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Minerii

Lucrările agricole din această pri
măvară se desfășoară într-un cadru 
Organizatoric deosebit fată de ceilalți 
a ... Este vorba despre măsurile ini
țiate de partidul și statul nostru pri
vind îmbunătățirea conducerii și 
planificării unitare a agriculturii, 
crearea consiliilor unice agroindus
triale de stat și cooperatiste, orga
nisme menite să asigure îndeplinirea, 
în condiții calitativ superioare, a sar
cinilor ce revin acestui domeniu de 
activitate.

Referindu-ne la condițiile climatice, 
concrete, trebuie spus că. în 
mai multe zone ale tării, solul 
continuă să fie înghețat, 
cum se arată în buletinele Institu
tului de meteorologie și hidrologie, 
în Transilvania, nordul Moldovei și 
chiar în sudul Olteniei solul continuă 
să fie acoperit cu zăpadă. Dar, înce- 
pind cu primele zile ale lunii mar
tie, vremea se va încălzi, chiar dacă 
nopțile vor fi mai reci. Faptul că în 
cursul zilei temperaturile se vor ri
dica pînă la plus 6—8 grade creează 
condiții pentru a se trece cu toate 
forțele Ia însămînțarea culturilor 
timpurii. Potrivit analizelor efec
tuate în diferite zone ale tării, com
parativ cu anul trecut, solul are o 
rezervă mai mare de apă. rezervă 
care va trebui păstrată prin lucrări 
adecvate.

Care sînt prioritățile acestor zile ?
• Fertilizarea semănătu

rilor de toamnă. După cum 
apreciază specialiștii, culturile de 
toamnă au iernat bine. Pe ansam
blu, semănăturile au un potențial 
biologic bun, ceea ce garantează ob
ținerea unor recolte sporite. Totuși, 
este necesar să se analizeze starea 
plantelor de pe fiecare solă în parte 
pentru a se vedea care sînt lucrările 
ce urmează să se aplice. Aceasta, 
deoarece, în unele zone, vînturile pu
ternice din a doua parte a lunii fe
bruarie au produs dezrădăcinări de 
plante sau arsuri la frunze. Cunoș- 
cînd la timp asemenea situații, spe
cialiștii pot și trebuie să acțione
ze cu competentă pentru aplica
rea lucrărilor corespunzătoare. între 
acestea, o atenție deosebită trebuie 
acordată fertilizării suprafețelor de 
teren însămînțate cu culturi de toam
nă. Care este stadiul acestei lucrări ? 
Pînă la 22 februarie, potrivit datelor 
furnizate de Ministerul Agriculturii, 
au fost fertilizate 44 la sută din su
prafețele prevăzute, lucrările fiind 
avansate în cooperativele agricole din 
județele Dolj, Tulcea. Ialomița, Con
stanța și altele. întrucît solul este 
înghețat, aplicarea îngrășămintelor 
chimice se poate face cu ușurință, 
fără să se producă stricăciuni plan-

cele
După

Fertilizarea semănăturilor 
care se execută de zor

trebuie 
în

GÎND Șl FAPTĂ

de toamnă cu îngrășăminte chimice — o lucrare 
pe terenurile fermei Ștefănești — Ilfov a I.A.S.

Afumați Foto : E. Dichiseanu
intensifi- 

cooperativele
telor. Fertilizarea 
cată cu deosebire 
agricole din județele Ilfov, Timiș, 
Neamț, Argeș, Mureș. Este bună ho- 
tărîrea luată în unele consilii unice 
agroindustriale ca, pe măsură ce 
fertilizarea se termină în unitățile 
agricole de stat, formațiile de me
canizatori să fie dirijate operativ in 
cooperativele agricole, unde această 
lucrare a întîrziat. Este perioada în 
care trebuie fertilizate cu îngrășă
minte naturale și chimice mare par
te din suprafețele care urmează să 
fie insămîntate cu diferite culturi de 
primăvară. îndeosebi plante tehnice, 
cartofi, porumb, prioritate avînd cele 
aflate în sistemele de irigații.

© Declanșarea însămîn- 
țărilor de primăvară trebuie 
să se facă imediat. începindu-se cu 
mazărea de grădină și cea furajeră, 
continuîndu-se apoi cu celelalte le
guminoase și sfecla de zahăr. Pen
tru ca însămîntările de primăvară să 
se poată executa fără întîrziere este 
timpul ca toate unitățile agricole 
să-și asigure semințele necesare cel 
mai tîrziu pină la 1 martie, așa cum 
se prevede în programul de măsuri 
elaborat de Ministerul Agriculturii, 
aprobat de Biroul Executiv al Con
siliului National al Agriculturii. De 
aceea, pe primul plan al urgentelor 
este încheierea grabnică a transfer 
rului de semințe din județele exce
dentare la cele deficitare. La data 
de 21 februarie, din județele Brăila, 
Olt, Constanța, Ialomița, Ilfov, Dîm-

DE COMUNIST

Necontenita aspirație
spre autodepășire

— Ce știm să facem 
azi bine, mîine avem 
datoria să 
bine, iar 
mai bine, 
putem să 
căm 
muniști...

Această 
maistrului 
tea. șeful 
de sculărie si matri- 
terie de la întreprin
derea de utilaj tehno
logic din Buzău, des
pre înalta menire a 
comunistului ne-a fost 
elocvent ilustrată de 
cîteva fapte semnifi
cative relatate de to
varășii săi de muncă.

— Utilajele fabrica
te de noi pentru ma
rile 
mice — ne 
șeful de atelier Tra
ian Popa — necesitau, 
intre multe altele, un 
număr de subansam- 
ble cunoscute în uzină 
sub numele de „co- 
turi de întoarcere". 
Pină nu de mult, 
tea se aduceau 
import cu mari 
tuieli valutare, 
inițiativa comuniști
lor noștri s-a trecut la 
elaborarea unei teh
nologii 
unică în tară, 
dat 
te.
s-a 
cei 
nat 
deosebită, 
mult, 
catia a fost 
punct, a conceput și 
executat o mașină de 
șanfrenat coturile. care 
a sporit simțitor pro
ductivitatea muncii si 
a eliminat. practic, 
transportul anevoios 
al semifabricatelor 
prin uzină, la diferite 
locuri de prelucrare.

Perfectionarea teh
nologiilor și diversifi-

facem mai 
poimîine și 
Doar așa 
ne justifi- 

calitatea de co-

concepție a 
Ion Cris- 
atelierului

combinate chi-
povestea

aces- 
din 

chel- 
Din

de fabricație 
care a 

excelen- 
Cristea 
printre 

solutio-

rezultate 
Maistrul 
numărat 
care au 

această problemă 
Ba. mai 

după ce fabri- 
pusă la

de utilaje 
industriei 
cunoscut 
momente 
întreprin- 
dintre a- 
constituit

carea gamei 
destinate 
chimice au 
numeroase 
deosebite în 
dere. Unul 
cestea l-a
realizarea prin forțele 
proprii ale colectivu
lui a cîtorva prese de 
mare capacitate.

— La actionarea fie
cărei prese — relata

Gheorghe 
era folosit

maistrul 
Surugiu 
cîte un grup de pom
pe triple. Functiona
rea nu era satisfăcă
toare. Maistrul Cris
tea a venit cu o solu
ție constructivă nouă, 
prin care a redimen- 
sionat capacitatea 
pompelor, astfel că 
întreaga linie de pre
se a putut fi servită 
de un singur grup de 
pompe mult mai bine 
și mai eficient.

Nicolae Filip, mun
citor in atelierul -con
dus de Ion Cristea. a 
tinut să adauge si el o 
trăsătură la portretul 
conturat de colectiv 
maistrului-inovator.

— Vine cu schitele 
sau desenele repere
lor pe care trebuie să 
le executăm, ni le a- 
rată, ne întreabă dacă 
nu sîntem de părere 
că pot fi făcute unele

modificări pentru îm
bunătățirea pieselor. 
Obișnuiește să ne spu
nă : „Imaginati-vă a- 
cest reper în acțiune 
în ansamblul mașinii 
sau dispozitivului că
ruia îi este destinat. 
Gînditi-vă bine dacă 
nu poate fi îndreptat 
ceva !“ Așa se face că 
aproape la fiecare 
piesă mai găsim îm
bunătățiri, fie con
structive, fie de redu
cere a consumului de 
metal.

L-am 
maistrul 
la cîteva 
dunarea „-------- -
oamenilor muncii. îmi 
spunea :

— Avem mult de 
lucru acum pentru că. 
așa cum ne cere con
ducerea partidului, 
trebuie să găsim în 
cel mai scurt timp 
modalități concrete 
pentru a extinde în 
toată uzina mecaniza
rea si automatizarea 
proceselor de fabrica
ție. Ce înseamnă a- 
ceasta 1 Că azi nu ne 
mai putem mulțumi 
cu felul cum am 
muncit ieri, iar mîine 
nu ne vom mai mul
țumi cu ceea ce am 
realizat azi. Căci asta 
e singura oglindă care 
ne înfățișează cum 
sintem și cum vrem 
să fim : munca...

E un laitmotiv 
gîndului și faptei 
cestui comunist — 
săși rațiunea de a fi a 
unui om pentru care 
munca înseamnă con
tinuă perfecționare 
creatoare, iar perfec
tionarea înseamnă 
muncă sîrguincioasă, 
luminată de neconte
nita aspirație a auto- 
depășirii.

Mihai BAZU
Desen de T. ISPAS

întîlnit pe 
Ion Cristea 
zile după a- 
generală a

al 
a- 
în-

bovița mai erau de transferat în 
alte județe importante cantități de 
șemințe, chiar pentru culturile ce se 
seamănă în prima epocă : mazăre, in 
pentru ulei, floarea-soarelui. De ase
menea, unitățile agricole sînt obli
gate să preia în decurs de cîteva zile 
toate semințele care vor fi folosite 
în campania agricolă de primăvară. 
Deși timpul este înaintat. unele 
cooperative agricole, cum sînt cele 
din județele Cluj, Arad, 
Harghita, Brașov. “ 
mai au 
cantități 
care se 
gentă.

© Executarea arăturilor 
și întreținerea ogoarelor, 
în scopul desfășurării 
diții a ipsâmințărilor de primăvară, 
este hecesar să se încheie grabnic 
arăturile pe terenurile rămase neara
te din toamnă. Ca urmare a con
centrării forțelor mecanice, măsură 
inițiată de consiliile unice agroin
dustriale, pînă la 22 februarie aceas
tă lucrare a fost realizată pe 34 la 
sută din suprafețe. în unitățile agri
cole de stat din județele Bacău, Pra
hova și Timiș și în cooperativele 
agricole din județul ^Constanța aceas
tă lucrare a fost încheiată. Au mai 
rămas de arat circa 400 000 hectare 
aflate mai ales în cooperativele agri
cole din județele Bihor, Vrancea, Ba
cău, Botoșani, Dolj, Ilfov, Olt, Arad, 
Buzău, Brăila și Iași. Vremea este 
bună. Se cer luate măsuri pentru ter
minarea arăturilor în timpul cel mai 
scurt. Cu toate că, exceptînd Dobro- 
gea, starea de aprovizionare a solu
lui cu apă este bună, se cere ca prin 
măsuri adecvate să se prevină pier
derea umidității din sol, executîndu-se 
la momentul indicat, cu cea mai 
mare răspundere, lucrările de între
ținere a ogoarelor.

în aceste zile premergătoare eta
pei însămînțărilor de primăvară, or
ganele șl organizațiile de partid, di
recțiile agricole și consiliile 
agroindustriale au datoria să 
neze hotărît în vederea bunei 
șurări a lucrărilor agricole de 
pentru a pune baze temeinice 
tei din acest an.

Suceava, 
Covasna, Brăila, 

de ridicat de la baze mari 
de semințe pentru culturile 
însămîntează în prima ur-

Străbat satele moldovene 
din județul Iași pentru a 
măsura, în timp, roadele 
marelui . drum de împli
niri al cooperativizării a- 
griculturii românești, a că
rui bornă istorică a așe
zat-o Plenara C.C. al parti
dului din 3—5 martie 1949. 
Și, în primul rînd, mă 
opresc pentru a vorbi cu 
oamenii pămîntului despre 
viata lor de acum. Alte 
rosturi. Alte ambiții. Alte 
năzuințe. Despre viitor, 
despre 

. belșug, 
fiecărei 
la rang 
lizatie. Vise ce se înfăp
tuiesc sub ochii noștri nu 
fără greutăți, nu fără sa
crificii. dar cu punerea 
laolaltă a hărniciei și a 
priceperii, cu concentrarea 
tuturor forțelor chemate să 
concure la rapida propășire 
a Moldovei.

