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Ședința Comitetului Politic
Executiv al C. C. al P. C. R
Sub președinția tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, marți s-au desfășurat 
lucrările Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a examinat și 
aprobat raportul și propunerile cu privire 
la îmbunătățirea organizării executării re
parațiilor capitale ale mașinilor, utilajelor 
și instalațiilor. Intensificarea amplului pro
ces de industrializare a țării, creșterea gra
dului de mecanizare a muncii în toate sec
toarele economiei naționale au dus la dez
voltarea și diversificarea parcului de mașini, 
utilaje și instalații, au pus sarcini tot mai 
complexe in fața unităților însărcinate cu 
activitatea de reparații. Comitetul Politic 
Executiv a hotărît ca centralele de specia
litate să poarte răspunderea reparațiilor 
capitale ale utilajelor și instalațiilor tehno
logice, precum și ale utilajelor pentru con
strucții, asigurind asistența tehnică necesa
ră. Utilajele standardizate de uz general, 
în special mașinile-unelte de mare precizie 
și complexitate fabricate în țară sau im
portate, vor fi reparate în întreprinderi spe
cializate ale Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini sau cu asistența teh
nică a întreprinderilor producătoare. Comi
tetul Politic Executiv a hotărît dezvoltarea 
capacităților de reparare, mai buna profi
lare a unităților pentru repararea utilajelor 
de construcții pe tipuri de mărci de utilaje, 
organizarea asistenței tehnice pe centre și 
întreprinderi producătoare, înființarea și or
ganizarea pe zone a depozitelor de suban- 
samble și piese de schimb pentru mașini- 
unelte. S-a stabilit, de asemenea, ca sar
cinile de execuție a reparațiilor capitale 
să fie înscrise în planurile anuale ale între
prinderilor specializate, ca și producerea 
pieselor de schimb necesare.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut, în 
continuare, raportul în legătură cu rezulta
tele analizei de reglementare a stocurilor de 
materiale existente la 1 ianuarie 1978 și a 
stabilit măsuri pentru asigurarea unei bune 
aprovizionări tehnico-materiale a economiei 
naționale, pentru respectarea stocurilor pre
văzute în planul de stat.

In continuare, Comitetul Politic Executiv 
a dezbătut un raport privind situația pro
tecției muncii în anul 1977. S-a apreciat că 
măsurile stabilite de conducerea de partid 
și de stat pentru îmbunătățirea activității 
de protecție a muncii au determinat crește
rea răspunderii și intensificarea preocupării 
pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor 
de muncă, prevenirea și reducerea acciden
telor, folosirea cu eficiență sporită a impor
tantelor resurse materiale și financiare puse 
la dispoziție de stat pentru protecția mun
cii. Ca urmare, anul trecut, numărul total 
al accidentaților in muncă a fost cu 5,7 la 
sută mai mic in comparație cu anul 1976.

Cu toate acestea, Comitetul Politic Exe
cutiv a apreciat că numărul accidentelor de 
muncă este încă mare și a trasat ministe
relor economice. Ministerului Muncii, Con
siliului Central al Uniunii Generale a Sindi
catelor noi și importante sarcini în vederea 
îmbunătățirii activității în acest domeniu. 
Comitetul Politic Executiv a indicat ca toate 
problemele legate de tehnica securității 
muncii să fie luate in considerare incă la 
proiectarea întreprinderilor, halelor și sec
țiilor, precum și din etapa conceperii și fa
bricării instalațiilor și utilajelor. S-a indi
cat, de asemenea, să se intensifice, la toate 
nivelurile, acțiunile de control, punindu-se 
un mai mare accent pe organizarea activită
ții de prevenire a accidentelor prin îmbună
tățirea instructajului și propagandei în do
meniul protecției muncii, pe exigența și răs
punderea celor care organizează și conduc 
procesele de muncă. S-a indicat să fie ridi-' 
cată calitatea predării noțiunilor de protec
ție a muncii, in toate formele de pregătire 
profesională — cursuri de calificare, școli, 
licee, facultăți.

Comitetul Politic Executiv a examinat, de 
asemenea, modul în care sînt aplicate 
prevederile Legii privind controlul prove
nienței unor bunuri ale persoanelor fi
zice care nu au fost dobindite in mod li
cit. S-a apreciat că organele și organizațiile 
de partid, conducerile unităților socialiste, 
organele de miliție, procuratură, justiție și 
financiare au manifestat preocupare pentru 
îmbunătățirea stării de legalitate în utili
zarea fondurilor materiale și bănești, apă
rarea integrității avutului obștesc, pentru 
restringerea și înlăturarea posibilităților de

realizare a unor bunuri prin mijloace ili
cite.

In același timp, pornind de la lipsurile 
care mai există în acest domeniu, Comitetul 
Politic Executiv a pus în fața organelor și 
organizațiilor de partid, a organizațiilor de 
masă și obștești, ministerelor și organelor 
centrale de resort sarcina intensificării ac
tivității pentru prevenirea îmbogățirii unor 
persoane prin mijloace ilicite, pentru apli
carea cu fermitate a legilor statului, a prin
cipiilor eticii și echității socialiste. S-au sta
bilit îmbunătățirea prevederilor din lege, 
instituționalizarea unei Comisii centrale, a 
comisiilor județene și a municipiului Bucu
rești pentru orientarea, îndrumarea și con
trolul unitar al activității din acest dome
niu. S-au indicat completarea numărului 
de membri ai comisiilor de cercetare cu 
muncitori ce își desfășoară nemijlocit acti
vitatea în producție, precum și adoptarea 
altor măsuri în vederea verificării opera
tive și eficiente a tuturor cazurilor de ob
ținere de cîștiguri prin alte căi decît prin 
muncă.

Comitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. a soluționat probleme curente ale 
activității de partid și de stat și ale relații
lor externe ale țării noastre.

★
în cursul ședinței, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a informat despre întîlnirea și 
convorbirile avute cu tovarășul Todor Jiv- 
kov, prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria, cu prilejul inaugurării lucrărilor 
de construcție a Complexului hidrotehnic 
Turnu Măgurele—Nicopole.

Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă 
apreciere rezultatelor noului dialog rotnâ- 
no-bulgar la nivel înalt, care — asemenea 
tuturor intilnirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov — se înscrie ca 
un moment de seamă în evoluția ascen
dentă a relațiilor bilaterale și marchează o 
contribuție de mare importanță la întărirea 
solidarității frățești și a conlucrării multi
laterale dintre țările, partidele și popoarele 
noastre, în interesul edificării socialismului 
și comunismului în România și Bulgaria, al 
cauzei generale a socialismului și păcii în 
lume.

Inaugurarea de către cei doi conducători 
de partid și de stat a construirii în comun 
de către România și Bulgaria a noului o- 
hiectiv economic — Complexul hidrotehnic 
Turnu Măgurele—Nicopole — constituie o 
grăitoare expresie a dezvoltării continue a 
cooperării economice, în forme superioare 
— domeniu în care s-au înregistrat pînă 
acum rezultate pozitive.

Comitetul Politic Executiv apreciază în 
mod deosebit hotărîrile celor doi șefi de 
stat de a amplifica și intensifica colaborarea 
multilaterală româno-bulgară, corespunză
tor potențialului economic în creștere al ce
lor două țări, progresului obținut de Româ
nia și Bulgaria în toate domeniile construc
ției socialiste.

S-a subliniat, de asemenea, importanța 
faptului că, pe baza celor convenite, se va 
realiza o conlucrare tot mai largă intre 
Partidul Comunist Român și Partidul Co
munist Bulgar, între organele de stat, or
ganizațiile de masă și oamenii muncii din 
cele două țări.

Totodată, Comitetul Politic Executiv con
sideră că, în spiritul înțelegerilor stabilite 
cu ocazia dialogului Ia nivel înalt, se va 
adinei conlucrarea dintre partidele și țările 
noastre pe tărîmul vieții internaționale, ele 
contribuind, prin acțiuni și eforturi comune, 
la instaurarea unor raporturi cu adevărat 
echitabile intre state, la soluționarea con
structivă a problemelor complexe ale con
temporaneității, Ia statornicirea noii ordini 
economice mondiale, la asigurarea unui cli
mat de încredere, securitate și cooperare în 
Balcani, în Europa și în lume. Convorbirile 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov au evidențiat hotărîrea partidelor, 
statelor și popoarelor noastre de a sprijini 
lupta popoarelor pentru independență națio
nală, împotriva imperialismului, colonialis
mului și neocolonialismului, pentru progres 
social și dezvoltare liberă, de sine stătătoare.

Aprobînd în unanimitate documentele 
semnate, înțelegerile și concluziile la care 
s-a ajuns cu acest prilej, Comitetul Politic 
Executiv a stabilit măsuri pentru aplicarea 
lor în viață, pentru dezvoltarea tot mai in
tensă, pe multiple planuri, a colaborării

dintre România și Bulgaria, dintre partidele 
și popoarele celor două țări prietene.

★
In continuarea ședinței, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a prezentat o informare cu pri
vire la vizita de stat întreprinsă împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu in Statele Uni
te ale Americii, la invitația președintelui 
Jimmy Carter și a doamnei Rosalynn Car
ter.

Comitetul Politic Executiv și-a exprimat 
profunda satisfacție față de rezultatele deo
sebit de fructuoase ale vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu în S.U.A., apreciind-o ca un mare 
succes politic, ca un eveniment de cea mai 
mare însemnătate, cu profunde consecințe 
pe planul raporturilor bilaterale și de amplă 
rezonanță în sfera vieții internaționale.

Subliniind caracterul intens de lucru și 
orizontul larg al convorbirilor oficiale din
tre președintele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Jimmy Carter, Comitetul Politic 
Executiv consideră că dialogul la cel mai 
înalt nivel româno-american deschide noi 
perspective colaborării dintre România și 
S.U.A., în interesul celor două țări, al cau
zei cooperării și păcii internaționale. S-a 
evidențiat interesul larg al ambelor părți 
de a se valorifica Ia nivel superior marile 
posibilități de extindere a colaborării eco
nomice în forme noi, de înaltă eficiență, 
cum ar fi acțiunile de cooperare în produc
ție, în domenii de virf ale tehnicii contem
porane, societățile mixte, cooperările pe 
terțe piețe. S-a exprimat dorința comună 
de a amplifica schimburile de valori spiri
tuale, pe tărîmul științei, literaturii, artei 
și în alte sfere ale

Comitetul Politic 
portanța semnării 
Nicolae Ceaușescu 
Carter a Declarației comune, care proclamă 
voința de a amplifica relațiile bilaterale pe 
baza principiilor noi de egalitate și echitate 
internațională, de a promova și facilita ex
tinderea comerțului și cooperării economice 
intre cele două țări.

Comitetul Politic Executiv a evidențiat, 
de asemenea, importanța contactelor pre
ședintelui Republicii Socialiste România cu 
membri de frunte ai Camerei Reprezentan
ților și ai Senatului, cu personalități de 
prestigiu ale vieții economice, financiare, 
tehnico-științifice și culturale, cu reprezen
tanți ai presei, radioului și televiziunii din 
S.U.A., care au reflectat prețuirea de care 
se bucură în rîndul opiniei publice ameri
cane România și realizările ei, dorința de 
a contribui la extinderea și adîncirea co
laborării, la intensificarea contactelor dintre 
țările și popoarele noastre.

Abordind în mod aprofundat diferitele 
aspecte — politice, economice, științifice, 
culturale — ale relațiilor dintre cele două 
țări, dialogul la nivel înalt româno-american 
a prilejuit, totodată, un larg schimb de ve
deri, intr-un spirit de sinceritate și înțele
gere reciprocă, asupra unui șir de probleme 
esențiale ale vieții internaționale, subliniin- 
du-se hotărîrea celor două țări de a con
tribui activ Ia înfăptuirea unei securități 
reale pe continentul european, prin transpu
nerea în viață a prevederilor Actului final 
de la Helsinki. înfăptuirea dezarmării, și în 
primul rînd a celei nucleare, la lichidarea 
fenomenului subdezvoltării și făurirea noii 
ordini economice mondiale, la soluționarea 
pe cale politică a stărilor de încordare și 
conflict din Orientul Mijlociu, din Cornul 
Africii și din alte părți ale globului, la edi
ficarea unei lumi a păcii, înțelegerii și con
lucrării între națiuni.

Comitetul Politic Executiv a apreciat că 
vizita în S.U.A. a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care a avut un larg ecou pozi
tiv internațional și a întrunit adeziunea și 
aprobarea întregului nostru popor, atestă 
încă o dată realismul și justețea politicii 
externe promovate de România socialistă, 
se înscrie în orientările fundamentale ale 
Congresului al XI-lea și Conferinței Națio
nale ale partidului de extindere a relațiilor 
prietenești cu toate statele lumii, indiferent 
de orinduirca socială. '

Comitetul Politic Executiv a trasat sarcina 
ministerelor și altor instituții de stat să ia 
măsuri corespunzătoare pentru materiali
zarea obiectivelor de colaborare și coopera
re româno-americană, convenite în timpul 
vizitei în S.U.A. a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu.

culturii.
Executiv a relevat im- 
de către președintele 

și președintele Jimmy

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceausescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, pre
ședintele Consiliului National al Oa
menilor Muncii, a avut loc. marii di
mineața. ședința Biroului Executiv al 
Consiliului National al Oamenilor 
Muncii.

*
Biroul Executiv a stabilit ordinea 

de zi a plenarei Consiliului National 
al Oamenilor Muncii și a aprobat do
cumentele supuse plenarei spre dez
batere.

Totodată, Biroul Executiv a discutat 
si aprobat propunerile privind îmbu
nătățirea organizării consiliilor de 
conducere a ministerelor si altor or-

sane centrale de stat, nrecum si unei 
modificări in componenta biroului.

De asemenea, au fost discutate s 
anrobate uroDunerile de constituire 
comisiilor Consiliului National al Oa 
menilor Muncii si componenta aces 
tora.

Pronunțările au fost înaintate snt 
dezbaterea si aprobarea plenarei Con 
siliului National al Oamenilor Munci

al Oamenilor Muncii

Marti dimineața s-âu deschis îrt 
Capitală, sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceausescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. președintele Consiliului National 
al Oamenilor Muncii, lucrările ple
narei Consiliului National al Oame
nilor Muncii.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a fost 
întimpinat. Ia sosirea în sală, cu deo
sebită căldură si însuflețire de par
ticipanta la lucrările plenarei.

împreună cu secretarul general al 
partidului. în prezidiu au luat loc to
varășii Iosif Banc. Gheorghe Cioară. 
Lina Ciobanu. Gheorghe Oprea. 
Gheorghe Pană. Virgil Trofin. Ilie 
Verdet. Vasile Patilinet. precum si 
alti membri ai Biroului Executiv si 
ai Consiliului National al Oamenilor 
Muncii.

La propunerea ' Biroului Executiv, 
plenara a aprobat in unanimitate ur
mătoarea ordine de zi :

1. — Raportul cu privire la desfă
șurarea adunărilor generale ale oame
nilor muncii, care au avut loc in pe
rioada ianuarie—februarie 1978. și mo
dul in care au fost aplicate hotări- 
rile adoptate dc Consiliul National al 
Oamenilor Muncii din octombrie 1977; 
cu privire la activitatea politică si 
cultural-educativă de masă desfășu
rată de consiliile oamenilor muncii 
pentru îndeplinirea sarcinilor din 
planul national, eu privire la anga
jamentele de depășire a planului pe anul 1978 ;

2. — Raport privind analiza pe bază 
de bilanț a rezultatelor economico- 
financiare obținute in anul 1977 si in 
trimestrul I ai anului 1978 :

3. — Cu privire la îmbunătățirea

Legii retribuirii după cantitatea 
calitatea muncii.

