziste 
„Tinerii național-democrați". De
monstranții au cerut autorităților să 
interzică Pe viitor asemenea adunări.

Negocieri între Iugosla
via Și C.E.E. DsIe8atia iugoslavă 
Ia negocierile cu Piața comună a pre
zentat Comisiei C.E.E. de la Bru
xelles proiectul noului acord econo
mic elaborat de partea iugoslavă. 
Documentul este însoțit de un aide- 
memoire care însumează propunerile 
și punctele de vedere ale părții iu
goslave privind modalitățile de ex
tindere a cooperării economice din
tre cele două părți.

Președintele Filipinelor, 
Ferdinand Marcos, a ordonat punerea 
în libertate a peste 500 persoane 
arestate în timpul demonstrației an
tiguvernamentale care a avut loc, du
minică, pe străzile din Manila — 
informează un comunicat oficial pre
luat de agențiile France Presse și 
Associated Press. Ordinul nu pri
vește și pe cei șase lideri ai grupă
rii de opoziție conduse de fostul se
nator Benigno Aquino, arestați 
odată cu cei eliberați marți.

Distincții acordate filate- 
liștilor români. La exp°ziția 
filatelică internațională a tinerilor fi- 
lateliști, care a avut loc la Luxem
burg, au fost expuse colecții din 42 
de țări, între care 7 colecții din Româ
nia. Premiul de onoare a fost atribuit 
de către juriu colecționarului român 
Sfirlos Dumitru, pentru colecția 
„România : emisiune 1890—1894, fila
telie tradițională". Juriul a conferit, 
de asemenea, colecționarilor români 
2 medalii de bronz argintat și 5 me
dalii de bronz.

Grevă în Spania. e*- 
ploatările din Asturia ale companiei 
miniere spaniole „Hunosa" au decla
rat marți grevă 24 000 de mineri care 
revendică îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și viață. Un reprezentant 
al greviștilor a declarat că la fiecare 
interval de trei zile vor avea loc în
truniri, la care minerii vor fi infor
mați asupra evoluției negocierilor cu 
reprezentanții companiei în proble
ma încheierii unor noi contracte co
lective de muncă.

Cercetările în cazul Moro

Primăvară capricioasă

într-un raport prezentat Consiliu
lui de Securitate, secretarul general 
al O.N.U.. Kurt Waldheim, a infor
mat că forțele interimare ale O.N.U. 
din Liban (UNIFIL) își vor com
pleta efectivul de 4 000 de oameni

TUNIS 11 (Agerpres). — Hassan 
Ibrahim, ministru de stat iordanian 
pentru afaceri externe și trimis spe
cial al regelui Hussein, a sosit în- 
tr-o vizită la Tunis. El a declarat că 
este purtătorul unui mesaj al suve
ranului iordanian adresat președin
telui Habib Bourguiba in legătură cu 
convocarea unei reuniuni arabe la 
nivel înalt.

Deși calendaristic este 
primăvară, londonezii 
au fost surprinși luni 
după-amiază de reapa
riția fulgilor de zăpadă. 
După o ninsoare neo
bișnuită pentru această 
perioadă, în unele 
locuri din Londra stra
tul de nea a atins ciți- 
va centimetri grosime,

menținindu-se in tim
pul nopții din cauza 
temperaturii scăzute. In 
nordul Angliei zăpada 
a fost și mai abunden
tă decit in capitală, in 
unele puncte traficul 
rutier fiind întrerupt.

La trei zile de la re
venirea berzelor in cui-

bul de pe primăria o- 
rașului olandez Oudewa- 
ter, zăpada și-a făcut 
reapariția și in peisa
jul acestei țări, unde, 
in special pe șoselele 
din vest și sud-vest, 
circulația a devenit di
ficilă in urma abun
dentelor ninsori.

• Anchetatorii confirmă au
tenticitatea ultimei scrisori 
a președintelui Consiliului 
National ai P.D.C. • Noi 

acte teroriste Ia Torino
ROMA 11 (Agerpres). — Experțiî 

poliției italiene au analizat cel de-al 
cincilea mesaj al grupării teroriste 
„Brigăzile roșii", mesaj ce însoțea o 
nouă scrisoare a președintelui Con
siliului Național al P.D.C.. Aldo 
Moro, răpit, la 16 martie. Ancheta
torii consideră ultima scrisoare a lui 
Moro ca fiind autentică — relevă a- 
genția A.N.S.A. Totodată, specialiștii 
au precizat că mesajul „Brigăzilor 
roșii" este scris la mașină de aceeași 
persoană care a dactilografiat și me
sajele precedente

La Palatul Națiunilor din Geneva s-au deschis ieri lucrările celei 
de-a 33-a sesiuni anuale a Comisiei Economice a O.N.U. pentru Europa 
(C.E.E./O.N.U.) — eveniment care se bucură de un îndreptățit interes pe 
plan internațional.