La. Belcești. comună pre
gătită să devină oraș în 
urma hotăririi ca în unele 
din așezările străbătute de 
flacăra din 1907 urbaniza
rea să înceapă încă din 
acest cincinal, asist la dez
baterile în jurul probleme
lor concrete pe calea izbin- 
dirii acestor vise. Trei pri
mari. toti tineri. însoțiți de 
președintele cooperative
lor agricole de producție 
constituite într-un complex 
intercooperatist. Mihai Lieu 
din Belcești. Gheorghe Tă- 
năsoiu din Focuri și I. Pa- 
laghiu din comuna Coarne
le Caprei prezintă, in fata 
unuia din colectivele însăr
cinate cu elaborarea mode-

Despre 
îndestulare, despre 
despre ridicarea 

comune moldovene 
de adevărată civi-

în bune con-

unice 
acțio- 
desfă- 
sezon, 
recol

lului optim de dezvoltare 
economico-socială a jude
țului Iași, modul cum s-au 
îndeplinit planurile ne pri
mii trei ani ai cincinalului, 
măsurile pentru îmbunătă
țirea activității in viitorii 
doi ani. precum si premise-

vizionarea cu apă. de îm
bunătățirea rețelei de dru
muri. de modernizarea tur
melor. studiindu-se posibi
litățile de amplasare m 
microzona Belcești a unor 
secții de unităti industriale 
Si de servicii pentru ocupa-

a realei 
să fie 

adusă mai aproape 
de azi. dar totul 
de oameni, de dis- 
lor în muncă, de

Timp de muncă,

timp de înfăptuiri

in satul românesc

le care să stea la baza ac
tivității comunelor și a 
complexului lor intercoo- 
peratist în cincinalul 1981— 
1985.

Se procedează la o minu
țioasă „radiografiere" a tu
turor problemelor cu care 
se confruntă cooperativele 
din cele trei comune, se 
analizează în profunzime 
starea activităților agricole, 
zootehnice, viticole, pomi
cole. legumicole si piscico
le. dezbătîndu-se temele 
legate de ameliorarea și 
irigarea solurilor, de com
baterea eroziunilor, apro-

rea excedentului brațelor 
de muncă si diminuarea 
„navetismului". în fond, 
asist la o „radiografiere" a 
umanului, cu implicații di
recte în propășirea econo
mico-socială a microzonei, 
a celor peste 5 000 de fa
milii care o compun, pen
tru ridicarea bunăstării 
omului si a ridicării celor 
trei comune la un si mai 
înalt grad de civilizație.

Aceleași preocupări le-am 
aflat și în cooperativele 
din Belcești. și în cele 
din comuna Coamele Ca
prei. Se poate mai mult,

ziua de mîine 
îndestulări se cere 
grăbită.
de ziua 
depinde 
ciplina
capacitatea de mari gospo
dari — care mai trebuie 
încă demonstrată prin fapte 
— a celor aleși în fruntea 
cooperativelor de producție. 
. Averea obștească a coo
peratorilor din Belcești a 
crescut. în 1978, de la 23 la 
25 milioane lei. La activi
tățile agricole încep să se 
adauge activități industria
le care, deși aflate încă 
într-o fază embrionară, vor 
cunoaște o rapidă dezvol
tare, făcînd ca producția 
globală industrială a co
munei să treacă în 1980 de 
150 milioane lei. urmînd ca, 
pină în 1985, volumul aces
teia să se dubleze. Sînt 
2 000 de belceșteni — peste 
cei 4 000 ocupați în muncile 
din cadrul comunei — care 
lucrează prin alte părți. în
deosebi în industriile ieșe
ne. făcînd naveta ori reve
nind pe la casele lor doar 
la sfîrsit de 
Aceștia, cu experiența 
muncitorească.prin î 
ieșene, sînt 
contribuie lâ 
lucrurilor, 
pentru

săptămînă.
---- „i lor 

dobîndită 
marile întreprinderi 

chemați să 
rechibzuirea 

activitateala
amplasarea, edifi

carea si demararea într-o 
producție ritmică, eficientă, 
aducătoare de însemnate 
beneficii viitorului oraș 
Belcești. a microunitătilor
Ioan GRIGORESCU

345.
(Continuare în pag. a Il-a)
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globale a crescut de peste trei ori

Cooperativizarea agriculturii, extinderea mecanizării, chimizării și irigațiilor, munca harnică a țărănimii a lu
crătorilor dm I.A.S. și S.M.A. au asigurat creșterea neîncetată a producției agricole. Așa cum rezultă din 

^graficul de mai sus, in 1978, față de 1950, valoarea producției agricole ' ' '

CREȘTEREA PRODUCȚIEI 
AGRICOLE GLOBALE

VEȘTI 
DIN ȚARĂ 

Peste prevederile pla- 
fiului. Colectivele unităților 
industriale din județul Timiș au 
livrat suplimentar, de Ia înce
putul anului și pină in prezent, 
importante cantități de produse 
solicitate de beneficiarii interni 
și externi. între acestea se află 
115 tone laminate finite pline. 
240 tone tablă și benzi zincate, 
motoare electrice, mijloace ale 
tehnicii de calcul electronic. în 
valoare de 5 855 000 lei. Totodată 
au fost livrate, peste plan, ma- 
șini-unelte de prelucrat metale 
prin așchiere în valoare de 2 
milioane lei. 20 tone de utilaje 
pentru industria alimentară. 
698 mc prefabricate din beton 
armat. 346 000 cărămizi și blocuri 
ceramice, 133 000 tricotaje și al
tele. (Cezar Ioana).

Pentru export.
de la salina Ocna Dej și-au 
onorat sarcinile de plan la ex
port. pe primele două luni ale 
anului. Avansul cîștigat creează 
condiții pentru realizarea in a- 
ceste luni a unei producții supli
mentare de aproape 450 000 lei 
valută. (Alexandru Mureșan).

Microcantine în sec
țiile de producție. ba 
întreprinderea de. rulmenți Bîr- 
lad s-au înființat cinci microcan- 
tine pe lingă secțiile de produc
ție. în pauza schimburilor I si 
II se servește hrană caldă, pre
gătită la cantina întreprinderii. 
(Crăciun Lăluci).

Un nou teatru de pă
puși ba ®acau s_a deschis 
un nou teatru de păpuși, sub 
egida sindicatului lucrătorilor 
din invătămînt. Colectivul tea
trului. alcătuit din artiști ama
tori. prezintă spectacole în uni
tățile preșcolaro din oraș. Noul 
teatru pregătește un turneu la 
Tg. Ocna, Slănic Moldova și în 
comunele Răcăciuni și Păncești. 
(Gh. Baltă).

Primii kilowați-oră ai 
hidrocentralei de la Va
lea Mare. Constructorii, 
montorii șl energeticienil din 
munții Gorjului au încheiat 
probele tehnologice la grupul 
energetic nr. 1 al centralei elec
trice Valea Mare, realizînd cu 
succes prima punere in paralel 
la sistemul energetic national. 
Este o realizare de prestigiu din 
cronica complexului hidroteh
nic și energetic Cerna—Mottu— 
Tismana. (Dumitru Prună).

0 nouă capacitate de 
producție. La întreprinderea 
electrotehnică a Combinatului 
industrial pentru construcții de 
mașini din Bistrița a intrat în 
probe tehnologice secția de ca
bluri de semnalizare. Pînă la 
terminarea probelor tehnologice 
se scontează pe obținerea unei 
producții de 150 km de cabluri 
in șapte tipodimensiuni. (Gh. 
Crișan).

Pomi și trandafiri 
pentru noile cartiere, 
în aceste zile, horticultorii trans
plantează 1 000 de arbori mari 
în cea mai nouă zona de locu
ințe din Vaslui. în această pri
măvară vor fi plantați in oraș 
5 000 puieti de arbori de diverse 
specii. 5 000 trandafiri, peste 
150 000 arbuști, precum și cîteva 
milioane de flori. (Crăciun Lă
luci).

Prestații de servicii 
la sate. In 
așezările rurale 
s-au infi'intat zece noi 
prestatoare de servicii. Pină la 
sfîrșitul anului, rețeaua presta
toare de servicii a cooperației 
de consum din acest județ se va 
extinde cu alte 60 unităti de di
verse profiluri. (Ștefan Dinică).

Clubul inginerilor șl 
tehnicienilor. In ora?u) 
Victoria s-a creat recent un club 
al inginerilor și tehnicienilor 
chimiști. în programul său sint 
prevăzute diverse manifestări 
cultural-educative și profesio
nale. dezbateri săptămînale le
gate de modernizarea producției, 
de perfecționarea tehnologiilor 
de fabricație, a modalităților de 
aplicare a noului mecanism eco- 
nomico-financiar etc. Multi din
tre membrii clubului sint inven
tatori și inovatori (Nicolae Mo
canul.

acest an, în 
din județul Alba 

unităti

„Au venit, au văzut, au plecat66
într-una din diminețile zilelor tre

cute, tovarășul Marin Popa, adjunctul 
directorului întreprinderii județene de 
gospodărie comunală și locativă din 
Craiova, îl întreba, în fata noastră, pe 
unul dintre subalterni :

— Cum stăm, tovarășe Găman cu 
receurile ?

— Bine, tovarășe director, a răs
puns subalternul.

— Dar cu recaurile ?
— Tot bine...
— Care va să zică bine, a tras con

cluzia tovarășul 
director adjunct 
uitîndu-se la' noi 
pe sub sprîncene.

Recaurile și re
ceurile acestea 
sînt niște simbo
luri. un fel de a 
vorbi prescurtat 
al meseriașilor 
ria locativă care 
casele : „reca" 
capitale, iar „rece" reparații curente. 
Am cerut tovarășului Popa cîteva 
adrese unde se lucrează fie la reca, 
fie la rece, de asemenea, rugîndu-l 
să ne precizeze cu aproximație și 
stadiul în care se află lucrările res
pective. Am primit 15 adrese din 
multe sute pe care ni le putea da, și 
am pornit imediat la drum.

înainte de a derula filmul constată
rilor noastre e însă necesar să preci
zăm că I.J.G.C.L. Dolj este o 
unitate mare, cu peste 5 000 de me
seriași, specializați în tinichigerie. zi
dărie, zugrăvit — în toate meseriile 
necesare reparațiilor imobilelor fon
dului locativ, această mare avuție a 
statului. E, de asemenea, necesar să 
precizăm că întreprinderea a reușit 
anul trecut, cu unele excepții, să-și 
îndeplinească sarcinile prevăzute de 
indicatorii de plan.

...Ne-am oprit mai întîi pe strada

Frunze, la nr. 10, unde fuseserăm in
formați că se lucrează de zor. Cînd 
colo, înăuntru — țipenie. Nici urmă 
de meseriași. Sunăm la un aparta
ment. la celălalt și, în fine. înfiripăm 
un dialog cu tovarășa Maria Colcov- 
schi — locatară — care ne spune :

— De doi ani (! ?) lucrează tinichi
giii la acoperiș. Nu știu cum or fi fă
cut ei treaba, dar acum apa în loc 
s-o ia în jos. pe burlane, vine ca o 
cascadă peste... jgheaburi.

Privim și noi la minunea făcută. In

Pe șantiere de întreținere a fondului locativ din Craiova, 
în căutarea meseriașilor care, după registrele întreprin

derii de specialitate, se aflau la lucru

de la gospodă- 
ne repară nouă 

înseamnă reparații
jur, pe pereți, se mai puteau vedea 
cîteva urme de mistrie, de bidinea, 
într-un cuvînt. pereții casei de pe 
strada Frunze păreau niște „pereți- 
școală" pe care învață ucenicii abe- 
ceul meseriei.

— Și unde sînt acum meseriașii ? 
— întrebăm.

— Păi cine i-a mai văzut de o săp- 
tămînă ?

...Sîntem pe str. Ștefan cel Mare, 
unde, de asemenea, după părerea tov. 
Popa lucrările la receuri se executau 
de zor. Ne dăduse de pe această stra
dă numerele 5 7, 9, 11. Am trecut pe 
la toate aceste adrese. Nicăieri nici 
o mișcare !

Revenim pe str. Frunze, unde alt 
imobil, de data aceasta cel cu nr. 95, 
era și el în reparație. La „receuri". 
Nici urmă de meseriași.

— Au venit și șefii meseriașilor pe 
la noi, ne spunea Florica Fieraru, 
locatară în acest imobil. Meseriașii, 
ăi mici, vin. dau cîteva mistrii de 
ipsos pe pereți și pleacă. Pe urmă,

după cîteva zile, iar vin și tot așa. 
Iar șefii vin, văd, pleacă.

