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Marcind un moment de semnificație istorică în evoluția ascendentă

a colaborării prietenești i'omâno-ivoriene, spre binele celor două popoare,

Ca pretutindeni de-a lungul noului itinerar african, solii 
poporului român au fost întîmpinați la Lagos cu deosebită 
însuflețire, cu elocvente mărturii de stimă și considerație 
față de politica consecventă a României pusă în slujba 
idealurilor independentei, libertății și progresului 

tuturor popoarelor

în interesul unității de acțiune a țărilor in curs de dezvoltare,

în lupta pentru o lume nouă, a egalității, justiție^ y bunăstării

S-A ÎNCHEIAT vizita 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
IN REPUBLICA COASTA DE FILDEȘ

Miercuri dimineață, președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
tovarășa Elena Ceaușescu și-au în
cheiat vizita oficială de prietenie e- 
fectuată în Coasta de Fildeș, la in
vitația președintelui Felix Hou- 
phouet-Boigny și a soției sale, Marie 
Therese Houphouet-Boigny.

Ceremonia plecării din Coasta de 
Fildeș a avut loc la aeroportul din 
Yamoussoukro — localitate ai cărei 
oaspeți au fost, în cursul zilei de 
marți, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu.

în drum spre aeroport, coloana da 
mașini străbate străzile orașului Ya
moussoukro, al cărui progres econo
mic și edilitar rezumă simbolic calea 
pe care o parcurge țara prietenă, an
gajată cu toată hotăirîrea, de la do- 
bîndirea independenței, pe drumul 
unei dezvoltări libere, accelerate.

Arterele orașului sint împodobite 
cu drapelele de stat ale României șl 
Coastei de Fildeș. Locuitorii săi ișl 
manifestă cu putere aceleași senti
mente de simpatie și prietenie care 
au însoțit pretutindeni in călătoria 
lor în această țară pe înalții soli ai 
poporului român. înșiruiți de-a lun
gul străzilor, al bulevardelor, cetă
țenii din Yamoussoukro aplaudă cu 
însuflețire, exprimindu-și și în a- 
cest fel satisfacția pentru a- 
ceastă rodnică întâlnire româno- 
ivoriană la nivel înalt, consacrată 
amplificării și adîncirii relațiilor de 
prietenie, solidaritate și conlucrare 
dintre țările și popoarele .noastre, 
stima și prețuirea cu care cetățenii 
Coastei de Fildeș au înconjurat pe 
președintele Nicolae Ceaușescu și pe 
tovarășa Elena Ceaușescu pe tot 
parcursul celor patru zile ale vizitei 
pe ospitalierele pământuri ivoriene.

în onoarea înalților oaspeți, mo
dernul aeroport al orașului Yamous
soukro a fost împodobit sărbătorește. 
?e frontispiciul aerogării flutură dra
pelele de stat ale celor două țări.

.Au venit să-i conducă pe distinșii 
soli ai poporului român Philippe 
Yace, secretar general al Partidului 
Democratic din Coasta de Fildeș, 
președintele Adunării Naționale, Ma- 
madou Coulibaly, președintele Consi
liului Economic și Social, Auguste 
Denise, ministru de st^t, Arsene 
Usher Assouan, ministrul afacerilor 
externe, alți membri ai guvernului, 
membri ai Biroului Politic al Parti
dului Democratic din Coasta de Fil
deș, membri ai Biroului Adunării 
Naționale, reprezentanți ai municipa
lității din Yamoussoukro.

Este prezent, de asemenea, amba
sadorul României în Republica Coas
ta de Fildeș, Ion Dumitru.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
(tovarășa Elena Ceaușescu iși iau ră
mas bun de la membrii guvernului 
veniți să-i salute înainte de plecare, 
de la celelalte oficialități ivoriene 
prezente pe aeroport.

Un grup de fete in pitorești cos
tume locale oferă președintelui 
Nicolae Ceaușescu și președintelui 
Felix Houphouet-Boigny, tovarășei 
Elena Ceaușescu și doamnei Marie 
Therese Houphouet-Boigny buchete 
de flori.

Răsună imnurile de stat ale celor 
două țări. Cei doi șefi de stat trec 
apoi in revistă garda de onoare.

La scară avionului, oaspeți și gaz
de își iau un călduros rămas bun.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Felix Houphouet-Boigny iși string 
miinile cu căldură, exprimîndu-și 
incă o dată satisfacția pentru rezul
tatele vizitei.

La rîndul lor, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Mărie Therese 
Houphouet-Boigny iși string cu mul
tă cordialitate miinile.

Ora 9,00 (ora locală). Avionul pre
zidențial decolează, indreptindu-se 
spre Nigeria.
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Ceremonia semnării documentelor oficiale
Marți seara, la Yamoussoukro, în 

sala de festivități a Casei Partidu
lui Democratic din Coasta de Fildeș, 
a avut loc solemnitatea semnării 
documentelor finale adoptate cu 
prilejul vizitei în această țară a 
președintelui României.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
Felix Houphouet-Boigny, președin
tele Republicii Coasta de Fildeș, au 
semnat Acordul privind crearea ma
rii comisii mixte de cooperare ro- 
mâno-ivoriană în domeniile eco
nomic, juridic, științific, tehnic și 
cultural, precum și Comunicatul co
mun româno-ivorian.

După semnare, cei doi președinți 
s-au felicitat reciproc, și-au strîns 
mîinile cu căldură, s-au îmbrățișat.

în cadrul aceleiași solemnități au 
fost semnate Memorandumul cu pri
vire la creșterea și dezvoltarea 
cooperării între Republica Socialistă 
România și Republica Coasta de 
Fildeș, precum și Acordul de co
laborare culturală și științifică ro- 
mâno-ivoriană. Cele două docu
mente au fost semnate din partea 
română de • tovarășul Gheorghe 
Oprea, viceprim-ministru al guver
nului. și de George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe, iar din 

La plecare, pe aeroportul din Yamoussoukro

partea ivoriană de Arsene Usher 
Assouan, ministrul afacerilor ex
terne.

La solemnitate au participat, din 
partea română, Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Vasile Pungan, șeful grupu
lui de consilieri ai președintelui 
republicii. Constantin Mitea, redactor- 
șef al ziarului. „Scînteia", Ion Cum- 
pănașu, director general al Agerpres, 
Ion Dumitru, ambasadorul României

DINEU OFERIT ÎN ONOAREA 
PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU
După semnarea documentelor finale 

ale vizitei in Republica Coasta de 
Fildeș, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au parti
cipat la un dineu oferit in onoarea 

în Coasta de Fildeș, Marcel Dinu, di
rector în M.A.E.

Din partea ivoriană au fost de 
față Philippe Yace, președintele 
Adunării Naționale, Mamadou Cou
libaly, președintele Consiliului Eco
nomic și Social, Alphonse Boni, pre
ședintele Curții Supreme, membri ai 
guvernului și ai Biroului Politic al 
Partidului Democratic din Coasta de 
Fildeș, deputați Jși membri ai Con
siliului economic al regiunii 
Yamoussoukro.

lor de președintele Republicii Coasta 
de Fildeș, Felix Houphouet-Boigny, 
și doamna Marie Therese Houphouet- 
Boigny.

La 2 martie, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu au sosit într-o vi
zită oficială de prietenie in Repu
blica Federală Nigeria, răspunzînd 
invitației șefului guvernului militar 
federal, comandant suprem al for
țelor armate, general-locotenent O- 
lusegun Obasanjo. Este ultima etapă 
a noii solii de pace, prietenie și lar
gă cooperare. în cele mai diverse do
menii, solie pe care șeful statului 
român o poartă, în aceste zile, pe 
pămintul Africii.

...Ora 11.30 — ora locală. Aerona
va cu însemnele de stat ale Republi
cii Socialiste România, avînd la bord 
pe președintele Nicolae Ceaușescu, 
pe tovarășa Elena Ceaușescu. ateri
zează pe aeroportul internațional 
„Murtala Muhammed", împodobit 
sărbătorește cu drapelele României 
și Nigeriei.

La scara avionului. înalții oaspeți 
români sint întimpinați de generalul 
locotenent Olusegun Obasanjo, șeful 
Guvernului Militar Federal, coman
dantul suprem al Forțelor Armate 
nigeriene, însoțit de ministrul aface
rilor externe, generalul de brigadă 
Joseph Garba, șeful statului major al 
armatei, generalul locotenent Theo- 
philius Yakubu Danjuma, și de gu
vernatorul Lagosului. căpitanul de 
marină Adekunle Lawal.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și ge
neralul locotenent Olusegun Oba
sanjo iși string miinile cu cordiali
tate. Șeful statului nigerian urează 
solilor poporului român un călduros 
bun venit pe pămintul Nigeriei. își 
exprimă satisfacția adincă de a-i 
avea ca oaspeți.

Două fetițe — o nigeriancă și o 
româncă — în pitorești costume na
ționale. oferă frumoase buchete de 
flori tovarășei Elena Ceaușescu.

Generalul locotenent Olusegun 
Obasanjo prezintă distinșilor oaspeți 
persoanele oficiale nigeriene. venite 
in intimpinare.
(Continuare în pag. a Ii-a)

întâlnire între cei doi șefi de stat
Președintele Nicolae Ceaușescu s-a 

intilnit miercuri la Lagos cu gene- 
ralul-locotenent , Olusegun Obasanjo, 
șeful guvernului militar federal, co
mandantul suprem al forțelor ar
mate di.n Nigeria.

La întâlnire au participat Gheorghe 
Oprea. viceprim-ministru al gu
vernului. și George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe. A fost de 
față generalul de brigadă Joseph 
Garba, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Federale Nigeria.

Convorbirile au avut ca obiect, 
îndeosebi, probleme privind lărgirea 
colaborării bilaterale româno-nige- 
riene în diverse domenii. S-a proce

începerea convorbirilor oficiale
Miercuri, la Lagos, la ..Dodan 

Barracks", reședința șefului statului 
nigerian, s-au desfășurat convorbiri 
oficiale intre președintele Republicii 
Socialiste România. Nicolae Ceaușescu, 
și șeful guvernului militar federal, 
general-locotenent Olusegun Oba
sanjo. comandant suprem al forțe
lor armate.

La convorbiri au participat din 
partea română : Gheorghe Oprea, 
viceprim-ministru al guvernului, 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al. C.C. al P.C.R., George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe. Vasile 
Pungan, șeful grupului de consilieri 
ai președintelui republicii. Nicolae 
Doicaru, prim-adjunct de ministru.

Succese remarcabile în întrecerea socialistă
Produse livrate 

suplimentar
în toate unitățile industriale ale 

județului Argeș se desfășoară o pa
sionantă întrecere socialistă, soldată 
cu substanțiale depășiri de plan. De 
la începutul anului, la I.F.E.T. Pi
tești planul s-a îndeplinit la toate 
sortimentele, cu o depășire mai ac
centuată la sortimentele de bază : 
mobilă — cu 400 000 lei mai mult, 
bușteni și cherestea — cu 3 500 mc, 
PAL și binale — cu 100 tone și, res
pectiv, cu 500 mp. De la întreprinde
rea de poduri metalice și prefabrica
te din beton au fost livrate in devans 
mai multe loturi de vinciuri pentru 
ridicat locomotive și de cupe pentru 
graifere. De asemenea, petroliștii de 
la schela de extracție Moșoaia au 
realizat suplimentar o producție- 
marfă de peste 2 milioane lei. 
(Gheorghe Cîrstea).

Energie electrică 
peste plan

Hotărîți să se situeze și in acest an 
pe un loc de frunte in întrecerea des
fășurată intre energeticienii țării, 
muncitorii, inginerii și tehnicienii în
treprinderii ..Electrocentrale" Brăila 
au obținut recent un succes notabil : 
este vorba de producerea .suplimen
tară, de la 1 ianuarie și pină acum, 
a 9 milioane kWh peste plan, canti
tate menită să asigure funcționarea 
integrală, timp de 12 zile, a gigantu
lui combinat de pe platforma chimi
că brăileană. Noua realizare a fost 
raportată impreună cu o alta : econo
misirea concomitentă a unei cantități 
de 150 tone combustibil convențional.

I (Mircea Bunea).

Pe aeroportul internațional ,,Murtala Muhammed'' din Lagos

dat la un schimb de informații pri
vind preocupările actuale ale celor 
două țări pentru asigurarea dezvol
tării economico-sociale in ritm ascen
dent. pentru sporirea contribuției lor 
la rezolvarea marilor probleme in
ternaționale.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
generalul locotenent Olusegun Oba
sanjo și-au exprimat hoîărîrea de a 
intensifica colaborarea intre popoarele 
român și nigerian în avantajul re
ciproc. al cauzei păcii și ințelegerii in 
lume. S-au subliniat în acest context 
posibilitățile largi pe care le oferă e- 
eonomiile României și Nigeriei, afla
te într-un amplu proces de dezvolta
re, pentru extinderea raporturilor și

Constantin Mitea. redactor-șef al 
ziarului „Scinteia", Ion Cumpănașu, 
director general al Agenției române 
de presă „Agerpres", Nicolae Stefan, 
prim-adjunct al ministrului comerțu
lui exterior și cooperării economice 
internaționale, Octavian Cărare, am
basadorul României la Lagos, și Mar
cel Dinu, director in M.A.E.

Din partea nigeriană au participat: 
general de brigadă Joseph Garba, 
ministrul afacerilor externe, colonel 
M. Buhairi, ministrul resurselor petro
liere, comandor Muktar Muhammed, 
ministrul construcțiilor de locuințe, 
dezvoltării urbane și mediului încon
jurător, locotenent-colonel A. A. Aii, 
ministrul educației, dr. R.A. Adeleye,

Energeticienii de la Brazi și Doi- 
cești au furnizat 50 milioane kWh e- 
nergie electrică sistemului național, 
peste plan, de la începutul anului. 
Sporul obținut — in condițiile dimi
nuării cu peste 700 tone a consumului 
de combustibil față de normele pre
văzute — este rodul asigurării func
ționării instalațiilor cu suprasarcină, 
menținerii exploatării in flux a aces
tora, prin scurtarea duratei repara
țiilor și reviziilor planificate, precum 
și prin supravegherea cu atenție a 
agregatelor din dotare, Și încă un 
fapt semnificativ: acționind sus
ținut pentru raționalizarea consumu
lui intern de energie electrică, cele 
două unități au economisit — în pri
mele cinci decade din noul an — o 
cantitate de energie electrică sufi
cientă pentru funcționarea unei între
prinderi de mărime mijlocie timp de 
o lună sau pentru producerea a circa 
800 000 kg oțel electric.

500 de trenuri tractate 
cu combustibil 

economisit
Feroviarii din cuprinsul județului 

Bacău pun in centrul activității lor 
atit problemele economice, - cit și 
cele ce vizează siguranța circulației. 
Bilanțul activității din ultima vreme 
este grăitor. Prin eforturile conjugate 
ale celor ce asigură buna întreținere 
și exploatare a locomotivelor, la re
miza de vagoane din Bacău au fost 
încărcate, peste prevederile planului, 
20 800 tone neto de diverse mărfuri, 
economisindu-se totodată o cantitate 
de combustibil cu care pot fi remor
cate 500 trenuri de mărfuri pe dis
tanța Adjud—Suceava. 

ridicarea pe o treaptă superioară a 
colaborării, cu deosebire în domeniile 
petrolier, construcții de locuințe și 
urbanism, prelucrarea lemnului. în 
agricultură. econotpie forestieră, 
transporturi, formarea cadrelor, pre
cum și in ceea ce privește schimbu
rile comerciale.

De ambele părți s-a exprimat, con
vingerea că vizita președintelui 
României in Nigeria va marca un 
moment de importanță deosebită in 
istoria raporturilor dintre cele două 
țări, va da un nou impuls dezvoltării 
relațiilor de prietenie și colaborare 
româno-nigeriene.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie și cordialitate.

ministrul industriei. B. O. Mafenî, 
ministrul agriculturii, M. T. Usman, 
secretar permanent al ministrului 
muncii.

S-a convenit ca cele două părți să 
discute și să stabilească măsuri co
respunzătoare. de comun acord, care 
să asigure dezvoltarea și adâncirea 
raporturilor de colaborare și coope
rare în domeniile economic, tehnico- 
științific și cultural, al schimburilor 
comerciale reciproc avantajoase, pre
cum și o colaborare mai strînsă intre 
România și Nigeria în ce privește ac
tivitatea internațională, pentru par
ticiparea lor tot mai activă la soluțio
narea marilor probleme ale lumii 
contemporane.

Ritm de lucru susținut 
pe șantiere

e O minuțioasă organizare a 
șantierelor a dat posibilitate colec
tivului întreprinderii construcții căi 
ferate Brașov să imprime, încă din 
primele zile ale anului, un ritm 
susținut de lucru. Acest fapt a făcut 
posibilă realizarea peste plan, de la 
începutul anului și pină acum, a 
unui volum de construcții-montaj în 
valoare de 7 milioane lei, rezultat 
al devansării stadiilor fizice ale lu
crărilor față de graficele de execuție 
cu peste 60 de zile. Printre obiecti
vele date in exploatare se numără 
construcția noului oficiu P.T.T.R. la 
Blaj, instalații de centralizare elec- 
trodinamică a stațiilor de cale ferată, 
consolidarea unui pod la km 11- 
Ghimbav. într-un stadiu avansat se 
află lucrările de electrificare a mai 
multor linii de cale ferată din cadrul 
regionalei C.F.R.-Brașov.

o Rezultate bune în accelerarea 
ritmului lucrărilor de construcții a 
obținut și colectivul întreprinderii de 
construcții industriale și montaje 
Brașov, care a predat cu șase luni 
înainte de termen extinderea unei 
hale pentru producția de motoare la 
uzinele ..Tractorul". Tot aceluiași 
beneficiar constructorii brașoveni 
i-au mai predat un cămin de nefa- 
miliști cu o capacitate de 330 locuri, 
în prezent se execută lucrări da 
finisaj la un alt cămin de nefamiliștl 
la întreprinderea mecanică Codlea 
și la un bloc cu 40 de garsoniere la 
Hi dromecanica-Brașov.

(Agerpres)
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VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN REPUBLICA FEDERALĂ NIGERIA

* ■ Primirea șefilor misiunilor diplomatice
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Miercuri seara, la Palatul guverna
mental din Marina-Lagos. președintele 
Nicolae Ceausescu a primit pe 
șefii misiunilor diplomatice si pe re
prezentanții organizațiilor internațio
nale acreditați în capitala Nigeriei.

In discuțiile purtate cu șeful sta
tului român, șefii misiunilor diplo
matice au apreciat politica de colabo
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Cei doi șefi de stat se întrețin cordial

Calde manifestări de prețuire și simpatie 
la sosirea în capitala nigeriana

(Urmare din pag. I)
La rindul său. tovarășul Nicolae 

Ceaușescu prezintă șefului sta
tului nigerian pe tovarășii Gheor
ghe Oprea, viceprim-ministru al 
guvernului. Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. George Macovescu. ministrul 
afacerilor externe. Nicu Ceaușescu, 
membru al Biroului, secretar al C.C. 
al U.T.C.. pe celelalte persoane ofi
ciale române care îl Însoțesc in vizi
ta în Nigeria.

Generalul locotenent Obasanjo invi
tă pe președintele Nicolae Ceaușescu 
să ia loc pe podiumul de onoare. în
cepe -ceremonia primirii oficiale. Co
mandantul gărzii militare prezintă ra
portul. Sînt intonate imnurile de stat 
ale României și Nigeriei. în timn ce 
sînt trase, in semn de, salut. 21 de 
salve de artilerie.

Șeful statului român trece apoi in 
revistă garda de onoare aliniată în 
cinstea sa pe aeroport si salută dra
pelul.

Președintelui Republicii Socialiste

Se trece în revistâ garda de onoare

Relații de prietenie, solidaritate și colaborare - 

fundamentate pe principii noi, democratice
Presa nigeriană, posturile de radio și televiziune din Lagos și din marile 

orașe ale Nigeriei consacră ample comentarii vizitei președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu în Republica Federală Nigeria.
Expresia elocventă a interesului 

deosebit cit cane poporul nigerian în- 
timpină această solie de pace și 
colaborare o constituie amplul docu- 
me.ntar intitulat „Vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu deschide noi dru
muri" difuzat presei și radiotelevi- 
ziunii locale de Ministerul Federal 
al Nigeriei pentru Informații. Docu
mentarul cuprinde în primele pagini 
biografiile însoțite de fotografii ale 
președintelui Nicolae Ceaușescu și ale 
tovarășei Elena Ceaușescu, un edito
rial consacrat relațiilor româno-ni- 
geriene, precum și un bogat material 
de prezentare a succeselor dobîndite 
de România socialistă atiț pe plan 
intern, cit și internațional.

Editorialul relevă relațiile de co
laborare și solidaritate dintre Româ
nia și Nigeria, relații stabilite încă 
din prima zi a dobîndirii indepen
denței Nigeriei. ..Aceste relații au 
fost fundamentate — relevă editoria
lul — pe principiile egalității in 
drepturi, respectării independentei 
naționale și suveranității, neameste
cului in treburi'e interne «fit altor 
state și abținerii de la folosirea r.au 
amenințarea cut folosirea forței. 
Stricta respzctape a acestor principii 
constituie piatra unghiulară a politi
cii externe ci României".