Sesiunea — la dezbaterile căreia iau parte reprezentanții celor 31 
de state membre ale Comisiei O.N.U. (țările Europei, S.U.A. și Canifda), 
acoperind deci aproape aceeași arie de participare ca și Conferința ge- 
neral-europeană asupra securității și cooperării — constituie una din cele 
mai importante întruniri cu caracter economic din viața continentului. 
Semnificația ei este accentuată de momenthil internațional în care se des
fășoară — la scurtă vreme după încheierea reuniunii de la Belgrad.

Așa cum se știe. Actul final al 
Conferinței general-europene semnat 
la Helsinki cuprinde un amplu pro
gram de angajamente și măsuri vi- 
zînd extinderea schimburilor econo
mice și tehnico-științifice, amplifica
rea cooperării pe plan bi- și multila
teral. în acest cadru Comisiei Eco
nomice O.N.U. pentru Europa reve- 
nindu-i, în .mod expres, sarcini im
portante. în perioada care a trecut 
s-au făcut unii pași înainte pe linia 
intensificării relațiilor economice in- 
tereuropene. dar. din păcate, progre
sele înregistrate nu au fost ne mă
sura așteptărilor, situație la care au 
venit să se adauge rezultatele 
slabe, nesatisfăcătoare ale reuniunii 
de la Belgrad. Desigur, o asemenea 
stare de lucruri nu este și nu poate 
fi un motiv de demobilizare si pa
sivitate. ci. dimpotrivă, ea îndeamnă 
la unirea tuturor forțelor progresiste 
și democratice pentru a se întreprinde 
noi eforturi în direcția intensificării 
schimburilor și colaborării. Pledează 
în acest sens și ultimele evoluții ale 
vieții economice mondiale, per
sistenta și proliferarea fenomenelor 
de criză, de inflație și șomaj într-un 
șir de țări ale lumii occidentale, di
ficultăți care se reflectă într-o mă
sură mai mică sau mai mare pe un 
plan larg international si care 
nu-și pot găsi solutionarea în 
recrudescența protecționismului și 
multiplicarea barierelor comercia
le. ci.. dimpotrivă. în intensi
ficarea nestînjenită, liberă de orice 
restricții și limitări, a comerțului și 
cooperării economice internaționale.

în promovarea acestor teluri. Co
misia Economică a O.N.U. pentru 
Europa — singurul for continental 
de cooperare economică multilate
rală între țări cu orînduiri social- 
politice diferite — este chemată 
să aducă o contribuție substanțială. 
Participantă activă la procesul de 
destindere șl colaborare între toate 
statele europene. România a sprijinit 
și sprijină în mod efectiv comisia in 
înfăptuirea obiectivelor sale. De nu
mele țării noastre se leagă o serie 
de inițiative valoroase, constructive 
pe planul cooperării europene, care 
au întrunit adeziunea unanimă a ță

rilor membre. ' O dovadă elocventă 
a înaltei aprecieri pe care comisia 
o dă activității perseverente a Româ
niei în slujba edificării unor relații

agenda dezbaterilor evidențiază, o 
dată în plus, necesitatea și urgența 
de a se găsi soluții eficiente, una
nim acceptabile, în domenii de larg 
interes, cum ar fi : extinderea și di
versificarea cooperării economice, 
tehnico-științifice și industriale ; dez
voltarea și liberalizarea comerțului ; 
eliminarea barierelor și discriminări
lor din schimburile economice inter- 
europene ; cooperarea pentru mai 
buna utilizare a energiei și materiilor 
prime ; protejarea mediului înconju
rător ; dezvoltarea agriculturii și 
transporturilor ; promovarea de noi 
forme și mijloace de cooperare, pre

Țara noastră consideră că o im
portanță deosebită în activitatea 
C.E.E./O.N.U. consacrată întăririi 
cooperării revine pregătirii temeinice, 
în bune condiții, a Conferinței 
Națiunilor Unite asupra științei si 
tehnologiei în slujba dezvoltării, pro
gramată pentru 1979. Neîndoielnic, o 
contribuție prețioasă la elaborarea 
Programului de acțiune al Conferin
ței pentru știință și tehnologie ur
mează să o aducă reuniunea euro
peană care se va ține la București 
în luna iunie a acestui an, sub egida 
C.E.E./O.N.U., cu participarea miniș
trilor de resort și altor factori de
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Stimularea schimburilor economice, 
adincirea cootierarii - componente esențiale 
ate destinderii si securității pe continent
de largă și fructuoasă colaborare în 
Europa și în lume a constituit-o și 
faptul că singura sesiune anuală a 
C.E.E./O.N.U. desfășurată pînă în 
prezent în afara sediului de ta 
Geneva a fost găzduită, în 1974, de 
capitala țării noastre.