Pe strada Alexandru Ioan Cuza la 
nr. 88 fusesem informați că în ziua 
aceea, și. firește, în cele următoare, 
e o altă echipă care dă zor. Acolo 
însă ne-a întîmpinat o locatară, Ioana 
Marinescu, care ne-a spus că nu poți 
fi niciodată sigur dacă vin sau nu 
vin la lucru meseriașii întreprinderii 
locative. Vin cînd pot, dispar cînd 
vor.

Desigur, umblînd prin tot orașul 
după meseriașii 
cu pricina înțele
sesem noi bine că 
unora dintre ei 
cam ăsta le e o- 
biceiul. Dar am fi 
dorit să discutăm 
lă locul de mun
că măcar cu unul 
de ce am maidintre ei. Iată

făcut o ultimă încercare. Astfel, am 
ajuns pe str. Armata Poporului, 
unde am intrat la imobilul cu nr. 14. 
Și, iată, în fine, auzim încă din curte 
zgomot. Parcă erau lovituri de cioca
ne. Am intrat, dar — dezamăgire. Din 
cei cinci meseriași cîti am găsit într-o 
încăpere, nici unul nu izbea cu cioca
nul. Toți cinci jucau pe loc, un fel 
de ..mărunțică" cu scopul să-și mai 
dezmorțească oasele. Ca să nu se 
creeze nici un fel de confuzie, le re
producem numele : Ion Nica, Ion 
Capră. Vasile Ciolan, Ion Crăciunoiu 
și Virgil Spiridonescu.

— De cinci, șase zile ardem pe-aici 
gazul degeaba, ne-a informat unul 
dintre ei.

— De ce ?
Gh. GRAURE

(Continuare în pag. a IH-a)

Temeliile prezentului
Cred că una din cele 

mai mișcătoare ope
rații ale judecății 
noastre este raporta
rea diferitelor momen
te ațe istoriei la pre
zent. Vn eveniment pe 
care noi obișnuit îl 
receptăm ca pe un 
fapt istoric a fost, la 
timpul său, . ___T
magmă incandescentă, 
pe care 
brațele și mintea __
adesea cu prețul pro
priei vieți, au mode
lat-o, învestind-o cu 
autoritatea și măreția 
cu care a intrat in ne
pieritoarele cronici. 
După cum emoționant 
e să ne imaginăm 
chipul în care se vor 
concretiza aspirațiile 
noastre de azi.
' Niciodată, in multi

milenara lor istorie, 
oamenii acestei țări nu 
au fost în exclusivita
te, limitat, doar ai 
prezentului lor, nu au 
destrămat țesătura dia
lectică a devenirii, nu 
au izolat prezentul de 
izvoarele sale si nu 
l-au sărăcit de lamura 
împlinirilor viitoare.

Ca să ne situăm mai 
in concret, nu pot să 
nu mă las mișcat gin- 
dindu-mă că un băr
bat ca Burebista a ima
ginat și a făptuit un 
stat care, etnic și geo
grafic, în coordonatele 
lui esențiale — unita
tea și independența — 
a însemnat prefigura-

prezent,
oamenii, cu

lor,

rea unei strălucite 
• realități ce va fi ma

rea patimă, marele vis, 
suprema obsesie a 
lungului șir de gene
rații ce-i vor succede, 
prefigurarea unei rea
lități ce se va împli
ni și statornici pentru 
eternitate abia 
aproape două mii 
ani, în acest secol, 
zilele noastre. Și iată 
cum prezentul nostru

peste 
de- 
in

însemnări de
Vasile REBREANU

se sprijină ca pe o te
melie de neclintit pe 
prezentul acelui 
și acelui popor 
care venim. Nu 
tot așa, să nu fiu 
cat atunci cind simt și 
știu că acest prezent 
se sprijină pe altă 
mare clipă ce a fost 
la rîndul ei prezent, o 
clipă ce a ținut cinci 
decenii, de-a lungul 
căreia un alt bărbat și 
alți oameni din care 
venim, Ștefan și ai 
săi, au singerat pen
tru o cauză și au pu
tut să o împlinească, 
ea fiind libertatea pa
triei lor care e și pa
tria noastră. Nu pot, 
tot așa, să nu fiu miș
cat la gîndul că ființa 
acestui prezent a 
prins contur in clipa in 
care un alt bărbat ri-

om 
din 

pot, 
miș-

dicat de Ungă Dunăre, 
după ce ca un suprem 
simbol străbătuse Car- 
pații, intra triumfal pe 
porțile Ardealului, ; 
nîndu-și sigiliul 
destinul fericit al 
turor provinciilor 
mâne.

Nu poți să nu 
simți incărcat de 
mândrie firească, 
și de o colosală 
pundere. la gindul cd 
faptele noastre sint
tronsoanele ce vor
susține acel edificiu 
de aur, nu doar visat, 
ci proiectat cu lucidi
tate și inspirație de 
noi și de cei ce ne-au 

. precedat. Ca intr-o 
albie sigură și dreaptă 
a omeniei, a muncii 
oneste, a jertfei și 
demnității, a încre
derii în propriul des
tin, o albie deschisă de 
acest bărbat ridicat 
din solul istoriei noas
tre, care e totodată 
făuritor de istorie, în 
această albie deschisă 
de conducătorul parti
dului și statului nos
tru, stirpe de voievozi 
și eroi, va curge pe 
temelii sigure viitorul 
care va deveni tin în
sorit prezent.

Sintem, mișcați și 
mîndri, martorii ți 
făptuitorii acelei . mi- 
rabile treceri a unui 
bărbătesc și zbuciu
mat trecut spre mă
rețul și statornicul 
viitor.

pu
pe 

tu
to-

te 
o 

dar 
răs-
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Pfaptul 
; divers; 
' Casă '

I de piatră I
I Pentru fiecare împlinire, con- I

structorli de pe șantierul hidro- | 
centralei Porțile de Fier II se

I bucură in mod sincer, firesc, o- I 
menesc. Dar constructorii<de aici
încearcă și altfel de bucurii. Bu- * 

Inăoară, cea a întemeierii unor
noi familii chiar pe șantier. Iată 
că a avut loc prima căsătorie a 1 
doi tineri „șantieriști" : Dorin

IParaschivoiu și Mana Iordache. I
Și a fost bucurie mare. La | 

rindul nostru, nu ne rămine de- 
Icit să le adresăm celor doi tineri .

tradiționala urare „Casă de pia
tră".

PRODUCȚIA FIZICĂ- 
zi de zi la nivelul planului!

Cuvîntul cititorilor

J DeșiI ’
I nu le dăm

numele...
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

La întreprinderea de transpor
turi Brașov s-a constituit, in ul
tima vreme, o adevărată colec
ție de buletine de identitate și 
legitimații de serviciu. Sint acte 
reținute de organele de control 
ale întreprinderii de la cei prinși 
călătorind fraudulos cu mijloa
cele de transport în comun, fapt 
pentru care urmează să achite 
cite o amendă. Din motive lesne 
de înțeles, nu vom înșirui aici 
nume dintr-o listă lungă, prea 
lungă. Vom menționa doar că 
mulți dintre ei lucrează la între
prinderea de tractoare, între
prinderea de autocamioane, în
treprinderea „Rulmentul" și în
treprinderea de stofe.

întrebare : de vreme ce nu au 
legitimații, pe care le-au „uitat" 
unde le-au uitat de săptămîni 
de zile, cum intră oare pe poarta 
întreprinderilor respective ?

Fără 
tîrguială

Mai mulți cetățeni din comuna 
Vadul Moților au închiriat un 
autobuz pentru a merge la o 
nuntă in Alba Iulia. Pe drum, 
veselie mare.

Dar iată că, in afară de nuntă, 
trei dintre ei — Ilie Ștefănuț și 
Traian Han (din Vadul Moților) 
și H. Dumitru (Albac) — au avut 
cheltuieli neprevăzute. La un 
control s-a constatat că dum
nealor transportau clandestin 
o mare cantitate de rășină de 
brad, pentru a fi valorificată la 
preț de speculă.

Ce s-or fi socotit : „Merem 
fain la ospăț, apoi la bilei". La 
ospăț au ajuns, dar cu bilciul a 
fost bai. Și încă fără tîrguială.

Ca-n filme
Spre seară, Vasile Ienuță din 

Constanța a fost prins de către 
organele de pază in timp ce în
cerca să intre in port sărind un 
gard. Aceasta era numai una din 
isprăvile pe care le făcuse in
tr-un timp mai scurt decit ar 
dura un film de aventuri. Mai 
intii s-a dus la un restaurant și 
a băut pînă n-a mai putut. Apoi 
a furat un autoturism și s-a ur
cat la volanul acestuia fără. să 
aibă permis de conducere. Apoi 
a pierdut controlul volanului șl 
a tamponat mai multe mașini 
intîlnite pe drum. Apoi a aban
donat mașina și a fugit de la 
locul faptei.

Apoi s-a aflat că același Va
sile Ienuță a mai furat odată o 
motoretă și a fost condamnat, 
dar tot nu s-a învățat minte. 
Poate acum...

I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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I
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întreprinderea mecanică Plopeni — 
Prahova a încheiat anul trecut cu se
rioase neîmnliniri la producția fizică. 
Zeci si zeci de produse, care consti
tuie echipamentul hidraulic al trac
toarelor. excavatoarelor, mașinilor 
grele de transport si de ridicat, pre
cum si o mare cantitate de piese de 
schimb n-au putut fi. așadar, livra
te beneficiarilor contractanti. Gin- 
dindu-se la situația economico-finan- 
ciară a producției unității, dar si la 
necazurile create atitor întreprinderi 
din tară, muncitorii de aici sint pe 
bună dreptate nemulțumiți. Asa cum 
arăta un vorbitor la adunarea gene
rală a oamenilor muncii, lipsa unui 
ridicător, a unei pompe, a unui alt 
mecanism hidraulic face imposibilă 
livrarea unei imense macarale, a unui 
tractor sau autocamion greu, cu o va
loare înzecit mai mare.

Onorarea tuturor contractelor, li
chidarea’ restantelor de anul trecut 
constituie pentru colectivul Întreprin
derii din Plopeni o chestiune esen
țială. o obligație de prim ordin.

Ce s-a făcut, ce se face pentru re
cuperarea restantelor la producția 
fizică ?

S-a început cu spatiile de produc
ție. S-a calculat totul pe metru pă
trat. pentru a găsi loc să se intro
ducă noile mașini si utilaje sosite 
pentru o investiție tărăgănată din 
cauza unor prea greoaie aprobări. 
Din hala de aparatai hidraulic s-au 
transferat la un alt sector — cel din 
Bălcoi — o serie de mașini-unelle, 
ocupîndu-se astfel mai bine supra
fețele pe care astăzi se realizează o 
parte din echipamentul hidraulic 
pentru tractoare. Pe cei aproape 
2 000 mp eliberați s-au așezat 60 de 
strunguri, freze, masini-agregat _ de 
mare randament, creindu-se posibi
lități să se fabrice în plus, fată de 
1918. 5 000 de pompe hidraulice.

— Am asigurat si forța de muncă 
necesară, tineri școlarizați în centrul 
nostru profesional — relatează direc
torul tehnic Gheorghe Geantă. Pen

tru a fi siguri că obținem calitatea 
dorită la acest produs, am adus in 
rindul tinerilor si muncitori de Înaltă 
calificare care să omogenizeze co
lectivul. să imprime o mare respon
sabilitate în muncă, prin exemplul 
lor personal si prin sprijinul dat 
direct.

Iată si cîteva nume : frezorul Ni- 
colae Buturugă, lăcătușul Alexandru 
Neagu, strungarul Vasile Grecu și 
alții, toti comuniști, cu multă dra
goste fată de oameni. S-a făcut mai

terea va fi de-a dreptul spectacu
loasă.