Relevînd linia constantă de trans
punere în viață a acestor principii. 

rare și cooperare, de înțelegere ți 
pace cu țările africane, cu toate 
statele lumii pe care o promovează 
România, au subliniat rolul impor
tant pe care îl au contactele perso
nale dintre șefii de stat, vizitele re
ciproce menite . să lărgească sfera 
colaborării reciproc avantajoase între 
țări și popoare din întreaga lume.

România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. tovarășei Elena 
Ceaușescu le sint prezentați apoi 
membrii Consiliului Militar Suprem, 
membrii Consiliului Executiv Fede
ral (guvernul nigerian), precum și 
decanul corpului diplomatic acredi
tat la Lagos. Apoi, cei doi șefi de 
stat se întrețin cordial în salonul de 
onoare al aeroportului. Generalul lo
cotenent Olusegun Obasanjo exprimă, 
încă o dată, marea bucurie de a fi 
gazda președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

înalții oaspeți sînt invitați apoi 
să ia loc în automobile. Coloana ofi
cială, escortată de o gardă de moto- 
Cicliști, pornește spre reședința ce 
Ie-a fost pusă la dispoziție, în timpul 
vizitei, de guvernul federal nigerian 
pe Insula Victoria.

La trecerea convoiului oficial pe 
marile artere ale Lagosului, cu edi
ficii și clădiri avînd o linie-arhitec
turală modernă, locuitorii orașului 
intîmpină cu simpatie pe oaspeți, a- 
plaudă și aclamă pe cei doi șefi de 

precum și contribuția țării noastre la 
vasta operă de edificare economică a 
țărilor în curs de dezvoltare, prin 
cultivarea unor forme tot mai diver
se de colaborare, editorialul subli
niază că „Republica Socialistă 
Rtomănia împărtășește cunoștințele 
sale in domeniul economic țărilor in

Presa și radioteleviziunea 
nigeriana salută 

vizita președintelui 
Nicolae Ceausescu

curs de dezvoltare din lume, inclusiv 
Nigeriei. De aceea este semnifica
tiv faptul că. in urma Vizitelor 
președintelui Nicolae Caușescu și a 
contactelor pe care le-a avut in 
România cu șefii de stat dintr-un 
mare număr de țări prietene, au fost 
semnate nu mai puțin de 70 de acor
duri și acțiuni de cooperare eco
nomică, dintre care 26 cu țările in 
curs de dezvoltare ale Africii".

Postul central de radio din Lagos 
a transmis un amplu și documentat 
comentariu în legătură cu evoluția 
pozitivă a relațiilor bilaterale, arătînd 
că sentimentele de caldă prietenie

La primire au fost de față tovarășii 
Gheorghe Oprea, viceprim-ministru 
al guvernului. Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
George Macovescu. ministrul aface
rilor externe, Vasile Pungan, șef al 
grupului de consilieri ai președinte

stat, fac semne prietenești. Sint 
urări de bun venit izvorîte din ini
mă. expresie a dorinței sincere de a 
dezvolta, peste miile de kilometri 
care le despart, relațiile de prietenie 
dintre Nigeria și România, dintre po
poarele celor două țări.

Astăzi. Ia Lagos este o zl însorită, 
care accentuează peisajul viguros al 
orașului, optimismul pe care îl dega
jă atmosfera sa tonică. de șantier 
imens. în plin lucru. Situat în mijlo
cul unei rețele de canale naturale, 
incluzind Insulele Lagos. Victoria și 
Iddo. precum și regiunile adiacente 
de pe continent, Lagosul — al cărui 
nume înseamnă ..Laguna" — cunoaș
te în ultimii ani o impetuoasă dez
voltare urbanistică și economică.

După ce străbate centrul capitalei 
nigeriene, coloana oficială traversea
ză podul maiestuos care leagă Lago
sul de Insula Victoria. continuînd 
traseul pină la reședința rezervată 
Inalților oaspeți români.

★
Interesul viu cu care a fost aștep

tată vizita președintelui Nicolae

care leagă popoarele român și. nige
rian iși găsesc expresiile cele mai 
concrete in munca și activitatea co
mună a specialiștilor din cele două 
țări, desfășurate in diverse sectoare 
și domenii ale economiei nigeriene, 
contribuind astfel la realizarea unor 
importante obiective, care au un 
aport decisiv la industrializarea Ni
geriei. la gvîntulw sgu economic . și 
social. .

Comentatorul postului de radio’ Lă- 
■g®S,rtsteVăr,de asemenea, multe simi- 
. litudini între pozițiile României și 
Nigeriei în abordarea problemelor 
internaționale care confruntă astăzi 
omenirea, subliniind, totodată, că e- 
xistă largi' posibilități pentru ampli
ficarea conlucrării româno-nigeriene 
pe multiple planuri, spre binele ce
lor două țări și popoare, al cauzei 
păcii și cooperării internaționale.

în comentariile posturilor de tele
viziune din capitala Nigeriei consa
crate vizitei înalților oaspeți români 
se arată, între altele, că guvernul și 
poporul nigerian apreciază în mod 
deosebit activitatea desfășurată de 
România socialistă pe plan interna
tional, personal de președintele 
Nicolae Ceaușescu. activitate consa
crată păcii și colaborării, progresului 
și bunăstării popoarelor. în context, 
Aste reliefat faptul că România acor
dă o deosebită atenție întăririi soli
darității și colaborării cu țările în 
curs de dezvoltare, cu popoarele care 
au pășit pe calea dezvoltării lor eco
nomice și sociale independente. 

lui republicii, alte persoane oficiale 
române care îl însoțesc pe șeful sta
tului în vizita în Nigeria.

A fost, de asemenea, prezent ge
neralul de brigadă Joseph Garba, 
membru al Consiliului Militar Su
prem, ministrul afacerilor externe al 
Nigeriei.

Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu în Nigeria ilustrează, o 
dată în plus, însemnătatea deosebită 
și semnificațiile sale profunde asu
pra evoluției ascendente a raportu
rilor de stimă, prețuire reciprocă și 
conlucrare tot mai strînsă dintre 
cele două țări.

Din preziua vizitei, posturile de 
radio și televiziune au informat opi
nia publică nigeriană despre sosirea 
distinșilor oaspeți din România, 
despre activitatea prodigioasă și di
namică, pusă în slujba păcii, înțele
gerii și cooperării dintre națiuni, 
desfășurată de președintele Nicolae 
Ceaușescu, despre arta, cultura și re
alizările economico-sociale ale po
porului român. Făcîndu-se ecoul 
cursului pozitiv pe care îl urmează 
neabătut prietenia și colaborarea ro- 
mâno-nigeriană, al dorinței comune 
a celor două popoare și guverne de 
a le extinde și consolida in viitor, 
atit pe plan bilateral, cit și pe tărl- 
mul vieții internaționale, presa și ra
dioteleviziunea nigeriana subliniază 
auspiciile favorabile sub care începe 
vizita oficială a celor mai autorizați 
reprezentanți ai poporului român.

întinsă pe aproape un milion ki
lometri pătrați. Nigeria, care are o 
populație de 63 de milioane de lo
cuitori. cuprinde imense păduri de 
esențe prețioase, plantații de palmieri, 
de arbori de cacao și de cauciuc, care 
alcătuiesc o bogăție importantă a 
țării. Subsolul Nigeriei adăpostește 
mari rezerve de petrol, gaze natura
le, cărbune, columbit, cositor, fiet, 
cupru, plumb, tungsten, molibden‘ și 
alte minerale. Jefuite decenii de-a 
rîndul de colonialiști, aceste bogății 
sînt puse astăzi în slujba dezvoltării 
țării, care a cunoscut, în ultimii ani, 
în cadrul planurilor cincinale. de 
dezvoltare, o industrializare intensă.

Poporul român a urmărit cu sen
timente de caldă prietenie si a mani
festat activ solidaritate cu lupta des
fășurată de poporul nigerian, de toate 
popoarele africane, penttu dobindirea 
independenței,. pentru., afirmarea 
dreptului la o dezvoltare liberă.

România se numără printre primefe 
state care au recunoscut Nigeria. în 
însăși ziua proclamării independen
tei acesteia, dezvoltînd, de atunci, o 
fructuoasă colaborare, reciproc avan
tajoasă, în domeniile economic, știin
țific și tehnic, pe baza acordurilor 
încheiate între guvernele celor două 
țări. Pe plan internațional. România 
și Nigeria, care aspiră la realizarea 
dezideratelor de pace și progres ale 
omenirii, se pronunță pentru inten
sificarea conlucrării dintre ele în ve
derea afirmării în relațiile intersta
tale a principiilor independentei și 
suveranității naționale, neamestecului 
în treburile interne si egalității în 
drepturi, pentru lichidarea definitivă 
a colonialismului, pentru o nouă or
dine economică internațională care să 
asigure tuturor popoarelor accesul la 
industrializarea rapidă, să elimine 
barierele de tot felul din calea 
schimburilor comerciale.

Cluj
Arăturile - repede 
și bine pe toate 

suprafețele
Pe ogoarele cooperativelor agricole 

de producție din județul Cluj au in
trat în brazdă sute de tractoare. Q- 
biectivul principal — încheierea ara
turilor pentru irisămînțările de primă- 
'vară pe terenurile ce nu au putut fi 
arate in toamnă. In citeva zile au fost 
arate aproape 7 003 de ha. în unele 
locuri, prin folosirea deplină a tim
pului bun de lucru, a fost arată în
treaga suprafață. Astfel, la coopera
tivele agricole de producție din raza 
-consiliilor intercooperatiste Unirea- 
ÎTurda s-au arat 720 ha. la Ceanu 
Mare — 534 ha. la Mociu — 422 ha, 
la Căian — 664 ha, la Mihai Vitea
zul — 1150 ha. Importante suprafețe 
au fost arate și în unitățile din con
siliile intercooperatiste Săndulești și 
Cîmpia Turzii. Cu toate acestea. în 
multe alte unități, unde nu s-a ieșit 
la lucru cu toate forțele mecanice, a- 
râturile sînt întirziate. Este cazul co
operativelor agricole din cadrul con
siliilor intercooperatiste Mica, unde 
s-au arat numai 30 ha din 876 ha, 
Cășei — 40 ha din 1 400 ha. Huedin 
■— 80 ha din 814 ha. Pe județ au mai 
rămas de executat arături pe încă 
circa 7 000 ha. Este necesar să se mo
bilizeze toate forțele mecanice în ve
derea încheierii grabnice a acestei lu
crări. pentru a se putea trece, peste 
tot, la pregătirea terenului și însă- 
mlnțarea culturilor din epoca Intii. 
(Alex. Mureșan).

Dolj
Sporește ritmul 

lucrărilor
Mecanizatorii din județul Dolj con

tinuă arăturile de primăvară. Aceasta 
cu atit mai mult cu cit și vremea este 
prielnică. Așa cum ne spunea ing. Iu
lian Ioana, directorul direcției agri
cole, aproape 800 tractoare din uni
tățile situate in nordul județului au 
fost dirijate în consiliile intercoope
ratiste din sud : Ghidici, Boureni, 
Moțăței. Băilești ș.a., unde terenul 
este mai zvîntat. Totodată, s-a orga
nizat munca în schimburi prelungite, 
în achimbul II, pe tractoare lucrează 
peste 200 de motopompiști. Drept ur-

In agricultura sînt multe lucrări la ordinea zilei
mare. în ultimele 5 zile au fost exe
cutate arături de primăvară pe mai 
bine de 20 000 hectare. (Nicolae Bă- 
bălău).

Constan'a
Primele 5000 

hectare semănate 
cu culturi timpurii 

în ultimele zile. profitirid de 
timpul prielnic, lucrătorii din unită
țile agricole din județul Constanța 
au muncit intens la pregătirea ogoa
relor și insămînțatul culturilor din 
prima urgență. La I.A.S, Pietreni, 
unitate din sudul județului, în cursul 
zilelor de simbătă și duminică me
canizatorii au însămînțat 140 hectare 
cu borceag și au grăpat cite 400 
hectare ogoare pe zi. De asemenea, 
la cooperativa agricolă Ion Corvin, 
din 26 de tractoare 23 lucrau la 
discuit, grăpat și la insămînțatul 
plantelor furajere. Situația operativă 
arată că, pină in ziua de 28 februa
rie, în județul Constanța s-au insă- 
mințat aproape 5 000 de hectare cu 
culturi furajere, legume și in pen
tru ulei, din care 3 830 de hectare 
in cooperativele agricole. în același 
timp, s-au grăpat 92 000 hectare de 
ogoare pentru menținerea apei în sol, 
iar în cooperativele agricole sînt pre
gătite pentru însămînțat aproape 
12 000 hectare. După cum ne-a spus 
ing. Victor Negoiță, director ad
junct al direcției agricole județene, 
sînt create toate condițiile ca în citeva 
zile să fie însămințată întreaga su
prafață de 20 000 hectare destinată 
culturilor din prima urgență in coo
perativele agricole. (George Mi- 
hăescu).

Argeș
Mii de oameni 

în cîmp și în livezi
Datorită măsurilor luate de co

mandamentul județean Argeș pentru 
coordonarea lucrărilor agricole, pre
cum și de cele comunale. în ultimele 
zile zeci de mii de cooperatori și 

mecanizatori participă la efectuarea 
lucrărilor pe ogoare.

..Din mai multe» motive, este ne
cesară o asemenea concentrare de 
forțe — ne spunea’ tovarășul Gheor
ghe Costache, director adjunct al di
recției agricole județene. Trebuie să 
folosim din plin timpul prielnic pentru 
a încheia cit mai repede arăturile 
pe cele 20 000 hectare, unde lucrările 
nu au putut fi executate in toamnă. 
Totodată. intrucit vegetația este 
înaintată, tăierile și celelalte lucrări 
la pomi trebuie executate mai de
vreme".

Derulăm, din filmul lucrărilor, as
pecte semnificative de munpă. din u- 
nele unități din cadrul consiliului 
intercooperatist Mărăcineni. La Vă
leni. încă din zori, printre pri
mii sosiți la lucru s-a aflat echipa 
de 30 legumicultori condusă de Ma
ria L. Marin, care ne-a spus : „Aici 
producem răsaduri pentru toate cele 
1 000 hectare cu legume. Așa cum 
ne-am angajat în adunarea generală 
a cooperativei, vrem să realizăm 
mai multe legume decît pină acum". 
Aflat în cimp, inginerul Moise Po
pescu. directorul S.M.A. Mărăcineni, 
ne-a înfățișat și alte secvențe de 
muncă. în ultimele zile au fost 
prezenți pe cimp citeva mii de 
oameni ; s-au arat 150 de hectare 
pe terenurile cooperativelor agricole 

Repararea tractoarelor la S.M.A. Furcuiești, secția Voivoda (Teleorman) Foto : S. Cristian

din Golești, Mărăcineni și Văleni, 
s-au însămânțat 80 ha cu mazăre, 
orz și borceag la Călinești, Mărăci
neni și Dirmănești.
La cooperativa agricolă din Leordeni, 

mai mulți tractoriști lucrau la arat 
pe terenurile fermelor 3, 4 și 6. La 
ferma 1 se însămințau 10 hectare cu 
ovăz, la ferma nr. 4 — mazăre pen
tru boabe, iar 100 de cooperatori fă
ceau tăieri la pomi și vița de vie. 
în aceste zile au fost executate ară
turi pe suprafețe mari și în coopera
tivele agricole din consiliile intercoo
peratiste Stîlpeni și Merișani. Coo
perativele agricole din Ciupa și 
Bîrla au terminat de Însămînțat 
mazărea. (Gheorghe Cîrstea).

Vaslui
Noi acumulări de apă 

pentru irigații
în județul Vaslui continuă lucră

rile de îmbunătățiri funciare. în mod 
deosebit se urmărește crearea unor 
acumulări de apă pentru irigații. 
Concomitent, se lucrează la regulari
zarea pirîurilor, eliminarea excesu
lui de umiditate pe terenurile culti- 
vabile și întreținerea barajelor exis
tente. Participă activ la executarea 

acestor lucrări mulți locuitori din 
comunele vasluiene. Realizări de 
seamă au cei din Todirești și Bă- 
cești. Pentru acumularea unor 
cantități mari de apă necesară iri
gării culturilor prăsitoare și grădi
nilor de legume, se construiesc și se 
consolidează barajele locale făcute 
pe cursurile de apă sau pe versanți. 
Bune rezultate în această direcție 
au membrii cooperativelor agricole 
din Tanacu, Zăpodeni, Averești, 
Pungești, Codăești și din multe alte 
localități ale județului. (Crăciun Lă- 
luci).

lași
Pregătirea terenului 

pentru culturile 
din prima urgență 

și a răsadnițelor 
pentru legume

Concomitent cu intensificarea ară
turilor pe terenurile rămase nearate 
din toamna anului trecut, in unitățile 
agricole din județul Iași, pe parce
lele zvintate, s-a trecut la efectuarea 
lucrărilor de pregătire a terenului în 

vederea începerii însămînțării cultu
rilor din urgența întii. Cele mai bune 
rezultate la arat și pregătirea tere
nului le-au obținut pînă acum meca
nizatorii care servesc cooperativele 
agricole Cristești, Moțca, Hărmănești, 
Lungani, Țigănași, Movileni ș.a. în 
ultimele zile s-a .intensificat și acțiu
nea de administrare a îngrășăminte
lor chimice și de transportare a gu
noiului de grajd. Pînă acum. îngră
șăminte chimice au fost administrate 
pe aproape 40 000 ha. din care 31 000 
ha cu grîu, și s-au transportat pe 
cîmp 135 000 tone de îngrășăminte 
naturale. în stadiu înaintat sînt și lu
crările de pregătire a răsadnițelor 
pentru legume. Din totalul de 70 000 
mp răsadnițe vechi s-au amenajat 
68 500 mp și s-a asigurat biocom- 
bustibil pentru aproape 63 000 mp. 
Din cele 16 000 mp răsadnițe noi, 
prevăzute a se mai construi în acest 
an, s-au realizat peste 11000 mp 
Totodată, în cooperativele agricole 
Mircești. Râchiteni, Grozești, Rădu- 
căneni. Prisăcani și Țibănești se con
struiesc noi solarii pe încă 37 hec
tare. (Manole Corcaci).

Olt
Acțiuni de masă 
pentru plantarea 

nucului
în aceste zile, în județul Olt 

se desfășoară ample acțiuni pen
tru plantarea nucului. Angaja
mentul prevăzut în chemarea la 
întrecere adresată de Comitetul ju
dețean Olt al P.C.R., tuturor comite
telor județene de partid, tuturor oa
menilor muncii din agricultură, este 
de a extinde plantațiile de nuc pe 
terenuri în pantă, erodate, cu peste 
700 000 puieți. Jumătate din aceștia 
se plantează acum. iar restul în 
toamnă. Aproape 100 000 de gropi au 
fost făcute încă din toamna trecută, 
iar acum timpul bun de lucru este 
folosit gospodărește, sute și sute de 
oameni participînd în fiecare locali
tate Ia pichetatul terenului, la efec
tuarea gropilor și plantarea propriu- 
zisă. La Bîrza. Iancu Jianu, Grop- 
șani, Brebeni, Cîrlogani, Scornicești, 
Cungrea și în alte comune pot fi vă- 
zuți zilnic la lucrările de plantare a 

nucului sute de pionieri și școlari, 
tineri și vîrstnici, făcînd din aceasta 
o adevărată acțiune patriotică. (Emi- 
lian Rouă).

Vrancea
Pregătirea sistemelor 

locale de irigații
în majoritatea unităților agri

cole din județul Vrancea s-au 
desfășurat ample lucrări de îmbună
tățiri funciare, la care au participat 
numeroși locuitori ai satelor. în uni
tățile agricole care fac parte din 
consiliile intercooperatiste Ciorăști, 
Nănești, Mărășești, Tănăsoaia, Vul- 
turu și altele, țăranii cooperatori au 
efectuat lucrări de întreținere a sis
temelor locale de irigații. în aceste 
sisteme, au fost decolmatate peste 
30 000 ml de canale. în același timp, 
mecanizatorii au executat un volum 
mare de lucrări : 1 132 ha de ară
turi, aproape 1 500 ha au fost gră- 
pate și pregătite pentru însămînțări, 
iar culturile din prima epocă au fost 
însămințate pe 130 hectare. (Dan 
Drăgulescu).

Combaterea 
eroziunii solului

Timpul favorabil din primele două 
luni ale anului a permis în multe 
zone ale țării începerea lucrărilor de 
combatere a eroziunii solului pe 80 
la sută din suprafața prevăzută în a- 
cest an. Se lucrează în bazinele hi
drografice din județele Galați, Sibiu, 
Suceava, Bacău, Buzău și Cluj, exe- 
cutîndu-se îndeosebi nivelări, împă
duriri și inierbări, pe terenurile ne
productive.