4. — Proiectul Legii cu privire 
organizarea si conducerea unități 
socialiste de stat.

5. — Unele probleme organiza rice.
Plenara a adoptat măsuri privi 

îmbunătățirea organizării consilii 
de conducere ale ministerelor și al 
organe centrale de stat.

Astfel, pentru a se asigura înfl 
tuirea hotăririlor adoptate de Con 
rinta Națională a partidului din < 
cembrie 1977 cu privire la perfect 
narea cadrului organizatoric de p 
ticipare a clasei muncitoare la c< 
ducerea societății, plenara a hotă 
lărgirea componentei consiliilor 
conducere ale ministerelor de
(Continuare în pag. a IlI-a)

Succese deosebite
în întimpinarea 
tradiționalei 

sărbători a muncii
Importante sporuri de producție fizică

• întrecerea socia
listă desfășurată in in- 
tîmpinarea Zilei inter
naționale a celor ce 
muncesc consemnează 
noi succese ale oame
nilor muncii din in
dustria județului PRA
HOVA. Lucrătorii din 
sectorul prelucrării ți
țeiului au realizat cu 
cinci zile mai devreme 
sarcinile de plan pe 
patru luni. Importante 
succese înregistrează 
colectivul cunoscutei 
întreprinderi de utilaj 
petrolier „1 Mai" din 
Ploiești, unitate care, 
între altele, a depășit 
sarcinile planului de 
export, livrind supli
mentar clientilor săi 
de peste hotare insta
lații si alte agregate

aferente săpării sonde
lor evaluate Ia peste 
1.4 milioane lei valu
tă. De asemenea, mi
nerii de la Eilipeștii 
de pădure au extras, 
peste sarcinile de 
plan la zi, 8 000 tone 
lignit.

• Oamenii muncii 
din unitățile economice 
ale iudetului BRAlLA, 
continuind o frumoasă 
tradiție muncitorească, 
înscriu succese de sea
mă pe graficul între
cerii socialiste în cin
stea zilei de 1 Mai. 
Astfel, colectivul între
prinderii, de utilai greu 
..Progresul" a realizat, 
peste .sarcinile de 
plan, 250 tone de

utilaie pentru industria 
chimică, aproape 350 
tone de otel special, 
patru excavatoare si 
alte importante utilate 
metalurgice. Combina
tul de celuloză, hîrtie 
si fibre artificiale Brăi
la a livrat, de ase
menea. beneficiarilor, 
peste sarcinile de plan, 
de la începutul anului 
si nină acum, peste 
3 000 tone de celofibră. 
250 tone de cartoane si 
alte importante canti
tăți de cord, iar cimen- 
tistii brăileni rapor
tează livrarea supli
mentară către șan
tierele de construcții 
a aproape 400 tone de 
ciment.

întrecerea 
minerilor

Zile și ore decisive pentruÎNCHEIEREA ÎNSĂMlMȚĂRII PORUMBULUI
Raidul „Scînteii“ pe ogoarele județelor Constanța și Dolj 

In pagina a ll-a

Pulsul muncii entuziaste, ca' 
racteristic întrecerii socialiste îi 
întimpinarea zilei de 1 Mai 
se resimte cu putere și in ac 
tivitatea celor peste 23 000 d' 
mineri ai Gorjului. Dorința ț 
ambiția lor de a munci azi ma 
bine ea ieri, inline mai bine a 
azi străbat ca un fir roșu intre 
cerea din subteran și din ca 
riere. Pentru că minerii de aic 
știu' că au datorii mari de in 
deplinit, că eforturile lor de ,< 
produce mai mult cărbune - 
,.piinea energetică" a industrie
— pot contribui Ia creșterea pu 
terii economice a țării. Rapoar 
tele zilnice de muncă consem 
nează rezultatele acestor efoi 
turi.

...Raportul MINEI LUPOAL 
e succint, ca o telegramă : „pla 
nul pe patru luni a fost inde 
plinit cu 15 zile mai devreme' 
Aceasta înseamnă că fruntaș:
— colectivul de aici e fninta 
pe bazinul carbonifer al Oile 
nici — au trimis termocentrale 
lor peste plan mai bine d 
70 000 tone de lignit. în frun 
tea întrecerii se află brigada li 
Gheorghe Pigui, autoarea uni 
record de avansare in abataj, ir 
registrat la sfîrșitul anului tr«

C. PRIESCU
D. ALBULESCU

(Continuare in pag. a II-a)
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FAPfUL;
DIVERS;

Ziiie și ore decisive pentru
ÎNCHEIEREA ÎNSĂMÎNȚĂRII PORUMBULUI

S-a întîmplat I 
m IMediterana

Marea Mediterana era caprin- • 
să de furtună. Un vînt puternic 
ridica valuri cu spinări înspu- I 
mate ca niște monștri in prova ] 
cargoului românesc „Timișoara". ; 
care se îndrepta spre tară. De- | 
odată, la bord s-a primit cunos- I 
cutul semnal marinăresc pentru * 
ajutor. „Cu toată viteza înain- . 
te — a ordonat comandantul 1 
de cursă lungă Teodor Caiman. | 
în scurt timp, „Timișoara" se 
afla la locul sinistrului. Din 1 
cauza furtunii, încărcătura nâvei I 
italiene „Emanuela C.“, care ' 
transporta marmură in Alger, > 
se deplasase spre dreapta, fapt j 
care a făcut ca, din cau- I 
za înclinării, doi dintre mem
brii echipajului să dțspară in' 1 
valuri, iar alți 6 să se afle in I 
mare primejdie pe o plută. Ma
rinarii români i-au luat la bord ■ 
pe sinistrați, le-au acordat pri- ] 
mul ajutor si i-au transportat ] 
pină în portul Augusta. Gestul 
lor a fost răsplătit cu cele mai I 
călduroase mulțumiri din partea a 
celor salvați. *

CONSTANȚA
-------------------------------------------------------- t

Așa este bine! întrajutorarea 
intre unități dă roade

Coincidentă
9

CU... 
neglijență .

Plutonierul Dumitru Sfirloagă 
o ascultă cu atenție pe Cristina 
C„ care-și varsă tot focul:

— Vai de mine si de mine, 
mi s-a furat poșeta.

— Sinteți sigură că vi s-a 
furat ?

— Absolut sigură.
— Și ciți bani aveați in po

șetă ?
— 3 100 de lei.
— Poftiți poșeta si numărați- 

vă banii. Dar să știți că poșeta 
nu vi s-a furat, ci ați pierdut-o, 
pur si simplu, in piața orașu
lui...

Acolo, in piața municipiului 
Rin Vilcea, o găsise Nusa Mur- 
să și '-o predase subofițerului 
de miliție. Coincidența a făcut 
ca în aceeași zi. in aceeași pia
ță vilceană. Aurica B. să piar
dă un portmoneu cu 1 930 lei. Și 
— tot coincidență — Aurica B. 
a reclamat la miliție, ca si Cris
tina C„ că portmonegl i se fu
rase. în realitate, fusese găsit 
tot de un om cinstit.

De unde concluzia : ce lucru 
minunat e adevărul adevărat !

Un apel
Procurorul-se f al județului 

Olt, C Bărbulescu, ne scrie : 
.Rugăm cititorii rubricii „Faptul 
livers" să ne ajute la solutio- 
îarea unui dosar aflat în curs 
ie urmărire penală. Este vorba 
le o fetiță nou născută, părăsită 
le mama sa in Pădurea Sarului 
situată la jumătatea drumului 
lintre Slatina si Balș) in jurul 
latei de 22 iulie 1976. Copila a 
ost înregistrată in ziua respec- 
ivă pe numele de Radu Eu- 
lenia șl era înfășurată in două 
icutece de culoare albastră șt 
oz, iar pe cap avea o căciulită 
Ibă de bumbac. Mama sa, Radu 
laria, din comuna Găneasa — 
)lt, pretinde că pe pieptul feti
zi a lăsat și certificatul ei de 
astere eliberat de Consiliul 
opular al orașului Slatina. Po- 
•ivit declarației sale, mama 
l-a părăsit fetița în urma unor 
eințelegeri avute cu părinții 
>țului, care este decedat. In- 
■ucît în locul unde declară că 
părăsit fetița nu am găsit nici 
urmă, iar din investigațiile in- 
eprinse nu am putut descoperi 
tița pe raza județului Olt, ru- 
im pe cei care știu ceva de ea 
l ne anunțe. Le mulțumim an- 
:ipat“. Și noi la fel.

I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

I

jitr-o |
prăpastie .
Dimineafâ de aprilie. Stația • 

tratare a apelor Dărmănești, 
dețul Bacău. Pe drumul de 
ces al stației se deplasa o I 
tobasculantă. La volan, con- 
cătorul, auto Ioan Fodor, in 1 
rstă de 27 de ani. Omul con- 
cea atent. Drumul era liber.

■ nicăieri, nici un obstacol. La . 
, moment dat, capota auto- I 
sculantei a zvîcnit, acoperind I 
rbrizul, astfel incit șoferul n-a 
ii văzut nimic, pierzind con- I 
ilul volanului Autobasculanta | 
i răsturnat într-o prăpastie, 

conducătorul auto și-a pier- ■ 
t viața. '

Spiridon din | 
Irzicuța
'uțin a lipsit ca în Băilești, 
’.ețul Dolj, cei cițiva cheflii 1 
aici să nu ridice un monu- I 

nt responsabilului bufetului • 
localitate, Dumitru Spiri- 

i, ele felul lui din Urzicuța, 
e le ținea isonul la băutură, I 
Indu-și, pe rind, cinste. Nu- 
i că de cite ori Spiridon ii | 
nstea", nu plătea. Și cum de 
le tot iei și nu pui la loc...
■ să vedeți ce s-a intimplat . 
continuare. Urmînd „exem- I 

1“ tatălui. Ion, fiul lui I 
ridon, și-a adus și el amicii 
tite un păhărel, tot fără să I 
ească. Dar iată că s-a făcut I 
iota de plată, cu un prejudi- 
de peste 65 000 lei. Ceea ce ■ 

surprins pe anchetatori a 
că, în toată perioada de • 

'uri interminabile, Spiridon 
fost niciodată controlat de I 

iucerea cooperativei cu pri- | 
i. Și incă nu se știe care-a 
... pricina.

lubrică realizată de
Petre POPA
:u sprijinul corespondenților | 
.Scînteii"

Tn uncie unități agricole din ju
dețul Constanța se însămînțează ulti
mele suprafețe cu porumb. De altfel, 
această lucrare s-a executat, pină la 
25 aprilie, pe 73 la sută din terenu
rile destinate a se cultiva în coope
rativele agricole si 79 la sută in 
întreprinderile agricole de stat. Se 
remarcă un lucru: viteza zilnică la 
semănat a crescut mult, duminică, i 
luni si marți realizindu-se cele mai 
mari suprafețe. Totuși, există încă mari 
diferențe la semănat nu numai între 
zone, ci și între cooperative sau în
treprinderi agricole de stat cu condi
ții asemănătoare, adesea vecine, 
în timp ce la I.A.S, Nicolae Bălcescu 
se terminase însămintatul porumbului 
pe toate cele 790 hectare destinate a- 
cestei culturi, la cooperativa agricolă 
Bâneasa abia începuse această lucra
re. împreună cu tovarășul Ion Po
pescu. secretar al comitetului jude
țean de partid, am străbătut un 
traseu de zeci de kilometri din 
nordul județului pină în zona 
Adamclisi si Cernavodă, pentru a 
urmări modul cum este. organi
zată munca Ia semănat și pregătirea 
terenului.

O constatare se impune : în unită
țile agricole prin care am trecut se 
lucrează pe formații specializate, or
ganizate pe grupe de lucrări. în ca
drul consiliului intercooperatist Va
lul lui Traian s-au organizat asemenea 
formații, grupate pe ferme, la semă

nat, lucrare la care participă cei mai 
experimentați mecanizatori. La pre
gătirea terenului se lucrează in 
schimburi prelungite si în două 
schimburi, creîndu-se front de lucru 
pentru cel puțin o zi. Tovarășa Elena 
Maga, inginer-șef al consiliului inter
cooperatist. aprecia că în următoarele 
1—2 zile semănatul porumbului va fi 
terminat. Pină acum s-au insămințat 
90 la sută din cele aproape 3 000 hec
tare prevăzute cu porumb, iar la coo
perativa Viile Noi această lucrare s-a 
încheiat.

Aminteam la început că există di
ferențe mari la semănat între uni
tăți vecine și cu condiții pedoclima
tice asemănătoare. Ele sint mai evi
dente în consiliile intercooperatiste 
Băneasa. Pantelimon și Mircea Vodă. 
La cooperativele agricole Saligni. 
Satu Nou. unde toate semănătorile 
lucrează neîntrerupt de la ora 5 
dimineața și pină la lăsarea întu
nericului. se insămînțează ultimele 
suprafețe cu porumb. în schimb, la 
cooperativa agricolă Mircea Vodă se 
pune problema recuperării grabnice 
a intîrzierilor Ia semănat. E drept, 
aici s-au repartizat 8 mecanizatori 
pentru a lucra în schimbul de 
noapte la pregătirea terenului. S-a
creat deci front de lucru pen
tru semănători, dar ceea ce se 
ciștigă prin mărirea vitezei de lucru 
riscă să fie pierdut prin unele aba-

teri inadmisibile de la normele de 
calitate.

Datorită accentuării diferentelor 
înregistrate Ia semănat. întrajutora
rea cu tractoare si utilaje intre uni
tățile învecinate devine o cerință im
perioasă. în cadrul consiliului inter
cooperatist Cernavodă, problemele 
organizării muncii, inclusiv cele pri
vind redistribuirea utilajelor, se re
zolvă de comun acord de către ingi
nerii șefi ai celor două cooperative, 
împreună cu șefii secțiilor de mecani
zare si conducerea consiliului respec
tiv. Cu un asemenea prilej, la coo
perativa agricolă Alimanu. pentru 
grăbirea însămînțării celor 1167 hec
tare cu porumb au fost repartizate 
mașini de Ia cooperativele Seimenii 
Mari .și Dumbrăveni. Tovarășul Va- 
sile Domnel. directorul S.M.A. Cerna
vodă. împreună cu inginerii șefi ai 
cooperativelor au întocmit un pro
gram de întrajutorare cu tractoare și 
utilaje pînă la încheierea însămință- 
rilor. Se acordă maximă atenție ca
lității fiecărei operațiuni : pe tova
rășul inginer-șef Florian Vintilescu, 
de la cooperativa agricolă Alimanu, 
îl întîlnim pe ..lotul record", o supra
față de 165 hectare unde urmărea 
funcționarea semănătorilor. ..Vrem să 
obținem aici cîte un vagon de po
rumb la hectar. în acest scop am 
fertilizat terenul cu mari cantități de 
îngrășăminte, iar acum, Ia semănat, 
asigurăm densitatea la limita ma
ximă".

în județul Constanta sînt posibi
lități pentru organizarea mai multor 
acțiuni de întrajutorare cu tractoare 
și semănători, spre a se mări viteza 
de lucru în unitățile rămase in urmă 
Si a se încheia grabnic semănatul.

Constantin BORDEIANU

DOLJ

Pe teren... dar nu unde trebuie: 
la semănat

Realizarea și chiar depășirea pro
gramelor zilnice de lucru reprezintă 
o condiție de bază pentru încheierea 
însămințărilor in perioada optimă. în 
acest sens, este de remarcat faptul 
că. în ultimele zile. în cooperativele 
agricole din județul Dolj, ritmul se
mănatului*  a crescut simțitor. Astfel, 
pînă luni. 24 aprilie, s-au însămințat 
96 000 ha cu porumb, ceea ce repre
zintă 75 la sută din suprafața planifi
cată. Cu toate acestea, realizările pu
teau fi mai mari dacă în toate co
operativele agricole s-ar fi respectat 
vitezele zilnice prevăzute.