Am primit date despre măsurile 
luate într-un alt loc cu restanțe 
mari: la atelierul cilindri telescopici. 
Aici s-au introdus trei mașini spe
ciale de alezat, lichidîndu-se ștran
gulările in flux de fabricație. La 
aceste agregate de înaltă tehnicitate 
s-au numit oameni din cei mai buni 
meseriași. A fost reorganizat conco
mitent întregul flux tehnologic, s-a 
întărit asistența tehnică în schimbu

Cum se acționează ia întreprinderea mecanică 
Plopeni pentru recuperarea restanțelor 

și realizarea ritmică a sarcinilor la fiecare 
loc de muncă

mult. Cei 20 de tehnologi si 30 de 
reglori ai secției au fost repartizați 
pe grupe de 4—5 tineri pentru a-i 
ajuta în activitatea directă pe mași
nă. evitind astfel lucrul de mintuială. 
Maiștrii Traian Pavel. Mihai Diaco- 
nu, Gheorghe Șerban, Ștefan Toader 
au hotărît singuri să se ocupe nemij
locit. în afara treburilor lor de fiecare 
zi. si de un grup de muncitori tineri. 
Dornici să știm eficienta acestor mă
suri tehnico-organizatorice, ne-am in
teresat cu ce rezultate a fost încheiat 
ianuarie. Dacă in prima lună a anu
lui trecut s-au produs , numai 900 
pompe hidraulice de diverse tipuri, 
în ianuarie anul acesta cifra s-a ri
dicat la 1 200. S-a putut astfel livra 
la Centrala de mecanizare a Ministe
rului Construcțiilor Industriale o 
bună parte din pompele restante. 
Există certitudini pentru o si rnai 
mșre cantitate de pompe hidraulice 
fabricate peste plan în februarie. în 
martie si aprilie.’ cînd se va trece la 
fabricarea pompei modernizate, creș

rile de noapte. Rezultatul : în ianua
rie o depășire de plan substanțială, 
existînd pentru februarie certitudini 
de depășire cu 200 cilindri.

Restanta de 2 000 bucăți înregis
trată la bazele de aprovizionare ale 
Ministerului Transporturilor, ni se 
spune, va fi, de asemenea, recuperată 
neintîrziat. Modificarea tehnologiilor 
de fabricație, specializarea oameni
lor pe mașini, dotarea sectorului cu 
noi agregate asigură creșterea pro
ducției de la 9 000 bucăți în 1978 la 
25 000 în acest an — ne asigură di
rectorul tehnic, făcîndu-ne calcule 
precise pe hîrtie cum va creste anual 
productivitatea muncii pe fiecare 
sector în parte. De altfel, chiar luna 
ianuarie certifică veridicitatea calcu
lelor inginerești. Numai în sectorul 
de aparataj tehnologic, cel care s-a 
confruntat cu cele mai multe greu
tăți. la indicatorul productivitate s-a 
înregistrat un plus de 7 200 lei pe 
muncitor.

Am retinut din discuția purtata

accentul care se pune pe grija pen
tru calitatea produselor. Am retinut 
vorbele deschise, autocritice, la un 
mare număr de cadre tehnice, care 
consideră că o pregătire mai bună a. 
fabricației, o îmbunătățire substan
țială a tehnologiilor tn anul trecut 
ar fi dat mai putină bătaie ie fan 
în acest an. Tot atit ie adevărat 
însă că ritmicitatea !n muncă, spo
rirea producției, calitatea si depind 
uneori si de colaboratori, iată și 
cîteva exemple. Unitatea din Plopeni 
n-ar mai pierde In sculărie circa 
20 000 ore prelucrare oe an dacă toa
te blocurile, loriate pentru matrițe 
ar fi ie calitate. Dar nu sint. între
prinderea de utilai petrolier Tirgo- 
viște trimite cam 30—40 tone anual 
de asemenea blocuri, la care, după 
o muncă de ore si ore. se constată 
fisuri si sînt considerate rebut. în
treprinderea de țevi Roman, de ase
menea. nu-si onorează obligațiile în 
ce privește calitatea țevilor. Acestea, 
în mare parte, au orificiul interior 
neuniform, fapt care face ca. de-a 
lungul procesului de fabricație, să 
dai adesea de aceste defecte. Cit 
timp de muncă irosit, dacă ținem 
seama că circa 30 Ia sută din țeava 
livrată nu corespunde. Paradoxal 
este faptul că însuși beneficiarul — 
întreprinderea „Tractorul" din Bra
șov — creează greutăți unității pro
ducătoare. Ea nu livrează la timp sau 
deloc anumite semifabricate. La fi
nele anului 1978 s-au înregistrat 
circa 500 tone piese turnate din oțel 
restantă de la unitatea brasoveană. 
Ne gîndim cum mai poate veni un 
asemenea beneficiar să reclame pe 
furnizor ?

Am plecat de la Plopeni cu asi
gurări că efortul deosebit pe care il 
depune colectivul se va regăsi pozi- 

• tiv în rezultatele de recuperare com
pletă a restantelor. în îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de plan, de
cadă cu decadă. lună de lună.

Constantin CĂPRARU
corespondentul „Scînteii''

Arhitecturâ noua într-un vechi oraș : Satu Mare Foto : S. Cristian

NOTE CETĂȚENEȘTI
......................... 'v’XvlvZ

„Nu-i nimic, îți fac altă injecție"

Tragerea extraordinară LOTO a Mărțișorului

CUVÎNTUL
OAMENILOR MUNCII

Program pentru... plimbarea mazării
Constantin Frîncu. membru coo

perator. comuna Fâcăeni. județul 
Ialomița : Cooperativa agricolă de 
producție „Progresul" din comuna 
Făcăeni. județul Ialomița, a încheiat 
un contract cu Fabrica de conserve 
Fetești pentru cultivarea unei su
prafețe de 80 hectare cu mazăre. 
Terenul a fost pregătit si fertilizat, 
întreaga cantitate de semințe a fost 
adusă în magazia cooperativei, iar 
însămîntarea urmează să se facă 
eșalonat. îndată ce timpul va per
mite. Pină aici, toate bune. Numai 
că fabrica de conserve a prevăzut 
ca batozarea mazării ce ee va ob
ține la C.A.P. Făcăeni să se exe
cute la statia din comuna Săveni,

adică la o distantă de 40 km. Nu 
înțelegem însă de ce să fie mază
rea transportată atit de departe, 
cînd ia Făcăeni există o sta tie de 
batozare. ce aparține fabricii de la 
Fetești ? Și asta, pe cheltuială pro
prie. cu mijloacele de transport ale 
C.A.P. sau cu remorcile secției 
S.M.A, Deși conducerea cooperati
vei agricole a intervenit la Fabrica 
de conserve Fetești, pină în prezent 
nu s-a primit nici un răspuns. Prin 
urmare, mazărea nici nu a fost ln- 
sămintată. dar bătaia de cap pentru 
noi a si început. Ce se va întîmpla 
la recoltare dacă problema batozării 
nu va fi rezolvată ?

Sprijinul s-a dovedit ineficient

| Incredibil!
I Reproducem din ziarul jude- 

țean „Viață nouă" din Galați un 
fapt cu totul neobișnuit, așa cum s 
a fost relatat el de către jude-

Icătoarea Tamara Pereț : „Fiica I 
lui G.T., lucrător la întreprin
derea județeană de gospodărie

I comunală și locativă, minoră, o 
apucase pe un drum greșit, du- 
cind o viață parazitară. Pentru •

Ia o cuminți, tatăl nu a găsit altă . 
metodă de educare decit aceea 
de a pune fata in... lanțuri ! Și •

I astfel, luni întregi de zile, mino- 
ra a stat legată cu un lanț de 
picioare, ferită de ochii lumii. •

I Pentru fapta lui, G.T. a fost con- , 
damnat la un an și patru luni I 
închisoare".

' Ce făcuși, 
I Marine?
I
I
I
I
I
I
I
I

Marin Oancea era (că nu mai 
este, și o să vedeți de ce) șef 
de coloană la l.T.A. Gorj. In a- 
ceastă calitate, el era și casier- 
plătitor al retribuției șoferilor 
din subordine. Intr-o zi, după 
ce-și încasase drepturile pentru 
concediul de odihnă, ce credeți 
că i-a dat prin minte ? S-a tre
zit prezent și pe statul de plată, 
așa că a mai încasat g dată bani 
nemunciți. Văzind ci i-a mers 
prima oară, a încercat și a doua 
oară, dar nu cu el, ci cu alții. 
Mai exact, cu tinerii care pleca
seră să-și satisfacă stagiul mili
tar. Mărin ii trecea in continua
re, chipurile, prezenți la lucru, 
incasindu-le necuvenita retribu
ție. Pină cînd a fost și el „înca
sat" și a primit ce i se cuvenea : 
o condamnare pe care o execută 
prin muncă corecțională.

Pe Simona Grigore, 
din Săcele, o fetită de 
11 ani, o chinuia in 
ultima vreme un din
te. S-a prezentat în- 
tr-una din zilele tre
cute la cabinetul de 
stomatologie al poli
clinicii din localitate. 
Medicul stomatolog, 
Lidia Stancu. a exa
minat-o grăbită, apoi 
i-a spus : „Trebuie 
să-ți fac o extracție". 
Supusă, copila a în
chis ochii, apoi și-a 
deschis larg gurița, și 
tanti doctorița i-a fă
cut o injecție cu anes
tezic. „Acum -așteaptă 
pină te chem", i-a 
spus, in timp ce, gră
bită, părăsea val-vîrtej 
cabinetul. Simona, as
cultătoare. s-a așezat 
pe o canapea, aștep- 
tînd să apară tanti cu 
cleștele. A așteptat 
așa un ceas, apoi două 
ceasuri. Cînd, în sfîr- 
șit, a revenit in cabi
net și s-a uitat la 
ceas, dindu-și seama 
că injecția nu mai

Ce se cîștigă
Introducerea auto

servirii — ca metodă 
modernă de comerț 
și aprovizionare a 
cumpărătorilor — în
seamnă nu numai 
crearea posibilității ca 

; fiecare să-si • aleagă 
I singur marfa pe care 

o dorește, ci. mai mult 
decît orice, un .consi
derabil ciștig de timp. 
Iată insă că. de la o 

• vreme, unii organiza
tori ai comerțului par 
să ignore tocmai a- 
ceastă cerință esen
țială.

...Intri in magazinul 
alimentar cu autoser
vire „Bitolia" sau 
„Venus“ (Piața Doro
banți). iei coșulețul, 
treci iute printre rat

are efect, medicul 
Lidia Stancu a decis, 
adresîndu-se Simonei : 
„Nu-i nimic, iți fac 
altă injecție". Deși 
tremura de teamă și 
emoție, Simona s-a 
supus din nou ascul
tătoare deciziei medi
cului stomatolog. Iar 
medicul, ca și rindul 
trecut, a adăugat: „A- 
cum mai așteaptă pu
țin". Simona s-a așe
zat din nou pe bancă 
să aștepte, s-o cheme 
tanti doctorița, care, 
grăbită, părăsise din 
nou cabinetul. Si a 
așteptat așa Simona 
încă un ceas, și apoi 
încă un ceas... îngri
jorată că va întîrzia 
de la școală, fetita s-a 
adresat, asistentei Ma- 
rieta Mariș : „Oare nu 
vine tovarășa doctor ? 
La ora 13 eu trebuie 
să plec la școală și nu 
mi-am făcut încă lec
țiile". Drept răspuns, 
Marieta Mariș, ca să-i 
alunge probabil ne
răbdarea, a trimis-o

pe Simona în starea 
în care se afla să-i 
cumpere o... gogoașă. 
„Pină te inapoiezi se 
întoarce și tovarășa 
doctor", a spus ea. 
Simona s-a dus, dar 
cind s-a înapoiat cu 
gogoașa pentru soră, 
medicul stomatolog 
Lidia Stancu nu se în
torsese încă. Si chiar 
dacă s-ar fi întors, 
cea de-a doua injecție 
își pierduse si ea, de 
mult, efectul. Se fă
cuse aproape ora 13, 
Simona trebuia să 
plece la scoală ; ame
țită de cap. ea a pă
răsit cabinetul de sto
matologie cu ochii 
înecați în lacrimi. (Ni- 
colae Mocanu, cores
pondentul „Scînteii").

P. S. Din cercetările 
efectuate de organele 
de resort reiese că 
„disparițiile" din cabi
net ale medicului sto
matolog Lidia Stancu 
nu pot fi justificate. 
Atunci ?!

Agențiile Loto-Pronosport con
tinuă să ofere bilete pentru apro
piata tragere extraordinară Loto a 
Mărțișorului, la care se atribuie în 
număr nelimitat autoturisme „Dacia 
1300“ sau .,Skoda 120 L“. excursii 
în U.R.S.S. — Finlanda. R. P. Bul
garia — Grecia sau R. P. Polonă, 
cîstiguri in numerar de valori fixe 
și variabile. Pentru atribuirea aces
tor cistiguri se efectuează 12 ex
trageri a 10 numere fiecare. în pa
tru faze (ca si la tragerea extraor
dinară a Revelionului, care s-a 
bucurat de succes). Contravaloarea 
premiilor de la faza a IH-a se su

portă din fondul special al siste
mului Loto. Participarea se face pe 
bilete de 5. 15 și 25 lei varianta 
simplă, acestea din urmă avînd 
drept de cîstiguri la toate extrage
rile. Jucînd pe bilete completate 
cu variante combinate sau cu com
binații „cap de pod", achitate sută 
la sută sau în cotă de 25 la sută, 
se pot realiza suite de cîstiguri la 
mai multe categorii.