Anul acesta se vor executa lucrări 
de combatere a eroziunii solului pe 
144 000 ha. și de protecție a unor 
lacuri de acumulare, obiective econo
mice, așezări omenești și căi de co
municație pe 100 km. La efectuarea 
acestor lucrări se aplică noi proce
dee tehnice, care vor duce la redu
cerea cu 21 la sută a investițiilor la 
construcții-montaj. Barajele și pragu
rile din beton, bunăoară, se înlocu
iesc cu baraje din elemente prefabri
cate. mai economice. însă la fel de 
eficiente, sau cu zidărie din piatră. 
De asemenea, se extinde consolida
rea canalelor de scurgere a apei 
din ravene și torenți. Pe scară 
largă se folosesc barajele în arc, 
realizîndu-se față de cele clasice eco
nomii de ciment de 40 la sută.
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ÎNCHEIEREA VIZITEI PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU 1N REPUBLICA COASTA DE FILDEȘ

COMUNICAT COMUN IMAGINI DIN TIMPUL VIZITEI
Republicii 
tovarășul 

tovarășa

Președintei» 
te România, 
Ceaușescu, și 
Ceaușescu au efectuat o vizită ofi
cială de prietenie în Coasta de Fil
deș, la invitația președintelui Repu
blicii Coasta de Fildeș, Felix 
Houphouet-Boigny, între -27 februa
rie și 2 martie 1977.

Socialis- 
NicOlae 

Elena

Președintele Republicii Socialiste 
România și tovarășa Elena Ceaușescu 
au vizitat orașul Abidjan și localita
tea Yamoussoukro, luînd cunoștință 
de unele realizări în domeniile agri
col și industrial ale poporului ivo
rian.

înalții oaspeți români au fost în
soțiți de tovarășii Gheorghe Oprea, 
viceprim-ministru al guvernului : 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R. ; George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor externe ; 
Vasile Pungan, șeful grupului de 
consilieri ai președintelui ; Constan
tin Mitea, redactor-șef al ziarului 
i.Scînteia" ; Ion Cumpănașu, director 
general al agenției române de presă 
— Agerpres ; Ion Dumitru, ambasa
dorul Republicii Socialiste România 
în Coasta de Fildeș.

Președintele Republicii Socialiste 
România, împreună cu persoanele 
oficiale care l-au însoțit au fost pri
miți cu deosebită căldură și entu
ziasm, expresie a sentimentelor pro
funde ale poporului ivorian față de 
poporul român, a admirației de care 
se bucură președintele său și tova
rășa Elena Ceaușescu în această țară 
și a raporturilor cordiale statornicite 
intre România și Coasta de Fildeș.

în timpul vizitei, cei doi șefi de 
stat au avut convorbiri oficiale cu 
privire la raporturile de colaborare 
bilaterală, precum și asupra proble
melor internaționale actuale, îndeo
sebi cele africane. Convorbirile s-au 
desfășurat într-o atmosferă de de
plină înțelegere reciprocă.

Sub președinția celor doi șefi de 
stat, la 1 martie 1977 a avut loc la 
Yamoussoukro o reuniune de lucru 
a delegațiilor română și ivoriană.

în cadrul acestei reuniuni, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a dat o 
înaltă apreciere poporului prieten 
ivorian, care, sub conducerea di
namică a președintelui Felix Hou
phouet-Boigny, a obținut. progrese 
remarcabile în dezvoltarea economi
că, socială și culturală a Republicii 
Coasta de Fildeș, dezvoltare axată 
pe valorificarea resurselor naturale 
șl umane și pe ridicarea nivelului de 
viață al poporului ivorian, pentru 
consolidarea independenței econo
mice și politice â' tării. Președintele 
României a exprimat prețuirea sa 
față de politica realistă, de dialog, 
de pace și solidaritate, promovată de 
președintele Felix Houphouet- 
Boigny.

Președintele Felix Houphouet- 
Boigny a acordat o înaltă apreciere 
succeselor remarcabile obținute de 
poporul român prieten, sub condu
cerea dinamică a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, în dezvoltarea 
economico-socială a României, în 
creșterea rapidă a producției indus
triale și agricole, în ridicarea perma
nentă a nivelului său de viață ma
terial și cultural. Președintele Repu
blicii Coasta de Fildeș a exprimat 
admirația sa față de politica ex
ternă activă și clarvăzătoare pro
movată de președintele Nicolae 
Ceaușescu, față de contribuția sa re
marcabilă la procesul edificării secu
rității și cooperării internaționale, la

Yamoussoukro, 1 martie 1977

„Expresii vii ale dorinței 
de a intări prietenia și cooperarea 

cu România socialistă**

TELEGRAME DE LA BORDUL AVIONULUI

Presa ivoriană relevă rezultatele rodnice
ale convorbirilor la nivel înalt de la Abidjan

Cotidianul national ivorian FRA
TERNITY MATIN" consacră în ediția 
sa de miercuri patru pagini vizitei 
oficiale de prietenie întreprinse de 
tovarășul Nicolae Ceausescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu în Repu
blica Coasta de Fildeș. Dintre aces
tea, două pagini cuprind în exclu
sivitate imagini fotografice care înfă
țișează primirea deosebit de căldu
roasă făcută înaltilor oaspeți români 
de locuitorii orașului Yamoussoukro, 
în amplele relatări privind vizita 
oaspeților români în această locali
tate, se subliniază :

„Toată populația din zona centrală 
a tării și-a dat întilnire marți la Ya
moussoukro pentru a primi, intr-o at
mosferă de entuziasm, asa cum sini 
primiți oaspeții cei mai de seamă, 
pe președintele României. Nicolae 
Ceaușescu, și pe distinsa sa soție, 
doamna Elena Ceaușescu. Prin a- 
ceastă primire făcută oaspeților 
români. poporul ivorian a dat 
expresie deplină dorinței sale de 
a conlucra și coopera cu România 
socialistă în scopul prosperității po
poarelor noastre. Au venit in intim- 
pinarea marelui om de stat locuitori 
din Bouake. Bouafle. Daloua. Dim- 
broko și din alte departamente 
administrative ale tării, pentru a 
întinde mina poporului român, care, 
frin președintele său, ne-a trimis 

instaurarea unor raporturi intersta
tale bazate pe echitate și justiție.

Președintele Felix Houphouet- 
Boigny a evidențiat contribuția 
președintelui Nicolae Ceaușescu la 
elaborarea conceptului privind in
staurarea noii ordini economice și 
politice internaționale.

Pe planul relațiilor bilaterale, cei 
doi șefi de stat au remarcat cu vie 
satisfacție progresele importante 
realizate în relațiile dintre cele două 
țări, bazate pe stimă și respect re
ciproc. în acest sens, ei s-au felici
tat pentru încheierea recentă, între 
cele două țări, a Acordului de coo
perare economică și tehnică și a
Acordului comercial. Cei doi pre
ședinți au subliniat voința comună a 
Republicii Socialiste România și
Republicii Coasta de Fildeș de a
dezvolta și de a întări și mai mult 
relațiile dintre cele două țări. în a- 
cest scop, cei doi președinți au sem
nat un acord prin care se creează 
marea comisie mixtă de Cooperare 
în domeniile economic, juridic, știin
țific, tehnic și cultural.

In vederea stringerii și mai mult 
a relațiilor dintre popoapele lor, cei 
doi șefi de stat au convenit să fie 
multiplicate contactele și schim
burile de vizite la toate nivelurile 
între cele două țări. In acest scop, 
ei au declarat voința comună a ță
rilor lor :

— De a dezvolta relațiile de prie
tenie dintre ele și raporturile de co
laborare în domeniile politic, econo
mic, social și cultural ;

— De a extinde și de a diversifica 
schimburile lor comerciale, precum 
și cooperarea economică și tehnică, 
reciproc avantajoase, în toate dome
niile de interes comun, promovînd 
crearea mijloacelor de realizare a 
acestui ssop ;

— De a dezvolta schimburile și 
cooperarea în domeniile pregătirii 
de cadre, culturii, artei, sportului, 
contribuind, în acest mod, la strîn- 
gerea și consolidarea relațiilor de 
prietenie și înțelegere între popoare
le român și ivorian.

în cursul convorbirilor, cei doi șefi 
de stat au căzut de acord să fie pro
movate, in continuare, noi acțiuni 
concrete de cooperare în ceea ce pri
vește industria minieră, cercetarea 
geologică, energia, industria fores
tieră, agricultura, cercetarea științifică 
și in alte domenii de interes comun ; 
în acest scop, s-a hotărît să fie in
tensificate eforturile pentru identi
ficarea unor căi și mijloace de ac
țiune care să conducă la întărirea 
Cooperării intre România și Coasta 
de Fildeș.

în timpul vizitei au fost negociate 
și semnate, pe lingă Acordul privind 
instituirea marii comisii mixte, un 
Memorandum cu privire la creșterea 
și dezvoltarea cooperării dintre cele 
două țări, precum și un Acord de 
colaborare culturală și științifică.

Examinînd situația internațională 
actuală, cei doi șefi de stat au rele
vat profundele rputații care s-au 
produs în lume în direcția afirmării 
voinței popoarelor de a dispune în 
mod liber de destinele lor, în lupta 
contra colonialismului, dominației și 
opresiunii, pentru o viață mai dreap
tă și mai bună.

în cadrul acestor schimbări pozi
tive, cu profunde semnificații, cei 
doi președinți au relevat rolul tot 
mai important care revine tinerelor 
state independente, țărilor în curs 
de dezvoltare pe plan internațional 
și și-au exprimat încrederea în hotă- 

Președintele
Republicii Socialiste România

NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Coasta de Fildeș

FELIX HOUPHOUET-BOIGNY

solia sa de pace, dorința sa de a trăi 
în înțelegere cu toate popoarele lu
mii".

Publicînd ample extrase din 
cuvîntarea președintelui Nicolae 
Ceaușescu rostită la adunarea popu
lară din orașul Yamoussoukro, la 
care au luat parte zeci de mii de 
locuitori din zonă, ziarul relevă ma
rea profunzime care caracterizează 
gîndirea președintelui Republicii So
cialiste România și „spontaneitatea 
cu care el a răspuns tuturor mani
festărilor de prietenie pe care i le-au 
adresat locuitorii din Yamoussoukro".

Același ziar publică integral, în edi
ția sa de miercuri, Comunicatul co
mun semnat de cei doi președinți la 
sfirșitul vizitei înaltilor oaspeți ro
mâni in Coasta de Fildeș, subliniind 
că „acest document de mare valoare 
politică deschide noi perspective dez
voltării prieteniei și diversificării co
laborării româno-ivoriene. âtit pe 
plan bilateral, cit și pe plan inter
național".

La rindul lor. posturile de radio și 
televiziunea ivoriană au transmis 
ample relatări privind primirea plină 
de entuziasm făcută înaltilor oaspeți 
români de locuitorii din zona cen
trală a tării — Yamoussoukro. Postul 
de radio din Abidjan a transmis în 
direct ceremonia plecării președinte
lui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu din Yamoussoukro.

rîrea acestora de a-și organiza viața 
potrivit propriilor lor interese.

Ei au subliniat, îndeosebi, necesi
tatea dezvoltării relațiilor dintre 
state pe baza respectării principii
lor suveranității și independenței 
naționale, egalității în drepturi și al 
respectului reciproc, neamestecului 
în treburile interne ale altor state, 
renunțării la utilizarea forței sau la 
amenințarea cu forța, integrității te
ritoriale și inviolabilității frontiere
lor. soluționării tuturor problemelor 
prin mijioace pașnice.

Situația economică actuală din 
lume a reținut atenția celor doi 
președinți. Ei au subliniat faptul că 
existența și perpetuarea subdezvol
tării economice. împărțirea lumii în 
țări sărace și bogate constituie un 
grav obstacol pentru dezvoltarea 
normală a tuturor popoarelor, în ca
lea progresului general al omenirii 
și un pericol pentru pacea și secu
ritatea internațională. De asemenea, 
ei au apreciat că lupta pentru redu
cerea și eliminarea subdezvoltării 
necesită intensificarea eforturilor pe 
care fiecare țară le depune pentru 
punerea in valoare a resurselor lor 
naționale materiale și umane, pre
cum și luarea unor măsuri ferme 
din partea comunității internaționa
le pentru sprijinirea procesului dez
voltării economice și sociale a tu
turor popoarelor.

Cei doi președinți au subliniat ne
cesitatea instaurării unei noi ordini 
economice și politice internaționale, 
care să creeze condițiile cerute de 
dezvoltarea armonioasă a economiei 
naționale a tuturor statelor, de in
stituirea unei cooperări internațio
nale de care să beneficieze fiecare 
popor și care să conducă la prospe
ritate. generală în lume.

Plecînd de la punctul de vedere 
că țările în curs -de dezvoltare sînt 
cele mai interesate în edificarea 
unei noi ordini economice și politice 
internaționale, că aceste țări trebuie 
să joace un rol mai activ în acest 
scop, cei doi președinți s-au pronun
țat in favoarea convocării unei con
ferințe la cel mai înalt nivel a ță
rilor în curs de dezvoltare, a țărilor 
membre ale „Grupului celor 77“, 
pentru discutarea principiilor pe 
care o asemenea ordine urmează să 
fie fondată, precum și pentru defi
nirea căilor și mijloacelor de reali
zare a acestui obiectiv.

Președintele Republicii Socialiste 
România și președintele Republicii 
Coasta de Fildeș au subliniat că 
este în interesul tuturor țărilor in 

in^fere£kde 
sistemul lor poliție, economic, so
cial, de. a acționa 'îri str’insâ unitate 
pentru apărarea aspirațiilor lor fun
damentale, pentru pace, pentru înțe
legere reciprocă și pentru o largă 
cooperare in întreaga lume.

Referindu-se la problema dezar
mării generale, inclusiv la dezarma
rea nucleară, președintele Republicii 
Socialiste România și președintele 
Republicii Coasta de Fildeș au 
reafirmat necesitatea intensificării 
eforturilor întregii comunități mon
diale în vederea adoptării de mă
suri ferme pentru încetarea cursei 
înarmărilor, sistarea producției de 
arme nucleare, reducerea bugetelor, 
a efectivelor militare și punerea la 
dispoziția comunității internaționa
le a resurselor obținute prin redu
cerea cheltuielilor militare, pentru 
accelerarea procesului dezvoltării 
economice și sociale a popoarelor.

Cu privire la problemele europene, 
cele două părți au subliniat impor

Excelenței Sale
Domnului FELIX HOUPHOUET-BOIGNY

Președintele Republicii Coasta de Fildeș
ABIDJAN

Părăsind teritoriul Republicii Coasta de Fildeș, vă adresez cele mai calde 
mulțumiri din partea soției mele și a mea personal pentru primirea cordială 
și ospitalitatea de care ne-am bucurat in tot timpul vizitei noastre în fru
moasa dumneavoastră țară.

îmi exprim convingerea că discuțiile pe care le-am avut, documentele 
semnate și înțelegerile la care am ajuns vor constitui un moment important 
în dezvoltarea, pe multiple planuri, a relațiilor româno-ivoriene în interesul 
reciproc al celor două popoare, al cauzei independenței și bunăstării lor. în 
întărirea conlucrării dintre România și Coasta de Fildeș în lupta pentru 
pace și colaborare internațională, pentru o nouă ordine economică, pentru 
o lume mai bună și mai dreaptă.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
General GNASSINGBE EYADEMÂ

Președintele Republicii Togo
LOME

Zburînd deasupra teritoriului Republicii Togo, îmi este deosebit de plă
cut să vă adresez dumneavoastră și poporului togolez prieten un cordial 
salut și cele mal bune urări de progres, prosperitate și pace.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului MATHIEU KEREKOU

Președintele Republicii Populare Benin
COTONOU

Survolarea teritoriului Republicii Populare Benin îmi oferă, plăcutul 
prilej de a vă transmite dumneavoastră, și poporului beninez un cald salut 
prietenesc. împreună cu cele mai bune urări de noi succese pe calea dezvol
tării libere și independente a patriei.

NICOLAE CEAUȘESCU
, Președintele Republicii Socialiste România

tanța deosebită a aplicării princi
piilor și a celorlalte prevederi ale 
Conferinței pentru securitate și coo
perare în Europa, în scopul adîncirii 
procesului de edificare a unei Eu
rope a păcii, securității și dezvoltării 
libere a fiecărei națiuni. Cei doi pre
ședinți au subliniat, de asemenea, 
că edificarea unul sistem eficace de 
securitate și cooperare în Europa re
prezintă un factor important pentru 
pace și înțelegere în întreaga lume.

Examinarea problemelor actuale 
din Africa a permis celor doi șefi de 
stat să evidențieze cu satisfacție ro
lul jucat de statele de pe acest con
tinent in promovarea unei largi coo
perări internaționale, in lupta pen
tru edificarea păcii și pentru justi
ție în lume.

Președintele Republicii Socialiste 
România și președintele Republicii 
Coasta de Fildeș și-au exprimat sa
tisfacția pentru succesele obținute 
de mișcările de eliberare națională 
In lupta pentru dobîndirea indepen
denței țărilor lor. Cei doi președinți 
au reafirmat hotărirea statelor lor 
de a continua să acorde sprijin miș
cărilor de eliberare din țările aflate 
încă sub dominația colonială.

Cei doi șefi de stat au reafirmat 
dreptul inalienabil al poporului 
Zimbabwe și al poporului namibian 
la independență. Ei cer abolirea 
discriminării rasiale sub toate for
mele sale. inclusiv a politicii de 
apartheid din Africa de Sud.

Examinînd situația din Orientul 
Mijlociu, care continuă să preocupe 
comunitatea internațională prin gra
vitatea sa, cei doi președinți s-au 
pronunțat pentru realizarea unei 
păci juste și durabile în zonă, fon
dată pe rezoluțiile pertinente ale 
Organizației Națiunilor Unite.

Reafirmîndu-și încrederea pro
fundă în principiile O.N.U., cei doi 
președinți au subliniat necesitatea 
îmbunătățirii funcționării Organiza
ției Națiunilor Unjte. pentru ca să 
se asigure acestei organizații o 
participare mai eficace la soluțio
narea marilor probleme internațio
nale. Cei doi șefi de stat au conve
nit să fie intensificată colaborarea 
dintre țările lor în cadrul O.N.U., al 
altor organizații internaționale. în 
„Grupul celor 77“, precum și în alta 
foruri internaționale.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Felix Houphouet-Boigny 
și-au exprimat convingerea că vizita 
în Republica Coasta de Fildeș a pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România va contribui la întărirea 
relațiilor de prietenie dințre poporul 
român și poporul ivor^anj la dezvol
tarea raporturilor de cooperare în 
toate domeniile de interes comun 
dintre cele două țări.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au adresat 
vii mulțumiri președintelui Republi
cii Coasta de Fildeș, Felix Houphouet- 
Boigny. și doamnei Marie Therese 
Houphouet-Boigny, partidului, guver
nului și poporului ivorian pentru 
primirea deosebit de călduroasă și 
amicală care le-a fost rezervată pe 
toată durata vizitei in Coasta de 
Fildeș.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au invitat 
pe președintele Felix Houphouet- 
Boigny și pe soția sa să efectueze 
o vizită oficială în Republica Socia
listă România. Președintele Republi
cii Coasta de Fildeș a acceptat a- 
ceastă invitație cu plăcere, data vi
zitei urmînd a fi fixată ulterior. d« 
comun acord.
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Ridicarea nivelului tehnic al producției
Festivalul național „CÎNTAREA ROMÂNIEI”

prin introducerea celor mai noidb

cuceriri științifico-tehnice

Etapa de masă a luat sfîrșit.
Eforturile pentru mai bine continuă

Accelerarea progresului tehnic, a- 
firmarea largă a revoluției tehnico- 
științifice in toate sectoarele produc
ției materiale, in ansamblul vieții 
sociale, ocupă un loc central în pre
ocupările partidului și statului nos
tru. în lumina hotăririlor istorice ale 
Congresului al XI-lea, a sarcinilor 
formulate de secretarul 
al partidului, tovarășul
Ceaușescu, cercetarea științifică, in
gineria tehnologică și proiectarea de
vin un factor fundamental in pro
cesul modernizării economiei națio
nale, în valorificarea superioară a re
surselor materiale și a potențialului 
uman ale țării, în creșterea continuă 
a eficientei întregii munci sociale, a 
venitului national.

Județul Brașov, prin nivelul supe
rior de industrializare la care se si
tuează în prezent, se confruntă în 
mod precumpănitor cu probleme 
care vizează ridicarea nivelului teh
nic și calitativ al produselor, creș
terea eficienței activității economice
— probleme ale dezvoltării intensive
— a căror rezolvare presupune o lar
gă mobilizare a forțelor de cerce
tare și proiectare, o valorificare ple
nară a rezervelor mari de care dis
pun toate unitățile economice. In 
mobilizarea și organizarea eforturilor 
solicitate de înfăptuirea obiectivelor 
mari ce revin industriei județului în 
acest cincinal al revoluției științifi
co-tehnice, comitetul județean de 
partid, organele și organizațiile de 
partid din județ pun la bază sarci
nile subliniate de secretarul general 
al partidului la consfătuirea de lu
cru din 30 septembrie 1976, cu cadre
le din domeniul cercetării și tehno
logiei, la plenara din 2—3 noiembrie 
a C.C. al P.C.R., precum și îndru
mările concrete primite la recenta 
intilnire de lucru cu conducerile cen
tralelor și întreprinderilor brașovene 
constructoare de tractoare și auto
camioane.