La cooperativa agricolă „Timpuri 
noi" Poiana Mare, de pildă. în ultima 
săptămînă programul de lucru nu a 
fost realizat in nici o zi. deși vremea 
a permis să se muncească din plin. 
..Necazurile au început de la fap
tul că s-a întîrziat însămîntarea sfec
lei furajere, ne-a spus tovarășul 
Gheorghe Iacob. inginerul-sef al con
siliului intercooperatist Poiana Mare. 
Din această cauză, porumbul se însă- 
mințează numai cu sase semănători, 
în loc de opt cum s-a stabilit in pro
gram". La această explicație ar 
mai fi de adăugat • că pentru 
realizarea vitezei zilnice prevă
zute este necesar să se ia si unele 
măsuri in vederea bunei organizări 
a muncii. „Dimineața am fost pe 
cîmp la ora șase, dar nu am putut 
începe semănatul decît după ora opt, 
deoarece nu am avut apă pentru

prepararea erbicidelor" — ne spunea 
mecanizatorul Mihai Rădoi. Semăna
tul nu se desfășoară in ritmul pre
văzut și din cauză că nu există su
ficient teren pregătit. După cum ne 
spunea tovarășul Constantin Gruies- 
cu. directorul S.M.A. Poiana Mare, 
se lucrează si noaptea la pregă
tirea terenului, dar nu s-a reușit să 
se asigure suficient front de lucru 
pentru semănători. Iată de ce se 
poate si trebuie să se folosească mai 
bine mijloacele mecanice in timpul 
zilei.

Subliniem că. trecînd în timpul 
zilei prin șase secții de mecanizare 

■— Desa. Tunarii Vechi. Bistreț. Plos
ca, Segarcea, Birca — nu am văzut 
nici un tractor care să stea degeaba. 
Și totuși se mai pierde vremea. Cum ? 
La ora 16. mecanizatorii Ilie Prej- 
beanu și Avram Gheorghe, de la 
C.A.P. Urzica Mare, părăsiseră 
cîmpul și se îndreptau cu tractoarele 
spre ’secția de mecanizare. Termina
seră însămînțările ? Nicidecum. în- 
cheiaseră însămîntarea porumbului 
„pe o parcelă" și considerau că la 
ora 16 nu mai merită să înceapă lu
crul pe altă solă.

în jurul orei 16,30 ajungem în co
muna Giurgița. Ne atrage atenția 
gălăgia dinspre terenul de... fotbal 
al comunei. Aici ii găsim, printre 
numeroșii spectatori, pe tovarășul 
Mihai Luchici. primarul comunei, 
precum și pe Dumitru Nanolea. șef 
de echipă la ferma nr. 2 a coo
perativei agricole Giurgița. „Lu
crăm din plin, ne spune primarul. 
Uitați, am aici. în carnet, trecut totul: 
viteza de lucru, numărul de tractoa
re. de semănători, toată organizarea 
muncii". Părăsim terenul de fotbal 
și ne îndreptăm spre ferma nr. 2. Din 
păcate, aici solul unde se insămînta 
porumbul era pregătit necorespunză
tor. plin de bulgări.

în județul Dolj, peste 30 de coope
rative agricole au încheiat insămin- 
tarea porumbului. „Acum, organizăm 
mutări de utilaje pentru grăbi
rea ritmului de lucru in unită
țile rămase în urmă, ne spunea to
varășul Dumitru Toader. director 
adjunct la direcția agricolă. Trebuie 
să-i ajutăm si pe cei unde rămine- 
rile în urmă se datoresc unor defi
ciente organizatorice. însămînțările 
nu pot fi prelungite. Considerăm 
însă că. mai presus de orice, ei înșiși 

^trebuie să privească cu toată răspun
derea sarcinile ce le revin".

în aceste zile, toate forțele de la sate sînt concentrate la însămînțarea porumbului. în fotografii: imagini de pe ogoarele cooperativei agricole Tortomanu, 
județul Constanța (stingă) și cooperativei agricole din comuna Plosca, județul Dolj (dreapta) Foto : Ion Teodor

Ion TEODOR 
Nicolae BABAEĂU

....Vom acorda, în lumina hotări- 
rilor recentei plenare a C.C. al 
P.C.R. — spunea tovarășul Gheor
ghe Stoica, primarul municipiului 
Rîmnicu Vilcea. la Conferința pe 
țară a președinților consiliilor popu
lare — o mai mare atenție rezolvă
rii propunerilor, scrisorilor și sesi
zărilor oamenilor muncii, acționind 
pentru soluționarea problemelor ri
dicate, pentru realizarea unei tot 
mai strînse legături cu masele".

Aveam să ne convingem, in răs
timpul care a trecut, că spusele pri
marului vîlcean la tribuna conferin
ței se bazau pe o experiență vali
dată de viață, pe hotărirea de a: 
perfecționa această experiență.

De mai multă vreme, consiliul 
popular de aici angajează în mod 
sistematic un amplu dialog cu cetă
țenii pentru elaborarea și completa
rea „fișei străzii" — o acțiune gos
podărească menită să ajute pe fie
care deputat și comitet de cetățeni 
să cunoască amănunțit problemele 
ce se cer soluționate în raza lor de 
activitate. Nu este vorba, cum s-ar 
putea crede, de o treabă adminis
trativă. de rutină. Elaborarea „fișei" 
reprezintă un autentic act de deci
zie democratică in viața orașului. 
Cetățenii nu numai că își spun pă
rerea despre toate problemele edi- 
litar-gospodărești. care se cer a fi 
rezolvate într-o zonă sau alta a o- 
rașului, ci își asumă, cu ocazia con
sultării. și angajamente concrete 
pentru a participa la realizarea lor. 
Dar nu numai atit. Odată definiti
vată. „fișa gospodărească" devine un 
instrument de control al cetățenilor 
asupra activității deputaților. a con
siliului popular. Pentru că ori de 
cîte ori se întîlnesc deputății cu a- 
legatorii. ori de cîte ori se depla
sează cadrele de conducere ale pri
măriei în circumscripțiile electorale, 
există posibilitatea de a se analiza 
exact. în cunoștință de cauză, ce

s-a realizat și ce nu s-a realizat din 
obiectivele stabilite. Faptul că a- 
ceastă evidentă obligă la control și 
autocontrol permanent determină 
un interes sporit pentru îndeplinirea 
obiectivelor stabilite — interes ex
primat concret în valoarea lucrări
lor obștești efectuate de fiecare ce-

crătieă a consiliului popular cu lo
cuitorii o constituie „Dialogul opi
niilor". în ziua desfășurării acestu
ia — acțiunea are loc o dată pe tri
mestru în fiecare mare cartier — 
cetățenii se întilnesc cu deputății, 
cu conducerea primăriei, cu repre
zentanți ai tuturor organismelor

ridicate de participant^ la dialog, 
care pot fi soluționate operativ, răs
punsurile se dau pe loc. Pentru cele 
care necesită un studiu, cetățenii 
sint informați ulterior asupra posi
bilităților de rezolvare. De la in
stituirea acestui „dialog". în 1973, 
cetățenii au adresat primăriei peste

ÎN SPIRITUL CONFERINȚEI PE ȚARĂ A PREȘEDINȚILOR CONSILIILOR POPULARE

Conlucrarea cu cetățenii 
în autoconducerea 

și gospodărirea localităților
Din experiența primăriei municipiului Rm. Vîlcea

tățean pentru gospodărirea orașului. 
De la data introducerii „fișei", a- 
ceastă valoare înregistrează o creș
tere continuă, ajungînd în 1977 la 
3 400 lei pe locuitor. Numai în ulti
mii ani lucrările executate pe baza 
„fișei străzii" s-au concretizat în 
canalizarea a peste 20 de străzi, as
faltarea de străzi și trotuare pe o 
suprafață de 40 000 mp, racordarea 
la rețelele de apă potabilă a 10 km 
de străzi, alinieri de garduri și în
trețineri de fațade la locuințe pe 
majoritatea arterelor.

O altă modalitate care se impune 
tot mai mult în conlucrarea demo-

municipale și județene care au răs
punderi pentru gospodărirea și dez
voltarea orașului. „Dialogul" nu are 
o ordine de zi prestabilită. Cetățe
nii au posibilitatea să-și spună pă
rerea în legătură cu toate probleme
le de interes obștesc, să formuleze 
propuneri ori critici pentru perfec
ționarea activității consiliului popu
lar, a celorlalte organisme ale ad
ministrației de stat. Controlul cetă
țenilor reprezintă baza unei conlu
crări democratice. Modul în care 
sint recepționate propunerile și ob
servațiile cetățenilor vorbește de la 
sine. Pentru fiecare din chestiunile

2 200 de propuneri, sugestii și 
observații critice. Aproape că 
n-a existat problemă privind dez
voltarea noului cartier Ostroveni 
sau referitoare Ia completarea dotă
rilor în cartierele mai vechi care 
să nu fi fost dezbătută mai întîi la 
„Dialogul opiniilor". Aici s-au dis
cutat propunerile privind dezvolta
rea și înființarea de noi piețe, de 
noi unități comerciale și de servicii, 
de baze sportive și spații de joacă 
pentru copii. Aici au fost exprima
te critici privind stabilirea traseelor 
transportului în comun, amplasarea 
unor obiective de interes social. Un

motiv în plus deci pentru condu
cerea primăriei de a asigura acestei 
forme de conlucrare cu cetățenii o 
frecvență tot mai bună. Facem a- 
ceastă remarcă. întrucît graficul de 
anul trecut arată că locul „dialogu
lui" a fost luat uneori de... pauze 
care au diminuat eficienta acestei ( 
„tribune a obștii".

— Conferința pe țară a președin
ților consiliilor populare, prin învă
țămintele ei. ne-a sugerat și nouă 
concluzii deosebit de prețioase — ne 
spune ing. Ion Predescu. prim-vice- 
președinte al comitetului executiv 
al consiliului popular — pentru rea
lizarea unui dialog direct și mai e- 
ficient cu populația orașului. In 
acest scop, incepînd din luna apri
lie. vom inaugura întilnirile lunare, 
pe cartiere, ale membrilor comite
tului executiv cu cetățenii. Astfel de 
întilniri au mai avut loc. Dar acum 
ne-ăm propus să vină în fața cetă
țenilor toți membrii comitetului exe
cutiv. toți deputății, spre a analiza 
probleme care, prin eforturile con
siliului popular și ale locuitorilor, 
pot fi soluționate în cursul unei 
luni. Faptul că aceste întilniri ur
mează să se încheie de fiecare dată 
cu ore de audientă acordate la fața 
locului tuturor cetățenilor care soli
cită aceasta va conferi dialogului 
un plus de interes, de eficiență.

Conlucrarea consiliului popular 
Rîmnicu Vilcea cu cetățenii se rea
lizează și prin alte forme. Dacă am 
stăruit asupra celor de mai sus, am 
făcut-o nu pentru că ele ar fi sin
gurele bune — de altfel perfectibile 
după cum s-a văzut — ci pentru că 
vădesc o orientare spre un stil de 
muncă mobil, ancorat în_viață, care 
are*  ca rezultat cunoașterea temei
nică a problemelor și rezolvarea o- 
perativă a acestora.

P. CONSTANTIN 
Ion STANCIU

întrecerea 
minerilor

(Urmare din pag. I)
cut. de 1.52 metri liniari, cu o 
productivitate zilnică de 37 tone 
pe post. O ultimă informație de 
la fruntași : minerii de la Lu- 
poaia au raportat, în primul 
trimestru, indeplinirea integrală 
a sarcinilor de plan pe primii 
trei ani ai cincinalului, în con
dițiile sporirii substanțiale a a- 
cestora, potrivit cerințelor eco
nomiei naționale.

Pe urmele fruntașilor se află 
tot un colectiv de pe Valea Mo- 
trului — cel de la LEURDA. 
Minerii de aici au încheiat pri
mul trimestru al anului cu 
21 000 tone cărbune extras su
plimentar. dar și cu hotărirea 
de a-I îmbogăți. „Săptămina 
premergătoare zilei de 1 Mai 
este declarată săptămînă record 
în toată Valea Motrului — ne 
spunea inginerul șef al minei, 
T. Cosma. Am făcut un calcul : 
dacă menținem ritmul actual de 
muncă, vom realiza zilnic, su
plimentar, 600 tone cărbune. A- 
ceasta înseamnă că vom încheia 
primele patru luni ale anului cu 
un spor de 29 000 tone de lig
nit. Și il vom realiza ! Ne ba
zăm pe hărnicia și experiența 
tuturor minerilor de Ia Leurda, 
in special ale brigăzilor condu
se de Constantin Motorga, Du
mitru Ivănescu, Dumitru Dron- 
doe, Ion Spiroiu și Gheorghe 
Cretulescu — autoare ale unor 
rezultate cu care ne mindrim".

...Vești pe’măsura faptelor șl 
de la realizatorii primului re
cord de înaintare intr-un aba
taj cu front lung (Ilorăști, oc
tombrie 1964 — 41 metri li
niari). De la începutul acestui 
an, la HORAȘTI au fost extra
se suplimentar 26 000 tone căr
bune. deși — așa cum preciza 
inginerul Gheorghe Dobrinoiu, 
directorul minei —- abatajul 52, 
unde lucrează brigada lui Matei 
A. Ion. traversează o zonă cu 
presiuni excesive și alte difi
cultăți, care sint însă „echili
brate" pe graficele de produc
ție prin efortul ortacilor con
duși de Iulică Ivan, Cornel Do- 
garu și Nicolae Ciobanu.

Faima minei MĂTASARI 
eră pină acum doar una de 
natură... biografică : cea mai 
tinără din bazinul carbonifer al 
Olteniei. Brigada comunistului 
Matei Aurelian, împreună cu 
celelalte formații de lucru din 
Jilț au raportat, in primele trei 
luni ale anului, un plus de pro
ducție de 16 000 tone cărbune. 
Acestui prim raport de 1 Mal i 
se vor adăuga cu siguranță, în 
lunile următoare, noi împliniri. 
Fiindcă în primul an de pro
ducție întreaga mină Mljtăsari 
a luat un start bun.

...ROVINARI. Bazinul carbo
nifer de aici, dotat cu utilaje 
modeme de excavare, transport 
și haldare, alimentează în flux 
continuu — pe benzi magistrale, 
care măsoară peste 50 de kilo
metri lungime — blocurile 
termocentralei de la gura mi
nei Rogojelu. Despre mine
rii de aici — confruntați din 
anii trecuți cu o serie de greu
tăți — se spunea că „mănincă" 
realizările celorlalți : acum s-ar 
putea ca „negativiștii" să-și «re
tragă aprecierea. „Cele cinci ca
riere vechi — Beterega-est, Be- 
terega-vest, Girla, Poiana și Tis- 
mana — vor îndeplini planul pe 
luna aprilie atit la decoper- 
tări, cit și la extracția cărbune
lui" — ne-a informat inginerul 
Ionel Bozdoc, directorul I.M. 
Rovinari. Afirmația este întări
tă de faptul că excavatoarele 
din cartierele amintite, unde lu
crează brigăzile conduse de Oc
tavian Chioțea. Petre Pufu. E- 
mil Rusu și Vasile Vlădoianu, 
au fost folosite in ultima vreme 
cîte 14—16 ore pe zi și au rea
lizat producții orare de 800— 
1 300 tone cărbune.