Ultima zi pentru procurarea bile
telor — joi 1 martie 1979.

Agențiile Loto-Pronosport oferă 
participantilor si bilete gata com
pletate.

P. Teodorescu. directorul între
prinderii comerțului cu ridicata 
pentru produse alimentare Brasov : 
Așa cum este cunoscut. întreprin
derea noastră, ca si altele cu profil 
asemănător, primește si expediază 
mărfuri în diverse ambalaje de 
transport. O parte-din acestea, mai 
ales lăzile din material plastic, fo
losite la vehicularea uleiului la sti
cle. a apei minerale, a mezelurilor, 
a păsărilor congelate etc., să dete
riorează. devin nefolosibile din 
cauza crăpăturilor ce apar la col
turi.

Pentru ca să valorificăm, totuși, 
aceste lăzi, ori să le reparăm, am 
solicitat Ministerului Industriei 
Chimice să ne indice o întreprinde
re de profil care ne-ar putea ajuta. 
Am fost îndrumați la Centrala in-

Drumurile
loan Rotărescu. lăcătuș la între

prinderea de construcții metalice 
Bocșa, județul Caraș-Severin : Nu
meroși oameni ai muncii de la în
treprinderea noastră sau de la alte 
unităti de ne raza orașului călăto
resc zilnic cu autobuzele l.T.A. Pe 
multe trasee insă transportul nu 
se desfășoară în condiții bune din 
cauza stării necorespunzătoare a 
drumurilor. De pildă, cel care leagă 
Bocșa — Valea Paii — Valea Mare 
este denivelat, plin de gropi si hîr- 
toape. devenind impracticabil. Au
tobuzele care circulă oe aici se în
torc din cursă cu arcurile rupte ori 
cu alte avarii, ce determină intro-

dustrială pentru prelucrarea cauciu
cului și maselor plastice Bucu
rești. iar de aici, la întreprinderea 
chimică Orăstie. Adresindu-ne aces
tei unităti ni s-a răspuns însă că 
nu primesc spre prelucrare aseme
nea ambalaje, deoarece nu au sufi
ciente capacități de producție.

Așa că miile de lăzi din plastic 
existente în prezent în unitatea 
noastră (din cite cunosc, mari can
tități de asemenea ambalaje există 
si la întreprinderea de panificație 
și Industria cărnii din Brașov) ne 
blochează în continuare spatiile de 
depozitare. în loc să fie reintrodu
se în circuitul economic. Așteptăm 
un sprijin mai eficient din partea 
Ministerului Industriei Chimice, cu 
atit mai mult cu cît este vorba de 
o problemă care interesează nu nu
mai unitatea noastră.

nimănui ?
ducerea lor repetată în reparație. 
De la șeful autobazei l.T.A. din 
Bocșa am aflat că. dacă nu se vor 
lua măsuri de reparare a drumului, 
circulația autobuzelor pe acest tra
seu va fi suspendată, cum de altfel 
s-a întîmolat si ne alte rute (Bocșa- 
Lugoj. de exemplu). Pentru a evita 
adoptarea unei, asemețiea soluții ex
treme. care ar afecta transportul 
muncitorilor la si de la locurile de 
muncă, solicităm direcției județene 

, de drumuri si poduri si consiliilor 
populare din localitățile în cauză să 
intervină de urgentă în vederea re
dării circulației rutiere normale a 
tuturor drumurilor deteriorate.

Obligațiile să fie îndeplinite 
de ambele părți

la raft, se pierde la casă
turi și gondole alegind 
ce-ți este necesar, 
după care îngroși rin
dul la singura casă 
care funcționează. Iar 
minutele se adună, se 
aduțță...

în mai toate unită
țile alimentare găsești 
responsabili dispuși' 
șă-ți explice că, la a- 
numite ore. „nu este 
rentabil să funcțione
ze toate casele". Desi
gur, fluxul cumpărăto
rilor nu este același in 
tot cursul unei zile. 
Dar cit de departe au 
mers '„inovațiile" in 
materie se poate ve
dea la marele magazin 
alimentar „Unirea" : 
aici. ,din 17 case ame-

najate inițial pentru 
sectorul de autoservi
re lucrează doar 8 
(celelalte au fost blo
cate cu mărfuri), iar 
la anumite ore. în po
fida șirurilor lungi de 
cumpărători, numai... 
3 sau 4 !

Este, desigur, de a- 
preciat măsura adop
tată de forurile diri
guitoare ale comerțu
lui de a se lăsa ca
drelor de conducere 
din magazine latitudi
nea să organizeze 
munca după cum con
sideră necesar. Cu o 
condiție : să fie In a- 
vantajul și nu în dez
avantajul cumpărăto
rilor ! (Maria Baboian)

Bl S SI S Bl
(Urmare din pag. I)

I Petre POPA
și corespondenții „Scinteii"

___ J

industriale menite să le 
ofere locuri de muncă nu 
mai puțin atrăgătoare de
cit cele din marile centre, 
fixindu-i pe vatra locului 
de baștină ajuns în pragul 
unei adevărate renașteri.

în agricultura coopera
torilor din microzona Bel- 
cesti mai sint incă multe 
de înfăptuit. Șesul care 
umple coșarele celor din 
Tansa. din Fintînele. din 
Coarnele Caprei, din Focuri 
ii cere omului o mai res
ponsabilă cooperare. „Dacă 
ii dai. oămmtul iti dă — 
îmi spune Mihai I.incu — 
dar noi cerem astăzi oă- 
mintului mult mai mult de
cit inainte si deci trebuie 
să-i dăm pe măsură : pri

cepere. inteligentă, hărni
cie. Agricultura nu se mai 
face ca pe vremea bunici
lor noștri, ea trebuie să de
vină o variantă a muncii 
industriale. Mașini. îngră
șăminte. mecanizare, ferme 
moderne. pepiniere pisci
cole. luarea in stăpînire a 
fiecărei palme de pămint 
scoaSe din circuitul agricol 
datorită deteriorării solu
lui prin eroziuni. sărătu- 
rare. despăduriri sau. pur 
și simplu, prin abandonarea 
dintr-o comoditate care ne 
făcea să ne concentrăm 
forțele asupra zonelor ce
lor mai fertile. Trebuie să 
plantăm livezi intensive, 
să lărgim spatiile de sere 
si solarii, să creștem ran
damentul piscicol al fiecă
rui hectar de luciu de apă,

--------------------}

Excursii la
întreprinderea de 

turism, hoteluri și res
taurante București și 
Oficiul județean de 
turism Brașov organi
zează excursii la Pre
deal sau Poiana Bra
șov. După un sejur de

Predeal și Poiana Brașov
patru zile petrecut în 
una din localitățile a- 
mintite, participanții 
la aceste excursii au 
în program o depla
sare la Budapesta.

Informații și înscri
eri la toate filialele de

turism din București, 
str. Mendeleev nr. 14, 
bd. Republicii nr. 68, 
bd. 1848 nr. 4, bd. N. 
Bălcescu nr. 35 și Ca
lea Griviței nr. 140.

în fotografie : hote
lul „Cioplea" din Pre
deal.

Elena Bobeică. strada Avram 
Iancu. Moinești.. județul Bacău : 
După cum am aflat din recenta Ho- 
tărîre a C.C. al P.C.R.. consiliul 
unic agroindustrial va coopera cu 
gospodăriile personale ale coopera
torilor Si ale celorlalți locuitori ai 
satelor, mai ales în producția de le
gume. cartofi si fructe, la creșterea 
Si ingrăsarea de bovine, porcine, 
ovine si altele. Este o prevedere 
foarte bună, dar care trebuie să fie 
aplicată cit mai repede și cît mai 
bine. Spun asta, deoarece au fost 
cazuri în care cele hotărîte nu s-au 
respectat întocmai. Iată un singur 
exemplu. Este vorba de contractele

livrarea animalelor crescute în gos
podărie proprie. Multi dintre noi, 
cei care încheiem contracte; ne stră
duim să creștem si să vindem sta
tului animale cit mai grase si cît 
mai frumoase, astfel incit să con
tribuim la realizarea fondului cen
tralizat de produse alimentare. Ce 
se întîmplă însă după aceea ? Pen
tru a primi porumbul cuvenit. înce
pe o adevărată alergătură de la o 
cooperativă de’ consum la alta, de 
la un gestionar la altul. Pînă la 
urmă, nici nu știi de unde să-l ri
dici. Noi. cei care contractăm și 
predăm animale, nu cerem aîtceva 
decît să se respecte prevederile con-

care se încheie cu cetățenii pentru tractului.

să ne modernizăm podgo
riile. Sintem la o fugă de 
cal de Cotnari, si chiar 
dacă nu avem pămîntul lor 
si poate nici soarele lor.

unităților prevăzute pină la 
sfîrșitul cincinalului îri curs 
face parte din vasta cerce
tare științifică desfășurată 
la scara întregului . județ

geografi, geologi, sociologi, 
matematicieni — precum 
și activiști de partid și de 
stat, cadre din organele ju
dețene de sinteză economi-

Pe scurt, din scrisori
• Simple neglijențe ? La blocu

rile de locuințe 207 $i 208 de pe șo
seaua Pantelimon din Capitală, ce 
urmează a fi date în curînd în fo
losință. multe usi de la băi sint 
sfărimate. zeci de metri pătrati de 
faianță colorată a fost spartă ori 
dezlipită de pe pereți, au fost des
completate instalațiile de la grupu
rile sanitare etc. Iar în jurul blocu
rilor' sînt aruncate, la intimplare, cî
teva plăci de planșee, cărămizi din 
beton celular autoclavizat, care ar 
mai putea fi folosite la zidirea ghe- 
nelor pentru ventilație, grămezi de 
mozaic. Oare constructorii de la 
Grupul de șantiere nr. 3. care lu
crează aici, au uitat că fiecare din
tre noi avem obligația să păstrăm si 
să folosim cu grijă orice gram de 
material, să gospodărim cu chib
zuință avutul obștii? (Constantin 
Nică, muncitor. București).

O în căutarea unui mărțișor. 
Fiind la tratament în stațiunea Că- 
ciulata. împreună cu al ti oameni ai 
munci veniti aici, am căutat la ma
gazinul „Artizanat" din localitate.

■ b ■ ■ a
noastră, își consolidează a- 
ceastă funcție — urbani
zarea, adăugindu-i noi va
lențe — asist la desfășura
rea acestei activități în prac-

Timp de muncă, timp de înfăptuiri în satul românesc
vinul de-aici e -văr pri
mar» cu renumitul Cot.nar, 
dar pentru a-1 face «frate 
de sînge» trebuie să lucrăm 
via ca ei".

Analiza pe localități și 
microzone a stadiului ac
tual al dezvoltării econo- 
mico-sociale. a structurilor 
existente si a amplasării

pentru optimizarea, dezvol
tării în cincinalul 1981—.1985 
Si in perioada de perspec
tivă pînă în 1990. La aceas
tă activitate de cercetare 
complexă, multidisciplina- 
ră. au fost atrase peste 140 
de cadre didactice univer
sitare si cercetători de di
ferite profile — economiști.

că și din comisia județeană 
de planificare.

La analiza situației din 
Centrul consiliului unic a- 
groindustrial Belcești — 
care, in urma hotărîrilor 
recentei plenare a C.C. al 
P.C.R. privind ridicarea pe 
o nouă treaptă a agricul
turii socialiste din tara

tică, la un dialog rodnic, 
exigent, de înaltă compe
tentă. Dialog dintre factorii 
locali — primari, președinți 
de C.A.P.-uri. șefi de ferme, 
ingineri agronomi, meca
nizatori. profesori si învă
țători — si oameni de știin
ță. cercetători de speciali
tate. confruntați cu soluțio

aparținînd de U.J.C.M. Vîlcea, 
unele obiecte pe care să le ofer în 
dar de ziua Mărțișorului. Cu regret 
trebuie să spun însă că unitatea 
este slab aprovizionată în acest 
sens. în schimb, aici există mărfuri 
degradate, nevandabile, in valoare 
de peste zece mii lei. în pache
tele inventariate de un rezivor al 
U.J.C.M. încă din luna iulie a anu
lui trecut si depozitate în magazin 
se pot vedea papuci desoerecheati. 
balerini cu defecte, bastonase cu 
inscripția „Suvenir Olănesti 1971“ 
etc. în locul lor sperăm să se aducă 
și mărțișoare, dar nu după 1 mar
tie. (Ion V. Marin, activist cultural).