în ceea ce privește actuala sesiune 
de la Geneva, care se înscrie ca 
prima manifestare de anvergură pe 
linia reluării dialogului intereuropean 
după reuniunea de la Belgrad, este 
de așteptat ca ea să adopte noi mă
suri pe calea extinderii conlucrării 
economice și tehnico-științifice între 
toate țările europene, fără deosebire 
de sistem politic sau nivel de dezvol
tare economică, precum și a colabo
rării cu state din toate zonele geo
grafice. ca o contribuție efectivă la 
promovarea înțelegerii și păcii, a 
securității și destinderii în Europa și 
în lume, la eliminarea decalajelor 
dintre state și făurirea unei noi or
dini economice mondiale.

De altfel, chiar tematica înscrisă pe

cum și de proiecte concrete pe pian 
regional și subregional ; lărgirea le
găturilor de colaborare ale țărilor 
europene cu celelalte țări ale glo
bului etc.

Pornind de la analiza tabloului re
lațiilor economice dintre statele con
tinentului, caracterizate prin perpe
tuarea sau chiar adăugarea unor noi 
opreliști în calea schimburilor, se
siunea își propune să mobilizeze 
eforturile în vederea dezvoltării ne
îngrădite a colaborării, dintre state. 
O deosebită însemnătate au. fără în
doială, în acest scop proiectele în
dreptate spre intensificarea și mul
tiplicarea formelor de cooperare in
dustrială. tehnică și științifică, in
clusiv prin crearea, sub auspiciile 
C.E.E./O.N.U., a unui Centru pentru 
cooperarea industrială, precum și în 
direcția întăririi cooperării în dome
niul agriculturii, inițierii de acțiuni 
practice in interesul țărilor în curs 
de dezvoltare situate în perimetrul 
european.

decizie politică în domeniul știin
ței și tehnicii, chemați să for
muleze recomandări și propuneri de 
acțiuni la nivel național, regional și 
interregional.

Numeroase țări. între care și Ro
mânia. nutresc speranța că se vor 
face pași înainte pentru adoptarea 
de hotărîri importante si în alte 
domenii ale cooperării europene. 
Bunăoară, dezbaterile urmează să 
conducă la decizii de fond și, în 
Unele cazuri, la decizii finale atît cu 
privire la pregătirea și organizarea 
unor reuniuni paneuropene în dome
niile mediului înconjurător, energiei, 
transporturilor și în alte domenii de 
interes general, cît și cu privire la 
elaborarea și aplicarea unor pro
grame de lucru care să dea expresie 
concretă coordonatelor de acțiune 
convenite în Actul final de la Hel
sinki.

Realizarea obiectivelor propuse, 
creșterea rolului și eficientei activi
tății Comisiei Economice a O.N.U.

pentru Europa reclamă adaptarea 
fără întîrziere a organizației la exi
gențele noi ale cooperării stabilite 
în cadrul Conferinței general-euro
pene, îmbunătățirea orientărilor și 
normelor ce stau la baza activității 
sale. După opinia țării noastre, co
misia continuă să fie tributară unor 
concepții și practici vechi, străine 
spiritului Actului final. Astfel, este 
greu de acceptat ca în cadrul 
C.E.E./O.N.U., care grupează state 
suverane și egale în* drepturi, să se 
mai admită abordarea cooperării 
economice de pe poziții înguste, ale 
unor grupări închise, din perspec
tiva unei Europe, care să rămînă in 
continuare divizată în blocuri poli- 
tico-economice opuse. De asemenea, 
trebuie spus că un șir de proceduri 
folosite în cadrul C.E.E./O.N.U. la 
elaborarea rezoluțiilor si programelor 
de acțiune nu corespund normelor 
democratice statuate de Conferința 
pentru securitate și cooperare euro
peană. De aceea este imperios nece
sar ca tuturor țărilor membre să Ie 
fie asigurată posibilitatea de a parti
cipa direct. în toate fazele dezbateri
lor. la acțiunile pentru promovarea 
intereselor și poziției lor în legătură 
cu toate problemele dezbătute. în 
aceeași ordine de idei, este necesar 
să se continue tendințele pozitive 
manifestate în ultima vreme în mo
dul de lucru al comisiei privind abor
darea problematicii sale specifice în 
concordantă cu realitățile europene, 
ținîndu-se seama că pe continent, 
alături de țări puternic industriali
zate, există țări în curs de dezvol
tare ale căror interese și cerințe 
proprii trebuie luate în considerare 
în activitățile comisiei.