— Atît Ia Rovinari, cît și la 
Motru si Jilt avem de rezolvat 
multe probleme dificile, datorită 
cărora minerii gorjeni sint incă 
datori economiei naționale — a 
apreciat tovarășul inginer Ion 
Mineu, directorul general al 
Combinatului minier Oltenia. 
Dar rezultatele obținute în 
cinstea zilei de 1 Mai de cele 
mai bune colective de muncă 
demonstrează că sint posibile 
îndeplinirea și depășirea planu
lui. în ultima parte a lunii a- 
prilie s-au extras constant peste 
47 000 tone cărbune zilnic. Con
tinuarea acestor rezultate și de
pășirea lor depind acum de 
mobilizarea tuturor minerilor, 
de disciplină și încredere în 
forțele proprii. în ce ne priveș
te, vom lua măsuri ca expe
riența celor mai buni să fie 
larg extinsă în unitățile Combi
natului minier Oltenia, astfel 
incit să transpunem în viață 
sarcinile majore, trasate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cu prilejul vizitei de lucru efec
tuate în Gorj în august 1977.

în sfîrșit, 
cererile 

și-au găsit 
rezolvarea !

O corespondentă vo
luminoasă adresată re
dacției noastre la 14 
februarie a.c. sesiza 
una și aceeași pro
blemă : necesitatea in
troducerii unei curse 
de călători pe traseul 
Botoșani — Săveni — 
Panaitoaia — D. Can- 
temir — Mitoc — flo
ria, județul Botoșani, 
în sesizări se relata că 
de aproape un an de 
zile locuitorii din co
munele și satele de pe 
această rută solicită 
I.T.A. Botoșani și altor 
foruri iudetene să se 
înființeze o cursă de 
autobuze absolut nece
sară deplasării nu
meroșilor cetățeni din 
această zonă. Dar so
licitarea lor n-a găsit 
ecoul cuvenit din par
tea conducerii I.T.A. 
Botoșani, invocîndu-se 
tot felul de motive : 
ba că drumul este im
practicabil. ba că a- 
ceastă cursă n-ar fi

rentabilă etc. în sfîr
șit din răspunsul I.T.A. 
Botoșani, sosit la re
dacție la 14 aprilie 
a.c., cu o apreciabi
lă întîrziere, aflăm 
că cererile j cetățe
nilor și-au găsit re
zolvarea. Pe traseul 
respectiv s-p introdus 
o cursă de autobuze, 
la inccout in mod ex
perimental. iar ulte
rior permanentizată si 
trecută în noul mers 
de autobuze.

Răspunsul rămîne 
dator insă atît redac
ției. cît și numeroșilor 
semnatari ai scrisori
lor in ce privește cla
rificarea a cel puțin 
trei probleme. Mai în- 
tîi. ar fi fost necesar 
să se lămurească de ce 
a trebuit atît timp 
pentru rezolvarea unor 
cereri îndreptățite. A- 
ceasta cu atît mai 
mult cu cit încă din 
luna iulie 1977 organe
le locale au stabilit că 
traseul respectiv este 
corespunzător traficu
lui rutier cu mijloace 
de transport în co
mun. Oare la I.T.A. 
Botoșani solicitudinea 
fată' de cetățeni nu 
face parte din atribu

tele activității presta
te 7 Apoi, in reclama- 
ții se arăta că. in pe
rioada experimentării, 
conducătorii auto au 
pus în vinzare bilete 
care au mai fost fo
losite pe alte trasee. 
Ni s-au trimis și ci- 
teva „mostre" de ase
menea bilete, pe care, 
la rindu-ne. le-am 
expediat, odată cu se
sizarea. conducerii 
I.T.A. Asupra acestui 
aspect — care vizează 
corectitudinea si etica 
personalului de pe tra
seul respectiv — in 
răspuns nu se face nici 
un fel de precizare.

în al treilea rind. în 
răspuns se face o a- 
firmatie cel puțin stra
nie : in corespondenta 
purtată cu președinte
le Consiliului popular 
al comunei Mitoc, a- 
cesta „ne-a comunicat 
în scris că să nu fie 
luată în considerare 
nici o sesizare a lui 
Rumega Aurel (unul 
dintre semnatarii scri
sorii — n.n.) decît
după ce în prealabil 
se va discuta cu orr 
ganele puterii de stat 
din comună". Faptul, 
este foarte grav, con

travenind prevederi
lor hotărîrilor de par
tid si de stat in le
gătură cu rezolvarea 
scrisorilor oamenilor 
muncii. Atît președin
tele consiliului popular 
comunal, care a dat 
această indicație, cit si 
conducerea I.T.A., care

rior am aflat că sînt 
fictivi, susțineau că 
unii activiști care au 
verificat scrisori in le
gătură cu cele de mai 
sus n-au fost obiectivi.

Din răspunsul primit 
de la Comitetul jude
țean Argeș al P.C.R.. 
semnat de tovarășul

Marius, activist la co
mitetul județean de 
partid, si Voiculescu 
Constantin, inspector- 
șef la Inspectoratul 
școlar județean Argeș, 
au procedat corect la 
anchetarea acestui caz. 
neputînd fi învinuiti in 
nici un mod că ar fi

și-a însusit-o fără te
mei legal, trebuie să 
dea explicații in fața 
organelor de partid.

Denigrare
Scrisori adresate re

dacției și altor foruri 
de partid si de stat a- 
cuzau un cadru didac
tic din satul Vrănesti. 
județul Argeș — pro
fesoara de limba ro
mână Nicolae Mariana 
— că ar comite fapte 
reprobabile. Totodată, 
semnatarii, care ulte-

prim-secretar Con
stantin Matei, aflăm 
că este vorba de fapt 
de o denigrare, de o 
scrisoare tendențioasă. 
Redăm principalele 
concluzii ale răspun
sului. în dorinta.de a 
se face lumină in acest 
caz. Scrisorile, bătute 
la mașină în mai mul
te exemplare sint sem
nate în fals cu numele 
unor cadre didactice 
de la școlile din comu
na Călinești. Reluînd 
cercetările, am consta
tat că tovarășii Iliescu

dat dovadă de toleran
tă si parțialitate. Din 
discuțiile purtate la 
nivelul comitetului co
munal de partid, cu 
directorii școlilor si 
secretarul organizației 
de partid din școală, 
rezultă că profesoara 
Nicolae Mariana este 
un cadru bine pregătit 
profesional, se achită 
cu conștiinciozitate de 
sarcinile încredințate. 
Părerea unanimă este 
de a nu lua în consi
derare acuzațiile ce i 
se aduc, toate acestea 
fiind mașinatiuni .ale

unor cadre didactice 
pare urmăresc înde
părtarea ei din învă- 
țâmînt, creîndu-se ast
fel un Ioc vacant la 
care aspiră cel puțin 
cinci suplinitori.

în ultima parte a 
răspunsului se subli
niază că problemele 
principale din scrisori' 
au fost prezentate in 
ședința organizată la 
nivelul- comunei cu 
toate cadrele didacti
ce. cu prilejul prezen
tării concluziilor bri
găzii de control care 
a analizat activitatea 
învățămîntului din co
muna Călinești.

Măsuri ferme, 
ajutor concret
Deficiente in organi

zarea activității de 
producție si în utiliza
rea forței de muncă, 
calitatea necorespun
zătoare a.unor produ
se. raportări nereale 
ale indicatorilor de 
plan, realizarea de re
tribuții necorespunză
toare de către munci
torii ce lucrează in

acord, slaba preocu
pare pentru bunul 
mers al producției 
din partea cadrelor de 
conducere, care au co
mis si unele ilegalități 
— toate acestea se pe
trec la întreprinderea 
„Bucovina" din Ră
dăuți. se afirma în
tr-o sesizare adresată 
redacției noastre. în 
răspunsul Comitetului 
județean Suceava al 
I’.C.R. se subliniază că 
aspectele sesizate, cît și 
altele, au fost detaliat 
analizate de un colec
tiv format din cadre 
de specialiști din mi
nister. centrala indus
trială și activiști ai 
comitetului județean 
de partid, constatin- 
du-se că faptele sesi
zate sînt reale.

Fată de constatările 
făcute, s-a stabilit un 
amplu program de 
măsuri, cu obiective 
concrete, cu responsa
bilități din partea 
centralei si a condu
cerii întreprinderii, in
tre care : aplicarea 
prevederilor Codului 
Muncii privitoare la 
calculul acordului glo
bal. elaborarea si a-

plicarea unor normati
ve locale specifice, or
ganizarea de cursuri 
pentru ridicarea califi
cării. analiza lunară a 
modului de îndeplini
re a normelor.

De asemenea, cen
trala industrială a 
sancționat conducerea 
unității : ing. Lescin- 
schi Alexandru — di
rector. ing. Anițulesei 
Alexandrina — ingi
ner-șef. economist 
Costea Felicia — con- 
tabil-șef. cu reducerea 
retribuției și a indem
nizației de conducere 
cu 10 la sută pe trei 
luni, iar biroul comi
tetului orășenesc de 
partid ira sancționat 
cu vot de blam.

în încheierea răs
punsului se subliniază 
că activitatea între
prinderii de tricotaje 
Rădăuți este în per
manentă controlată si 
îndrumată de către 
consiliul județean de 
control muncitoresc al 
activității economice si 
sociale, in scopul îm
bunătățirii activității 
acesteia.
Neculai ROȘCA

dorinta.de
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Lucrările plenarei Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii

(Urmare din pag. I)
25—50 membri, la 30—60 membri, 
asigurîndu-se astfel condițiile nece
sare unei participări mai mari a oa
menilor muncii la conducerea minis
terului. a reprezentării mai bune în 
consiliu a unităților subordonate. Ca 
urmare, din consiliul de conducere 
vor face parte 9—18 reprezentanți ai 
oamenilor muncii din unitățile subor
donate si din aparatul ministerului, 
reprezeniînd 30 la sută din numărul 
total al membrilor consiliului. La mi
nisterele economice, două treimi din 
numărul reprezentanților oamenilor 
muncii vor fi muncitori si maiștri din 
principalele centrale si întreprinderi 
subordonate. La organele centrale si 
ministerele care nu au profil econo
mic. două treimi din numărul repre
zentanților oamenilor muncii vor fi 
muncitori si maiștri din principalele 
întreprinderi industriale, de construc
ții si transporturi, iar o treime vor 
fi reprezentanți ai oamenilor muncii 
din unitățile subordonate ministerului 
respectiv. în funcție de profilul de 
activitate.

De asemenea, plenara a hotărît să 
se constituie birouri executive ale 
consiliilor de conducere si lâ nivelul 
departamentelor. care să asigure 
conducerea colectivă a activității o- 
perative a acestora, asa cum sint or
ganizate si la nivelul ministerelor, 
în acest sens s-a hotărit lărgirea 
componentei consiliilor departamen
telor de la 15—45 membri, citi sint 
în prezent, la 20—50 membri. Din 
consiliul departamental vor face 
parte si 6—15 reprezentanți ai oa
menilor muncii, ceea ce reprezintă

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a 46-a aniver

sări a întemeierii Armatei Populare 
Coreene, atașatul militar, aero și na
zal al Republicii Populare Democra
te Coreene la București, locotenent- 
colonel Pak Zi Săk, a organizat marți 
o gală de filme, urmată de un coc
teil.

Au luat parte general-colonel Va- 
sile Ionel, adjunct al ministrului apă
rării naționale, funcționari superiori 
din M.A.E.. generali și ofițeri supe
riori. ziariști.

Au participat, de asemenea, atașați 
militari acreditați în tara noastră.

★
Marțj a sosit la București Aseni 

Elli, noul ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Uganda 
in Republica Socialistă România.

★
O expoziție dedicată artistului plas

tic Henry Heerup din Danemarca 
s-a deschis, marți la amiază, in 
Rotonda sălii mici a Palatului Re
publicii, sub auspiciile Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste. Prin 
cele circa 60 de lucrări de pictură, 
sculptură și grafică pe care le cu
prinde. expoziția ilustrează bogata 
activitate creatoare a artistului danez, 
astăzi septuagenar, unul din repre
zentanții de seamă ai plasticii din 
tara sa. La vernisaj au rostit scurte 
alocuțiuni Constantin Prut, critic de 
artă, și Axei Serup. ambasadorul 
Danemarcei la București.

Au asistat Tamara Dobrin. vice
președinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, per
sonalități ale vieții cultural-artistice, 
un numeros public.

Erau prezenți șefi de misiuni di
plomatice acreditați în tara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

★
Ansamblul național de cîntece și 

dansuri din Pakistan, condus de 
Shahibzada Masood Aii Khan, secre
tar adjunct al Consiliului Național 
al Artelor, care, in cadrul schimbu
rilor culturale dintre România și 
Pakistan, întreprinde un turneu în 
tara noastră, a prezentat marți seara, 
pe scena Teatrului ,.Alexandru Da
vila" din municipiul Pitești, un 
spectacol.

A apărut 
„VIITORUL SOCIAL" 

nr. 1/1978
Revista publică in deschidere cu- 

vîntarea rostită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu ocazia conferirii titlu
lui de doctor în științe politice și a 
titlului de doctor in economie, pre
cum și alocuțiunile rostite cu același 
prilej in cadrul festivității de decer
nare a acestor titluri de către Acade
mia „Ștefan Gheorghiu" și Academia 
de studii economice.

Sub titlul ,.30 de ani de la făurirea 
partidului politic unic al clasei mun
citoare" sint grupate articolele : „Im
portanța creării Frontului Unic Mun- 

coresc. Frontul Unic Muncitoresc — 
.melie a luptei clasei muncitoare 

pentru înfăptuirea sarcinilor revo
luției democrat-populare", „Rolul 
Partidului Comunist Român în revo
luția și construcția socialistă, în con
fruntările de idei din mișcarea comu
nistă și muncitorească internațio
nală", „Partidul Comunist in sistemul 
politic al României socialiste".

Revista mai cuprinde obișnuitele 
rubrici : „Cercetarea sociologică și 
practica socială". ..Metodologia știin
țelor sociale". „Gîndirea socială și 
politică", „Demografie". „Comenta
rii". „Viața științifică" si „Recenzii 
si note de lectură".

• MARAMUREȘ. Clubul tine
retului din Baia Mare a orga
nizat o întilnire cu publicul pe 
tema „Expresia culturală a Chi
nei contemporane". Cu același 
prilej, la magazinul „Modern" 
s-a deschis expoziția de artiza
nat chinezesc, iar un colectiv de 
artiști amatori ai formației de 
teatru a clubului au prezentat 
un recital de versuri din poeți 
chinezi. Secția română a Tea
trului popular din Tg. Lăpuș a 
prezentat aseară în premieră 
piesa „Nu sîntem îngeri" de 
Paul Ioachim. Secția maghiară a 
aceluiași teatru a organizat, în 
orașul Cavnic, un spectacol cu 
piesa „Dragoste din interes" de 
Czizmearek Semsei Nadasi. 
(Gheorghe Susa). • BUCU
REȘTI. Oficiul central pentru 
mijloace de învățămînt al Mi
nisterului Educației și învăță- 
mintului a elaborat Catalogul de 
mijloace de învățămint pe anul 
1979, în afara listei produselor 
(cu caracteristicile respective, 
componență, preț) sint incluse 
indicații privitoare la stabilirea 
■necesarului de mijloace de in- 
vățămint și modul de întocmire 
a comenzilor. (FI. Dinu), • TI

30 la sută din numărul membrilor 
consiliului, urmînd ca două treimi 
din aceștia să fie muncitori si maiștri 
care lucrează nemijlocit în produc
ție în unitățile subordonate.

Plenara a hotărît mărirea număru
lui vicepreședinților din Biroul E- 
xecutiv al Consiliului Național de la 
6 la 9. în acest sens, plenara a ales 
ca vicepreședinți ai Consiliului Na
tional al Oamenilor Muncii pe tova
rășii Constantin Dăscălescu. membru 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. președin
tele Consiliului Organizării Econo- 
mico-Sociale. Ion Sălăgean. miner la 
întreprinderea minieră Lupeni, ju
dețul Hunedoara, și Nicolae Lazăr, 
muncitor la întreprinderea de mașini 
grele din București.