® Tot risipă se cheamă. La în
treprinderea de autoturisme Pitești, 
sute de butoaie si zeci de conteine- 
re din metal sint aruncate într-o 
vilcea situată între halele nr. 4 și 
nr. 5, odată cu alte resturi si gu
noaie care merg la ars si apoi sint 
acoperite cu pămînt. Se pierd astfel 
tone de metal. în loc să fie colectate 
si predate la I.C.M. (Teodor Teodo
rescu. maistru. întreprinderea de 
autoturisme Pitești).

narea unor probleme con
crete. aparținînd mai mult 
oamenilor și pămîntului, 
viitorului imediat al aces
tora. decit „laboratorului". 
Căci optimizarea, prin pu
nerea în valoare a tuturor 
resurselor și a potențialului 
uman, crearea modelului 
optim de dezvoltare eoo- 
nomico-socială a fiecărei 
zone, microzone sau comu
ne constituie un proces al 
realului, al concretului, al 
angajării tuturor factorilor 
responsabili, al unității de 
gind si de acțiune.

Acum, cînd se împli
nesc trei decenii de la co
operativizarea agricultu
rii, Belceștii intră pe fă
gașul industrializării. în

acest sfîrșit de iarnă, 
cind zgircit. cind bogat în 
zăpezi. se bate primul 
țăruș la platforma indus
trială a viitorului oraș. Se 
implantează o secție a în
treprinderii ieșene de mase 
plastice, o secție a între
prinderii „Bucium", o sec
ție de prestări de servicii, 
o termocentrală, o statie de 
epurare a apelor. Se decide 
amplasarea obiectivelor, a 
noilor cartiere de locuințe, 
a unei noi școli cu 24 de 
clase, a blocurilor cu com
plexe comerciale — tot 
ceea ce va face din marea 
comună un oraș înflo
ritor, unul din cele cinci 
noi orașe care se edifică pe 
pămînturile ieșene.
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Excelenței Sale general SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

JAKARTA
Am aflat cu tristețe despre victimele produse de erupția vulcanică recentă 

din insula Java.
Vă rog să transmiteți familiilor îndoliate întreaga noastră compasiune.

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului JOHN COMPTON
Prim-ministru al statului Saint Lucia

CASTRIES
Proclamarea independenței statului Saint Lucia îmi oferă plăcutul prilej 

de a transmite Excelenței Voastre calde felicitări și cele mai bune urări de 
succes pe calea dezvoltării libere și independente a țării dumneavoastră.

MANEA MÂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Excelență,
Am primit cu plăcere amabilul mesaj de felicitări adresat de Excelența 

Voastră cu ocazia numirii mele> ca prim-ministru al Guvernului Revoluționar 
Islamic Provizoriu al Iranului.

Apreciez foarte mult gestul dumneavoastră și împărtășesc convingerea 
că raporturile de prietenie și cooperare dintre țările noastre se vor dezvolta 
în viitor, în interesul reciproc al celor două popoare.

Cu asigurarea celei mai inalte considerațiuni,

MEHDI BAZARGAN
Prim-ministru al Guvernului Revoluționar 

Islamic Provizoriu al Iranului

Excelenței Sale tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu mare plăcere mesajul de felicitare pe care ați binevoit 
să mi-1 adresați cu ocazia desemnării mele la președinția Comitetului 
pregătitor al celui de-al III-lea Congres extraordinar al Partidului Congolez 
al Muncii și în fruntea statului.

, Vă mulțumesc din toată inima pentru stima și prietenia ce mi le 
exprimați și vă rog să credeți in urările călduroase, de sinceră prietenie, 
pe care le adresez familiei dumneavoastră, precum și poporului român 
prieten.

Rămîn convins că partidele și popoarele noastre, legate printr-un 
angajament revoluționar internaționalist, nu vor precupeți nici un efort și 
vor continua umăr la umăr să ducă lupta comună împotriva imperialismului 
și apartheidului, pentru eliberarea totală a Africii australe.

Vă rog să credeți, tovarășe președinte, in sentimentele mele de foarte 
înaltă și cordială considerație ce vi le port.

Colonel DENIS SASSOU - NGUESSO
Președintele Comitetului pregătitor 

al celui de-al III-lea Congres extraordinar 
al Partidului Congolez al Muncii, 

Șef al statului,
Președintele Consiliului de Miniștri

Ministrul afacerilor externe al Norvegiei 
va face o vizită in țara noastră

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România. Ștefan Andrei, ministrul

afacerilor externe al Norvegiei. Knut 
Frydenlund, va efectua o vizită in 
România între 5 și 8 martie 1979.

Primire la Consiliul de Miniștri
Tovarășul Cornel Burtică, viceprim- 

ministru. ministrul comerțului exte
rior si cooperării economice interna
ționale, a primit, luni - după-amiază, 
delegația economică din Republica 
Democrată Populară a Yemenului, 
condusă de Ahmed Ubaid Fadhli, mi
nistrul comerțului și aprovizionării, 
care face o vizită în tara noastră.

în cadrul întrevederii au fost 
abordate probleme privind dezvol
tarea relațiilor de colaborare sl coope
rare economică si tehnică si a 
schimburilor comerciale dintre Româ

nia și Republica Democrată Populară 
a Yemenului.

★

în aceeași zi au început convor
birile economice între delegația ro
mână. condusă de Constantin Niță. 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Comerțului Exterior si Cooperării 
Economice Internaționale, și delega
ția din Republica Democrată Popu
lară a Yemenului, condusă de Ah
med Ubaid Fadhli.

(Agerpres)

t v

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 28 

februarie, 1 și 2 martie. în țară : Vre
mea va fi în general rece, deși tem
peratura aerului va înregistra o creș
tere ușoară. Cerul va fi schimbător, cu 
înnorări mai accerituate în a doua 
parte a intervalului, cînd vor cădea

precipitații locale, mai ales sub formă 
de ninsoare. Vînt slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 10 și zero grade, mai cobo- 
rîte la începutul intervalului în estul 
Transilvaniei și nordul Moldovei, iar 
maximele între minus 3 și plus 7 grade. 
Ceață locală, cu depunere de chiciură. 
In București : Vremea va fi în general 
rece și temperatura aerului va înre
gistra o creștere ușoară. Cerul va fi 
schimbător, favorabil precipitațiilor 
slabe, în a doua parte a intervalului.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT ® SPORT • SPORT • SPORT

REVISTA COMPETIȚIILOR
® Cu gândul la Olimpiadă, Natalia Mărășescu adună 
kilometri, recorduri mondiale și thiuri continentale 
® Dinamo București — câștigătoare a „Cupei României" 

la handbal ® Două mii de câștigători în 
„Serbările zăpezii".

...Ne-am obișnuit cu Natalia Mă
rășescu așa cum ne obișnuisem in 
anii trecuți cu Ilie Năstase ori astă- 
toamnă cu Virginia Ruzici : îi elo
giem entuziasmați un mare succes, 
dar trece o săptămînă, cel mult două, 
și iar sintem puși în fericita ipos-: 
tază de a-i adresa aplauze scrise, 
pentru ca după alte citeva zile din 
nou să smulgă semne de exclamare 
cu altă ispravă de ecou, și tot așa 
mai departe... Numai de la Anul 
nou încoace am avut de câteva ori 
prilejul — pe care ni l-am dori cu 
toții cit mai des, inclusiv la Jocurile 
Olimpice din 1980 — să anunțăm și 
să comentăm cu emoție victoriile și 
recordurile mondiale reușite de 
atleta noastră nr. 1 pe la Antipozi și 
apoi recordul ei mondial la Buda
pesta. Iar acum. iată, cum ne și 
așteptam de altfel, consemnăm în 
același ton că la Viena, duminică 
după-amiază, românca din Craiova, 
pe nume Natalia Mărășescu, și-a în
sușit titlul de campioană europeană 
pe distanta de 1 500 m. cu un timp 
inferior doar cu 0,5 secunde propriu
lui record mondial. Este al doilea 
succes continental al'ei la europe
nele de sală, primul cîștigîndu-1 în 
1975 la Katowice, între timp „ale- 
gîndu-se“ doar cu două medalii de 
argint la edițiile din 1976 și 1978. 
Desigur că Natalia, împreună cu 
antrenorul și soțul ei, Nicolae Mără
șescu. se bucură pe bună dreptate 
da acest nou succes binemeritat. Ne 
bucurăm și noi, cu toții, și îi felici
tăm pe măsură, din toată inima. Dar 
tot atît de sigur este că gindul lor 
și-al nostru nu părăsește nici o cli
pă Olimpiada. Pentru ca atunci, la 
anul, să-și poată împlini visul de 
aur, Natalia adună acum zeci de ki
lometri alergați pe zi, adună recor
duri mondiale și titluri continentale 
— toate • numai și numai ca etape 
necesare spre cea mai înaltă treaptă 
a podiumului olimpic. Așa cred că 
trebuie să privim lucrurile !

...Finala „Cupei României" la hand
bal masculin își consumase practic 
timpul regulamentar acordat _ me
ciului propriu-zis și celor două re
prize de prelungiri, dar tabela de 
marcaj arăta tot scor egal, așa cum 
de atitea ori mai arătase înainte : 
Dinamo—Steaua 22—22. Totuși, n-au 
mai urmat prelungiri la prelungiri, 
fiindcă pe teren mai rămăseseră doi 
jucători — Cosma de la Dinamo și 
portarul stelist Munteanu — care 
mai aveau de tranșat. în doi. o lovi
tură de la 7 m acordată absolut co
rect de către arbitrul VI. Cojocaru 
în ultima secundă de joc. Dinamo- 
vistul. cel care fusese și pînă atunci 
poate cel mai bun jucător de pe te

ren, a executat cu precizie și. firesc, 
a inscris. Deci, scorul a devenit 
23—22 pentru elevii antrenorului 
Oprea Vlase, care ciștigă astfel „Cupa 
României", tot așa de bine cum pu
teau s-o cîștige și elevii antrenoru
lui Cornel Oțelea, echilibrul fiind 
tot timpul aproape perfect. Dinamo, 
care deține și titlul de campioană 
națională, devine acum — cînd s-a 
calificat spectaculos și în semifina
lele „Cupei cupelor", unde-i urăm 
mult succes — cea mai mare putere 
in handbalul românesc. îi adresăm 
cuvenitele cuvinte 'de laudă. In ace
lași timp, noi nu ne putem refula 
pornirea de a gîndi tot la Olim
piadă. și tot la podiumul olimpic. 
Această finală de zile mari a semă
nat' la fel de bine cu o partidă in
ternațională disputată la cea mai 
înaltă tensiune, iar cum cei mai 
mulți dintre protagoniștii ei sînt se- 
lecționabili. i-am urmărit cum s-au 
descurcat la greu. Cosma. Durău și 
portarul Claudiu Ionescu. pe de o 
parte, Stingă. Kicsid, Drăgănită și 
Voina, pe de altă parte, au arătat — 
așa cum au jucat duminică seara — 
că la fel de măiestru s-ar fi putut 
comporta și dacă era vorba de tur
neul olimpic. în schimb, Munteanu, 
Tudosie, Bedivan. Grabovschi. chiar 
Birtalan n-ar fi făcut față cu jocul 
de alaltăieri (Licu nu intră în dis
cuție, întrucît fiind accidentat, efec
tiv a jjicat într-un picior, drept pen
tru care i se cuvine întreaga noas
tră admirație pentru spiritul de sa
crificiu arătat). Să sperăm că. in 
cazul celor ce n-au reușit să scape 
de emoțiile mizei și au jucat cu 
erori, neconvingător, e vorba doar 
de o trecătoare lipsă de formă. Nu 
ne îndoim că antrenorii naționalei 
vor fi cu ochii pe ei. Fiindcă vom 
avea nevoie de ei. plus Penu. plus 
Palko, Măricel Voinea și Deacu, de 
toate valorile autentice !

...După experiența de anul trecut, 
C.C. al U.T.C. a organizat anul a- 
cesta cu și mai mult succes acțiunea 
recreativ-educativă „Serbările ză
pezii". La Izvorul Mureșului, după 
cum ne informează corespondentul 
ziarului nostru, I. D. Kiss, pe lingă 
concurenți — reprezentanții județe
lor Cluj, Harghita, Sibiu și Suceava — 
au venit pe schiuri și sumedenie de 
alți tineri, adunindu-se cam două 
mii. A.fost foarte frumos și vesel, a 
fost o replică în masă la „Dinamo- 
viada internațională de iarnă" desfă
șurată în același timp în Bucegi, în 
care schiorii noștri alpini au înre
gistrat cîteva surprinzătoare, dar 
prestigioase succese.