Un domeniu de primă importanță 
în care s-a solicitat și se solicită a- 
portul cercetării științifice și al in
gineriei tehnologice il constituie 
înnoire^ produselor, asimilarea de 
produse noi, cu parametri tehnîco- 
economici superiori, și modernizarea 
substanțială a produselor existente. 
Se cuvine relevat că in anul 1976 în
treprinderile din județul nostru au 
asimilat circa 30 la sută din produ
sele noi prevăzute în acest cincinal. 
La nivelul întregului cincinal, apro
ximativ 50 la sută din producția in
dustriei brașovene o vor reprezenta 
produsele noi și modernizate. Se a- 
similează, în majoritate pe bază de 
concepție proprie, peste 500 de noi 
produse deosebit de importante, 
printre care : buldozere pe roți și 
încărcătoare frontale pe roți, tracto
rul universal pe roți de 80 CP, auto- 
blsculahte de mare capacitate, noi 
tipuri de convertizoare hidraulice de 
cuplu, noi tipuri de echipamente 
auto și tractor, rulmenți speciali, co
lorant! și pigmenți organici, auxiliari 
pentru industria textilă, noi articole 
din mase plastice, la care se adaugă 
un mare număr de produse ale in
dustriei ușoare și alimentare.

Comitetul județean de partid Bra
șov acționează în prezent în direc
ția concentrării eforturilor de cerce
tare și proiectare spre produsele 
principale, cu prioritate spre acelea 
care au bază de materii prime în 
țară și pot fi realizate cu actualele 
capacități de producție. S-au stabilit, 
totodată, pe fiecare produs sau grup 
de produse, termene apropiate și fer
me. atit pentru finalizarea cercetării 
și proiectarea tehnologică, cit și pen
tru asimilarea în fabricație. Au fost 
și sint combătute, pe de o parte, 
tendințele de temporizare a lucrări
lor de introducere în fabricație a 
unor cercetări finalizate, ca și. pe de 
altă parte, tendințele de abordare a 
unor teme de cercetare minore, con- 
sumînd inutil energie și materiale.

Sub aspect organizatoric, au fost 
constituite — la nivelul județului, al 
întreprinderilor și pe produsele de 
bază — colective pentru urmărirea 
asimilării noilor produse, alcătuite 
din cadre de partid, specialiști din 
centrale, institute de cercetare și 
proiectare, cadre universitare și spe
cialiști din unitățile economice. A- 
ceste colective urmăresc îndeaproape 
desfășurarea fiecărei faze pe care o 
parcurge produsul, de la concepție la 
fabricație, intervenind operativ acolo 
unde este cazul.

Un alt obiectiv de bază al activi
tății de cercetare științifică și pro
iectare tehnologică; de introducere in 
producție a cuceririlor științei și teh
nicii îl constituie reducerea consu
murilor de materii prime, materia
le. combustibil și energie, valorifi
carea superioară a resurselor interne 
de materiale. lărgirea gamei de în
locuitori în scopul diminuării impor
turilor. Problemele ce se pun în a- 
cest domeniu sînt de o mare com
plexitate date fiind nivelurile, cu a-

general 
Nicolae

devărat revoluționare, pe care ur
mează să le realizăm în acest cin
cinal. Grăitor este. între altele, fap
tul că fată de cincinalul trecut, cînd 
de la un an la altul sarcinile de re
ducere a consumului de metal nu 
depășeau 3—4 procente, în anul a- 
cesta. față de consumurile specifice 
din anul 1976. nivelul stabilit pre
vede o reducere de 13 la sută — 
necesarul pentru circa 30 000 trac
toare de tip U-650 M. Pentru funda
mentarea acestor niveluri, comitetul 
județean de partid a întreprins — 
începînd din al doilea semestru al 
anului trecut — o analiză aprofun
dată a concepției constructive și teh
nologice a fiecărui produs in parte 
și. cu deosebire, a acelora care se 
realizează cu consumuri specifice mai 
mari decit nivelurile mondiale. Pe 
această bază s-au stabilit programe 
de reducere a consumurilor de ma
terii prime, materiale, combustibili și 
gnergie pe întreprinderi și pe pro
duse.

O direcție principală in care se

termice sub vid, elaborarea aliajelor 
neferoase în cuptoare cu inducție, 
folosirea procedeelor electrochimice 
de prelucrare etc.

Cercetătorii si tehnologii sînt, de 
asemenea, solicitați în direcția ridi
cării gradului de mecanizare și auto
matizare a proceselor de producție. 
Sub îndrumarea comitetului județean 
de partid s-au elaborat programe 
speciale de autodotare a întreprinde
rilor din județ, la înfăptuirea cărora 
sînt antrenați specialiști din domeniul 
cercetării și ingineriei tehnologice, 
cadre didactice și studenți din ulti
mii ani ai Universității din Brașov. 
Aceste forțe ale creației tehnice sînt 
orientate în mare măsură spre sec
toarele și activitățile auxiliare, care, 
din cauza gradului scăzut de mecani
zare, grevează puternic asupra nive
lului productivității muncii. Ne-am 
propus ca în acest an să extindem 
larg experiența acumulată de între
prinderea de tractoare, de întreprin
derea nr. 2 și de alte unități econo
mice în mecanizarea completă a o-

constituie cîteva din preocu-

DIN EXPERIENȚA COMITETULUI
JUDEȚEAN DE PARTID-BRAȘOV

Virgil TROFIN
prim-secretar al Comitetului județean Brașov al P.C.R.

acționează este aceea a extinderii in 
continuare, pe un front mai larg, a 
tehnologiilor moderne de sinterizare 
și extrudare. de turnare și forjare 
de precizie, tn același timp se ex
tind mai hotărit tehnologiile care 
permit folosirea materiilor prime și 
materialelor realizate in țară, valo
rificarea deșeurilor și altor resurse 
secundare, cum sint elaborarea de o- 
teluri și fonte slab aliate, producerea 
de mase plastice rezistente la îmbă- 
trinire și temperaturi ridicate, a u- 
nor pigmenți și ingredienți pentru 
coloranți și vopsele și altele.

în sprijinul acestor preocupări, co
mitetul județean de partid a luat 
inițiativa organizării unor consfătuiri 
și schimburi de experiență, precum 
și a unor expoziții pe ramuri și in- 
terramuri, pentru a evidenția rezul
tatele obținute in reducerea consu
murilor si a importurilor de mate
rii prime și materiale, metodele ce 
se cer a fi generalizate in între
prinderile județului. între aceste ac
țiuni. un rol insemnat l-au avut con
sfătuirile organizate la Combinatul 
chimic din orașul Victoria — intre 
constructori de mașini și chimiști — 
pentru urgentarea producerii și uti
lizării înlocuitorilor din mase plas
tify, precum și expozițiile consacrate 
reducerii importurilor.

In același context s-au luat mă
suri ferme pentru reducerea consu
murilor de combustibil și energie și, 
îndeosebi, pentru folosirea cit mai 
rațională a gazului metan. S-a sta
bilit ca. în mod obligatoriu. în sec
toarele calde și în special la forje
— unde consumurile sint foarte mari
— să se înlocuiască ’ toate instala
țiile de ardere învechite, neeficiente, 
cu instalații moderne, care au ran
damente superioare. Este, desigur, 
datoria organelor și organizațiilor de 
partid de a urmări cu toată răspun
derea modul în care colectivele în
treprinderilor și centralelor asigură 
înfăptuirea programelor stabilite, a- 
plicarea prioritară și în devans a 
măsurilor cu consecințele economice 
cele mai importante.

în obiectivul cercetării și ingineriei 
tehnologice intră, pe lingă reducerea 
cheltuielilor materiale de producție, 
respectiv a muncii trecute, economi
sirea muncii vii, prin crearea unor 
condiții tehnico-organizatorice cu in
fluentă directă asupra nivelului 
productivității muncii. Este vorba, in 
primul rînd, de elaborarea și intro
ducerea in producție a unor tehno
logii avansate și de perfecționarea 
celor existente, pentru ridicarea in
dicilor intensivi de folosire a supra
fețelor și capacităților de producție. 
Din cele peste 180 de tehnologii noi
— multe „de vîrf" — ce se vor in
troduce in perioada actualului cinci
nal în industria județului nostru, o 
mare parte vizează reducerea timpilor 
de execuție, a manoperei, paralel cu 
ușurarea muncii și ridicarea calității 
produselor. Spre exemplu, în produc
ția de autovehicule și tractoare, or
ganizațiile de partid și consiliile oa
menilor muncii se preocupă în pre
zent de introducerea și extinderea 
unor tehnologii de mare randament 
la operațiile de frezare, găurire, ru
lare. în sectoarele mecanice, de for
mare a miezurilor pe linii automate 
în turnătorii, aplicarea tratamentelor

perațiilor de transport intersecții și 
a mișcării și depozitării materialelor.

Extinderea mecanizării complexe și 
automatizării, introducerea de tehno
logii moderne, organizarea rațională 
și mecanizarea activităților auxiliare 
sint legate în mare măsură de mai 
buna profilare a întreprinderilor, de 
specializarea producției și lărgirea 
cooperării interuzinale, care permit 
serii optime de fabricație, randamen
te superioare în producție. Accentua
rea acestor procese constituie una din 
preocupările de bază ale comitetului 
județean de partid. O altă problemă 
care ne preocupă privește introduce
rea mai rapidă a mijloacelor mbder- 
ne de calcul și evidență, pentru mo
dernizarea sistemului informațional 
și perfecționarea conducerii și organi
zării producției și muncii în toate u- 
nitățile economice.

Pornind de la convingerea că înde
plinirea obiectivelor de mare însem
nătate ale cincinalului revoluției teh- 
nico-științifice depinde într-o măsură 
hotăritoare de modul in care este con
dusă și organizată activitatea de cer
cetare științifică și proiectare tehno
logică, comitetul județean de partid 
a pus. in principal accentul pe, crește
rea efectivului de cadre angajate in 
acest domeniu, pe de o parte, iar pe 
de alta, pe orientarea acestora spre 
soluționarea problemelor majore, pri
oritare ale dezvoltării economice și 
sociale a județului. în industria jude
țului nostru activează circa 3 500 de 
cadre tehnice cu pregătire superioară 
și 1 200 de cercetători și tehnologi din 
institutele de cercetare și proiectare 
și de la universitate, la care se 
adaugă un mare număr de munci
tori și maiștri cu înaltă calificare și 
o bogată experiență în promovarea 
progresului tehnic. Conlucrarea și 
coordonarea eficientă a acestor for
țe, ridicarea permanentă a gradului 
lor de pregătire științifică și teh
nică, a nivelului lor de cunoștințe 
politice. întărirea ordinii și discipli
nei în unitățile de cercetare și pro-

iectare 
pările de bază ale organelor și orga
nizațiilor de partid îndreptate spre 
accelerarea progresului tehnic în toa
te ramurile și unitățile noastre. Sînt 
preocupări. pe care le vom accentua, 
intrucît în județul Brașov s-a creat, 
in ultimii ani, o bază tehnico-mate- 
rială importantă — institute de cerce
tare și proiectare, laboratoare uzinale, 
compartimente de concepție, centre 
integrate de invățămint-cercetare- 
producție pe platformele industriale 
— care trebuie să fie pusă in valoa
re la cele mai înalte cote de eficiență.

Trebuie să recunoaștem că organi
zațiile de partid din unitățile de cer
cetare și. uneori, înseși comitetele 
municipal și orășenești de partid ma
nifestă o oarecare timiditate în condu
cerea acestui domeniu. Adunările ge
nerale de dări de seamă și alegeri 
au constituit Un bun prilej de analiză 
a acestor stări de lucruri și de întă
rire a rolului și răspunderilor orga
nelor și organizațiilor de partid in 
ceea ce privește îndeplinirea integra
lă a programelor elaborate pentru 
promovarea tehnicii înaintate, defini
rea obiectivelor prioritare ale anului 
1977 și ale întregului cincinal, eșalo
narea riguroasă a termenelor de cer- 

’ cetare, proiectare și aplicare in pro
ducție. mobilizarea tuturor factorilor 
la reducerea substanțială a duratei a- 
cestui ciclu.

Totodată, atenția noastră este con
centrată în prezent în direcția dez
voltării caracterului de masă al ac
țiunii de promovare a tehnicii mo
derne. în acest scop s-a trecut la 
extinderea unei valoroase inițiative a 
constructorilor de tractoare — desfă
șurată sub deviza „Tehnologii de vîrf 
in producție" — care, în esență, con
stă intr-o largă conlucrare a cadrelor 
din serviciile de concepție cu tehno
logii și muncitorii de pe liniile de 
fabricație.

Rezolvarea problemelor mari, ade
sea dificile, ale promovării intense 
a progresului tehnic impune, desigur, 
un sprijin permanent din partea 
ministerelor și a celorlalte organe 
economice centrale. Apreciind. în a- 
ceastă ordine de idei, ajutorul dat 
îndeosebi de către Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini, ne 
propunem sâ amplificăm conlucra
rea cu specialiștii acestuia, mai ales 
in cazul noilor produse și tehnologii 
cerute de construcția de autocami
oane — de pildă, in cazul motoare
lor de 215 CP sau în modernizarea 
sectoarelor calde, în special a for
jei, unde actualele rămîneri în urmă, 
se datoresc atît întreprinderii și cen
tralei, cit și ministerului. în același 
mod considerăm că este necesar să 
ne conjugăm eforturile și cu alte 
ministere și organe economice cen
trale, în primul rind cu Consiliul 
Național pentru Știință și Tehnolo
gie. ale cărui cadre, printr-o parti
cipare mai directă, la fața locului, 
ar putea contribui in fnai mare mă
sură la stabilirea obiectivelor fun
damentale ale introducerii tehnicii 
noi in principalele întreprinderi din 
județ și la soluționarea corespunză
toare a problemelor cu care ne con
fruntăm.

Avem convingerea că măsurile 
care au fost luate in județul Brașov, 
in lumina orientărilor date de condu
cerea partidului. Vor spori continuu 
contribuția cercetătorilor si tehnolo
gilor brașoveni, a tuturor oamenilor 
muncii — români, maghiari și ger
mani — la imbogățirea patrimoniului, 
tehnieo-științific al țării 
înfăptuirea cu succes a 
cincinalului 
tehnice.

în zilele de încheiere ale 
ultimelor două’ săptămini, 
cluburile din întreprinde
rile industriale și de meca
nizare a agriculturii, casele 
orășenești de cultură, că
minele culturale s-au aflat 
în plină 
activitate, 
avut loc 
desfășurat . 
tate, în vederea promovării 
în faza superioară a Festi
valului național „Cintarea 
României". în fața juriilor 
s-au succedat, in pasionan
te întreceri, coruri, brigăzi 
artistice, formații de tea
tru și de interpretare a 
montajelor literar-muzicale, 
echipe de dansuri, orches
tre de muzică populară și 
de muzică ușoară, fanfare, 
recitatori, cintăreți la in- 

. strumente tradiționale, rap
sozi populari.

Lua sfîrșit etapa de masă, 
prima și cea mai larg cu
prinzătoare a festivalului.

Privind de la această 
cotă mișcarea cultural-ar- 
tistică. angrenată, la scara 
întregii țări, in marea com
petiție. se pot formula une
le observații, unghiul din 
care privim lucrurile fiind 
cel de participant la festi
val ; semnatarul rindurilor 
de față îndeplinește atribu
ția de instructor al brigăzi
lor artistice și formațiilor 
de teatru din întreprinde
rile industriale și agricole 
de stat din Ilfov și acordă 
asistență de același 
unor formații din afara 
dețului.

O primă constatare, 
raport cu manifestările 
terioare și acelea de 
vergură. respectiv edițiile 
trecutelor concursuri pe 
tară ale artiștilor amatori. 
Festivalul național „Cîn- 
tarea României" se impune 
ca o competiție de muit 
mai mare amploare, de mai 
înaltă elevație și de incon
testabil inedit: Amploarea 
i-o dă numărul fără prece-

și efervescentă 
Pretutindeni a 

un fertil dialog, 
pe criteriul caii-

dent al formațiilor însetase 
in concurs, faza de masă 
fiind in acest sens un punct 
de referință edificator. Un 
exemplu: la etapa de masă 
intercooperatistă de la Mi- 
năstirea. unde s-au reunit 
formațiile artistice ale că
minelor culturale din co
munele Mînăstirea. Chise- 
let și Spanțov, fiecare din
tre ele au prezentat bri
găzi artistice, montaje li
terar-muzicale, tarafuri, 
grupuri vocale, dansuri, so
liști vocali, iar ______
gazdă și teatru. în multe 
cazuri se 
calitatea 
ducțiilor

comuna-

vorbi depoate
superioară a pro- 

artistice. Este

entuziaști. vorbește de la 
sine.

Neobișnuit de larga cu
prindere în sfera manifes
tărilor cultural-educative 
concretizate în festival la 
etapa de masă a fost cu 
putință — pe lingă crește
rea generală a nivelului de 
cultură al maselor și do
rinței lor de a se afirma, 
de a se adăuga la izvorul 
artei pătrunse de ideile 
epocii pe care o trăim 
— datorită condițiilor ma
teriale aflate la îndemî- 
na mișcării cultural-artis- 
tice de masă. Nu există co
mună fără cămin cultural, 
nu este oraș fără casă de

însemnări din județul Ilfov

revoluției

noastre, la 
obiectivelor 
științifico-

gen 
ju-

în 
a:i- 
an-

îmbucurător că se manifes
tă o mare grijă destinată 
conținutului educativ, în
cărcăturii emotive solide a 
fiecărei manifestări. La 
Oltenița și Giurgiu, la o 
primă trecere in revistă 
s-a văzut cum tematica 
textelor de la brigăzile ar
tistice este izvorită direct 
din problemele curente ale 
unităților respective. Cîte
va titluri confirmă acest 
lucru : „Eu lucrez, eu con
trolez" (întreprinderea „Du
năreană"). „Și totuși... se 
poate 1“ (S.N. Oltenița, re
feriri la mai mult și mai 
bine) etc. Munca și înfăp
tuirile ei sînt cîntate de 
înșiși făuritorii bunurilor 
materiale și spirituale, oa
menii muncii fizice și inte
lectuale. iar dintre aceștia, 
cei mai buni. Componenta 
formațiilor intrate in com
petiție, care încorporează, 
am putea spune, la scară 
de masă, muncitori frun
tași. țărani și mecanizatori, 
maeștri ai. recoltelor boga- 

învățători și profesori

cultură, întreprindere care 
să nu aibă clubul său, sala 
ei de spectacole — așe
zăminte. instituții fără de 
care nu se poate concepe o 
activitate de teatru, de bri
gadă artistică, de formație 
corală.

Juriile au acordat note, 
cei răsplătiți cu punctaje 
mai mari au promovat in 
faza următoare a concursu
lui și vor avea să intre in 
alte confruntări pe drumul 
ce duce spre faza finală. 
Cei care au „rămas" pe loc 
își vor continua activitatea 
la cămin, la casa de cultu
ră. la club, permanentiza
rea formațiilor intrate in 

o
a

artistice

cerință 
întregii 

de ama

„ROMÂNIA-FILM" prezintă

„CUIBUL SALAMANDRELOR
Coproducție româno-italiană între Casa de filme 

Spectacular Film Productions Dick Randall
5 și

Cu : Stuart Whitman, Radu Beligan, Tony Kendall, Jean Constantin, 
Gordon Mitchell. Mircea Diaconu, Paola Senatore, Ioana Drăgan, Gheor
ghe Dinică, Woody Strode, Florin Piersic. William Berger, Valentin Pli- 
tăreanu, Roberto Messina. Mihai Vasile Boghitd. Constantin Dinulescu ?i 
Ray Milland.

Scenariul : Ioan Grigorescu ; regia : Mircea Drăgan ; imaginea : George 
Cristea ; muzica : Gino Peguri ; cintecele : Ion Cristinoiu ; decoruri : 
Mihai Beciu ; costume : Nicolae Edulescu ; coloana sonoră : ing. Camil 
Silviu, ing. Bogdan Cavadia ; montajul : Lucia Anton.

Film realizat in ' studiourile Centrului de producție cinematografică 
„București".

I

în Întreaga noastră viată economi- 
co-socială, calitatea— sub toate as
pectele sale — este elementul care 
definește cel mai cuprinzător și mai 
exact eficiența muncii. Pe plan 
individual, ea este o oglindă fi
delă a hărniciei și priceperii o- 
mulul, a calităților lui profe
sionale și civice și, in primul rind, 
a simțului datoriei. în sectorul servi
ciilor publice, 
stante pentru 
materiale, pentru diversificarea pres
tațiilor trebuie să fie însoțite, in 
mod deosebit, de un efort perma
nent din partea lucrătorilor, a orga
nizatorilor de servicii, pentru ca în
treaga activitate 
a unităților să fie 
efectiv in folosul 
cetățenilor, să 
răspundă superior 
cerințelor publi
cului. Grija și 
preocuparea pen
tru 
rea 
publice, pentru o 
calitate superioa
ră fac parte in
tegrantă din pro
gramul societății 
noastre de creș
tere a standardu
lui de viață al 
oamenilor, de ri
dicare a calității 
vieții lor.