în spiritul întregii sale politici ex
terne, România participă la lucrările 
sesiunii C.E.E./O.N.U. cu dorința vie 
de a se pune în funcțiune toate me
canismele comisiei pentru a se trece 
de la vorbe la fapte, la înlăturarea 
tuturor obstacolelor care mai împie
dică aplicarea neîntîrziată a preve
derilor Actului final de la Helsinki. 
Țara noastră este hotărită să con
tribuie din plin, cu inițiativă și spi
rit constructiv, în strînsă colaborare 
cu celelalte state membre, la anga
jarea unor negocieri de fond si adop
tarea de decizii care să servească 
cauza generală a cooperării euro
pene, bazată pe deplină egalitate și 
echitate. în interesul tuturor națiu
nilor Europei, al păcii si securității 
pe continent și în lume.

Viorel POPESCU

Noi atentate teroriste au avut loc 
la Torino, luni și marți. Unul din 
gardienii închisorii unde se află că
peteniile „Brigăzilor roșii" (al căror 
proces se desfășoară la Torino) a 
fost ucis de trei persoane — doi băr
bați și o femeie — în timp ce ieșea 
din locuința sa. înainte de a cădea, 
gardianul a reușit să răspundă focu
rilor de armă ale teroriștilor. dar 
aceștia au părăsit locul crimei fără 
să fie identificați. Un al doilea aten
tat la Torino, revendicat de o altă 
grupare extremistă, s-a soldat cu ră
nirea unui medic.

Guvernul italian și partidele poli
tice. scrie agenția A.N.S.A.. răspund 
intimidărilor la care recurg teroriștii 
prin unitate, pentru apărarea insti
tuțiilor tării ți a democrației. Refu
zul categoric al statului de a accep
ta negocieri cu teroriștii a fost con
firmat nu numai de P.D.C. (al cărui 
lider este Aldo Moro). ci de toate 
partidele și forțele democratice.

★
Mai multe posturi de radio și tele

viziune, ca si unele ziare franceze, 
au primit marți telefoane anonime 
amenințând că liderul democrat-creș- 
tin italian va fi ucis joi. 13 aprilie, 
dacă cererile „Brigăzilor roșii" nu 
vor fi satisfăcute.

ARGENTINA

Tn favoarea 
unui amplu dialog 

între guvern 
și partidele politice
BUENOS AIRES 11 (Agerpres). — 

Liderii ■ principalelor partide politice 
din Argentina au cerut autorităților 
militare să abroge legea privind sus
pendarea activităților politice în țară, 
intrată în vigoare cu doi ani în urmă 
— informează agenția Prensa Latina. 
La o reuniune desfășurată în capi
tala tării, reprezentanți ai conduce
rii Partidului Comunist din Argen
tina, ai partidelor Conservator Popu
lar. Uniunii Civice Radicale Si So
cialist. au analizat situația politică 
și economică actuală a tării, și-au 
manifestat acordul cu propunerea 
președintelui. Rafael Videla, de a 
deschide „un amplu dialog asupra 
principalelor probleme politice, eco
nomice si sociale" ale tării, dar au 
evidențiat că schimbul de opinii nu 
va fi posibil în condițiile interzice
rii activității partidelor politice.

DE PRETUTINDENI
• LASERUL IN CHI

RURGIE. Un grup de cerce
tători din Washington au pus la 
punct un bisturiu cu laser, in
dicat mai ales pentru efectuarea 
transplanturilor, de piele nece
sare în cazul unor arsuri grave. 
El este alcătuit dintr-o lamă 
de cristal in formă de pană, 
pusă în legătură, printr-un .ca
blu din fibre de sticlă, cu un 
laser cu argon. Spre deosebire 
de intervențiile tradiționale de 
acest gen, prelevarea pielii se 
produce cu o pierdere de sînge 
de trei ori mai redusă. Noul 
instrument permite efectuarea 
de către chirurgi a unor inter
venții de mai mare amploare 
într-o singură ședință, dimi- 
nuîndu-se, în plus, și riscul 
unor infecții.