Gheorghe M1TRO1

Comentarii după victoria Nataliei Mărășescu
la campionatele europene de atletism pe teren acoperit

® Comentînd rezultatele campio
natelor europene de atletism pe te
ren acoperit de la Viena. corespon
dentul agenției „France Presse" sub
liniază succesul sportivei românce 
Natalia Mărășescu, învingătoare în 
proba de 1 500 m. „Preluînd condu
cerea cursei. Natalia a imprimat o 
trenă susținută, fiind cronometrată 
la 1 000 m in 2’47”22/100. timp foarte 
bun, care lăsa să se întrevadă victo
ria sa. De altfel, dintre celelalte con
curente. doar atleta sovietică Zamira 
Zaițeva s-a menținut în ritmul ciști- 
gătoarei, pînă în apropierea liniei de 
sosire, unde Natalia Mărășescu. cu un 
finiș irezistibil, a trecut prima, timpul 
său — 4'03”47/100 fiind aproape de 
recordul lumii, care-i aparține".

Trimisul special al agenției „Reu
ter" relatează, la rîndul său : „Atleta 
Natalia Mărășescu din România a ob
ținut una dintre cele mai impresio
nante performanțe în ultima zi a „eu
ropenelor" de atletism de la Viena. 
Ea a alergat într-un stil de mare 
campioană, timpul înregistrat fiind 
excelent".

Agenția „Associated Press" notea
ză. între altele : „Recordmana mon
dială, românca Natalia Mărășescu, și-a 
confirmat clasa la aceste campionate, 
cîștigînd spectaculos cursa de 1 500 m 
în întrecerea pe ultima sută de me
tri cu redutabila atletă sovietică Za
mira Zaițeva".

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
® Marele maestru român Florin 

Gheorghiu a obținut un succes nota
bil în turneul internațional de șah 
de la Sao Paulo (Brazilia), clasîn- 
du-se pe locul trei într-o companie 
redutabilă, la întrecere fiind prezenți 
8 mari maeștri și 6 maeștri interna
ționali.

Iată clasamentul final : 1—2. Viktor 
Korcinoi și Liubomir Liubojevici — 
cite 10 puncte ; 3—4. Florin Gheor
ghiu, Ulf Andersson — 8 puncte ; 
5—6. Michael Stean, Anatoli Lein —
7.5 puncte ; 7—10. Rocha. Segal, 
Panno și Byrne — 6.5 puncte ; 11. 
Sunye — 4,5 puncte ; 12. Braga —
3.5 puncte ; 13. Filguth — 3 puncte ; 
14. Ryemsdyk — 2.5 puncte.

® în noua ediție a tradiționalei 
competiții internaționale de tenis 
„Cupa Davis", echipa României va 
susține primul său meci la jumătatea 
lunii martie, la Bruxelles, cu forma
ția Belgiei. Din lotul condus de an
trenorul Gheorghe Viziru fac parte 
Ilie Năstase, Dumitru Hărădău, An
drei Dîrzu, Traian Marcu și Liviu 
Mancaș.

• Proba feminină de floretă din 
cadrul concursului internațional de

scrimă de la Goppingen (R.F.G.) a 
fost cîștigată de Valentina Sidorova 
(U.R.S.S.) — 4 victorii, urmată de 
Viorica Turcanu (România) — 3 vic
torii. Concursul a contat pentru 
„Cupa mondială".

© în turneul internațional de box 
de la Lodz (Polonia), pugilistul ro
mân de categorie mijlocie, Gheorghe 
Butnaru, s-a calificat in finală, unde 
a pierdut in fața finlandezului Torno 
ISsivirta.

© Raimundo Saporta. președintele 
Comitetului de organizare a campio
natului mondial de fotbal din 1982, ce 
va avea loc în Spania, a declarat că 
este de acord cu propunerea măririi 
de la 16 la 24 a numărului de echipe 
participante la turneul final. După 
cum se știe, președintele F.I.F.A.. J. 
Havelange, s-a declarat, de asemenea, 
favorabil acestei formule, la care se 
opune insă președintele U.E.F.A., ita
lianul Artemio Franchi.

© într-un meci internațional ami
cal de fotbal disputat la Zagreb, 
echipa vest-germană F. C. Kdln a 
întrecut cu scorul de 2—1 (1—0) for
mația locjală Dytiamo.

Ieri s-a produs

O eclipsă totală de Soare invizibilă 
în țara noastră

La 26 februarie s-a înregistrat pri
ma eclipsă a anului 1979. Este vorba 
de o, eclipsă totală de Soare care 
s-a produs intre orele 16,46 și 21,03 
— ora Bucureștiului. Fenomenul — 
invizibil in țara noastră — a fost 
observat în America de Nord, Ocea
nul Atlantic, nord-estul Oceanului 
Pacific, Peninsula Iberică. Marea 
Britanie și sudul Groenlandei, oferind 
condiții pentru interesante observații 
astronomice. între altele, specialiștii 
și-au propus să studieze atmosfera, 
Soarelui,' să întreprindă cercetări 
spectroscopice și să localizeze pe su
prafața Soarelui emisii de raze radio 
și raze X.

Pînă la sfîrșitul anului vor mai 
avea loc o eclipsă inelară de Soare, 
la 22 august, și o eclipsă totală de 
Lună, la 6 septembrie, invizibile în 
tara noastră.

Pe teritoriul României va fi vizi
bilă, în schimb, eclipsa parțială de 
Lună care va avea loc în noaptea de 
13 spre 14 martie, fenomen care, în 
faza sa maximă, va umbri 0.858 la 
sută din suprafața discului lunar.

Dintre fenomenele astronomice ale 
lunii viitoare reține atenția începu
tul primăverii astronomice, la 21 
martie, ora 7 și 22 de minute.

(Agerpres)

Salut gazetei „In slujba patriei"- 
la trei decenii de existentă

Se Împlinesc 30 de ani de la apa
riția gazetei „în slujba patriei", 
organ central al Ministerului de In
terne. Văzind lumina tiparului în anii 
consolidării politice si economice ce 
au urmat după 23 August 1944. revis
ta și-a înscris la loc de cinste îndato
rirea de a milita cu fervoare comu
nistă pentru educarea politico-ideo- 
logică si mobilizarea lucrătorilor din 
cadrul Ministerului de Interne la în
deplinirea exemplară a sarcinilor în
credințate de partidul și statul nostru: 
apărarea marilor cuceriri revoluțio
nare ale poporului. respectarea 
neabătută a legilor tării. Articolele 
și reportajele apărute în paginile ga
zetei au adus și aduc, în același 
timp, o contribuție importantă la for" 
marea cititorilor în spiritul vigilen
tei revoluționare, promovînd fermi
tatea si combativitatea în îndepli
nirea misiunilor încredințate, atitu

dinea intransigentă fată de orice acte 
antisociale si manifestări ce contra
vin intereselor societății noastre, 
normelor eticii și echității socialiste.

In acest moment aniversar, colec
tivul redacției ziarului „Scînteia" 
adresează colegilor de la gazeta „în 
slujba patriei" un călduros salut to
vărășesc. urîndu-le noi succese în 
realizarea sarcinilor sporite ce le re
vin din documentele Congresului al 
XI-lea si Conferinței Naționale ale 
partidului. în educarea si mobilizarea 
lucrătorilor Ministerului de Interne, 
chemați să îndeplinească cu devota
ment patriotic ordinele comandantu
lui suprem al forțelor noastre ar
mate, tovarășul Nicolae Ceausescu, 
înalta misiune încredințată de parti
dul și statul nostru, de apărare a cu
ceririlor noastre revoluționare, res
pectarea întocmai a' legii, a vieții si 
liniștii cetățenilor patriei.

PROGRAMUL 1
9,00 Teleșcoală

10,00 Roman-foileton : „Poldark"
— episodul 1

10.55 Telex
11,00 închiderea programului
17,00 Telex
17.05 Teleșcoală
17.25 Curs de limbă engleză
17.45 Din țările socialiste : R. P. 

Bulgaria — reportaj despre 
tinerețe

17.55 Din cartea naturii : Probe
eliminatorii. (Documentar)

18.20 Lecții TV pentru lucrătorii 
din agricultură

18.45 Cîntă corul muncitoresc ță
rănesc al minerilor din Ghe- 
lar

19,00 Forum cetățenesc
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
20.00 Reflector
20.20 Seară de teatru : „Tren de 

plăcere" de I. L. Caragiale. 
Premieră pe țară. Scenariu 
TV de Mircea Ștefănescu 
după mal multe schițe, de 
I. L. Caragiale.

21,10 Documentar „Insula Fldji — 
festival de folclor". Produc
ție a studiourilor din R. D. 
Germană

21.55 Șlagăre din filme muzicale 
22.15 Telejurnal
22.30 Includerea programului

PROGRAMUL 2
19.30 Telejurnal
20,00 Film serial pentru copii : 

„Insula misterioasă". Episo
dul 1

20.25 Album coral
20.45 Viața economică
21.20 Telex
21.25 Din viața de concert a Ca

pitalei : Antologia artei vo
cale

21,55 închiderea programului

Concursuri de admitere în instituțiile militare 
de învățămînt

Ministerul Apărării Naționale or" 
ganizează concursuri de admitere, 
pentru anul școlar 1979/1980, în ur
mătoarele instituții militare de în- 
vătămînt : Academia militară — 
facultățile tehnice ; Facultatea de 
medicină militară ; Institutul de ma
rină „Mircea cel Bătrîn" — secțiile 
de marină militară ; școlile mili
tare .de ofițeri activi ; școlile mili
tare de maiștri și subofițeri ; Școa
la militară de muzică — ciclul pro
fesional ; liceele militare.

Tinerii care doresc să participe 
la concursul de admitere la una

din aceste instituții militare de în- 
vățămint vor depune cereri de în
scriere pînă la 10 aprilie 1979. la 
centrele militare județene (de sec
tor) pe raza cărora domiciliază.

Pentru relații referitoare la con
dițiile de selecționare, documentele 
necesare pentru admiterea la con
curs. disciplinele și probele con
cursului de admitere și alte detalii, 
cei interesați se pot adresa coman
danților de garnizoane și centrelor 
militare județene (de sector) pe raza 
cărora locuiesc.

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

„PER SPIEGEL":

ANTROPOIOGIA DESCOPERĂ 0 NOUA VERIGA 
A EVOLUȚIEI LUI HOMO SAPIENS
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• „Arborele genealogic” al primatelor a suferit o nouă co
rectură, ca urmare a unor descoperiri arheologice din ultimii 
ani O Unii oameni de știință consideră că drumul evoluției 
omului și maimuței s-a despărțit mult mai recent decît se 

credea

cinema

(Urmare din pag. I)
— Ne trebuie o capră să ne urcăm 

pe ea. Ne trebuie var. nisip. Nu ne 
aprovizionează nimeni.

— Ați Sesizat, șefilor dv. această si
tuație scandaloasă ?

— în fiecare zi. Nu zic nu. pot fi 
la întreprinderea noastră și meseriași 
care nu-și văd de lucru. în loc să se 
ocupe de plan, fac reparații particu
lare. De aceea, cînd îi cauți nu-i gă
sești. Noi însă, nu vedeți, sintem aici. 
Iar în depozit asemenea materiale ca 
cele din care ne trebuie nouă sînt 
berechet.

A doua zi dimineață ne-am întîlnit 
la sediul întreprinderii de gospodă
rie locativă cu tovarășa Gh. Cristina, 
director coordonator, cu directorul 
adjunct, cu secretarul comitetului de

partid, cu șefi de sectoare. Faptele 
aduse de noi la cunoștința cadrelor 
de conducere din întreprindere au 
creat o reacție în lanț : au sunat 
cîteva telefoane, au fost aplicate pe

generală să repună din nou, pe ordi
nea de zi și să discute cu mai multă 
hotărîre problema răspunderii la lo
cul de muncă, a disciplinei în gene
ral. Tocmai voiam să închidem defi

Au venit, au văzut, au plecat

loc cîteva sancțiuni destul de drasti
ce. într-un cuvînt, tovarășii din 
conducere erau sincer indignați, re
gretau, efectiv, că în întreprinderea 
pe care o conduc se mai petrec ase
menea manifestări de indisciplină, iar 
secretarul comitetului de partid a 
hotărit pe loc ca la prima adunare

nitiv carnetul nostru de notițe, cînd 
ni s-a ivit ocazia să discutăm, chiar 
în biroul directorului, și cu tovarășul 
V. Popa, șef de sector '(tocmai al sec
torului cutreierat de noi).