în rîndurile ce 
urmează nu vom 
stărui asupra re
lației nemijlocite 
care există între ___
eficiență in general, ei vom încerca 
să reliefăm ce consecințe au caren
țele existente în organizarea și con
trolul activității intr-un sector im
portant ăl serviciilor publice, anume 
reparațiile de locuințe.

...Deunăzi, soții Nichiciuc. cu do
miciliul in str. Cihoski nr. 11. ne-au 
invitat la ei acasă să stăm de vorbă 
despre activitatea grupului de șantie
re nr. 3 al întreprinderii de construc
ții, reparații și administrație locativă 
din sectorul 1 — „Herăstrău", din Ca
pitală. Redus la cîteva cuvinte, dialo
gul s-a rezumat la următoarea obiec
ție făcută de cetățeni: cu cîteva zile în 
urmă (4 sau 5), cîțiva meseriași au ve
nit cu tablă și burlane, cu alte materia
le și scule să repare acoperișul blocu
lui. „Normal, a zis soțul, că începuse 
să se infiltreze apa în pereți. Anor
mal, a continuat el, e faptul că me
seriașii au venit, au văzut, au plecat 
și nu s-au mai întors".

Zece minute mai tirziu ne aflam în 
biroul tehnicianului principal de la 
grupul de șantiere nr. 3. tovarășa 
Ileana Milea. pe care am rugat-o să 
ne dicteze din graficul zilnic modul 
în care sint răspînditi oamenii 
sector, ciți sint și la ce adrese.

— Păi. zice tehnicianul principal, 
opt zidari și cu șeful nouă sînt pe 
Arghezi nr. 28, Ilie Dobre, cu doi oa-

preocupările con- 
dezvoltarea bazei

perfecționa- 
serviciilor

Nuferilor. 
"\oameni
' m<

Constantin 
e la atelier,

meni, e pe 
Amihăiesi cu 5\oameni
Gheorghe Parfene cu trei oameni « 
pe strada Cihoski nr. 11...

— Deci, am întrebat, pe Cihoski nr. 
11 sînt 4 meșteri ?

— Da. au plecat acolo azi de dimi
neață. De citeva zile se duc mereu 
acolo. Au o lucrare.

Am ieșit in stradă nedumeriți 1 
Deci. 4 tinichigii sînt pontați zilnic, 
sint plătiți ca să lucreze la acoperi
șul imobilului de pe str. Cihoski, iar 
ei nici măcar n-au trecut pe-acolo. 
Cine răspunde de activitatea echioe- 
ior de meseriași care repară imobile
le statului ? Maiștrii. Ne interesăm

din
Hunedoara, inAnsamblul dubașilor din Dobra, 

vizitâ la Muzeul satului
județul

București
Foto : Gh, Vințilă

festival fiind 
fundamentală 
mișcări 
tori.

Este cunoscut 
iar întrecerile de la faza de 
masă a festivalului au de
monstrat cu prisosință a- 
ceasta — că formația cea 
mai mobilă, aflată la inde- 
mina oricărei unități sau 
instituții, este brigada artis
tică. Ea comportă 
organizatorice 
accesibile, iar 
tele artistice 
rează conferă 
eficiență educativă 
măsură pe care nu o pot 
realiza alte genuri artistice. 
Se impune deci o mai mare 
preocupare pentru continua 
perfecționare a calităților 
interpretative ale brigăzi
lor. în paralel cu îmbună
tățirea textelor, cu ancora
rea acestora în problemati
ca cea mai actuală a colec
tivelor de muncă, a frâ- 
«aintărilor cetățenilor. .Po
sibilitățile sint multiple,. O 
experiență întreprinsă la 
Șantierul naval Oltenița a 
arătat că o brigadă artistică 
poate fi, cu mult succes, 
alcătuită doar din doi 
membri.

Mai greu se realizează 
acele formații care pretind 
un număr mai mare de 
membri, precum și îndru
mători calificați, cum este 
cazul corurilor, al fanfare
lor, echipelor de teatru 
pentru spectacole mai man, 
cu piese pretențioase ca 
distribuție și cerințe artis
tice. Pe linia corurilor 
există vechi și prestigioase 
tradiții : ele trebuie păstra
te și consolidate. Consoli
darea nu se poate face însă

faptul —

forme 
variate și 

prin elemen- 
cu care ope- 
spectacoleior 

într-o

decit pe teren fertil. Acolo 
unde sînt condiții reale, 
prin aceasta ințelegind atit 
posibilitatea de a selecționa 
elemente cu aptitudini și 
pasiune, și — acesta este 
elementul hotărîtor — unde 
există dirijor. Din cîte s-a 
putut observa, se pare că 
numărul dirijorilor eptu” 
ziaști s-a 
iar 
in 
din 
sori_ ___
tre aceștia li se pare chiar 
anormal să participe fie 
măcar ca interpreți în cor. 
Poate că n-ar fi rău, avîn- 
du-se in vedere volumul de 
muncă. posibilitățile de 
desfășurare, ca problema 
corurilor să fie privită din- 
tr-un unghi aparte. Decît 
mai multe coruri de nivel 
mediu, pe aceeași zonă, 
mai bine cîteva care să 
grupeze elemente dornice 
de muncă și afirmare, iar 
acestora să Ie fie sporită 
atit aria de activitate, cit 
și viabilitatea.

într-un mod similar ar 
putea fi privită constituirea 
fanfarelor. O fanfară pre
supune investiții materiale 
importante, costul instru
mentelor unei asemenea 
formații ridicîndu-se 
100 000 lei. în caz 
ricit. în anumite zone 
mația apare în public 
citeva ori pe an, cu prile
jul zilelor festive. O inves
tiție in această direcție ni 
se pare nejustificată în ra
port cu un asemenea rezul
tat, mai ales că în zona de 
cimpie a țării fanfara nu 
are o tradiție pe care să se 
sprijine formația nou creată.

■ Unele aspecte intilnite in 
concurs au relevat necesi
tatea clarificării punctelor 
de vedere și în ceea ce pri
vește montajul literar-mu- 
zical (eventual coregrafic), 
ca și asupra a ceea ce se 
numește seară de poezie 
sau spectacol de poezie. 
Unii pledează pentru mon
tajul literar-muzical, lu
crare scrisă de un singur 
autor, pe o temă precisă, 
care să reflecte, în cea mai, 
mare măsură, realizările, 
frămîntările, preocupările, 
perspectivele unității, locu
lui unde își desfășoară ac
tivitatea colectivul de rea
lizatori ai montajului. Prac
tica — tot mai frecventă — 
de a se lua din poeziile 
diferiților autori strofe, sau 
chiar numai cîteva versuri 
și a le pune cap la cap, cu 
Sau fără legătură, naște 
produse hibride, neemoțio- 
napte, fără sevă. Pe de altă 
parte, fragment.’nd poeziile, 
deseori se ajunge la stri
carea acestora.

Poț fi formulate concluzii 
tinzînd la o și mai fructu
oasă activitate în ceea ce 
privește formațiile de dan
suri, teatrul de amatori. 

Însemnărilor de 
constă insă intr-o 
de ansamblu — 
nici nu ar putea 
— ei în a puncta

.1 ; a cam împuținat, 
profesorii de muzică, 

general tineri — sînt, 
păcate numai... profe- 
de muzică. Unora din-

la 
fe- 

for- 
de

Scopul 
față nu 
analiză 
ceea ce 
realiza 
doar cîteva idei degajate la 
prima confruntare din fes
tival. încheiată cu promo
varea 
etapa superioară, cea jude
țeană.

celor mai buni în

loach im JUGANARU

dinea. seriozitatea muncii lipsesc 
uneori cu desâvirșire. Dar iată foto
grafia faptelor :

Str. Eremia Grigorescu nr. 26. Din 
patru caloriferiști, unul era plecat. 
„Unde ?“ — am întrebat. „Nu știm, că 
cel plecat e chiar șeful“ — ni s-a 
răspuns. Altul, din cei 4. era îmbră
cat „civil" și (la ora 12) se pregătea 
să plece și el. „Unde?" „Păi. zice el 
trosnindu-și degetele, pe aici, pe la 
policlinică". învoire, bilet de voie ? 
De unde, dacă însuși șeful era 
plecat!

Str. Nicolae Iorga nr. 32. Aici tre
buia să găsim 7 oameni, dar la nu
mărătoare au ieșit... 2. Am aflat unde

Str. Dorobanți nr. 10. Patru calori- 
feriști trebuiau să fie la lucru și nu 
erau decît trei. Lipsea chiar șeful 
echipei.

Ne oprim aici cu exemplificările 
din spirit de economie pentru hirtie 
și pentru că lucrurile s-au repetat în
tocmai la majoritatea adreselor. Dar 
unde să fie meșterii, dacă la locul 
lor de muncă nu sînt ? Ne-am format 
o idee ajungînd într-un tîrziu și la 
imobilul nr. 28 de pe strada Marcel 
Andreescu. Și la acel imobil se fac 
reparații, iar grupul de șantiere nr. 3 
a fost deoșebit de darnic : opt oa
meni a repartizat acolo. Să meargă 
mai repede și mai bine treaba. Dar

CALITATEA SERVICIILOR PUBLICE—OGLINDA A CĂLIT AȚII MUNCII OAMENILOR

Pe șantiere 
de întreținere 
a locuințelor

• Un 
lucrări

calitatea muncii

stil de lucru care 
amînate cu lunile

ți

în

prilej dorința și, totodată, hotărîrea 
actualei conduceri de a pune capăt 
cu desâvirșire indisciplinei, de a im
prima o nouă atitudine în ’muncă 
tuturor lucrătorilor întreprinderii. Au 
fost elaborate în acest sens regu
lamente precise de ordine interioară 
și de funcționare a întreprinderii, au 
fost stabilite sarcini concrete pen
tru fiecare lucrător în parte, intro- 
ducindu-se, totodată, un nou mod 
de control ierarhic operativ. Pentru 
a nu mai fi purtați cetățenii pe dru
muri a fost adoptat un nou sistem 
do evidentă și programare a comen
zilor. decizia asupra oportunității și 
posibilității executării lor nemairă- 

minind la latitu
dinea unui singur 
om. iar pentru a- 
sigurarea unor lu
crări de bună ca
litate a fost intro
dus un nou pro
cedeu de recepțio- 
nare a reparații
lor. din comisia 
de recepție făcînd 
parte în mod o- 
bligatoriu repre
zentantul asocia
ției de locatari, 
șeful centrului de 
administrație 
cativă. un 
prezentant 
I.C.R.A.L. în 
dispecerii și
matorii de la gru
purile de șantie- 

prin sondaj, la lu- 
Tot pentru o îm-

Cînd maistrul spune,
iar lucrătorul dispune

necesită reparații capitale • Meșteri cu „program de voie“ 
-'-J „pontat" și au plecat • Ce controlează șeful 

dispare primul
• Au
cînd... de la lucru ?

și
de echipă

lo- 
re- 
al 

plus, 
nor-

cine e maistrul celor 4 tinichigii în 
cauză și aflăm că se numește Ion 
Hagiu și că e pe teren. Pe 20 de 
străzi l-am căutat și, în fine, l-am 
găsit in str. Eremia Grigorescu.

— Cine lucrează pe str. Cihoski nr. 
11 ? — s-a mirat el de întrebare. Păi 
cine să lucreze ? 4 meșteri. Sint acolo 
de 4 zile. Sau, a bătut el fără veste 
in retragere, poate că nu sint. poate 
că sînt în altă parte și) pe urmă se 
duc acolo.

Așa ne-au spus, cum ați citit, tehni
cianul principal al grupului de șan
tiere și meșterul, adică oamenii care 
ar trebui să cunoască fiecare miș
care a meseriașilor de pe raza lor de 
activitate. Iată faptul care ne-a deter
minat să batem cu pasul alte 20 de 
străzi și să căutăm, la adresele indi
cate de tov. Ileaha Milea. ceilalți me
seriași ai grupului nr. 3. Operația s-a 
desfășurat 2 zile la rînd, de la înce
perea și pină la terminarea zilei de 
muncă.

Spre regretul nostru — și. sperăm, și 
al conducerii grupului de șantiere care 
lucrează cu publicul, al actualei con
duceri a I.C.R.A.L. „Herăstrău" —dis
ciplina la punctele de lucru este o 
floare rară, absențele „temporare" se 
țin lanț, fiecare punct de lucru este 
practic o sursă de poluare a străzii, 
iar vizitele de control ale maiștrilor 
se Iasă așteptate. Punctualitatea, or-

echipei : 2era grosul 
acasă la ei ?) și trei la 
Amzei).

Str. Povernei nr. 10. în loc de 4 
meșteri erau 3 (să nu se înțeleagă că 
oamenii aceștia lipsesc și de pe sta
tele de plată; ei dimineața vin la lu
cru. pontează, dar pe urmă, după ce 
bat acolo un cui, două, pleacă). 
„Cînd va fi gata lucrarea începută de 
dv. ?“ — l-am întrebat pe instalato
rul D. Cristea, prezent la fata locu
lui. „Habar n-am — a răspuns el su
părat. Nu ni s-au adus de la maga
zie nici chiuvete, nici țevi cotite".

Str. Profesor Bogdan nr. 9. Aici 
lucrează, după părerea șefilor de la 
grup (care. în loc să controleze acti
vitatea oamenilor din subordine, to
cesc pragurile directorilor I.C.R.A.L.- 
ului). nouă meșteri mari și cu șeful 
zece, căre-i și întrece cînd e vorba 
șă plece hai-hui prin oraș. Dar acum 
oare lucrează ? Intrăm în curte, dăm 
ocol clădirii, intrăm pe holuri. Li
niște ca iarna în pădure. O locatară 
din imobil, tov. H. Bezeu. lămurește 
lucrurile : ...Nu-i mai căutați. Simbă- 
tă (19.11 — n.n.) n-au venit deloc, iar 
azi au trecut pe-aici de dimineață. 
Unde sînt, de ce au plecat ? Nu 
știm".

Str. Ilie Pintilie nr. 50 A. Patru zi
dari trebuiau să fie la lucru și erau 
numai trei.

acasă 
piață

toare 
(Piața

cînd am ajuns la imobilul cu pricina, 
nu opt oameni am găsit „la lucru", 
ci 11. Făcuseră in curte o masă 
mare, cu vin și cu mincare. Din te 
miri ce motive, casa lui Cristea Ște
fan de la I.A.P.L. „Central" ii atră
sese cum le atrag pe albine flo
rile...

Raidul nostru pe microșantierele 
de reparații organizate la imobilele 
populației de grupul nr. 3 a luat 
sfirșit și iată-ne ajunși de unde am 
plecat : sediul acestei 
pus șefului grupului de șantiere și 
adjunctului acestuia i 
trebare : cîte puncte 
controlat azi ? Șeful . 
Adjunctul : „Nici unul". ____
nuat : dar ieri ? Șeful : „Unul". Ad
junctul : „Nici unul".

După părerea noastră, tocmai în 
aceste răspunsuri se află esența ex
plicației tărăgănării lucrărilor de re
parații contractate de I.C.R.A.L. cu 
cetățenii, restantelor mari la îndepli
nirea planului, câre se întind pe luni 
și pe ani. calității slabe a unor re
parații, dezordinii existente la unele 
puncte de lucru.

în final am avut o discuție . cu 
noua conducere a întreprinderii 
I.C.R.A.L. „Herăstrău", la care au 
participat directorul. directorul 
adjunct, inginerul-șef și noul secre
tar de partid. Am reținut cu acest

unități. Am

o singură în
de lucru ați 

I : „Nici unul".
Am conti-

re fac controale, 
crările executate. . .
bunătățire a calității servirii popu
lației, pentru respectarea termenelor 
de execuție a lucrărilor a fost revă
zut frontul de lucru, programîn- 
du-se un niumăr de comenzi co
respunzător capacității reale de lucru 
a întreprinderii. Lucrările restante 
din anii trecuți au fost reprogramate. 
astfel ca pină la sfîrșitul semestru
lui I a.c. ele să fie lichidate.

Din discuția avută am reținut și o 
serie de măsuri disciplinare luate îm
potriva unor cadre de conducere din 
centrele și grupurile de lucru ale 
I.C.R.A.L., a unor maiștri și șefi de 
echipă — sancționați sau scoși din 
funcție.

...Toate aceste măsuri dovedesc de
sigur nu numai intenția, ci și hotă- 
rirea actualei conduceri a întreorin- 
derii I.C.R.A.L. „Herăstrău" de * 
redresa situația. Se pare însă că. cel 
puțin deocamdată, rezultatele scon
tate nu se fac încă vizibile, semn că 
vechile obiceiuri, indisciplina mese
riașilor se mai opun intenției 
conduceri 
răm însă 
lăsa mult

noii 
de a face ordine. Să spe- 
că revirimentul nu se v» 

timp așteptat.
Gheorghe G.RAURB 
Mihai IONESCU
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PE ȘANTIERE, TIMPUL E PRIELNIC UNUI RITM INTENS DE MUNCĂ 
PENTRU RECUPERAREA GRABNICĂ A RESTANȚELOR

Cronica zilei

CE PRODUC ACESTE UTILAJE 
...CÎND STAU ?

Conducătorii lucrărilor de pe șantierul noilor capacități de 
producție de la „Danubiana" nu ne-au dat un răspuns la fața 
locului pentru simplul motiv că nu se aflau acolo, ci într-o 

ședință și se pregăteau să meargă la alta
Din capul locului, o vom spune 

deschis : răspunsul la întrebarea 
din titlul fotoreportajului nostru 
este nesatlsfâc&tor. Datorită toleră
rii unor serioase neajunsuri orga
nizatorice, mijloacele tehnice de 
care dispun constructorii — maca
rale, buldozere, excavatoare, bas
culante ș.a. — sînt folosite sub ca
pacitate, cu randament scăzut. Ima
ginile de mai jos — surprinse la 
hala de fabricație principală, în 
urmă cu cîteva zile — vorbesc de 
la sine.

— Constructorul a scăzut inexpli
cabil ritmul de execuție în cursul 
acestui an, ne spune ing. Lucian 
Moțiu, director general adjunct al 
Întreprinderii beneficiare. La toate 
cele patru capacități aflate in con
strucție dispune de tot ce-i tre
buie, mă refer la proiecte de exe
cuție și materiale de construcții, ca 
să acționeze pe fronturi largi. în 
ritm susținut. Cu toate acestea, în 
ianuarie și februarie a acumulat 
restanțe serioase din cauză că nu

și-a concentrat forțe suficiente și 
nu a asigurat organizarea judicioa
să ă muncii la aceste lucrări. T-a 
centrala termoelectrică, de pildă, 
întîrzierile sint de aproape 45 de 
zile.

Iar forțele pe care le are nu le 
folosește corespunzător. Pe șantier 
există destui oameni șl numeroase 
utilaje de construcții, dar numai o 
parte lucrează rodnic, cu spor. 
Mulți sint ocupați cu repararea 
mașinilor, cu alimentarea lor, dar 
pe seama timpului cînd ele trebuiau 
să funcționeze din plin.

In alte puncte de lucru sînt aș
teptate să sosească prefabricatele. 
Urmează să fie aduse cu trailere 
tocmai de. la secția de producție 
secundară. Și tot în timpul afectat 
programului de lucru ! Un „gol“ de 
activitate deci, care scoate la 
iveală ..golurile** și mai mari exis
tente in organizarea rațională, in 
flux tehnologic a lucrărilor.

Imaginile surprinse de aparatul 
fotografic demonstrează, fără pu

tință de tăgadă, că pe șantierul 
noilor capacități de Ia „Danubiana** 
se muncește relaxat, deși s-au a- 
cumulat serioase restanțe in înde
plinirea planului de investiții.

Acum, cînd timpul este prielnic 
pentru a se lucra în ritm intens, ce 
se mai așteaptă ? Este greu de 
înțeles. Fapt este că — după cum 
merg lucrurile pe șantier — con
structorul nu se arată îngrijorat. 
Nu-1 neliniștește nici modul neco
respunzător cum sînt utilizate mij
loacele tehnice ale statului.

Un alt aspect : beneficiarul con
sideră că pentru accelerarea ritmu
lui de execuție, constructorul tre
buie să-și sporească efectivele de 
muncitori și de utilaje. Punct de 
vedere neîmpărtășit insă, deoarece 
în ziua investigațiilor noastre o 
echipă formată de 13 fierari-beto- 
niști, precum și 3 sudori erau deta
șați pe alte șantiere. în acest caz 
se mai poate vorbi despre lipsa 
forței de muncă pe acest șantier 
important din București ?

Cu prilejul Zilei naționale a Rega
tului Maroc, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Româ
nia, George Macovescu, a transmis 
o telegramă de felicitare ministrului 
de stat însărcinat cu afacerile ex
terne al acestei țări. Ahmed Laraki.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Rega

tului Maroc, Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea a 
organizat, miercuri după-amiază, o 
manifestare culturală.

Au participat reprezentanți al 
I.R.R.C.S., Ligii române de prietenie 
cu popoarele din Asia și Africa, Mi
nisterului Afacerilor Externe, Consi
liului Culturii și Educației Socialiste, 
personalități ale vieții noastre cul- 
tural-artistice, studenți marocani 
care învață în tara noastră, un nu
meros public.