Plenara a hotărit. de asemenea, 
constituirea a trei comisii ale Consi
liului Național al Oamenilor Muncii 
si a ales birourile acestora:

— Comisia pentru problemele mun
cii si conducerii colective.

Ca președinte al acestei comisii a 
fost ales tovarășul Constantin Dăs
călescu. membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. președintele Consiliului Or
ganizării Economico-Sociale; ca vice
președinți — tovarășii Cornelia Fi- 
lipas. secretar al Consiliului Central 
al U.G.S.R.. Pantelimon Găvănescu, 
secretar al C.C. al U.T.C.. Cornel 
Boca. maistru Ia Combinatul side
rurgic Galați. Csilag Andrei, pre
ședinte al Consiliului județean de 
control muncitoresc Cluj; iar ca 
secretar — tovarășul Iosif Szasz, ad
junct de șef de secție la C.C. al P.C.R.

Lucrările celei de-a III-a sesiuni a Comisiei 
mixte de comerț exterior româno-chineze
în perioada 20—25 aprilie au avut 

loc la București lucrările celei de-a 
III-a sesiuni a Comisiei mixte de 
comerț exterior româno-chineze. De
legația chineză a fost condusă de 
Wang Yun Shen, adjunct al minis
trului comerțului exterior, iar dele
gația română de Ion Stoian, adjunct 
al ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale.

Cu acest prilej, într-o atmosferă de 
prietenie sinceră și deplină ințele-

vremea
Ieri in țară : Vremea s-a menținut 

frumoasă în Oltenia, Muntenia și cea 
mai mare parte a Dobrogei, unde ce
rul a fost variabil. In rest, vremea a 
fost instabilă. Cerul a prezentat în- 
norări accentuate șl s-au semnalat a- 
verse de ploaie, însoțite de descărcări 
electrice. La munte s-au semnalat șl 
precipitații sub formă de ninsoare, iar 
în munții Vrancei a căzut grindină. 
Vintul a suflat slab pînă la moderat. 
Temperatura aerului a marcat o scă
dere în nord-vestul țării, oscilînd în
tre 10 grade la Țebea și Boița și 22 
grade la Călărași, Fetești, Făurei, Te
cuci și Adjud. In București : Vremea 
s-a menținut frumoasă, cu cerul va
riabil. Vint slab pînă la moderat. Tem-

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

Gimnastele noastre pleacă astăzi în Italia
Astăzi pleacă în Italia formația fe

minină de gimnastică a României 
pentru a susține două meciuri cu 
echipa tării gazdă în orașele Roma 
și Bologna.

Formația română are în frunte pe 
renumitele noastre sportive Nadia 
Comăneci și Teodora Ungureanu. Din

Titularizări în formația reprezentativă de box
După meciurile publice cu parte

neri de antrenament, desfășurate zi
lele trecute la Galați și Brăila, con
ducerea tehnică a lotului reprezen
tativ a desemnat titularii formației 
tricolore pentru campionatele mon
diale la zece dintre cele 11 categorii. 
Ei sint următorii : Marcel Constantin
— categoria semimuscă (48 kg), 
Ibraim Faredin — categoria muscă 
(51 kg). Teodor Dinu — categoria 
cocoș (54 kg). Viorel Ioana — cate
goria pană (57 kg), Florian Livadaru
— categoria semiușoarâ (60 kg), Si
mion Cuțov — categoria ușoară

HOCHEI: Steaua - Dinamo 8-4
Ieri, la stadionul „23 August" s-a 

jucat meciul Steaua — Dinamo din 
campionatul categoriei A. După te 
fusese condusă cu 1—0 în repriza I, 
Steaua a luat conducerea în cea de-a 
doua parte a meciului si s-a detașat 
net în repriza a treia. Scor final :

*
începind de astăzi si pînă în ziua 

de 14 mai la „Zimny Stadion" din 
Praga se vor desfășura întrecerile ce
lui de-al 45-lea campionat mondial 
de hochei pe gheată rezervat echipe
lor din prima grupă valorică.

La actuala ediție a competiției par
ticipă selecționatele Canadei. Ceho-

MIȘ- Timișoara a găzduit, re
cent, ediția a III-a a Colocviu
lui național de teatru studen
țesc, la care au participat re
prezentanți ai tuturor centrelor 
universitare din țară. „Flori de 
mai" este genericul festivalului 
concurs de muzică populară ini
țiat de Consiliul județean al 

sindicatelor și Comitetul jude
țean U.T.C. La clubul muncito
resc „1 Mai" din Timișoara s-a 
desfășurat faza interjudețeană a 
concursului brigăzilor artistice 
ale sindicatelor din cadrul con
siliilor populare și instituțiilor 
administrative de stat din jude
țele Arad, Caraș-Severin, Hune
doara și Timiș. (Cezar Ioana).
• DOLJ. „Filfizonul pedepsit", 
de John Uanbrugh, este cea de-a 
6-a premieră a actualei stagiuni 
a Naționalului craiovean. Regia 
aparține lui Mircea Corniștea- 
nu ; în rolul principal Tudor 
Gheorghe. (Nicolae Băbălău).
• CLUJ. La Galeria mare a 
Fondului plastic din Cluj-Napo-

— Comisia pentru nivel de trai, 
condiții de muncă și probleme sociale.

Ca președinte al acestei comisii a 
fost ales tovarășul Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.Cj al P.C.R., președintele 
Consiliului Central al U.G.S.R.: ca 
vicepreședinți — tovarășii Nicolae 
Lazăr. muncitor la întreprinderea de 
mașini grele din București, Mihai 
Hirjău, secretar al C.C. al U.T.C.. 
Elena Timofte, laborant, secretara 
comitetului de partid de la între
prinderea „Țesătura" din Iași, Irina 
Szabo, filatoare la întreprinderea 
textilă „Oltul" din SI. GTieorghe, 
județul Covasna ; iar ca secretar — 
tovarășul Paraschiv Benescu, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.

— Comisia pentru problemele ac
tivității politico-educative.

Ca președinte al acestei comisii a 
fost aleasă tovarășa Elena Nae. pre
ședinte al Comitetului sindicatelor 
din industria ușoară, vicepreședinte 
al Consiliului Central al U.G.S.R. ; ca 
vicepreședinți — tovarășii Pavel Ște
fan. secretar al Consiliului Central 
al U.G.S.R.. Nicolae Croitoru, secre
tar ai C.C. al U.T.C., Jana Dumi
trescu. maistru la întreprinderea de 
mecanică fină din București, Ladis- 
lau Hegedus, secretar de stat la 
Consiliul Culturii și Educației Socia
liste ; iar ca secretar — tovarășul Ilie 
Matei, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

După-amiază. lucrările plenarei 
Consiliului National al Oamenilor 
Muncii s-au desfășurat în cadrul 
celor trei comisii.

Lucrările plenarei continuă.

gere reciprocă au fost examinate 
stadiul realizării prevederilor Pro
tocolului comercial pe anul în curs, 
posibilitățile de lărgire a schimburi
lor de mărfuri, precum și alte pro
bleme de interes reciproc.

în timpul șederii in țara noastră, 
delegația chineză a vizitat întreprin
derea constructoare de utilaj petro
lier „1 Mai" din Ploiești, precum și 
stațiunea turistică Poiana Brașov. 

(Agerpres)

peratura maximă a fost de 22 de 
grade.

Timpul probabil pentru zilele do 27, 
28 și 29 aprilie. In țară : Vremea va 
fi în general instabilă. Cerul va fî va
riabil, cu înnorări. mai accentuate în 
primele zile. Vor cădea ploi locale, 
care vor avea și caracter de aversă, 
însoțite’ de descărcări electrice, mai 
frecvente în prima parte a intervalu
lui. Vîntul va sufla moderat, cu inten
sificări locale de scurtă durată în sud- 
vestul țării și la munte cu viteze de 
40—50 km pe oră, predominînd din 
sectorul vestic. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 2 și 12 grade, izo
lat mai coborite în estul Transilvaniei, 
iar maximele între 12 și 22 de grade, 
local mai ridicate în primele zile. In 
București : Vreme ușor instabilă, cu 
cer temporar noros. Ploaie de scurtă 
durată. Vînt moderat. Temperatura 
ușor variabilă. ,

echipă mai fac parte proaspetele per
formere ale Campionatelor interna
ționale ale României. Marilena 
Neacșu și Dumitrița Turner, de ase
menea, Rodica Dunca, Angela Bratu, 
Carmen Savu, Mirela Oancea și me
zina formației. Adina Fărcut, in 
virstă de 12 ani.

(63,5 kg). Ion Miron — categoria mij
locie mică (71 kg), Valentin Silaghi — 
categoria mijlocie (75 kg), Costică 
Chiracu — categoria semigrea (81 kg) 
și Ion Cernat — categoria grea (pes
te 81 kg). Titularizarea reprezentan
tului nostru la categoria semimijlo- 
cie (67 kg) a rămas deocamdată în 
suspensie, din cauza accidentării lui 
Ion Vladimir, Este posibil ca în lo
cul acestuia să intre în formație Ca
rol Ha j nai.

Ultimele meciuri cu partenerii de 
antrenament vor avea loc vineri la 
Snagov.

Steaua — Dinamo 8—4 (0—1, 3—0, 
5-3).

După această victorie, echipa mili
tară are toate sansele să cîstige din 
nou titlul national. Amintim că pină 
acum Steaua a fost de 17 ori cam
pioană la hochei.

★
slovaciei. Finlandei. R. D. Germane. 
R. F. Germania. S.U.A.. Suediei si 
U.R.S.S. în prima parte a competiției 
se va juca sistem turneu (fiecare cu 
fiecare), urmînd ca primele patru cla
sate să-și dispute. între 9 si 14 mai, 
titlurile de campioni mondiali si eu
ropeni.

ca expune pictorul Alexandru 
Mohi, după expoziții personale 
în sala Dalles din Capitală și 
intr-o serie de orașe din Moldo
va și Transilvania. în cea de-a 
29-a stagiune, colectivul Tea
trului de stat din Turda a pre
zentat în premieră piesa „Dru
mul șoarecelui" de Gyărfăs

Miklos, pusă în scenă de regi
zorul orădean Szambati Giile 
Otto. (Alex. Mureșan). • ARAD. 
La tradiționala reuniune corală 
„Ion Vidu" organizată pe scena 
căminului cultural din comu
na Bocsig au participat în 
acest an formații corale nou 
înființate in cadrul ediției a 
Il-a a Festivalului național 
„Cintarea României". Sala „Fo
rum" a Galeriilor de artă din 
Arad găzduiește o expoziție re
trospectivă de artă și tehnică 
fotografică, organizată de Foto- 
clubul din Arad, cuprinzînd 
imagini — unele inedite — din 
existența orașului de pe Mureș 
în ultima jumătate de secol.

Tovarășilor
DOLORES IBARRURI

Președinte al Partidului Comunist din Spania

SANTIAGO CARRILLO
Secretar general al Partidului Comunist din Spania

Dragi tovarăși,
Cu prilejul realegerii dumneavoastră ca președinte și, respectiv, secretar 

general ai Partidului Comunist din Spania, vă adresez, în numele Comite
tului Central al Partidului Comunist Român și al meu personal, calde feli
citări și cele mai bune urări de succes în activitatea de mare răspundere 
pe care o desfășurați în fruntea partidului, pentru înnoirea democratică a 
societății, pentru înfăptuirea aspirațiilor fundamentale de libertate și bună
stare ale oamenilor muncii, pentru afirmarea demnității și independenței 
Spaniei.

Doresc Partidului Comunist din Spania noi izbînzi în lupta dusă, îm
preună cu celelalte forțe progresiste, democratice ale țării, pentru realiza
rea unei politici noi, democratice in Europa și în întreaga viață internațio
nală, pentru edificarea securității, colaborării și păcii pe continentul nostru, 
înfăptuirea dezarmării, pentru înțelegere și conlucrare pașnică între națiuni, 

îmi exprim încrederea că relațiile de caldă prietenie, colaborare și soli
daritate care s-au statornicit intre partidele noastre se vor dezvolta in 
continuare, spre binele celor două popoare, al cauzei păcii, progresului, de
mocrației și socialismului.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Tovarășului HARALAMBOS DRAKOPOULOS
Secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Grecia (Interior)
ATENA

Cu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de secretar al Comite
tului Central al Partidului Comunist din Grecia (Interior), vă adresez calde 
felicitări și cele mai bune urări de succes în activitatea pe care o desfă
șurați în fruntea partidului, în slujba intereselor vitale ale celor ce mun
cesc, a dezvoltării democratice și independente a patriei.

îmi exprim încrederea că legăturile de solidaritate dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist din Grecia (Interior) se vor întări în 
continuare, contribuind la adîncirea prieteniei dintre țările și popoarele 
noastre, la promovarea cauzei progresului social, înțelegerii și colaborării 
pașnice în Balcani, în Europa și în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

Vizita delegației Marelui Hural Popular 
al R. P. Mongole

Delegația Marelui Hural Popular 
al R.P. Mongole, condusă de tovară
șul Banzragciin Lamjav, membru al 
Prezidiului Marelui Hural Popular, 
șef de secție la C.C. al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, a fost 
marți oaspete al județului Bihor. în 
cursul dimineții, membrii delegației 
au avut o întrevedere cu tovarășul 
Gh. Blaj, prim-secretar al Comitetu
lui județean Bihor al P.C.R., pre
ședintele Consiliului popular jude-

Marti după-amiază a sosit în Ca
pitală o delegație guvernamentală e- 
conomică a R.P. Polone, condusă de 
Josef Kepa. vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele părții 
polone în Comisia guvernamentală

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
Campionatul feminin de gimnasti

că al U.R.S.S. a fost cîștigat de 
Elena Muhina cu 77,35 puncte, la in
dividual compus', urmată de Tatiana 
Arjanikova — 77,25 puncte. Elena 
Naimușina — 77,10 puncte, Valeria 
Jidunova — 77 puncte. Principala 
favorită, Maria Filatova, care a' ratat 
exercițiul la bimă, s-a clasat pe lo
cul 5 cu 76,90 puncte.

In clasamentul Marelui premiu 
F.I.L.T. conduce tenismanul ameri
can Jimmy Connors cu 750 puncte, 
urmat de Ramirez (Mexic) 693 punc
te, Gerulaitis (S.U.A.) 546 puncte, 
Borg (Suedia) 475 puncte etc. Ilie 
Năstase se află pe locul 9. La femi
nin primul loc este ocupat de Goola- 
gong (Australia).

După zece runde, în turneul inter
național feminin de șah de la Byd
goszcz conduce Nina Guriell 
(U.R.S.S.) cu 8.5 puncte, urmată de 
Margareta Teodorescu (România) cu 
6,5 puncte. Vokralova (Cehoslovacia) 
6 puncte. în runda a X-a Teodorescu 
a cîștigat la olandeza Gissen.

în runda a X-a a turneului inter
național feminin de șah de la Bu
dapesta, maestra româncă Margareta 
Mureșan a remizat cu Maria Ivanka 
(Ungaria).

în clasament conduc Suzana Ve- 
riiczy (Ungaria) și Maia Ciburdanidze 
(U.R.S.S.), cu cite 8 puncte, Marga
reta Mureșan (România) — 5,5 punc
te etc.

• în competiția internațională femi
nină de baschet de la Lodz, selec
ționata României a intîlnit formația 
Ungariei, în fața căreia a pierdut cu 
scorul de 64—79 (28—42). Cea mai 
eficace jucătoare de pe teren a fost 
baschetbalista româncă Mariana An- 
dreescu, autoarea a 24 de puncte.