• ENCICLOPEDIA 
ARHEOLOGIEI. La Acade- 
mia de științe a U.R.S.S. se 
află în pregătire enciclopedia 
„Arheologia Uniunii Sovietice", 
care va însuma în final 16 vo
lume. Lucrarea va prezenta re
zultatele a 150 de ani de activi
tate arheologică. Ea va cuprin
de hărți ale diferitelor culturi 
și civilizații, descrieri amănun
țite ale caracteristicilor aces
tora. Primele două volume din 
serie se află sub tipar.

• FURNAL SOUk. 
în orașul japonez Nagoya a 
fost construit un furnal ali
mentat cu energie solară. O- 
glinda receptoare, avînd o su
prafață de 2,5 mp, se orientea
ză cu ajutorul unui computer 
în așa fel îneît captează razele 
Soarelui chiar în condițiile unui 
cer acoperit. Temperatura poate 
să atingă în focarul oglinzii 
pînă la 3 000—3 500 grade C, 
ceea ce permite chiar și obți
nerea unor șarje de aliaje spe
ciale.

• DIFICULTĂȚI O- 
NOMASTICE. Din cei 8 
milioane locuitori ai Suediei, 
circa un milion poartă nu
mele de Johansson, Anders
son sau Karlsson. Există, 
astfel, marea familie a celor 
370 000 de Johansson, apoi a 
celor 290 000 de Karlsson sau 
230 000 de Nilsson. Jumătate din 
populația țării este înregistrată 
sub 120 de nume, ceea ce are 
implicații asupra activității ad
ministrative, cu atît mai mult 
cu cît nici prenumele nu sînt 
prea variate. Pentru a ieși din 
acest impas onomastic, oficiali
tățile suedeze au scos, în cola
borare cu lingviștii, un catalog 
cuprinzind 25 000 nume, nou 
create, pe baza respectării ca
racteristicilor onomasticii tra
diționale și a sonorității limbii, 
suedeze. Inițiativa s-a bucurat 
de succes : anual, 4 000—5 000 de 
suedezi își aleg un nou nume.

• „BACTERII MI
NER". în condițiile cînd pe
nuria de materii prime devine 
tot mai acută, bacteriile se do
vedesc un excelent auxiliar al 
omului în valorificarea unor 
resurse mai greu accesibile, 
care ridică probleme de teh
nologie a exploatării. Astfel, 
în R.F. Germania bacterii 
„miner" vor fi antrenate în ex
ploatarea șisturilor bituminoase 
de la Schandelah — zăcămînt 
conținînd peste un milion tone 
de metale. Procedeul de se
parare a metalelor cu ajutorul 
bacteriilor se bazează pe pro
prietatea acestor microorganis
me de a produce compuși me
talici solubili.

• UN PARADOX 
DIETETIC. Dieteticienii de 
la un spital praghez au a- 
juns la concluzia că nu nu
mai compoziția și cantitatea 
alimentelor consumate au e- 
fecte asupra greutății corpo
rale, ci șl distribuirea lor pe 
parcursul unei zile. Iată fetftil- 
tatele unui experiment la care 
au luat parte mai multe per
soane avînd o greutate cu mult 
peste cea normală : timp de o 
lună, ele au fost supuse unui 
regim alimentar zilnic constînd 
din 80 gr. albumine, 80 gr. hi- 
drați de carbon și 40 gr. gră
simi. O parte din pacienți au 
primit respectivele porții de 
mîncare în două reprize, iar 
alții în șapte reprize. Rezulta
tul 1 Cei care au mîncat a- 
ceeași cantitate de alimente la 
două mese zilnic au scăzut în 
greutate cu 7 kg la bărbați și 
4 kg la femei. în schimb, cei 
care au mîncat mai rațional, 
respectiv pe parcursul a șapte 
mese, au slăbit cu aproximativ 
12 kg la bărbați și 7 kg Ia 
femei.

• BINEFĂCĂTOAREA 
FEBRĂ. Teza conform căreia 
febra ar fi o reacție firească și 
necesară de apărare a organis
mului la agenții patogeni a 
primit o nouă confirmare prin 
cercetările întreprinse pe ani
male de fiziologi americani de 
la Universitatea Michigan. Ei 
au constatat că șopîrlele au 
capacitatea de a-și autodeclanșa 
o stare febrilă de îndată ce or
ganismul este atacat de o in
fecție bacteriană. Și mai inte
resant este cazul iguanei de 
deșert (Dipsosaurus Dorsalis) 
care, tot în cazul infecțiilor 
bacteriene, se tirăște la soare, 
unde sîngele se încălzește pînă 
la temperatura de 42 grade C. 
,Abia după ce infecția a trecut, 
animalul se adăpostește la um
bră. Iguanele cărora tempera
tura corporală le-a fost menți
nută artificial în limitele nor
male nu au supraviețuit bolii.
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