Au fost de față Abdelall Serraj, 
Însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
acestei țări la București, și membri 
ai ambasadei

★
Cu ocazia celei de-a 99-a aniver

sări a eliberării Bulgariei de sub ju
gul otoman, ambasadorul Republicii 
Populare Bulgaria la București, Pe- 
tăr Danailov Hristov, a oferit 
miercuri seara, un cocteil. Au luat 
parte activiști de partid, reprezen
tanți ai conducerii Ministerului Afa
cerilor Externe, generali și ofițeri 
superiori, alte persoane oficiale. Au 
participat șefi de misiuni diplomatice 
acreditați în țara noastră, alți mem
bri ai corpului diplomatic.

★
Miercuri au luat sflrșit In Capi

tală lucrările unei sesiuni științifice 
jubiliare, cu ocazia împlinirii a 50 
de ani de existență a Institutului de 
igienă și sănătate publică. Au parti
cipat membri ai conducerii Mi
nisterului Sănătății. Academiei de 
științe medicale, Uniunii societăților 
de științe medicale, cadre didactice 
universitare, medici. îgieniști și cer
cetători din toată țara.

Lucrările reuniunii internaționale privind posibilitatea 
creării unei Bănci europene de date culturale

Miercuri dimineață, la sediul Cen
trului european al UNESCO pentru 
invățămint superior — CEPES — din 
București, au început lucrările unei 
reuniuni internaționale privind posi
bilitatea creării unei Bănci europene 
de date culturale.

La reuniune, care este organizată 
de UNESCO și Comisia națională 
pentru UNESCO a Republicii Socia
liste România, participă specialiști 
din Austria, Belgia. Marea Britanie, 
Finlanda. Franța. R. D. Germană, 
Grecia, Iugoslavia. Polonia, Româ
nia, Norvegia, Ungaria și U.R.S.S.

La ședința de deschidere au luat 
cuvin tul prof. Jean Livescu, președin

tele Comisiei naționale române pen
tru UNESCO, G. de la Rochefoucauld, 
reprezentanta directorului general al 
UNESCO, și Thomas Keller, direc
torul CEPES. Vorbitorii au subliniat 
însemnătatea proiectului privind în
ființarea unei Bănci europene de 
date culturale pentru dezvoltarea și 
diversificarea schimbului de infor
mații în domeniul culturii, al politi
cii culturale, ca o contribuție impor
tantă la cauza Înțelegerii, securității 
și destinderii pe continent.

tn prima ședință de lucru, prof, dr. 
Virgil Cândea a fost ales președinte 
al reuniunii.

(Agerpres)
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PROGRAMUL I

18,SO Telex
16.35 Curs de limba rusă 
17,OS Teleșcoală
17,33 Pentru timpul dv. liber... vi re

comandăm
17,55 Secvențe marocane
18,15 Mult e dulce... Un eveniment cul- 
' tural : „Limba română" (I). de 

Sextll Pușcariu, într-o nouă edi
ție18.35 La izvoarele cînteculul. Cînteea 
oltenești cu Maria Ciobanu, clnte- 
ce de pe Someș cu Mia Dan, me
lodii ilfovene cu Mihai Oprea

19,05 „Dacă Iubești pămlntul pe care 
te-ai născut". Reportaj filmat la 
C.A.P. Comișani — Dîmbovița,

19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 Ora tineretului
20.20 Seară de teatru 1 „Năpasta” de 

I, L. Caragiale
22,00 Atelier de creație literar-artlstlcă
22.20 Telejurnal
22.30 închiderea ^programului

PROGRAMUL II
19,50 Concertul orchestrei simfonice a 

Radiotelevlzlunii
21,15 Un fapt văzut de aproape. Repor

taj TV
21,35 Telex
21,40 Documentar științific. Razele X
22,05 Clnteee de petrecere
22,25 închiderea programului
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DIVERS
Primăvara 
se numără
mieii

cA 
iar

1
I
I
I
I

Lucrările de săpături și de transport al pâmintulul se pot realiza In flux continuu, dar întrucît excava
toarele nu funcționează, autobasculantele... se odihnesc

ADAS
amortizare a 
viață 
1977 
combinații

O vorbă înțeleaptă spune 
toamna se numără bobocii, 
primăvara — mieii. Acum, deși 
filele calendarului arată primă
vară, vremea s-a răcit brusc, a- 
ducindu-și parcă aminte că nu 
prea a fost iarnă. Cu toate aces
tea, gospodarul Peter Sandor 
din localitatea Simonești, ju
dețul Harghita, a început să-și 
numere mieii. Mai ales cei pro- 
veniți de la o oiță năzdrăva
nă, despre care s-a dus vestea 
in satele din jur. pentru că in 
fiecare primăvară rezervă tot 
alte surprize. Pentru primăvara 
’11 a pregătit un adevărat 
cord : 5 (cinci) miei, unul 
frumos de cît altul. Toți 
sint sănătoși tun si abia așteap
tă să zburde la iarbă verde. Ca 
mieii !

ra
mai 

cinci
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De la
La tragerea de 

asigurărilor pe 
luna februarie 
următoarele opt 
litere :

I) Z.T.E. î 2) 
N.S.D. ; 4)
T.U.M. ; “ ‘
H.R.V. }

Toți asigurații cărora le-au 
ieșit una sau mai 
aceste combinații de 
6crise în polițele lor 
să se adreseze 
A.D.A.S. pentru a 11 
drepturile cuvenite.

Pentru a participa 
mătoarele trageri . 1 
amortizare este necesar ca 
gurații să achite primele 
asigurare Ia termenele stabilite.

pentru 
au ieșit 

de

D.Q.U.
I.F.P. J

6) N.R.G. j
8) Q.V.M.

1 3)
5)
7)

multe din 
litere in- 

urmează 
unităților 
se stabili

i și la 
lunare

ur- 
de 

asi
de

Timpul probabil pentru zilele de 4, 
5, 6 martie. In țară : Vremea va conti
nua să se încălzească, mai ales în ves
tul țării. Cerul va fi variabil, cu înno- 
rări mai accentuate în nord, unde vor 
cădea precipitații locale, mai ales sub 
formă de ploaie. în rest, ploi slabe izo

late. Vîntul va sufla slab, pînă la po
trivit din sectorul vestic, iar la munte 
și în nordul țării va avea intensificări 
pînă la 40—50 km pe oră. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între mi
nus 5 și plus 3 grade, local mai cobo- 
rîțe în prima noapte în Moldova, iar 
ceie maxime între 3 și 13 grade, izolat 
mai ridicate în sud-vestul țării. în 
București : Vremea va continua să se 
încălzească. Cerul va fi temporar no- 
ros, favorabil ploii slabe. Vînt slab, 
pînă la moderat din sectorul vestic.

0 nouă tragere extraordinară la Pronoexpres
Noua tragere extraordinară 

Pronoexpres, organizată de A.S. 
Loto Pronosport la 6 martie 1977, 
asigură cîștiguri constînd în 
autoturisme : „Dacia 1 300“ și 
„Skoda Ș 100“ , excursii în 
U.R.S.S., ’ Bulgaria — Grecia, 
R. D. Germană, Paris — Valea 
Loirei și Turcia, precum și nu
meroase cîștiguri în bani de va
lori variabile și fixe. Șansele 
participanților cresc deoarece 
contravaloarea cîștigurilor de la 
faza a IlI-a se suportă din fon
dul special al sistemului Prono

expres. Menționăm că la această 
tragere se atribuie premii fixe 
în bani și pentru 3 numere câș
tigătoare la fiecare din cele 10 
extrageri efectuate.

La cele 10 extrageri, reparti
zate pe 3 faze, se extrag în to
tal 50 numere cîștigâtoare. Bi
letele de 15 lei varianta simplă 
participă la toate cele 10 extra
geri. Agențiile Loto-Pronosport 
oferă participanților care doresc 
să afle și alte amănunte pros
pecte ale acestei trageri ex
traordinare Pronoexpres.
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S-a
întîmplat 
de Mărțișor9 9

tntimplat in ziua de 1 
la Filiala C.E.C. a secto- 
de pe Calea Victoriei 13

S-a 
martie, 
rului 6, 
din Capitală. Depunătoarea Ga
briela S. venise, ca și alții dina
intea ei. să i se înscrie in libre
tul de economii dobinda ce i se 
cuvenea pe anul trecut. La' cîte
va clipe după ce i-a dat libre
tul lucrătoarei de la ghișeu, de
punătoarea s-a pomenit felici
tată.

— Cind doriți să vă ridicați 
autoturismul ?

—. Care autoturism 1
— „Dacia-1300“. pe care 

ciștigat-o la o tragere la 
din anul trecut...

Femeii nu-i venea să creadă. 
Si totuși...

— După ce ați ciștigat mași
na. ați fost invitată. în scris, să 
veniți s-o ridicați, dar nu mai 
locuiați la același domiciliu. Așa 
că, poftiți formele.

Așa mărțișor, mai da.

ați 
sorți

I
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La ora 9, excavatorul s-a oprit deoarece nu mal avea combustibil. Alimentarea lui a durat 45 de 
minute. O pauzâ neprevâzutâ (dar care trebuia evitatâ I) in desfășurarea lucrărilor I
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întreceri de masă pentru tineretul școlar

Aici lucrurile sint mai pimple: macaragiul 
plecase și n-am avut pe cine întreba de ce 

utilajul stâtea de mai bine de un ceas

O altâ macara era doar simplâ piesâ de decor 
pe șantier: se defectase

ARAD. — Vremea însorită a ofe
rit condiții bune- • desfășurării 
competiției „Crosul Mărțișorului**. 
Fiind rezervat în exclusivitate e- 
levilor din liceele și școlile ge
nerale din municipiul de pe Mu
reș, crosul s-a bucurat de o de
osebită participare: peste 4 700 de 
tineri și tinere s-au aliniat la startul 
întrecerilor. Firește că prin partici
parea efectivă la alergări au avut 
de ciștigat pentru sănătatea lor toți 
concurenții, dar pe foaia de concurs 
primele locuri, pe categorii și ani 
de studii, au fost ocupate, tn ordine, 
după cum urmează : la fete — Doina 
Ștefan (liceul pedagogic), Elena 
Avram (liceul industrial nr. 7), 
Viorica Mănăstireanu (liceul „30 De
cembrie"), Elisabeta Hoffmann (li
ceul de alimentație publică), iar la 
băieți — Ștefan Peptenar (liceul 
economic), Mihai Văsuică (liceul in
dustria! nr. 3), Vasile Cincă (liceul 
industrial nr. 6) și Adalbert Santău 
(liceul industrial'nr. 5). (Constantin 
Simion). 1

VASLUI. — Pe aleile din împre
jurimile Parcului Copou din Vas
lui a avut loc un cros popular 
pe eare organizatorii (consiliul ju
dețean pentru educație fizică și 
sport, comitetul județean U.T.C, 
și inspectoratul școlar județean) l-au 
destinat școlarilor. La acest „Cros al 
Mărțișorului** au participat peste 800 
de elevi din școlile generale, școlile 
profesionale și liceele vasluiene. în
trecerile s-au desfășurat pe categorii 
de vîrstă, atît la fete, cît și la băieți. 
Iată-i și pe cîștigători : Sonia Ro- 
mașcu, Elena Chiriac. Carmen Popa, 
Daniela Pahoni, Maria Paveliuc și, 
respectiv, Mihai Bujoreanu, Eduard 
Andronache, Gheorghe Irimia și Ma
rinei Filaret. (Crăciun Lăluci).

CARAȘ-SEVERIN. — „Crosul Măr
țișorului" din județul Caraș-Severin 
a reunit la'start peste 3 500 de con- 
curenți. Competiția s-a desfășurat la 
Reșița în două etape, un concurs în 
noul cartier Lunca Bîrzavei, apoi 
altul în zona liceului real umanist 
nr. 2. De asemenea, la Oravița au 
participat la cros peste 1 000 de con- 
curenți, iar la Bocșa alți 1 000 de 
tineri. (Nicolae Cătană).

ALBA. — în orașul Abrud. în cadrul 
Celei de-a șaptea ediții a festivalului 
cultural-sportiv „Inimi fierbinți în 
țara de piatră** s-au desfășurat con
cursuri de handbal, șah, tenis de 
masă, volei și gimnastică ritmică, la 
care au luat parte tineri sportivi ai 
asociațiilor din liceele din Abrud, 
Cîmpeni, Zlatna și Baia de Arieș. 
întrecerile de handbal, volei și gim
nastică ritmică au fost cîștigate de 
echipele liceului „Horia, Cloșca și 
Crișan" din Abrud. La tenis de masă, 
concursul a fost Ciștigat de Elena 
Bucea (liceul din Cimpeni) și Dorin 
Brindușă (liceul din Abrud), iar la 
șah de Doina Narita (liceul din 
Abrud) și Gheorghe Neag (liceul din 
Cîmpeni). (Ștefan Dinică).

ARGEȘ. — Pe terenurile A.S. Dacia 
din Ștefănești, zilnic joacă tenis, 
handbal și' volei numeroși muncitori 
de la întreprinderea de autoturisme 
Pitești. Tot aici, terenul de fotbal al 
echipei „Dacia** este folosit și pen
tru inițierea în acest sport a zeci de 
copii ai muncitorilor întreprinderii, 
în cadrul unui centru de pregătire 
anume, pe stadion, în timpul liber, 
sub conducerea profesorului antrenor 
Constantin Proca de la școala profe
sională din Ștefănești, copiii se stră
duiesc să devină viitori fotbaliști 
pentru echipele din județ. (Gh. 
Cîrstea).

FOTBAL IN CUPELE 
EUROPENE

• Ieri, la Budapesta. într-un meci 
pentru sferturile de finală ale com
petiției de fotbal „Cupa Cupelor", 
M.T.K. Budapesta și S.V. Hamburg 
au făcut joc egal : 1—1 (0—0).

• Echipa poloneză Slask Wroclaw a 
terminat nedecis, 0—0, meciul dispu
tat pe teren propriu cu formația ita
liană A. C. Napoli.

• Echipa Levski-Spartak Sofia a în
vins cu scorul de 2—1 (2—0) forma
ția Atletico Madrid.

★
• Meciul dintre formațiile F. C. 

Magdeburg și Juventus Torino, con- 
tînd pentru sferturile de finală ala 
competiției de fotbal „Cupa U.E.F.A.", 
a fost ciștigat de oaspeți cu scorul de 
3-1 (1-1).

AUTOMOBILISM : 
„RALIUL ZĂPEZII"

Duminică se va da startul la Bra
șov in competiția automobilistică 
„Raliul zăpezii", care contează ca 
primă etapă a campionatului națio
nal din acest an. Traseul, in lungime 
de 530 km, avînd 13 controale orare 
și 9 probe speciale, este următorul : 
Rișnov—Piriul Rece — Predeal — 
Zizin — Brădet — Zămești — Sîm- 
băta de Sus — Hurez — Făgăraș — 
Piriul Rece — Rișnov — Valea 
Cheia — Poiana Brașov cu sosirea 
în fața Universității din Brașov, in 
jurul orei 13,50.

Care este punctul de vedere al conducerii Trustului de construcții In
dustriale din București față de această situație ? Și, mai ales, ce măsuri in
tenționează să ia pentru înlăturarea ei fără întîrziere ? cristian antonescu 

Foto : Eugen Dichiseann

cinema
• Cuibul salamandrelor: PATRIA
— 9: 11,15: 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
BUCUREȘTI — 8.45; 11; 13,15; 16; 
18,15: 20.30, FAVORIT — 9,15; 11.30; 
13,45: 16; 18.15; 20,30. PALATUL
SPORTURILOR ȘI CULTURII — 
17,15.
• Zbuciumata lună septembrie : 
CENTRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30.
• Lumea citcului : SALA PALA
TULUI — 17; 20,15. SCALA — 9.30; 
13: 16,15; 19.30, FESTIVAL — 8.45; 
11,30; 14.15; 17,15; 20.
• Răscoala : CAPITOL — 9,15;
11,30; 13,45; 18,15; 20,30.

• Pe aripile vintului : LUCEAFĂ
RUL — 8,30; 12,15; 16,15: 20.
• Un suris, o palmă, un sărut i 
MODERN — 9; 11,15; 13.30; 16; 
18,15; 20,30, EFORIE - 8,30; 10,30; 
12.30: 14.30; 20. •
• Ultima noapte a singurătății :
TIMPURI NOI — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
• Africa Express : VICTORIA — 
9,15; 11,30; 13,45: 16: 18.15: 20.30, 
LIRA — 10; 12,30; 15.30; 18; 20,15.
• Accident : FEROVIAR — 9;
11.15; 13,30; 16; 18,15; 20.30, MIO
RIȚA — 9: 11,15; 13,30: 15,45: 18; 
20,15, FLAMURA — 11,15; 13,30;
15,45: 18: 20.15.
• Poveștile piticului Bimbo : 
FLAMURA — 9.
• Din nou... Disney : DOINA — 
9,30: 11; 12,30: 16,30: 18.
• Vaporul alb : DOINA — 14;
19,30.

• Solitarul de la Fortul Hum
boldt : EXCELSIOR — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30, VOLGA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 13; 20.15. GLO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 15.45: 18;
20,15.
• învingătorul : BUZEȘTI — 9;
11.15; 13,30; 16; 18,15: 20.15, GIU- 
LEȘTI — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
d Legenda șerifului din Tennessee: 
CASA FILMULUI — 10: 12: 14: 16, 
COSMOS — 13.45; 15,45: 18; 20.
d Maigret și afacerea Saint-Fiacre
— 9.45; 11.45. Manhattan — 14, Mi
zerabilii (ambele serii) — 16.15, Lia
— 20.30 : CINEMATECA.
• Cadavre de lux : GRIVIȚA — 
9: 11.15; 13.30; 15,45; 18: 20,15.
• Roșcovanul : BUCEGI — 15,30; 
17,45; 20, PACEA — 16: 18: 20.
• O vară cu un cowboy : DACIA
— 9; 11,15; 13.30; 15,45: 18; 20,15. 
MUNCA — 15.45; 18; 20,15.

„ISTORIA OFICIALĂ A JOCURILOR OLIMPICE" 

IN MEDALII
Ultima medalie a seriei o reprezintă

pe Nadia
Comitetul Olimpic Internațional 

a emis o serie de medalii comemo
rative sub titlul „Istoria oficială a 
Jocurilor Olimpice**, Seria este for
mată din 50 de medalii, fabricate 
fie din aur (24 carate), fie din ar
gint sau bronz.

După cum se relatează în „Re
vista olimpică" nr. 111, colecția 
cuprinde cele mai importante mo
mente din istoria olimpică, înce- 
pind cu Jocurile de la Atena din 
1896. Pe diferitele medalii sînt 
gravate figuri memorabile ale Jocu
rilor Olimpice. Printre acestea no
tăm medaliile reprezentînd sportivi

Comăneci
celebri — Paavo Nurmi, Johnny 
Weissmuller, Sonia Henie. Jesse 
Owens. Emil Zatopek. Bob Ri
chards. Toni Sailer, Laszlo Papp. 
Abebe Bikila, Dawn Fraser. Valeri 
Brumei, Jean-Claude Killy, Bob 
Beamon. Kip Keino, Mark Spitz. 
Olga Korbut-și Vasili Alexeiev,

Ultima medalie — a J.O. din 1978 
— o reprezintă, cităm din revista 
sus-menționată. pe : „Foarte tinăra 
Nadia Comăneci (România) consi
derată perfectă de către toți arbi- 
țrii-judecători de gimnastică la ul
timele Jocuri Olimpice".

În cîteva rînduri
• Proba de perechi din Cam

pionatele mondiale de patinaj artistic 
de la Tokio s-a încheiat cu victoria 
cuplului sovietic Irina Rodnina. 
Aleksandr Zaițev — 140,50 puncte, 
urmat de Vorobieva, Vlasov (U.R.S.S.) 
— 135,65 puncte. Gardner. Babilonia 
(S.U.A.) — 135,65 puncte. Cerkasova, 
Șamrai (U.R.S.S.) — 132,65 puncte, 
Mager, Bewersdorf (R.D.G.) — 131,67 
puncte, Spiglova. Spiegl (Cehoslova
cia) — 126,57 puncte.

• în campionatul mondial mascu
lin de handbal (grupa B). care se 
desfășoară în aceste zile în Austria, 
selecționata R. D. Germane a între
cut cu scorul de 21—13 (11—7) for
mația Olandei. Și în celelalte trei 
partide disputate, echipele favorite 
au terminat învingătoare : Ceho
slovacia — Franța 16—12 (10—4);
Suedia — Bulgaria 25—17 (15—8) ; 
Islanda — Spania 21—17 (11—9).

• în cunoscuta stațiune de spor
turi de iarnă poloneză Zakopane au 
început întrecerile „Dinamoviadei" la 
schi.

Printre învingătorii primei zile de 
concurs s-a numărat și sportivul ro
mân Ion Cavasi, clasat pe primul 
loc in proba de slalom uriaș, cu 
timpul de 1T2”92/1OO. In proba si
milară feminină victoria a revenit 
Danei Lopusna (Cehoslovacia) cro
nometrată in l’17”02/100. Schioarele 
românce Georgeta Băncilă și Daniela 
Uncrop au ocupat locurile 9 (cu 
l’21”99/100) și. respectiv. 13 (cu 1’28’’ 
90/100).

| Unde-i etica 
sportivă ?