(Constantin Simion). • BRA
SOV. Reprezentanți ai cineclu- 
burilor și fotoamatorilor din ju
dețele Brașov, Bistrița-Năsăud, 
Covasna, Mureș, Sibiu și Vilcea 
au dezbătut, timp de două zile, 
la Făgăraș, probleme privind 
participarea acestora la ediția a 
Il-a a Festivalului j național 
„Cintarea României". La dezba
teri au luat parte specialiști din 
cadrul Institutului de etnologie 
și dialectologie, reprezentanți ai 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste etc. (Nicolae Mo
canul. • VILCEA. în cadrul 
celei de-a patra ediții a 
festivalului de creație originală 
„Vilcea artistică" a avut loc o 
întilnire a creatorilor de artă cu 
oameni ai muncii de la combi
natul chimic. Laboratorul de 
creație populară „Rapsodia" a 
organizat un complex de mani
festări etnofolclorice, între care 
o reuniune științifică și o dez
batere pe tema : „Creația popu
lară între artă și artizanat". 
Concursul și festivalul „Hora 
costumelor", ajuns la a 9-a edi
ție, a fost găzduit de căminul 
cultural din comuna Pietrari. 
(Ion Stanciu). 

țean, cu care prilej oaspeții au luat 
cunoștință de realizările oamenilor 
muncii români, maghiari și de alte 
naționalități care trăiesc și muncesc 
înfrățiți pe aceste meleaguri, de 
perspectivele de dezvoltare a jude
țului. în aceeași zi, oaspeții mongoli 
au vizitat secția de confecții a în
treprinderii de blănuri „1 Mai" din 
Oradea și cooperativa agricolă de 
producție din Salonta.

(Agerpres)

româno-polonă de colaborare econo
mică. care va participa la sesiunea 
a XH-a a comisiei.

La sosire, pe aeroportul Otopeni. 
delegația a fost salutată de tovară
șul Janos Fazekas, viceprim-mi- 
nistru al guvernului. președintele 
părții române în comisie, de alte 
persoane oficiale. '

A fost prezent Wladyslaw Wojtasik, 
ambasadorul R. P. Polone Ia Bucu
rești.

(Agerpres)

LISTA
libretelor de economii pentru turism

ieșite cîștigătoare la tragerea la sorți pentru trimestrul 1/1978

Nr. 
crt.

Nr. libretului 
de economii Ciștigul obtinut Valoarea ciștigurilor

1. 459-205-252

EXCURSII ORGANIZATE

R.P. Chineză 15 500
2. 432-204-51 15 500
3. 458-214-42 15 500
4. 462-207-6 15 500
5. 409-1-983 15 500
6. 408-1-514 •• 15 500

7. 459-205-385
Turul capitalelor 
țărilor socialiste 7 300

8. 403-254-56 7 300 z
9. 462-210-77 7 300

10. 443-1-248 7 300
11. 466-1-1218 7 300

12. 428-1-156
Uniunea Republicilor 

Sovietice Socialiste 6 500
13. 409-1-1186 6 500
14. 461-205-1136 6 500
15. 436-1-1059 6 500
16. 438-102-190 •• 6 500

17. 431-263-10 R.D. Germană 6 000
18. 450-201-73 6 000
19. 462-202-153 6 000
20. 459-1-2656 6 000
21. 413-194-101 6 000
22. 417-1-177 •• 6 000

23. 459-1-1687

v Turul
R.S. Cehoslovace 

(autocar) 6 000
24. 461-208-1797 ,, 6 000
25. 464-208-404 6 000
26. 424-104-526 6 000
27. 462-210-437 ,, 6 000
28. 459-1-3334 6 000

29. 402-1-252

EXCURSII INDIVIDUALE

Excursie individuală 6 000
30. 405-1-110 6 000
31. 410-1-75 6 000
32. 416-1-984 6 000
33. 430-208-16 6 000
34. 414-616-1 6 000
35. 436-258-55 6 000
36. 427-137-352 6 000
37. 431-103-189 6 000
38. 461-208-1276 6 000
39. 462-1-1049 • 6 000
40. 463-139-412 »» £ 6 000
41. 459-1-3317 6 000
42. 459-207-490 6 000
43. 460-202-471 6 000

43 CÎȘTIGURI ÎN VALOARE TOTALA DE LEI 324 000

Cîștigătorii excursiiloy organizate, 
precum și cei care în locul excursii
lor individuale cîștigate doresc ex
cursii organizate, au obligația să se 
prezinte în cel mult 30 de zile de la 
data tragerii la sorți la sucursalele 
și filialele C.E.C. pentru a li se eli
bera adeverința necesară îndeplinirii

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII UNITE

TANZANIA

Excelenței Sale Domnului JULIUS K. NYERERE
Președintele Partidului Revoluției — Chama Cha Mapinduzi, 

Președintele Republicii Unite Tanzania
DAR ES SALAAM

îmi face o deosebită plăcere ca, în numele Partidului Comunist Român, 
al guvernului și poporului român, precum și al meu personal, să vă adresez 
dumneavoastră, Partidului Revoluției — Chama Cha Mapinduzi — guvernu
lui și poporului tanzanian cele mai calde felicitări cu ocazia Zilei naționale 
a Republicii Unite Tanzania.

Acordăm o înaltă apreciere relațiilor de strînsă prietenie și conlucrare 
statornicite de-a lungul anilor între țările 'și partidele noastre și care au 
fost impulsionate puternic de întîlnirile și documentele semnate împreună 
la Dar Es Salaam și București.

Sint convins că in viitor se vor -dezvolta tot mai mult bunele relații 
româno-tanzaniene în domeniul politic, economic și pe alte planuri, precum 
și conlucrarea in sfera vieții internaționale, in interesul celor două popoare, 
al succesului luptei pentru pace, libertate și progres social, pentru lichidarea 
definitivă a colonialismului, rasismului și a politicii de discriminare și apar
theid, pentru edificarea unei noi ordini economice internaționale.

Folosesc această ocazie pentru a vă transmite dumneavoastră personal 
multă sănătate și fericire, iar poporului tanzanian prieten progres și bună
stare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

„Ujamaa" în limba swahili în
seamnă unitate, fraternitate, activi
tate în comun. Sub această deviză 
s-a realizat, la 26 aprilie 1964, uni
rea celor două state independente —• 
Tanganica și Zanzibar — constituin- 
du-se astfel Republica Unită Tan
zania, care a pășit tot mai ferm pe 
calea dezvoltării de sine stătătoare, 
a consolidării independenței, pro
gresului economic și social.

în perioada care a trecut de la a- 
cest memorabil eveniment, Tanzania 
a obținut succese remarcabile în 
toate domeniile de activitate. Statul 
a preluat în miinile sale pîrghiile 
de importanță majoră în viața eco
nomică ; s-au pus în funcțiune noi 
întreprinderi pentru valorificarea, 
în interesul propriu, a bogățiilor 
țării. Progrese însemnate au fost 
înregistrate în agricultură — prin
cipala ramură a economiei națio
nale ; eforturi susținute au fost de
puse pe linia mecanizării și creării 
unor sisteme moderne de irigații, a 
organizării muncii și modernizării 
structurilor sociale în mediul ru
ral. Drept urmare, condițiile de 
viață ale populației au cunoscut 
progrese sensibile.

în viața politică a tinărului stat 
african o nouă etapă a deschis crea
rea Partidului Revoluției din Tan-

tv
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
10,00 Șoimii patriei
10.10 „My fair lady" — musical de Fr. 

Loewe, cu soliști de la Opera ma
ghiară de stat din Ciuj-Napoca

11,05 Telex
11.10 închiderea programului
13,00 Campionatul mondial de hochei 

(grupa A) : Suedia — R.F.G. 
Transmisiune directă de la Praga. 
In pauză : • La volan — emisiu
ne pentru conducătorii auto

15.15 Campionatele mondiale de dirt- 
track (selecțiuni înregistrate de 
la Slany)

16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16,35 Curs de limbă germană
17,05 Din țările socialiste
17.15 Consultații juridice
17,40 Telecronica pentru pionieri

formalităților în legătură cu efectu
area excursiei.

în cazul neprezentării în termen 
sau al neefectuării excursiei. atît 
pentru excursiile organizate, cit și 
pentru cele individuale, ciștigurile 
■e plătesc în'numerar. 

zania, prin fuzionarea Uniunii Na
ționale Africane din Tanganica cu 
Partidul Afro-Shirazi din Zanzibar. 
Ilustrare elocventă a proceselor ca
litativ noi care se desfășoară pe 
continentul african, noul partid pro
movează ferm linia spre accelera
re^ lichidării decalajelor economice, 
spre edificarea unei vieți prospere.

Deși situate la mari depărtări', 
România și Republica Unită Tanza
nia au stabilit relații de prietenie și 
colaborare bazate pe egalitate în 
drepturi și respect reciproc. La dez
voltarea ascendentă a relațiilor ro
mâno-tanzaniene pe plan poli
tic, economic, tehnico-științific și 
cultural au contribuit în mod 
hotărîtor întîlnirile și convorbi
rile dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Julius Nyerere, în
țelegerile și acordurile realizate 
cu aceste prilejuri. Ridicarea pe 
trepte superioare a colaborării din
tre România și Tanzania, lărgirea și 
diversificarea ei continuă corespund 
intereselor de dezvoltare ale ce
lor două țări și popoare, cerințelor 
făuririi noii ordini economice și po
litice internaționale, cauzei păcii ș> 
înțelegerii în lume.

N. PLOPEANU

18,00 „Aida" de Giuseppe Verdi. Selec- 
țiuni din spectacolul extraordinar 
susținut de ansamblul Operei Ro
mâne

18.40 Tragerea Pronoexpres
18.50 Invățămtnt — educație. Cercetarea 

științifică în școală
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 întrecerea socialistă în Inttmpina- 

rea zilei de 1 Mai. „Raport mun
citoresc"

20,00 Not, femeile ! Emisiune despre 
rolul femeii in societatea noastră 
socialistă

20.30 Teleclnemateca : „Dulcea' pasăre 
a tinereții". Premieră TV. Pro
ducție a studiourilor americane

22.20 Telejurnal

PROGRAMUL 2

20,00 Desene animate : Woody — cto- 
cănitoarea buclucașă

20,25 Studio T ’78
20,55 Muzică populară
21,15 Telex
21.20 Mai aveți o întrebare 7 -Viața pe 

pămînt — origine, evoluție, cicluri
21.50 Treptele afirmării

LISTA
libretelor de economii cu cîștiguri 

în materiale de construcție 
ieșite ciștigăloare la tragerea la sorți 

pentru trimestrul 1/1978

' Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Valoarea 

cistigurilor

1. 928-388-242 15 000
2. 923-123-82 5 000
3. 920-621-55 5 000
4. 918-615-121 5 000
5. 909-209-97 5 000
6. 917-268-4 5 000
7. 902-617-79 5 000
8. 928-388-9 5 000

8 cîștiguri în valoare
totală de lei 50 000

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

LISTA
libretelor de economii 

pentru construirea de locuințe 
ieșite cîștigătoare la tragerea la sorți 

pentru trimestrul 1/1978

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Valoarea 

cistigurilor

1.

2.
3.
4.
5.

860-202-229

815-1-1631
802-1-213
836-1-1359 
838-103-1600

45 000
15 000
15 000
15 000
15 000

5 cîștiguri în valoare
totală de lei 105 000

Plata cîștigurilor se efectuează de 
către sucursalele și filialele C.E.C.

Titularii libretelor ieșite ciștigă- 
toare pot folosi ciștigurile obținute 
pentru a contracta, în condițiile Legii 
nr. 4/1973, prin unitățile unde își au 
Jocul de muncă, construirea de locu
ințe proprietate personală.
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ANKARA 25 (Agerpres). — Marți 
dimineața a sosit la Ankara primul 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, tovarășul Manea 
Mănescu, care, la invitația primului 
ministru al Republicii Turcia, Biilent 
Ecevit, efectuează o vizită oficială 
In această țară.

Primul ministru este însoțit de 'to
varășii Ilie Rădulescu, ministru se
cretar de stat la Ministerul Afaceri
lor Externe, Mircea Georgescu, in
spector general de stat la Inspectora
tul general de stat pentru investiții- 
construcții. Constantin Stanciu, ad
junct al ministrului comerțului exte
rior și cooperării economice interna

începerea convorbirilor
Tn cursul după-amiezii de marți, 

Ia Ankara au început convorbirile 
oficiale dintre primul ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, Manea Mănescu, și primul 
ministru al Republicii Turcia, Bii- 
lent Ecevit.

Cei doi șefi de guvern au proce
dat Ia un schimb de informații cu 
privire la preocupările actuale ale 
României și Turciei în procesul dez
voltării lor economice și sociale.

Cu acest prilej, cei doi prim-mi- 
niștri au făcut o analiză aprofundată 
a stadiului relațiilor de colaborare 
româno—turce, îndeosebi pe plan

♦

Biilent Ecevit. primul ministru al 
Republicii Turcia, a oferit un dineu 
în onoarea primului ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Manea Mănescu. Au 
participat persoanele oficiale române 
care ii însoțesc pe primul ministru 
in vizita sa în Turcia, precum și 
oficialități turce.

în cursul dineului, desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, cei doi prim- 
mi niștri au rostit toasturi.

Șefii de guvern ai României și 
■ Turciei au constatat cu bucurie și 
plăcere că raporturile tradiționale de 
colaborare si cooperare dintre țările 
noastre pe plan politic, economic, teh- 
nico-știintific si cultural și in alte do-

Relațiile interstatale trebuie să fie 
așezate pe baze noi, de deplină egalitate

Document românesc difuzat la O.N.U. privind poziția țării 
noastre asupra factorilor care afectează evoluția economiei 

mondiale
NAȚIUNILE UNITE (25 (Agerpres). 

— La Organizația Națiunilor Unite a 
fost difuzat oficial un document pri
vind poziția României asupra princi
palilor factori care afectează evolu
ția economiei mondiale in ansamblu 
și a țărilor în curs de dezvoltare in 
special.

Documentul prezentat de tara noas
tră. că răspuns la solicitarea secre
tarului general al O.N.U., va sta. îm
preună cu materialele prezentate de 
alte state. Ia baza discuțiilor privind 
Situația economiei mondiale, de la 
apropiata sesiune a Comitetului ple
nar al O.N.U. pentru negocierile pri
vind noua ordine economică interna
țională.

Subliniind faptul că în ultimii 5—10 
ani economia mondială si relațiile 
internaționale au fost profund afec
tate de grave fenomene de criză, do
cumentul de poziție românesc arată 
că eforturile întreprinse pe plan in
ternational pentru curmarea acestor

agențiile de presă transmit:
Aniversarea „Zilei liber

tății" în Portugalia, ^ședin
țele Antonio Ramalho Eanes a adre
sat națiunii un mesaj cu prilejul 
aniversării evenimentului istoric de la 
25 aprilie 1974, cind a fost înlăturată 
dictatura fascistă. El a cerut forțelor 
armate să mențină unitatea și disci
plina, pentru a contribui la garan
tarea viitorului țării ca o națiune 
independentă și democratică. Misiu
nea noastră istorică — se spune in 
mesaj — este să apărăm nu numai 
independenta națională și integrita
tea țării, dar și democrația în care 
dorim să trăim.

Conferința Internaționa
lei Socialiste consacrată 
dezarmării. In cea de-a doua 
zi a lucrărilor conferinței reunite la 
Helsinki, vorbitorii au fost unanimi 
în a releva proporțiile îngrijorătoare 
ale cursei înarmărilor și necesitatea 
intensificării eforturilor în direc
ția dezarmării. Au fost evocate pro
gresele nesemnificative înregistrate 
în cadrul negocierilor postbelice asu
pra dezarmării și s-au formulat cri

ționale, Cornel Pinzaru, adjunct al 
ministrului industriei construcțiilor 
de mașini, consilieri și experți.

Pe aeroportul capitalei Turciei, 
împodobit cu drapelele de stat ale 
Republicii Socialiste România și Re
publicii Turcia, primul ministru ro
mân a fost întîmpinat cu prietenie #i '■ 
cordialitate de Biilent Ecevit, de Or
han Eyuboglu, Turhan Feyzioglu și 
Faruk Sukan, viceprim-miniștri și 
miniștri de stat, de Irfan Ozaydinli, 
ministrul de interne, Orhan Alp, mi
nistrul industriei și tehnologiei, Deniz 
Baykal, ministrul energiei și resurse
lor naturale, de alte persoane oficiale 
turce.

economic, al schimburilor comerciale, 
tehnico-științifice și culturale, al 
cooperării .in producție. De ambele 
părți au fost relevate cursul ascendent 
al conlucrării rodnice dintre Româ
nia și Turcia, rezultatele pozitive ob
ținute ca urmare a înțelegerilor și 
hotărîrilor convenite între președin
ții celor două țări cu prilejul vizi
telor reciproce la nivel înalt Ia Bucu
rești și Ankara.

O atenție deosebită a fost acordată 
identificării de noi posibilități pen
tru dezvoltarea pe mai departe a ra
porturilor economice româno—turce.

★

menit de interes comun cunosc 
o dezvoltare favorabilă, spre binele 
celor două popoare si țări, al cau
zei păcii și înțelegerii în regiunea 
Balcanilor. în Europa și în întreaga 
lume.

în contextul dezvoltării continue 
a colaborării multilaterale dintre 
România și Turcia, cei doi prlm-mi- 
niștri au remarcat cu satisfacție creș
terea de peste 10 ori a schimburilor 
comerciale in 1977 față de 1971. Coo
perarea economică — au subliniat ei 
— se dezvoltă in domenii importante 
ale economiilor celor două țări prie
tene, cum sint : industria petrolieră, 
construcția de mașini, industriile chi
mică, extractivă și energetică, precum 

fenomene nu au dat rezultate. Româ
nia consideră că pentru depășirea cri
zei economice si rezolvarea probleme
lor. complexe care preocupă astăzi în
treaga umanitate este imperios nece
sar ca relațiile interstatale să fie așe
zate pe noi baze, de deplină egalita
te și echitate. în acest sens, instau
rarea noii ordini economice interna
ționale constituie principalul obiectiv 
pentru a cărui realizare trebuie de
puse. fără încetare, eforturi susținu
te.

în opinia tării noastre, cadrul juri
dic al relațiilor economice mondiale 
trebuie radical îmbunătățit, in special 
prin adoptarea unor instrumente ju
ridice internaționale avind forță obli
gatorie. în acest sens, de o mare uti
litate ar fi adoptarea unui cod de 
conduită, cu caracter universal, care 
să statueze drepturile si obligațiile 
economice, politice fundamentale ale 
statelor.

tici relative la mecanismele interna
ționale de negocieri in domeniu! 
dezarmării, existente în etapa ac
tuală.

Partidul Janata,de guvemă- 
mint, din India a convocat pentru 
data de 7 mai o conferință a repre
zentanților tuturor partidelor și for
mațiunilor politice din țară, avind ca 
obiectiv realizarea unui consens na
țional în abordarea principalelor pro
bleme ale situației economice și po
litice interne — transmțte Indinfo.

La Palatul Națiunilor din 
GenOVa au f°st re'ua*’e’ marți, lu
crările Conferinței Comitetului pen
tru dezarmare.

• TURBA DEPO- 
L U A N T. O calitate neaș
teptată a turbei a fost eviden
țiată, în cursul unor demon
strații la Marea Baltică, de că

Acord ungaro-italion. La 
Budapesta a fost semnat un acord de 
colaborare intre Banca ungară de co
merț exterior și Institutul național 
italian al hidrocarburilor — E.N.I. în 
baza acordului, cu o valabilitate de 
cinci ani, părțile vor stimula și coor
dona colaborarea tehnico-științifică și 
cooperarea in producție între între
prinderi din cele două țări. Totodată,

Erau prezenți George Marin, amba
sadorul României Ia Ankara, și Nahit 
Ozgiir, ambasadorul Turciei la Bucu
rești.

★
La plecarea din București, pe aero

portul Otopeni, tovarășul Manea Mă
nescu a fost salutat de tovarășii Ilie 
Verdeț. prim viceprim-ministru al 
guvernului, Paul Niculescu și Angelo 
Miculescu, viceprim-miniștri, Ion A- 
vram, Constantin Stătescu. Ion Stă- 
nescu, miniștri, Cornel Pacoste, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne. de alte persoane oficiale.

Era prezent Barias Erikan. însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al Tur
ciei la București.

oficiale
Cei doi șefi de guvern au apreciat 

că rezultatele obținute de România 
și Turcia in realizarea programelor 
naționale de dezvoltare asigură o 
largă perspectivă extinderii intr-un 
ritm și mai susținut a conlucrării 
româno—turce, realizării unor noi și 
eficiente acțiuni de cooperare în do
menii de importanță deosebită pen
tru economiile lor naționale, confe
rind astfel stabilitate și durabilitate 
raporturilor economice bilaterale.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă prietenească, de cordiali
tate și deplină înțelegere.

★

și în domeniile științei și tehnologiei, 
ale schimburilor culturale, artelor, 
învățămîntului și turismului.

Cei doi prim-miniștri au reliefat, 
de asemenea. în toasturile lor că, in 
principalele probleme internaționale, 
pozițiile României și Turciei sint a- 
semănătoare sau apropiate, aceasta 
determinînd cooperarea rodnică din
tre reprezentanții români și turci în 
organizații și organisme internațio
nale.

★
Primul ministru al guvernului ro

mân a depus marți o coroană de 
flori la Mausoleul lui Kemal Atatiirk, 
fondatorul, statului modern turc, pri
mul președinte a! Republicii Turcia.

Apel ia vigilență 
împotriva neonazismului

BONN 25 (Agerpres). — Fostul 
cancelar vest-german, Willy Brandt, 
președintele Partidului Social-Demo
crat. a lansat un nou apel concetă
țenilor săi pentru întărirea vigilenței 
împotriva neonazismului in R.F.G.

Vorbind la o reuniune a Comite
tului executiv național al P.S.D.. 
Willy Brandt a calificat ca fiind de 
neînțeles decizia Tribunalului admi
nistrativ din landul Baden-Wiirttem- 
berg de a reintegra in funcție un 
profesor, membru al Partidului Na
tional-Democrat (neonazist).

Procuratura vest-germană a deschis 
o anchetă pentru identificarea per
soanelor vinovate de realizarea cîtor- 
va sute de facsimile după ziarul 
„Vblkischer Beobachter" — organ de 
presă al partidului nazist în perioada 
dictaturii lui Hitler. Acestea au fost 
găsite, cu citeva zile in urmă, intr-o 
valiză abandonată în rapidul Paris- 
Koln.

Există presupunerea că aceste co
pii urmau să fie răspindite de ele
mentele neonaziste cu prilejul marii 
manifestații antifasciste desfășurate, 
sîmbătă după-amiază, la Koln.

se prevăd acțiuni comune pe terțe 
piețe.

Ofensiva de primăvară a 
oamenilor muncii din Japonia, care 
include acțiuni greviste in sprijinul 
revendicărilor economice, a intrat în 
fază finală marcată de declanșarea 
a noi greve care cuprind ramuri în
tregi. Muncitorii din transporturi, 
metalurgie și industria textilă au a- 
nunțat hotărîrea lor de a sista lucrul 
timp de patru zile. Lor li s-au ală
turat, de asemenea, piloții de pe li
niile aviației civile, precum și func
ționarii poștali. Revendicările sint 
aceleași — majorarea salariilor și îm
bunătățirea condițiilor de muncă, 
măsuri eficiente împotriva șomajului

Regimul minoritar rasist 
din Rhodesia a anui->ta‘ că res
pinge propunerea anglo-americană 
de soluționare politică a situației din 
țară. în esență, planul respectiv 
prevedea convocarea, fără condiții 
prealabile, a unei conferințe la care 
să participe toate părțile interesate 
in rezolvarea problemei rhodesiene, 
inclusiv reprezentanții Frontului Pa
triotic Zimbabwe.

MADRID 25 (Agerpres). — Secre
tarul general al Partidului Comunist 
din Spania, tovarășul Santiago Car
rillo. a avut o intilnire cu delegația 
Partidului Comunist' Român, condu
să de tovarășul Constantin Dăscăles- 
cu. membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. 
care a participat la lucrările celui 
de-al IX-lea Congres al P.C.S.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceausescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășului Santiago Carrillo i-au fost 
transmise cele mai calde felicitări 
pentru realegerea sa în funcția de- 
secretar general al P.C.S., urări de 
sănătate și de noi succese în activi
tatea partidului.

RABAT

întrevedere româno-marocană
RABAT 25 (Agerpres). — Mo

hammed Boucetta, secretar general 
al Partidului „Istiqlal" din Maroc, 
l-a primit pe Mihai Dalea. membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, care a participat 
la lucrările celui de-al X-lea Congres 
al Partidului „Istiqlal".

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, a fost trans
mis secretarului general al Parti du- 

’ lui „Istiqlal" un călduros salut, îm
preună cu felicitări și urări de noi 
succese în munca încredințată în 
fruntea partidului.

Delegația P. C. R. primită de președintele 
Partidului Republican Italian

ROMA 25 (Agerpres). — Delegația 
Partidului Comunist Român, condusă 
de tovarășul Richard Winter, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., care face 
o vizită in Italia la invitația Parti
dului Republican Italian, a fost pri
mită de președintele partidului, Ugo 
la Malfa. și de secretarul național. 
Oddo Biasini. Cu acest prilej, con
ducerea P.R.I. a rugat să se trans
mită tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, un cordial mesaj 
de salut, precum și inalta apreciere 
pentru nobila sa activitate pe plan 
internațional, consacrată colaborării

Participanții la dezbaterile din cadrul sesiunii 

extraordinare a Adunării Generale a ONU. cer;

Lichidarea imediata a ocupației militare 
coloniale în Namibia

NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres).
— Inaugurind lucrările sesiunii ex
traordinare a Adunării Generale a 

i O.N.U. privind Namibia, președintele 
‘ celei de-a XXXII-a sesiuni ordinare 

a Adunării Generale, Lazar Moisov 
(Iugoslavia) — care, conform pro
cedurii Națiunilor Unite, prezidează 
si lucrările sesiunii speciale — a 
chemat statele membre să asigure 
transpunerea in viată a rezoluțiilor
O.N.U. referitoare la încetarea ime
diată a ocupării ilegale a Namibiei 
de către regimul rasist sud-african. 
retragerea neintirziată si necondițio
nată a forțelor armate și administra
ției coloniale ale R.S.A. din Namibia 
și dobindirea libertății și indepen
denței de către poporul namibian.

Comisarul higerian pentru afacerile 
i externe, Joseph Garba, a criticat 
I ezitările Occidentului de a exercita 

presiunile necesare asupra regimu
rilor rasiste pentru a le determina 
să se conformeze rezoluțiilor Națiu
nilor Unite.

Președintele S.W.A.P.O.. Sam Nu- 
joma. si-a declarat, la rindul său. 
convingerea că Adunarea Generală 
va adopta o declarație politică și un 
program de acțiune menite să aiute 
poporul Namibiei să accelereze, 
sub conducerea S.W.A.P.O.. procesul 
de eliberare națională. „Atit timp 
cit Africa de Sud va continua să 
perpetueze ocupația militară colo
nială si atita vreme cit jefuirea re
surselor noastre naturale si umane 
va continua. S.W.A.P.O. îsi va in
tensifica lupta sa armată pină la vic
toria finală", a subliniat Sam Nu- 
joma.

★
PRETORIA 25 (Agerpres). —- Pri

mul ministru sud-african, Johannes 
Vorster. a anunțat, marți, că Africa 
de Sud acceptă planul de soluționare 
a problemei namibiene prezentat de 
cele cinci țări occidentale — S.U.A., 
Anglia, Franța, Canada și R.F.G. El 
a menționat — potrivit agenției 
U.P.I. — că elementul hotăritor in 
adoptarea acestei decizii l-a repre
zentat compromisul — cuprins in 
planul respectiv — privind menți
nerea unor părți ale trupelor sud-, 
africane în Namibia și după alege-' 
rile ce ar urma să aibă loc în acest 
teritoriu.

Santiago Carrillo a rugat, la rindul 
său. să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceausescu sincere mulțumiri 
pentru felicitările adresate, precum 
și urări de sănătate și fericire per
sonală. de progres și prosperitate 
pentru poporul român.

A avut loc un schimb de păreri 
privind dezvoltarea in continuare a 
relațiilor de prietenie si colaborare 
dintre P.C.R. și P.C.S., precum și 
asupra unor probleme ale situației 
internaționale.

La intilnire. care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, prietenească, au 
participat Simon Sanchez Montero. 
Pilar Bravo și Manuel Azcarate. 
membri ai Comitetului' Executiv al 
C.C. al P.C.S.

A fost de fată ambasadorul Româ
niei la Madrid, Alexandru Petrescu.

Adresind calde mulțumiri pentru 
mesaj, Mohammed Boucetta a rugat 
să se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, din partea sa și a Parti
dului ,.Istiqlal“. cele mai cordiale sa
lutări. impreună cu urări de sănătate 
și de noi succese în activitatea sa 
neobosită și rodnică pusă in slujba 
poporului român și a cauzei păcii 
în lume.

în cadrul întrevederii s-a exprimat 
de ambele părți dorința de a se dez
volta în continuare relațiile dintre 
Frontul Unității Socialiste și Partidul 
„Istiqlal". dintre cele două țări și po
poare.

La întrevedere a participat Ovidiu 
Popescu, ambasadorul României la 
Rabat.

și păcii, făuririi unei lumi mai drep
te și mai bune.

în cadrul convorbirii s-au subliniat 
cu satisfacție bunele raporturi stator
nicite între cele două partide, înte
meiate pe stimă și respect reciproc, 
apreciindu-se că dezvoltarea lor în 
continuare reprezintă, în același timp, 
o contribuție la întărirea tradiționa
lelor legături româno—italiene.

S-a făcut o trecere în revistă a 
unor probleme internaționale de in
teres comun.

La primire, desfășurată într-o at
mosferă de prietenie și cordialitate, 
au participat vicesecretari naționali 
ai partidului, membri ai Direcțiunii 
P.R.I., precum și. ambasadorul țării 
noastre in Italia. Ion Mărgineanu.

Așa cum s-a anunțat anterior, pla
nul „celor cinci" prevede, intre al
tele, retragerea unei părți a trupelor 
sud-africane dislocate in Namibia, 
eliberarea deținuțiloi- politici, organi
zarea unor alegeri libere, sub supra
vegherea O.N.U., și acordarea inde
pendenței Namibiei, pină la sfirșitui 
acestui' uh. Cele cinci state au men
ționat insă, in planul lor. că o solu
ție reală a problemei namibiene nu 
poate fi avută în vedere fără coope
rarea Organizației Poporului din 
Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), re
cunoscută atit de Organizația Unită
ții Africane, cit și de Organizația 
Națiunilor Unite drept singurul re
prezentant legitim al poporului nami- 
bian. Or. pină în prezent, S.W.A.P.O. 
s-a pronunțat pentru retragerea to
tală a trupelor sud-africane din Na
mibia cel mult o săptămină după or
ganizarea alegerilor.