Fetele din echipa de volei « 
asociației sportive „Mondiala" 
din Satu Mare, echipă care ac
tivează in divizia B a campiona
tului național, s-au prezentat in 
sala „Flacăra roșie" din Bupți- 
reșli pentru a susține meciul cu 
echipa „Electronica", Meciul se 
disputa conform programării 
oficiale, confirmată in prealabil 
de către Federația română de 
volei., Dar, la ora de începere 
a intilnirți. spre nedumerirea ge
nerală a celor prezenți. inclusiv 
a arbitrilor și oficialilor, pe te
ren au intrat doar fetele din 
Satu Mare, în timp ce bucureș- 
tencele stăteau pe la casele lor.

— Știți cit ne-a costat lipsa 
de corectitudine a colegelor din 
Capitală ? Vreo 6 000 de lei — ne 
spune Ernestin Varga, secreta
rul A.S. „Mondiala". Este ade
vărat că am ciștigat meciul 
prin neprezentarea echipei ad
verse, dar prețul plătit e prea 
mare.

intr-adevăr. Poate tl „prețu
iește" cineva cum se cuvine și, 
mai ales, cui i se cuvine.

Jocul de-a... 
„Salvarea"

Cind auzi tn miez de noapte 
mașina „Salvării" trecînd cu vi
teză pe stradă, te și gindești la 
năpasta care a căzut pe capul 
cuiva, ca și la energia oamenilor 
in alb, gata să intervină cît mal 
prompt la fiecare apel telefonic. 
Așa s-a întîmplat și în noaptea 
cînd Ghiran Ștef (din Șomcuta 
Mare — Maramureș) a chemat 
de urgență „Salvarea" la domi
ciliul său. La întrebarea : „Ce 
s-a întîmplat ?“, el a răspuns 
grăbit : „Am nevasta pe moar
te". Mașina „Salvării" a ajuns la 
Ghiran, dar aici... nici urmă de 
bolnav. Toată lumea chefuia.

— Uite de ce te-am chemat, 
șefiile I — i-a zis gazda șoferu
lui. Dacă ne duci cu mașina pînă 
în satul vecin. îți plătesc...

De plătit a fost pus să plă
tească Ștef amenda pentru alar
marea falsă a „Salvării".

Și cînd te gindești că la ora 
aceea din noapte s-ar fi putut 
întîmpla un caz realmente foar
te grav șl să fie nevoie de „Sal
vare"...
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Excursie
cu auto
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• Comisarul Piedone la Hong- 
Kong : UNIREA — 15,30; 17,45; 20.
• Nopți Și zile : DRUMUL SĂRII 
— 16; 19,15.
• întoarcerea „Panterei roz* : 
FERENTARI — 15,30; 18; 20.15.
• Haiducii lui Șaptecai : COTRO- 
CENI - 10; 12; 14; 16; 18: 20.
• Ultima jertfă : VIITORUL — 
15.30: 18: 20 FLOREASCA — 15,30; 
18: 20,15.
e Copil de suflet : MELODIA — 
9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30.
• Șatra : AURORA — 9; 11,15; 
13,30; 15.45: 18; 20,15. TOMIS — 9; 
11.15: 13.30: 16; 18,15; 20.30.
• Parada Chaplin : MOȘILOR — 
15,30; 18: 20,15 ARTA — 15,30; 
17,45; 20.
• Tufă de Veneția : POPULAR — 
15.45; 18; 20,15.

• Povestea dragostei ! PRO
GRESUL — 16; 18: 20.
• Povestea țarului Saltan : VI- 
TAN — 14,30; 16.
• Fire care se rup : VITAN — 
18; 20.
• întoarcerea marelui blond : 
FLACĂRA — 16; 18; 20.
• Pianul !n aer : RAHOVA — 16; 
18; 20.
• Magnolia Înflorește din nou : 
CRINGAȘI — 17.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Viața unei femei — 19,30,

(sala mică) : Părinții teribili —
19.30. (sala Atelier) : Capul — 17.
• Opera Română : Giselle — 19.
• Teatrul de operetă : Silvia —
19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu) : 
Ferma — 19,30, (sala Grădina Icoa
nei) : Interviu — 19.30.
• Teatrul de comedie : Preșul —
19.30.
• Teatrul Mic : Oamenii caverne
lor — 19.30.
• Teatru! ,,C. I. Nottara” (sala 
Magheru) : Singele — 19,30, (sala 
Studio) : Carambol — 19.
• Teatrul Ciulești : Cu oltencela 
nu-I de glumit — 19,30, (sala din 
Calea Victoriei) : Paharul cu apă 
— 19,30.

• Teatrul evreiesc de stat : Hai 
noroc și zeilig șor — 19.30.
• Teatrul satiric-muzical „c. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Deschis pen
tru renovare — 19,30. (sala Victo
ria) : E nemaipomenit — 19.30.
• Teatrul „I. Vasilescu" : Sicilia
na — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Pe-un picior de plai — 
19.30.
• Teatrul „Ion Creangă" : „13 + 1 
(o istorie cu Harap Alb)" — 17, 
Subiectul aparține tuturor — 19.30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toria) : Pisica de una singură — 
17, (sala Academiei) : De ce a 
furat zmeul mingea — 10.
• Studioul de teatru I.A.T.C. : 
Oedip salvat — 19.30.
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Igunoiera
într-una din nopțile trecute 

circula pe străzile municipiului 
Rm. Vîlcea autogunoiera cu nu
mărul 31—B—5917.

— Ia te uită — și-a zis un tre
cător îhtîrziat — bucureștenii 
ne-au trimis în dar o mașină să 
ne ajute la curățenia orașului.

Dar părerea trecătorului nu a 
coincis cu cea a echipajului de 
miliție care i-a făcut semn șo
ferului de pe autogunoieră să 
tragă pe dreapta. Și ce să, vezi ? 
Mașina riu venise să-i ajute pe 
vilceni la curățenie, ci se afla, 
pur și simplu, într-o excursie 
de... plăcere. La volan — șoferul 
Nicolae Buză, angajat al între
prinderii de salubritate Bucu
rești. care plecase 

cind au aflat mai 
s-au făcut f . „_ ______
hotărit să facă imediat... cură
țenie printre foile de parcurs 
ale tuturor mașinilor. în 
privește pe șoferul Buză, 
toate șansele să rămînă cu... 
zele umflate.

Rubricâ realizata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

„ . _____1 prin țară.
Sintem informați că în clipa _.-_j ... marii lui,

foc și pară și au

ce-1 
are 
bu-
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VIAȚA INTERNAȚIONALA
Pentru consolidarea independentei 

politice și economice a țărilor africane
Rezoluții adoptate la Sesiunea Consiliului Ministerial al Comisiei 

Economice O.N.U. pentru Africa
KINSHASA 2 (Agerpres). — Se

siunea Consiliului Ministerial al Co
misiei Economice O.N.U. pentru Afri
ca a adoptat mai multe rezoluții în 
care se subliniază hotărîrea statelor 
africane de a consolida independenta 
lor politică și economică și de a am
plifica rolul continentului african pe 
arena internațională. Delegații la 
lucrări au reafirmat, în intervențiile 
lor, suveranitatea și dreptul statelor 
africane de a-și exercita controlul 
deplin asupra resurselor lor naționale 
și activității economice. Calea spre 
realizarea unei adevărate indepen
dente economice — au arătat ei — 
rezidă în mobilizarea resurselor in
terne, ridicarea ritmului de indus
trializare. S-a subliniat importanța 
extinderii și consolidării colaborării 
interafricane, reprezentanții statelor 
africane independente pronunțîn- 
du-se in favoarea angajării. începînd 
de anul viitor, a unor negocieri cu

privire la încheierea de noi acorduri 
comerciale.

★
Exploatarea fluviului Niger figu

rează pe agenda celei de-a patra se
siuni a Consiliului ministerial al Co
misiei internaționale care funcționea
ză în acest scop. La actuala sesiune 
— care are loc la Lagos — reprezen
tanții statelor Benin, Camerun. Mali, 
Niger și Nigeria dezbat probleme 
legate de îndeplinirea planului pe 
cinci ani de dezvoltare a regiunii ba
zinului marelui fluviu african. în ca
drul lucrărilor, comisarul federal pen
tru resursele de apă al Nigeriei, 
Ibrahim Yakubu AI-Hadj, a subliniat 
că utilizarea rațională a terenurilor 
agricole și a resurselor de apă din 
această zonă a continentului are o 
mare însemnătate în lupta împotriva 
secetei, constituind o» manifestare 
concretă a colaborării reciproc avan
tajoase dintre țările Africii.

ORIENTUL MIJLOCIU
® Declarațiile secretarului general al O.N.U. ® Demersul 
Libanului privind participarea sa la Conferința pentru pace 

de la Geneva

într-o conferință de presă desfă
șurată la Națiunile Unite, secretarul 
general al O.N.U., Kurt Waldheim, 
a apreciat că există șanse reale pri
vind convocarea Conferinței de la 
Geneva pentru pace în Orientul Mij
lociu in a doua jumătate a acestui 
an. El a subliniat însă că debutul 
lucrărilor conferinței nu va însemna 
decît începutul unui lung proces pe 
calea soluționării conflictului din 
zonă. Vor fi, totuși, necesare cîteva 
luni pentru a clarifica atît chestiu
nile de procedură, cit și problemele 
de fond ale situației din regiune, a 
adăugat el, menționind că trebuie 
continuate eforturi susținute în 
această direcție, in special pe cale 
diplomatică.

Evocînd întîlnirea pe care a avut-o 
la Damasc. în cadrul recentului 
turneu în zonă, cu Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei, Kurt Waldheim a precizat că 
a fost realizată o examinare aprofun
dată a diverselor perspective de so
luționare a conflictului din regiune. 
Președintele O.E.P. — a spus el — 
continuă să ceară ca o invitație 
distinctă să fie adresată O.E.P. pen
tru participarea reprezentanților or

ganizației la Conferința de la 
Geneva.

★
Ministrul de externe al Libanului, 

Fuad Boutros, a înmînat ambasado
rului sovietic la Beirut un memoran
dum asupra necesității invitării Li
banului la Conferința de la Geneva 
în problema Orientului Mijlociu, 
transmite agenția M.E.N. Un memo
randum similar a fost înmînat și 
ambasadorului S,U.A. la Beirut.

Uniunea Sovietică și Statele Unite 
au calitatea de copreședinți ai Con
ferinței de la Geneva în problema 
Orientului Mijlociu.

★
Prima conferință afro-arabă la ni

vel înalt, care se va ține la Cairo în 
perioada 7—9 martie, va examina, 
intre altfele, un document de lucru 
prezentat de Tanzania privind ajuto
rul financiar al țărilor arabe desti
nat dezvoltării economice a statelor 
africane, Pînă în prezent, și-au anun
țat participarea la lucrările conferin
ței 35 de șefi de stat din cei 60 care 
au fost invitați. Lucrările conferinței 
vor fi conduse de președintele Egip
tului. Anwar El-Sadat. Conferința de 
la Cairo va adopta o declarație pri
vind poziția tarilor participante în 
problemele internaționale curente.

SOFIA

Consfătuire a secretarilor Comitetelor Centrale ale partidelor
comuniste si muncitorești » 9

SOFIA 2 (Agerpres). — La 2 martie 
s-a deschis la Sofia consfătuirea se
cretarilor Comitetelor Centrale ale 
partidelor comuniste și muncitorești 
din. unele țări socialiste, la care parti
cipă delegații ale Partidului Comu
nist Bulgar. Partidului Comunist din 
Cehoslovacia. Partidului Comunist din 
Cuba. Partidului Socialist Unit din 
Germania. Partidului Popular Revo-

din unele țări socialiste*
lutionar Mongol. Partidului Muncito
resc Unit Polonez. Partidului Comu
nist Român, Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice.

Delegația Partidului Comunist Ro
mân este condusă de tovarășul Cor
nel Burtică, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

In spiritul cerințelor destinderii 
și înțelegerii în Europa

Ratificarea de către Adunarea R.S.F. Iugoslavia a acordurilor 
în probleme bilaterale semnate cu Italia

BELGRAD 2 (Agerpres). — Adu
narea R.S.F. Iugoslavia a ratificat 
acordurile dintre Iugoslavia și Italia 
semnate la 10 noiembrie 1975 la 
Osimo : un tratat care reglementează 
problemele de frontieră și un acord 
privind dezvoltarea colaborării eco
nomice bilaterale.

în expunerea prezentată în fața 
Adunării R.S.F. Iugoslavia. Miloș 
Minici, vicepreședinte al Consiliului 
Executiv Federal, secretar federal 
pentru afacerile externe, a relevat 
că soluțiile la care s-a ajuns de
monstrează că. atunci cînd există 
voință politică și interese reciproce.

pot fi rezolvate și cele mai delicate 
probleme internaționale. Vorbitorul a 
relevat că Iugoslavia militează cu o 
grijă deosebită și perseverentă pen
tru înlăturarea obstacolelor și găsirea 
de noi căi în vederea colaborării în 
Europa și, îndeosebi, cu vecinii și 
că tara sa se preocupă pentru găsirea 
modalităților in vederea realizării cit 
mai eficiente a Actului final de la 
Helsinki. El a evidențiat că. prin 
acordurile semnate, Iugoslavia și 
Italia își aduc contribuția la destin
dere și la făurirea unor noi relații, 
de egalitate în drepturi, la stabilita
tea în această parte a Europei.

Comunicat comun
LONDRA 2 (Agerpres). — Comu

nicatul comun ungaro-britanic, dat 
publicității la încheierea convorbiri
lor de la Londra dintre miniștrii de 
externe Frigyes Puja și David Owen, 
subliniază dorința ambelor părți de 
a extinde relațiile bilaterale pe mul
tiple planuri. O atenție deosebită în 
cadrul convorbirilor, se- spune în co
municat, a fost acordată probleme
lor securității și cooperării în Euro
pa. Cele două părți, informează a- 
genția M.T.I., au subliniat importan
ța îndeplinirii integrale a prevederi-

ungaro-britanic
lor Actului final al Conferinței pen
tru securitate și cooperare în Europa, 
în vederea adîncirii cooperării și se
curității pe continent, părțile subli
niază necesitatea ca reuniunea de la 
Belgrad din anul acesta să constituie 
un schimb constructiv de păreri între 
reprezentanții celor 35 de state sem
natare ale Actului final de la Hel
sinki, să se încheie cu rezultate fruc
tuoase pentru infăptuirea în conti
nuare a prevederilor Actului final, 
pentru adîncirea procesului destin
derii internaționale.

0 propunere a U. R. S. S. în legătură 
cu dezbaterea problemelor dezarmării

NEW YORK 2 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția T.A.S.S., minis
trul de externe al U.R.S.S.. Andrei 
Gromiko. a adresat o scrisoare secre
tarului general al O.N.U., Kurt Wald
heim. în legătură cu convocarea unei 
sesiuni speciale a Adunării Generale 
a O.N.U.. consacrată dezarmării.

Scrisoarea menționează că slăbirea 
încordării internaționale nu a dus 
încă la reducerea arsenalelor de ar
mament și a giganticelor mijloace fi
nanciare ce sînt cheltuite pentru pro
ducerea de noi arme și pentru per

fecționarea lor. în vederea opririi 
cursei înarmărilor, se arată în scri
soare. toate statele, nucleare și ne
nucleare. mari și mici, dezvoltate și 
în curs de dezvoltare, trebuie să-și 
unească eforturile pentru a dezbate 
problemele dezarmării în toată com
plexitatea lor în cadrul celui mai 
larg și mai autoritar forum — Con
ferința mondială pentru dezarmare, 
iar, ca o etapă intermediară. în ca
drul unei sesiuni speciale a Adunării 
Generale a O.N.U., consacrată dezar
mării.

FLAGELUL DROGURILOR
Amsterdam - placa turnantă 

a traficanților
Amsterdamul dobindește pe zi ce trece renumele de adevărată „ca

pitală a drogurilor". La Paris se spune că „in Amsterdam se găsește 
peste tot heroină. Pînă și un copil o poate achiziționa direct, fără nici 
un fel de intermediari, in plină stradă". Pentru a se convinge dacă 
aceasta este ficțiune sau adevăr, un grup de reporteri francezi s-a 
deplasat la fața locului. Iată constatările lor zguduitoare, publicate in 
ultimul număr al revistei „Paris Match" :

’...Strada Zeedijk. Nici un poli
țist în apropiere. De noi se apropie 
un tînăr : „Doriți heroină ? Avem 
marfă de bună calitate*'. Noi in
trăm în joc. „Cît costă ?“ „30 de 
florini zece grame".

Care sînt consecințele unor ast
fel de achiziții asupra cumpărători
lor veniți din diferite țări, prin ex
cursii organizate de diferite agen
ții de turism „specializate" ? în 
cursul anului trecut, numai în 
Franța au murit 59 de tineri ca 
urmare a administrării unor doze 
prea mari sau impure de stupefi
ante. în R.F.G.. tragedia a luat 
proporții și mai impresionante : 325 
de victime în 1976. Flagelul a atins 
și Marea Britanie, Belgia, Italia, 
țările scandinave și chiar Elveția, 
pînă nu demult relativ indiferentă 
la droguri. Decesele, de ordinul 
zecilor și chiar sutelor în fiecare 
din aceste țări, au ca numitor co
mun faptul că drogații se aprovizio
naseră cu toții de la Amsterdam.

Din 1969, an în care a fost anun
țat oficial primul deces' datorat 
unei doze prea mari de stupefiante, 
și pînă în prezent „cartierul Rem
brandt" din Amsterdam a devenit 
o adevărată Mecca europeană a 
tuturor drogaților. Potrivit statis
ticilor oficiale olandeze. 8 000 de 
adepți ai drogurilor „tari", din di
ferite țări occidentale, și-au stabi
lit pînă și domiciliul in această 
țară, aproape de „sursă".

Specialiștii în domeniul traficu
lui mondial de stupefiante apre
ciază că cel puțin 10 la sută din 
heroina produsă în laboratoarele 
clandestine este revărsată pe tro
tuarele cartierelor dubioase din 
Amsterdam, ca să inunde apoi t 
Întreaga Europă occidentală... Ast

fel, vechea rețea a traficanților de 
droguri, faimoasa „French Connec
tion", scoasă la lumină în urmă cu 
cîțiva ani de 'poliția franceză și 
americană, este înlocuită cu o nouă 
rețea, care capătă proporții din ce 
în ce mai îngrijorătoare.

Tineri condamnați la moarte lentă
Din Stockholm, corespondentul agenției France Presse, Parc Taris, 

prezintă, intr-o amplă relatare, amploarea pe care a luat-o fla
gelul drogurilor în. Suedia, îndeosebi in rindurile tineretului, cu con
secințe grave, profund îngrijorătoare, pentru întreaga societate.

„Drogul — scrie autorul cores
pondentei — a devenit o problemă 
gravă națională. Numărul consuma
torilor de heroină este în continuă 
creștere. Folosirea heroinei creează 
foarte rapid o obișnuință de care 
victima aproape că nu se poate 
dezvăța. Pentru a-și procura dozele 
zilnice, heroinomanii fură din ma
gazine, din locuințe sau. pur și sim
plu, din buzunarele cetățenilor, pe 
stradă, bunuri în valoare de peste

• Negoțul cu heroină, un business de miliarde • Otravă 
rafinată ia vînzare liberă • Noile rețele subterane ale mafiei 

narcoticelor • Un climat social cu influențe nocive

Numai la Amsterdam există 300 
de restaurante rău famate, care 
constituie punțile de legătură pen
tru acest odios trafic. 7 clanuri ri
vale, adevărate societăți secrete, își 
dispută cu ferocitate controlul asu
pra pieței heroinei. Se poate asista 
la Amsterdam la adevărate răz
boaie pentru supremație intre di
feritele bande de traficanți, care 
amintesc de vechile înfruntări 
singeroase de pe străzile Chicago- 
ului. i

Cangrena afectează din ce în ce 
mai multe medii sociale și se în
tinde tot mai mult. în Franța, de 
pildă, dintre persoanele interogate în 
1975 de politie, 10 la sută recunoș
teau că se droghează cu heroină ; 
în prezent, proporția se ridică la 30 
la'sută. „în toate localurile din 
Paris poți să te aștepți să găsești 
droguri în buzunarul cuiva". Din 
această declarație a șefului brigă
zii pentru stupefiante de la pre
fectura Parisului se poate trage o 
concluzie elocventă asupra amplorii 
pe care a căpătat-o acest fenomen 
atît de nociv.

un miliard de franci francezi anual. 
Ei ajung treptat să comită acte de 
gangsterism din ce in ce mai gra
ve : atacuri asupra băncilor, șan
taje, furturi de mașini. Fete și 
chiar femei căsătorite sînt împin
se la prostituție.

Banii obținuți prin furt sau pros
tituție merg direct în buzunarele 
celor care controlează piața neagră 
a heroinei.

Portretul tipic al unui consuma
tor suedez de heroină — arată mai 
departe France Presse —'este acela 
al unui tînăr sau tinere care 
absentează de la școală, nu se su
pune disciplinei, se dedă, împreună 
cu alți tineri, la băutură, pentru a 
trece apoi la consumul de stupe
fiante.

Nu este prea greu de a procura 
droguri în Suedia — menționează 
autorul. Un ziarist suedez, făcind o 
anchetă pe această temă, a reușit, 
în decurs de o oră, să-și procure 
heroină de la trei revînzători dife
riți, stînd rezemat de un stilp in
tr-o stație . de metro. Piața Segel, 
situată in fața parlamentului, este 
unul din locurile din capitala sue
deză unde vinzarea de stupefiante 
se practică in plină zi. Se intim- 
plă adesea ziariștilor care pleacă 
tirziu de la redacții să observe, în 
această piață, în parte subterană, 
tineri care se droghează.

Poliția știe că există o piață nea
gră a drogurilor, dar nu izbutește 
să stăvilească traficul ucigaș ; tra- 
ficanții dispun de resurse uriașe, 
iar rețeaua de contrabandă este 
bine organizată. în pofida măsuri
lor de supraveghere de la frontieră, 
drogurile ajung să fie introduse în 
țară pe diferite căi. Există unele 
instituții sociale care caută să vină 
in sprijinul victimelor flagelului. 
Dar locurile în centrele de dezin
toxicare sint încă puțin numeroase 
și un heroinoman trebuie să aștep
te intre 4 și 6 luni pentru a-1 veni 
rindul la un tratament.

în încheiere, corespondentul 
A.F.P. citează spusele unui comisar 
de poliție, Bojahansson : „Climatul 
actual al societății noastre este fa
vorabil folosirii de stupefiante ; am 
în vedere in special șomajul cres- 
cînd în rindul tineretului, dificultă
țile de a închega relații de priete
nie adevărată".

latâ spus deschis câ acest cumplit flagel a devenit o problemâ se
rioasa, care privește destinele a mii de oameni, în special tineri. O 
problemâ cu adevârat umanitarâ, care meritâ realmente sâ preocupe 
factorii de răspundere ai statelor, pe toți cei care doresc ca Europa 
sâ fie mai departe un continent al progresului și civilizației.

• DEPISTAREA ENER
GIEI SUBMARINE. Cit de 
adine se fac resimțite în ocea
ne uraganele care bintuie la su
prafața lor ? Răspunsurile la a- 
ceastă întrebare au constituit un 
punct important din programul 
de activitate al vasului sovietic 
de cercetări „Dmitri Mende
leev", în cursul studiilor efec
tuate într-o zonă situată între 
Australia și Antarctica. S-au fă
cut înregistrări pe timp de fur
tună, dar și pe vreme liniștită, 
cînd au fost provocate, pe cale 
artificială, turbulențe la mare 
adîncime. S-a constatat, astfel, 
că vuiturile puternice și valu
rile uriașe pe care le stîrnesc 
produc deplasări de masă lichi
dă pînă la 500 m adîncime. O- 
ceanologii sovietici evaluează 
acum aspectele energetice ale 
acestui fenomen.

• INSTALAȚIE PEN
TRU CERCETĂRI PSIHO
LOGICE. La Universitatea
Karl Marx din Leipzig a fost 
elaborată o instalație complexă 
cu ajutorul căreia sînt întreprin
se cercetări asupra activității 
nervoase a omului. Instalația o- 
feră date pentru stabilirea apti
tudinilor, a posibilităților psi
hice într-o anumită activitate ; 
de asemenea, este folosită pen
tru obținerea de date în vederea 
depistării tulburărilor sistemu
lui nervos, provocate de o insu
ficientă adaptare la mediul în
conjurător. Totodată, instalația 
slujește la cercetarea efectelor 
medicamentelor asupra activi
tății nervoase superioare.

• LONGEVITATE GA
ZETĂREASCĂ. In virstă de 
95 de ani, scriitorul' satiric ita

lian Giuseppe Prezzolini, care 
este în același timp și un apre
ciat ziarist, constituie, probabil, 
un exemplu unic de longevitate 
gazetărească. Născut în 1882, el 
și-a abandonat de timpuriu stu
diile, considerînd sistemul șco
lar de pe atunci ca depășit și a 
început să publice în ziare și 
reviste, inaugurînd o carieră ga
zetărească ce durează de nu 
mai puțin de 80 de ani, caracte
rizată printr-un puternic spirit 
neconformist, prin critica viru
lentă a rinduielilor sociale ve
tuste. El continuă să, scrie și 
astăzi cîte un articol pe zi, pu
blicat în diverse cotidiane din 
Roma și Milano. Pe lingă arti
cole gazetărești, pe lingă scrie
rile satirice, pe lingă studii de 
critică literară și filozofie, este 
cunoscut și ca autor al unor a- 
preciate biografii ale lui Machia
velli și Benedetto Croce.

Primul ministru francez 
l-a primit pe 

ambasadorul României
PARIS 2 (Agerpres). — Primul 

ministru francez. Raymond Barre, a 
primit la palatul Matignon pe amba
sadorul Constantin Flitan. în legătură 
cu aprppiata încheiere a misiunii sale 
în Franța. în cursul convorbirii, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă cor
dială. au fost evocate relațiile tradi
ționale de prietenie dintre România 
și Franța, evidențiindu-se posibilită
țile largi existente pentru extinderea 
și adîncirea lor.

MADRID

Reuniune a secretarilor 
generali ai partidelor 
comuniste din Italia, 

Franța și Spania
MADRID 2 (Agerpres). — La Ma

drid au început, miercuri, lucrările 
reuniunii de două zile a secretarilor 
generali ai partidelor comuniste din 
Italia, Franța și Spania — Enrico 
Berlinguer, Georges Marchais și San
tiago Carrillo.

Ample acțiuni greviste 
ale oamenilor muncii 

spanioli
MADRID 2 (Agerpres). — în nu

meroase orașe din Spania continuă 
să aibă loc acțiuni revendicative ale 
oamenilor muncii în sprijinul îmbu
nătățirii condițiilor de muncă și via
ță și al Încetării concedierilor în 
masă la care recurg administrațiile 
întreprinderilor industriale. La Ma
drid au declarat grevă peste 15 000 
de muncitori de la diverse întreprin
deri industriale. , Continuă, de ase
menea, acțiunile revendicative ale 
celor 5 000 de mineri din provincia 
Leon, în vreme ce în întreprinderile 
industriale din Bilbao, San Sebastian 
și alte orașe mii de muncitori și func
ționari au încetat lucrul.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A MAROCULUI

Maiestății Sale HASSAN al H-lea
Regele Marocului

RABAT

îmi este deosebit de plăcut să vă transmit, cu ocazia Zilei naționale a 
Regatului Maroc, în numele poporului român, al Consiliului de Stat și al 
meu personal, calde urări de sănătate și fericire personală, iar poporului 
marocan prieten urări de pace, progres și prosperitate.

Doresc să remarc și cu acest prilej evoluția ascendentă a relațiilor de 
prietenie și colaborare româno-marocane pe multiple planuri și să-mi ex
prim, totodată, convingerea că ele se vor dezvolta în continuare, în interesul 
celor două țări și popoare, al cauzei păcii și înțelegerii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

La 21 de ani de la 
proclamarea indepen
denței naționale (3 
martie 1956), Marocul 
oferă imaginea unei 
țări aflate în plin 
efort de dezvoltare 
economico-socială, de 
valorificare in intere
sul propriu a resur
selor naționale. A- 
ceastă preocupare este 
evidentă in diverse 
sectoare ale econo
miei țării, mai ales 
în domeniul extrac
ției și prelucrării 
fosfaților, Marocul 
fiind, după cum se 
știe, unul dintre marii 
producători de fosfați 
(locul trei în lume), 
în 1975, producția a- 
nuală s-a ridicat la 
22,65 milioane tone, 
față de 5,5 milioane 
tone cit era în anul 
proclamării indepen
denței. Pentru a da 
un și mai mare avînt 
acestei ramuri cheie, 
guvernul marocan a 
trecut la realizarea u- 
nor proiecte de im
portantă deosebită. în 
urmă cu doi ani a 
fost inaugurat un nou 
șantier de exploatare 
a fosfaților la Ben 
Guerer. care urmează 
să producă, singur, în

1981 circa 12 milioane 
tone pe an ; tot în 
aceeași perioadă, pe 
coasta Atlanticului, la 
El Jadida a început 
construcția unui nou 
port destinat exportu
lui de fosfați — port 
care va constitui a 
doua poartă ma
ritimă a Marocului, 
după Casablanca.

Concomitent cu ex
pansiunea industriei 
de fosfați. Marocul 
se preocupă și de 
dezvoltarea altor ra
muri ale econo
miei naționale. între 
altele, la Nandor, în 
estul țării, se află în 
curs de construcție un 
mare combinat side
rurgic cu o capacitate 
de un milion tone ; 
cu participarea unor 
specialiști din țara 
noastră, se lucrează 
la extinderea portului.

Colaborarea româno- 
marocană, desfășurată 
în spiritul deplinei 
egalități în drepturi și 
avantajului reciproc, 
cunoaște, de altfel, un 
curs continuu ascen
dent. La această evo
luție o contribuție de 
însemnătate hotărîtoa- 
re au adus întîlnirile 
și convorbirile dintre

președintele Nicolae 
Ceaușescu și regele 
Hassan al II-lea, care 
au deschis largi per
spective conlucrării 
dintre cele două țări 
pe multiple planuri.

Ca urmare a tradu
cerii In viață a acor
durilor convenite între 
cele două țări, pe pă- 
mîntul Marocului lu
crează, alături de ca
drele locale, sute de 
specialiști români, care 
își aduc contribuția la 
realizarea unor im
portante obiective ale 
planului de dezvol
tare a țării. în inima 
munților Atlas, mine
rii români și marocani 
au pus în valoare 
două mari ' zăcăminte 
de cupru, pentru care 
au fost construite u- 
zine de prelucrare 
după proiecte și cu 
utilaje românești.

Conlucrarea româ- 
no-marocană se extin
de an de an. spre bi
nele celor două po
poare. constituind, în 
același timp, un aport 
de seamă la cauza ge
nerală a păcii. înțele
gerii și progresului.

Nicolae N. 1UPU

agențiile de presă transmit:
La sediul UNESCO din Pa- 

ris au început lucrările primei se
siuni a Comisiei internaționale de 
cercetare a crimelor comise de re
gimurile rasiste din sudul Africii : 
încălcările flagrante ale drepturilor 
omului în R.S.A., Namibia și Rho
desia, acțiunile teroriste de masă ale 
regimurilor minoritare de la Preto
ria și Salisbury împotriva populației 
africane autohtone.

In cadrul unei reuniuni, 
desfășurata' la Tunis, a Consiliului 
interguvernamental de coordonare 
în domeniul informațiilor între țările 
nealiniate, organism creat la confe
rința la nivel înalt de la Colombo, 
s-a hotărît regulamentul intern al 
consiliului și a fost adoptată propu
nerea ca întrunirile acestui organism 
să aibă loc anual. Au fost adoptate, 
de asemenea, mai multe rezoluții 
asupra unor probleme specifice.

Consfătuire a activiștilor 
M.P.L.R. din provincia 
Luanda Președintele Republicii 
Populare Angola, Agostinho Neto, a 
relevat, la această consfătuire, că re
voluția angoleză nu s-a încheiat 
prin cucerirea independenței, ea 
continuă, și pentru desăvîrșirea ei 
este necesar un inalt spirit de or
ganizare și pregătire. Ea poate fi 
desăvirșită numai prin munca plină 
de abnegație a fiecărui cetățean al 
țării, numai prin folosirea la maxi
mum a capacităților de producție 
existente. De aceea, trebuie să fie 
acordată o atenție deosebită produc
tivității muncii și creșterii produc
ției. Reafirmind necesitatea întăririi 
alianței țărănimii cu clasa munci
toare, vorbitorul a subliniat, totoda
tă. că se impune cooperativizarea 
agriculturii.

Confederația generală a 
muncitorilor portughezi (in- 
tersindicala națională, care grupează 
peste 140 de organizații), apreciază, 
intr-un comunicat dat publicității,, că 
măsurile economice adoptate în a- 
ceste zile de guvern vor duce la o 
„agravare a condițiilor de trai ale 
clasei muncitoare", precum și la o 
creștere deosebit de ridicată a pre
turilor, Totodată, secretarul general 
al P.C.P., Alvaro Cunhal, a arătat că 
devalorizarea cu 15 la sută a mone
dei naționale — escudo — și ansam
blul măsurilor de austeritate anun
țate de guvern vor avea ca efect o 
creștere a datoriei externe a țării.

Demonstrație. La Universita
tea din comitatul Kent (Anglia) a 
avut loc o demonstrație de protest a 
studenților împotriva majorării de 
trei ori a taxelor școlare.

In cadrul manifestărilor con
sacrate aniversării centenarului 
independenței de stat a Româ
niei, sub egida Comitetului Exe
cutiv al Uniunii Generale a Sin
dicatelor Generale ale Muncito
rilor din industria petrolului, 
minelor și chimiei, la Bagdad a 
avut loc o seară culturală ro
mânească. Fahad Moutlak, pre
ședintele Comitetului Executiv, 
a vorbit despre semnificația e- 
venimentului in istoria poporu
lui român, subliniind, totodată, 
dezvoltarea ascendentă a rela
țiilor prietenești dintre România 
și Irak.

La Rangoon s au încheiat lu
crările celui de-al III-lea Congres al 
Partidului Programului Socialist Bir- 
manez. Delegații au dezbătut și apro
bat raportul politic al C.C. al P.P.S.B. 
și directivele celui de-al treilea plan 
cvadrienal de dezvoltare economică 
(1978—1981), au ales organele de con
ducere — Comitetul Central, Comi
tetul Executiv al C.C., Secretariatul, 
în funcția de președinte al Comite
tului Executiv și al Comitetului Cen
tral al P.P.S.B. a fost reales U Ne 
Win, președintele Birmaniei, iar în 
funcția de secretar general al C.C. al 
P.P.S.B., San Yu.

Secretariatul general al 
Organizației Internaționale 
a Ziariștilor <OJ Z >a dat publi
cității un document privind intensi
ficarea acțiunilor represive, inclusiv 
a regimului de tortură din închisori, 
la care sînt supuși o serie de zia
riști progresiști din Paraguay, Chile, 
Uruguay și din alte țări latino-ame- 
ricane.

Preocupări energetice.
Președintele S.U.A., Jimmy Carter, a 
propus crearea unui nou departament 
pentru problemele energiei, ca un 
prim pas în cadrul unui program des
tinat să pună capăt risipei de ener

• ENZIMĂ ANTI- 
COAGULANTĂ. Cercetâ- 
torii britanici au izolat în pere
tele arterial al iepurilor și por
cilor o enzimă care împiedică 
coagularea sîngeîui și mărește 
elasticitatea pereților vasculari. 
Enzimă acționează prin interme
diul prostaglandinei — substan
ță secretată de fiecare organism 
animal. Potrivit cercetătorilor, 
această enzimă ar constitui un 
element-cheie al sistemului care 
menține echilibrul între substan
țele coagulantă și anticoagulan- 
te, deci starea bună a pereților 
vasculari. Insuficiența acestei 
enzime ar putea contribui la 
declanșarea hipertensiunii și a 
trombozei.

o SCRIERE STRĂ
VECHE. ° tăbliță de lut des
coperită în Israel este conside
rată ca fiind, probabil, cel mai 
vechi document ebraic, mai 
vechi chiar decit așa-numitul 
calendar Gezer, datind din se
colul al X-lea i.e.n. Ea cuprinde 
80 de semne, dispuse, în mod 
curios, de Ia stingă la dreapta, 
adică invers de cum este cazul in 
scrierea ebraică. Unul dintre 
cele 5 rinduri, cite cuprinde tă
blița. este acoperit cu un alfa
bet identic celui de azi. în urma 
acestei descoperiri, experții sint 
de părere că vechii israeliți nu 
ar fi împrumutat alfabetul de 
la fenicieni, cum se credea pînă 
acum, ci de la o populați^ din

gie și să ducă la reducerea Importu
rilor de petrol. El a apreciat că lipsa 
de coordonare ce s-a manifestat în 
sectorul energetic reprezintă una din 
cauzele care au dus la consecințele 
grave pe care le-a avut recenta pe
rioadă deosebit de friguroasă pe care 
a cunoscut-o țara.

Elevii unor licee din 
Roma au organizat 0 demonstrație 
de protest împotriva actelor de vio
lență ale unor grupuri de neofasciști, 
informează agenția ANSA. în tim
pul demonstrației, adaugă agenția 
citată, grupuri de neofasciști au 
atacat pe participanți, determinînd 
intervenția poliției.

Aflat în viziță în R.F.G., 
primul ministru luxemburghez, Gas
ton Thorn, a declarat, după întreve
derea pe care a avut-o cu cancelarul 
vest-german Helmut Schmidt, că 
„cele două țări au dificultăți comune 
in ceea ce privește depășirea crizei 
economice". El a precizat că în 
cursul convorbirilor au fost evocate 
probleme privind criza energetică.

Nigeria va avea propria agen
ție de știri, începînd din octombrie 
1978, a anunțat Ibrahim Haruna, mi
nistrul informațiilor din această 
țară. Agenția va fi proprietatea sta
tului.

Un nou cotidian a apărut în 
Franța — „Le Matin de Paris". Con
dus de Claude Perdriel, director ge
neral al săptămînalului „Le Nouvel - 
Observateur"; noul cotidian a avut, 
marți, prima zi de apariție, un tiraj 
de 500 000 exemplare.

Distincție. Bette Davis a pri* 
mit. din partea Institutului american 
al filmului, premiul pentru realizări 
deosebite de-a lungul întregii sale 
cariere artistice. Cunoscuta actriță a 
declarat că aceasta este cea mai im
portantă distincție primită de-a lun
gul unei cariere cinematografice de 
peste 40 de ani, în care a interpretat 
roluri în aproximativ 100 de filme.

IRAK

Inaugurarea conductei petroliere Bagdad—Basrah
Irakul a marcat cea 

de-a patra aniversare 
a naționalizării petro
lului prin inaugurarea 
unei conducte petro
liere în lungime de 
327 mile, ce va face 
legătura între Bagdad 
și portul Basrah, si
tuat în zona Golfului, 
a anunțat agenția ira

kiană de știri. Noua 
cale de transport a a- 
cestei bogății naturale 
a subsolului irakian 
dispune de fapt de 
două conducte. Costul 
construcției s-a ridicat 
la 37 milioane dolari, 
în prezent, capacitatea 
sa anuală de transport 
este de 1 milion tone,

urmînd să crească 
pînă la 1,5 milioane 
tone. Conducta va fi 
utilizată pentru trans
portul țițeiului de la 
cîmpurile petrolifere 
Daurah spre rafină
riile din Basrah și în 
sens invers pentru li
vrarea unor produse 
petrolifere.

străvechiul Canaan, „țara făgă
duinței" din' Biblie.

• CENTRALĂ SOLA- 
RO-ELECTRICĂ. Laodeiiio, 
în Pirineii francezi, a fost inau
gurată recent prima centrală 
electrică acționată de razele so
lare. Principiul de funcționare 
este relativ simplu : o oglindă 
concentrează razele pe un „acu
mulator dc căldură" format din- 
tr-o hidrocarbură — gilothem, 
care cedează caloriile unei rețele 
prin care circulă apa. aburii 
rezultați punînd în funcțiune un 
tu.rboalternator. Deși are o pu
tere redusă — numai 64 kW — 
specialiștii își pun în această 
centrală mari speranțe, ei con
siderînd că principiul simplu de 
funcționare poate asigura o îm
bunătățire continuă a randa
mentului.

• TRATARE TERMICĂ 
SI ELECTROMAGNETI
CĂ A CANCERULUI. 
Universitatea Stanford din 
S.U.A. s-au obținut bune rezul
tate în tratarea tumorilor can
ceroase la șoareci — prin ex
punerea tumorilor respective la 
radiații calorice (temperatura 
44 grade C). în cadrul altor ex
periențe, anumite tipuri de tu
mori s-au resorbit, ca urmare a 
expunerii la radiații electromag
netice, combinate cu infrasu- 
nete, după numai 48 de ore, 
fără ca țesuturile învecinate să 
fie afectate.

® CÎT DE VECHE 
ESTE LUMEA NOUĂ? 
Săpături arheologice recente, la 
o adîncime de 100 metri sub 
una din plăjile californiene, au 
scos la iveală vestigii ale unor 
așezări omenești de acum

40 000—50 000 de ani, ceea ce 
este de natură să ducă la o re
considerare a datării începutu
rilor vieții omenești pe conti
nentul american. într-adevăr, 
pînă nu demult, se credea că 
Lumea Nouă a fost locuită cu 
cel mult 20 000 de ani în urmă.

• MOTIV DE CON
CEDIERE? Profesoara Joce- 
lyne Bodere. care a funcționat 
timp de șase ani și jumătate la 
un gimnaziu din orașul francez 
Vernon ca suplinitoare, a fost 
declarată inaptă pentru serviciu 
și concediată. Motivul ? Faptul 
că este firavă din punct de ve
dere fizic : înălțimea 1,50 metri, 
greutatea 40 kg. Curios că deci
zia de a o concedia a survenit 
cînd profesoara a cerut defini
tivarea. Remarcind acest aspect 
bizar, presa franceză consideră 
că este vorba de un exemplu 
flagrant de discriminare, cerînd 
reintegrarea profesoarei.
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