Situată in sud-vestul Africii. Na
mibia are o suprafață de 824 292 kmp 
și o populație de 890 000 locuitori, 
din care majoritatea o constituie a- 
fricanii; albii nu reprezintă decit 12 
la sută. In subsolul său se găsesc 
bogate zăcăminte de diamante, cu
pru, plumb, zinc, precum și uriașe 
resurse uranifere. Din anul 1920, Na
mibia devine teritoriu sub mandatul 
Ligii Națiunilor si este administrată 
de Africa de Sud. In 1966, Aduna
rea Generală a O.N.U. a ridicat 
acest drept guvernului de la Preto
ria.

Revista mexicană „Nueva Politica" relevă

Contribuția României la promovarea 
cauzei dezarmării

CIUDAD DE MEXICO 25 (Agerpres). —' Sub titlul „Război și pace", 
revista „Nueva Politica" din Mexic a scos in luna aprilie un număr 
special consacrat problemelor dezarmării. Pe 392 pagini, revista pu
blică documente și articole semnate de personalități politice, specialiști 
in problemele dezarmării, academicieni și profesori universitari de re
nume mondial.

Marcînd interesul cu care es/te ur
mărită in Mexic poziția României in 
acest domeniu, revista difuzează ca 
supliment documentul „Tezele Româ
niei asupra dezarmării", grupate în 
trei mari capitole — „Cursa înarmă
rilor și dezarmarea", „Povara cursei 
înarmărilor" și „Destinderea, obiec
tivul permanent al României". Su
plimentul evidențiază concepția pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, în problemele dezarmării, 
în special ale dezarmării nucleare, 
subliniind, totodată, contribuția sa 
neobosită la întărirea păcii și des
tinderii internaționale.

„In diferite ocazii, de Ia tribuna 
Adunării Generale a O.N.U. și în 
alte organisme mondiale — scrie 
„Nueva Politica" — președintele 
Nicolae Ceaușescu a supus atenției 
comunității internaționale unui din 
cele mai neliniștitoare fenomene din 
zilele noastre : proporțiile gigantice 
ale cursei înarmărilor. Relevind con
secințele profund negative ale aces
tui fenomen asupra progresului eco
nomic și social, asupra nivelului de 
trai al tuturor popoarelor, președin
tele României a arătat că O.N.U., 
conducătorilor tuturor statelor, tutu
ror oamenilor politici le revine o 
mare responsabilitate în fața popoa
relor și a viitorului civilizației uma

Ședința Comitetului miniștrilor afacerilor externe
ai statelor participante la

La 25 aprilie 1978. Ia Sofia, s-au 
încheiat lucrările ședinței Comitetu
lui miniștrilor afacerilor externe ai

moscova ; Congresul U. T. C. L.
MOSCOVA 25 — Trimisul Ager

pres, M. Chebeleu, transmite : Marți 
au început, la Palatul Congreselor 
din Kremlin. lucrările celui de-al 
XVIII-lea Congres al Uniunii Tine
retului Comunist Leninist (U.T.C.L.) 
din Uniunea Sovietică, la care par
ticipă peste 5 000 de delegați, repre- 
zentînd pe cei aproape 38 milioane 
de membri ai Comsomolului sovie
tic. La congres asistă, ca invitați, 
delegații ale organizațiilor progresis
te de tineret din țări ale Asiei. Afri
cii, Americii Latine și din Europa, 
reprezentanți ai unor organizații in
ternaționale și de tineret, ale mișcă
rilor de eliberare națională. Din tara 
noastră, la congres participă o dele
gație a Uniunii Tineretului Comu

ORIENTUL MIJLOCIU
• Convorbiri egipteano-americane • Un comunicat al Comite
tului Executiv al O.E.P. privind raporturile libanezo-palestiniene

CAIRO 25 (Agerpres). — Ministrul 
afacerilor externe al Egiptului. Mo
hamed Ibrahim Kamel, a declarat că 
tara sa „va corjtinua eforturile in 
vederea realizării păcii" în Orientul 
Mijlociu. Dar. a adăugat el. modul 
in care Israelul interpretează preve
derile rezoluției 242 a Consiliului de 
Securitate privind retragerea din te
ritoriile arabe ocupate in 1967 și po
litica implantării de așezări israelie- 
ne in teritoriile ocupate constituie un 
obstacol.

„Rezoluția 242 — a subliniat Ka
mel — trebuie aplicată pe toate fron
turile : înălțimile Golan, Sinai, ma
lul vestic al Iordanului și Gaza. Dacă 
Israelul și-ar modifica poziția sa ri
gidă, aceasta ar deschide calea pro
gresului" în direcția păcii.

Mohamed Ibrahim Kamel a făcut 
această declarație după convorbirile 
cu ambasadorul itinerant al S.U.A.. 
Alfred Atherton, care a plecat marți 
spre Washington.

în capitala egipteană, arată agen
țiile de presă, Atherton a avut con
vorbiri cu ministrul de externe al 
țării-gazdă. Ibrahim Mohamed Ka

Guvernul italian refuză să trateze
cu teroriștii

ROMA 25 (Agerpres). — Răspun- 
zind mesajului grupării teroriste au
tointitulate „Brigăzile roșii", care 
cerea in schimbul vieții președinte
lui Consiliului Național al Partidu
lui Democrat-Creștin. Aldo Moro. e- 
liberarea a 13 teroriști, guvernul ita
lian a reafirmat poziția sa fermă „de 
a nu trata cu cei aflați in afara le
gii" — relevă agenția A.N.S.A.

Cu prilejul împlinirii a 33 de ani 
de Ia eliberarea țării de sub domi
nația nazistă și fascistă, președintele 
Giovanni Leone a declarat : „Acum 
ne aflăm din nou in fata unui mo
ment grav și trebuie să regăsim în
crederea în aceleași idealuri care 
ne-au adus libertatea țării". „încre
derea in capacitatea omenirii de a 
învinge barbaria".

ne — să elibereze lumea de povara 
cursei înarmărilor și de pericolul 
unui război atomic".

Ultimul capitol al suplimentului 
prezintă amplu principalele teze și 
inițiative românești în problemele 
dezarmării, redînd citate semnifica
tive din cuvintările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în care se fac 
evaluări critice cu privire la evolu
ția procesului dezarmării. Sint sub
liniate importanța deosebită pe care 
România o acordă sesiunii speciale 
a O.N.U. privind dezarmarea, ca și 
inițiativele sale în favoarea organi
zării unei conferințe mondiale pen
tru examinarea problemelor dezar
mării și, în special, ale dezarmării 
nucleare. „în concepția României, 
scrie „Nueva Politica", sesiunea spe
cială a O.N.U. din mai trebuie să 
devină un cadru adecvat in care să 
se poată manifesta liber și indepen
dent voința politică a tuturor state
lor interesate in a face pași concret! 
pe calea dezarmării". Revista pre
zintă documentele propuse de țara 
noastră in atenția sesiunii speciale a 
O.N.U. și menite să asigure succesul 
acesteia.

Este relevată, de asemenea, ini
țiativa românească privind denu- 
clearizarea Balcanilor, care este a- 
preciată ca „o contribuție de mare 
importanță a României la cauza 
păcii și securității popoarelor".

Tratatul de la Varsovit ' «
statelor participante la Tratatul de la 
Varșovia.

A fost adoptat un comunicat.

nist, condusă de Ion Traian Ștcfă- 
nescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C.

în prezidiul congresului se aflau 
membrii Biroului Politic al C.C. al
P.C.U.S.. alti conducători de partid 
și de stat sovietici.

Leonid Breinev. secretar general 
al C.C. al P.C.U.S.. președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.. a rostit o cuvîntare în care 
a evidențiat rolul si sarcinile ce 
revin tinerei generații din Uniunea 
Sovietică in înfăptuirea măsurilor 
stabilite de Congresul al XXV-lea 
al P.C.U.S.

Raportul C.C. a! U.T.C.L. a fost 
prezentat de B. N. Pastuhov, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C.L.. după 
care au început dezbaterile.

mel. in legătură cu ultimele mutații 
intervenite în Orientul Mijlociu. în 
mod deosebit, au fost examinate pro
bleme privind posibilitatea deblocării 
actualului impas ivit in negocierile 
dintre Egipt și Israel, ca o etapă 
spre stabilirea unei păci durabile in 
zonă.

BEIRUT 25 (Agerpres). — Organi
zația pentru Eliberarea Palestinei este 
dispusă să reexamineze impreună cu 
autoritățile libaneze, după retragerea 
trupelor israeliene din sudul Libanu
lui. raporturile libanezo-palestinien" 
și tot ceea ce ar putea să faciliteze 
misiunea administrației publice din 
Liban — se arată intr-un comunicat 
dat publicității de Comitetul Executiv 
al O.E.P. Publicarea comunicatului — 
subliniază agenția France Presse — 
survine in ajunul începerii. în Parla
mentul Libanului, a dezbaterilor a- 
supra suspendării oricăror activități 
armate nelegale in sudul țării. Co
municatul O.E.P. reafirmă, totodată, 
atașamentul organizației față de 
principiile independentei, suveranită
ții și securității Libanului.

Partidele politice democratice. «■*>  
dicatele. alte organizații s-au exjJfl- 
mat cu și mai multă forță, cu pri
lejul zilei de 25 aprilie, împotriva 

* teroriștilor și a escaladării violen
tei. „Singurul mod in care pot fi o- 
priți asasinii îl constituie izolarea 
lor totală, o condamnare generală și 
absolută" — relevă ziarul „L’Unită", 
ex$>rimînd poziția P.C.I.

*
NAȚIUNILE UNITE. — Secretarul 

general al O.N.U., Kurt Waldheim, 
s-a adresat, marți, membrilor „Bri
găzilor roșii" din Italia, cerindu-le să 
cruțe viata liderului democrat-creș- 
tin italian. Apelul său urmează să 
fie radiodifuzat în Italia pentru a 
parveni autorilor răpirii.

• LASERUL ÎMPO
TRIVA DERAIERILOR, ° 
instalație funcționind pe bază 
de raze laser și destinată să 
înlăture primejdia unor ciocniri 
sau deraieri de trenuri a fost 
testată cu succes la Viena. Cind 
fascicolul laser al instalației cu 
care este echipat vehiculul res
pectiv intîlnește un alt tren, 
impulsurile sint prelucrate cu 
ajutorul unui dispozitiv electro
nic, care stabilește rapid dis
tanța dintre cele două vehicule, 
putindu-se, astfel, da comenzi 
corespunzătoare evitării unui 
eventual accident. 

tre specialiști estonieni — și 
anume aceea de a curăța su
prafața apei de pelicule poluan
te de țiței. Turba deshidratată 
și pulverizată. împrăștiată cu 
ajutorul unui aparat special 
deasupra suprafeței infestate, 
are capacitatea de a absorbi de 
trei ori mai mult țiței decit 
propria greutate. întrucît ră- 
mine la suprafața apei, recupe
rarea turbei îmbibate nu repre
zintă nici o dificultate, puțind 
fi utilizată în continuare ca 
excelent combustibil.

• „FILMEX-78"
Los Angeles a fost inaugurată 
și se va desfășura în conti
nuare. timp de trei săptămini, 
o originală „Expoziție interna
țională a filmului" — „FIL- 
MEX—78". in cursul căreia vor 
fi prezentate 150 de noi pro
ducții cinematografice. Caracte

rul original al acestei manifes
tări față de celelalte festivaluri 
internaționale il constituie fap
tul că nu se vor acorda nici 
un fel de premii. Festiva
lul este conceput ca o în
trunire de lucru sau, cum 
afirmă organizatorii, ca un 
„tîrg mondial al filmului", pri
lej de schimb de experiență și 
opinii intre specialiști pe mar
ginea celor mai noi realizări 
ale cinematografiei contempo
rane. Festivalul a fost inaugu
rat cu filmul „Fist", care iși 
propune să înfățișeze începutu
rile organizării pe scară largă 
a mișcării sindicaliste ameri
cane. Interpretul principal : 
Sylvester Stallone, cunoscut și 
publicului nostru din filmul 
„Rocky".

• COMPUTERE ÎN 
SPRIJINUL ONCOLO

GIEI. Centrele oncologice din 
R.P. Ungară urmează să intro
ducă in procesul de tratament, 
inccpind din anul acesta, dozi- 
metre computerizate, avind in 
vedere că specialiștii pierd un 
timp prețios pentru stabilirea 
programului terapeutic. Mașinile 
de calcul vor determina mai 
repede varianta optimă, spo
rind astfel și eficacitatea tra
tamentului.

• PE URMELE LUI 
ALEXANDRU MA
CEDON. Echipat cu un 
rucsac de 40 kg., hărți, aparate 
de fotografiat, studentul ameri

can John Buda a pornit recent 
intr-o amplă expediție pe ur
mele lui Alexandru cel Mare, 
vestitul cuceritor din secolul al 
4-lea i.e.n. Drumul il va purta 
din localitatea natală a lui 
Alexandru, Pella (in nordul 
Greciei), cale de 24 000 km pină 
la Lahore, în Pakistan, unde 
va ajunge după aproximativ 
doi ani. Temerarul cercetător a 
calculat că va avea nevoie, in
tre altele, de... 150 perechi de 
pantofi,

• „PARIS, ANUL I". 
Pentru anul viitor sint prevă
zute un șir de ample manifes
tații, sub acest generic, avind 
ca scop, potrivit declarațiilor 

organizatorilor, să dea „orașu
lui lumină" strălucirea sa de 
odinioară. Printre altele, se pre
vede organizarea unui uriaș 
carnaval, precum și a unei mari 
sărbători a vinului și speciali
tăților culinare — care, de-a 
lungul secolelor, au dus faima 
Parisului in lumea întreagă,

• EFECTELE SECETEI 
PE PLAN ENERGETIC. 
Catastrofala secetă din anii 
1973/74. precum si precipitațiile 
relativ sărace din ultimii doi 
ani creează probleme serioase 
de ordin energetic pe continen
tul african. Astfel, in Nigeria, 
marele baraj Kainji de pe flu
viul Niger, care furnizează 75 
la sută din necesarul de ener
gie electrică a țării, este, de la 
începutul acestui an, aproape 
paralizat de lipsa de apă. O 

parte din turbine și-au încetat 
activitatea, pentru ca apa din 
lacul de acumulare să ajungă și 
pentru următoarele luni de se
zon secetos. Apa lacului de a- 
cumuiare, scăzînd cu 2,7 m, a 
atins cel mai scăzut nivel de la 
construirea barajului, in urmă 
cu 9 ani. Sezonul ploilor înce- 
pind în mai—iunie, abia in iu
lie se poate conta pe un debit 
suficient al Nigerului. Pină a- 
tunci insă, guvernul de la La
gos a luat o serie de măsuri și 
a chemat întreaga populație a 
țării să economisească energia 
electrică.

• LEMN NEINFLA- 
MABIL. Pină la temperaturi 
de 500 de grade Celsius poate 
rezista orice obiect din lemn, 
grație unui strat protector a- 
plicat pe suprafața lemnoasă. 

Este vorba de un amestec liant 
din fosfor, aluminiu și crom, 
realizat de oamenii de știință 
polonezi. Foarte căutat, noul 
produs are o arie largă de 
aplicabilitate.

• INVESTIGAȚII RA
PIDE IN LUMEA META
LELOR. Un nou aparat Roent
gen portativ pentru verifica
rea calității aliajelor metalice, 
cit și a structurii cristaline a 
fost realizat de curind de un 
grup de cercetători de la in
stitutul leningrădean „Bure- 
vestnik". Rezultatul investiga
ției este fixat printr-o imagine 
stereo pe un film ultrasensibil. 
Aparatul poate fi de folos și 
în domeniul medical, puțind 
determina rapid depunerile mi
nerale din sistemul osos.
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