— Se poate, a zis tov. Popa, ca unii 
să nu vină la lucru, iar alții să ducă 
lipsă de materiale. Da’ ce eu parcă

pot să-i controlez pe toți ? Asta e 
situația.

Nu e rostul acestor rînduri să co
menteze prea mult acest mod de a 
gîndi și acționa. Un lucru însă se im
pune subliniat de la sine. Conducerea 
întreprinderii, comitetul de partid, pe 
lingă prelucrarea abaterilor de la dis
ciplină în fața întregului colectiv, vor 
trebui după cit se pare să prelucreze 
încă o dată, separat, cu șefii de sec
toare din oraș, sarcinile acestora de 
serviciu, 'să-i îndemne să-și mai lase 
la aerisit birourile, să le reaminteas
că importanța pe care o au controlul, 
îndrumarea, aprovizionarea. Nu de 
alta, dar de ei. de șefii de sectoare, 
depind în ultimă instanță cantitatea 
și calitatea reparațiilor fondului 
locativ.

în luna noiembrie 1974, antropolo
gul american Donald Carl Johanson, 
profesor la Universitatea din Cleve
land, avea șansa să descopere in 
estul Africii. într-o regiune care șl 
în alte dăți a oferit cercetătorilor in
formații prețioase asupra îndelunga
tei evoluții de la maimuță , la om. 
fragmente osoase de hominid. După 
cinci ani de cercetări, gratie metode
lor moderne de reconstituire, a putut 
fi întocmită. în detalii, „fișa" ființei 
ale cărei urme de schelet pămîntul 
le-a păstrat peste milioane de ani : 
Lucy, cum a fost denumită, exem
plar de sex feminin al unei specii 
necunoscute pînă acum, a trăit în 
condiții de stepă, in urmă cu circa 
3 milioane de ani. A murit în virstă 
de 20 de ani, bolnavă de artrită. 
Avea înălțimea de 1,10—1,20 m. un 
encefal relatiy mic și canini bine 
dezvoltați.

Concluzia oamenilor de știință, 
publicată recent în reputata revistă 
de specialitate „Science", este că 
avem de-a face cu o specie de homi
nid — mamifer biped a cărui evolu
ție a dus în cele din urmă la Homo 
sapiens, omul de azi. Datorită aces
tei descoperiri, „galeria" strămoși
lor omului va trebui revizuită. în 
sensul că momentul bifurcării dru
mului care, pe de o parte, a dus la 
apariția omului și. pe de alta, a mai
muțelor antropoide, se pare că este 
de dată mult mai recentă decit se 
accepta pînă acum. Este foarte pro
babil că genealogia umană nu va fi 
niciodată completată in întregime, 
vor rămîne multe verigi lipsă si ra
mificații inexplicabile, de vreme ce 
reprezentanți ai acestora nu au su
praviețuit, iar descoperirea urmelor 
este un rod al hazardului. Ceea ce 
se poate astăzi afirma insă cu certi
tudine este că. în urmă cu aproxi
mativ 20 milioane de ani. o specie 
de primate fără coadă, cu o înălți
me de un metru, a tăcut un pas 
evolutiv decisiv : siliți de rărirea 
pădurii in favoarea savanei, rama- 
pitecii, cum au fost denumiți, au 
coborit din copaci și și-au modificat 
alimentația (o dovedește dantura 
lor), trecînd la grăunte, poame și 
rădăcini. Din lipsă de probe mate
riale. evoluția lor ulterioară spre 
bipezii veritabili a rămas obscură. 
Homo habilis. ale cărui urme au 
fost descoperite tot in estul Africii 
de celebrii antropologi Mary și

Louis Leakey, a reînnodat firul. în 
urmă cu 2 milioane de ani, acesta 
mînuia deja pietre cu care vina, 
scrijela sau tăia, pășind astfel pragul 
primei culturi umanoide.

Etapa următoare, reprezentată prin 
Homo erectus. al cărui creier a 
crescut, treptat, de la 900 la 1100 
cmc (volumul mediu al encefalului 
uman este de 1 400 cmc), folosea 
deja focul în urmă cu 500 000 de ani. 
El este considerat strămoș direct al 
lui Homo sapiens.

„Lucy" reprezintă tocmai veriga 
lipsă de după ramapiteci. susține sa
vantul american Johanson. El își fun
damentează opinia prin cele peste 350 
fragmente osoase și craniene anarti- 
nind unui număr de 57 de indivizi. 
Toți aparțin unei unice specii, denu
mită. după zona în care au fost găsite 
urmele lor. Australopitecus afarensis, 
specie care a trăit in perioada de 
timp situată de la 3,8 pină la 2.6 mi
lioane ani în urmă. în estul Africii. 
Pînă acum, antropologii denumeau 
prin australopiteci acele hominide 
care au format o latură colaterală 
celei care a dus la om șl dispărută 
în decursul evoluției. Australopite
cus afarensis este plasat, așadar, 
de către prof. Johanson, mai de
parte în timp, 'în acea lungă pe
rioadă incertă dintre ramapiteci și 
Homo habilis. întrucît el a trăit, 
după cum s-a stabilit. în urmă cu 
circa 3 milioane ani, se poate trage 
concluzia că bifurcarea hominide- 
maimuțe antropoide s-a petrecut cel 
mai devreme acum opt milioane de 
ani și nu acum 15—20 milioane ani, 
cum se aprecia în mod curent.

Nu toți antropologii au fost de 
acord cu ipoteza profesorului ame
rican. Dar iată că un sprijin neaș
teptat pentru ipoteza sa a venit din 
partea biologiei, care, bazîndu-se pe 
cu totiil alte metode decît cerceta
rea și compararea oaselor, caută să 
furnizeze și ea explicații ale evolu
ției. Substanțele albuminoide aflate 
in corpul maimuțelor antropoide ac
tuale și în cel al oamenilor, au con
statat ei. sînt frapant de asemănă
toare. Pornind de la acest fapt, ei 
susțin că este foarte probabil ca li
niile evolutive ale hominidelor si ale 
maimuțelor să nu se fi despărțit mal 
devreme de 5 milioane de ani — 
deci chiar mai curînd decit afirmă 
D. C. Johanson.

• O simplă problemă de timp : 
SCALA — 15; 17,30; 20, FESTIVAL
— 15; 17; 19; 21.
• Stepa : SALA PALATULUI - 
20.
• Masca de apă : LUCEAFĂRUL
— 15; 16,45; 18.45; 20,30. BUCU
REȘTI — 15; 17,30; 20.
o Nea Mărin miliardar : PATRIA
— 15; 17; 19; 21, FLOREASCA - 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30, AURORA
— 14,30; 16.30; 18,30; 20.15, MO
DERN — 14,30; 16,30; 18.30; 20,30.
• Prefectul de fier : CINEMA 
STUDIO — 9,30; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30, EXCELSIOR — 15; 
17,30; 20, GLORIA — 15; 17,30; 30.
• Sfîrșitul „împăratului" din tai
ga : VICTORIA — 15; 17,30; 20, 
BUZEȘTI — 15; 17,30; 20.
® Șeriful din Tennessee : FERO
VIAR — 15; 17,30; 20, MELODIA
— 15,15; 17,45; 20.
• Intre oglinzi paralele : CAPI
TOL — 15; 17,30; 20, FLAMURA — 
15; 17,30; 20.
• 80 de husari : CENTRAL — 15; 
17,30; 20.
• Poliția este învinsă : GRIVIȚA
— 15; 17,30; 20, TOMIS — 15; 17,30; 
20.
O A fost odată în clasa 1 — 18; 
20. Din nou... Disney — 15; 16,30 : 
DOINA.
© Lanțul amintirilor : DACIA — 
14,30; 17.30; 20,15, ARTA — 14,30; 
17,30: 20,15.
G Totul pentru fotbal : BUCEGI
— 15; 17,30: 20. FERENTARI —
15; 17,30; 20, VIITORUL — 15;
17,45; 20.
• Totul de vînzare — 11,45, Bul
gărele de seu — 14; 16,15, Cazul
Paradine — 18,30; 20,30 : CINEMA
TECA.
• Detectiv particular : LIRA — 
15; 17,30; 20, MIORIȚA — 15; 17,45; 
20.
• Valsul absolvenților î DRUMUL 
SĂRII — 15; 17,30; 20.
• Vlad Țepeș : CIULEȘTI — 15,30; 
19, COSMOS — 15,30; 19.
• Explozie în Marea Egee : CO- 
TROCENI — 15; 17.30; 20.
• Orașul-fantomă : PACEA — 15; 
17,30; 20.
• Drumuri în cumpănă : VOLGA
— 15; 17,30; 20.
a Vreau să vă văd : POPULAR
— 15: 17,30; 20.
e Din nou împreună : MUNCA
— 15; 17,30; 20.
® Front în spatele frontului : 
FLACÂRA — 15,30; 19.
© Excursie ciudată : PROGRESUL
— 15: 17,30; 20.
• Omul fără identitate: TIMPURI 
NOI — 15, 17,30; 20.

teatre
© Teatrul Național București (sala 
mică) : Generoasa fundație — 
19t30, (sala Atelier) : Fanteziile lui 
Fariatiev — 19.
© Radioteleviziunea română (str. 
Nuferilor) : Concert susținut de 
corul „Madrigal4*. Dirijor : MA
RIN CONSTANTIN ; Orchestra de 
studio a Radi oțele viziunii și or
chestra simfonică a Filarmonicii 
din Ploiești. Dirijori : HOKIA AN- 
DREESCU și CRISTIAN BRAN- 
CUȘI — 19.
• Opera Română : Bărbierul din 
Sevilla — 19.
• Teatrul de operetă : Silvia —
19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
O scrisoare pierdută — 19,30, (sala 
Grădina Icoanei) : Tineri căsăto
riți caută cameră — 19,30.
e Teatrul Mic : Pluralul engle
zesc — 19,30.
• Teatrul de comedie : Zăpăcitul
— 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Mizantropul — 19,30, (sala 
Studio) : Cinci romane de amor 
(premieră) — 19.
• Teatrul Giulești (sala Majestic): 
A cincea lebădă (premieră) —
19.30.
a Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista în 
luna de miere — 19,30, (sala Vic
toria) : Omul care aduce rîsul —
19.30.
o Teatrul ,.Ion Vasilescu** : Bu
nica se mărită — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română1* : După datina străbună
— 19,30.
a Teatrul „Ion Creangă" : „134-1** 
(O istorie cu Harap Alb) — 17.
• Teatrul „Țăndărică" : Ano
timpurile mînzului —- 17.
• Circul București : „Stop î Toa
tă lumea Ia circ“ — 19,30.

• SPRE AUTOMOBI
LUL CU HIDROGEN. 
Institutul pentru problemele 
construcțiilor de mașini din 
Harkov (U.R.S.S.) a fost conce
put un' automobil al cărui mo
tor este alimentat cu un ames
tec de benzină cu hidrogen. Sis
temul de alimentare și cel de 
aprindere au fost adaptate pen
tru utilizarea noului combusti
bil. Carburatorul automobilului 
are două mecanisme cu ajuto
rul cărora se reglează dozajul 
carburantului. în funcție de ne
cesități. Testările au demonstrat 
o creștere cu 25 la sută a ran
damentului motorului si o scă
dere a consumului de benzină 
— cu 25—40 la sută. Un alt a- 
vantaj constă în reducerea con
siderabilă a gradului de poluare 
a atmosferei cu gaze de eșapa

ment. Se apreciază că acest tip 
de automobil ar putea constitui 
o tranziție între motoarele ac
tuale și cele care vor folosi in 
exclusivitate hidrogenul.

• ATENTIE LA CON
SUMUL EXCESIV DE 
DULCIURI. O lege adoptată 
recent în Olanda stipulează că 
orice reclamă pentru dulciuri 
prezentată la posturile de tele
viziune trebuie însoțită de ima
ginea unei periuțe de dinți care 
să ocupe cel puțin a zecea par
te a ecranului. Această imagine 
este menită să amintească tele
spectatorilor si îndeosebi copii
lor că un consum excesiv de 
dulciuri are urmări nefaste a- 
supra danturii.

«ACCESUL PE 
MUNTE... INTERZIS, 
censiunile pe unul din piscurile 
Himalaiei vor fi suspendate 
temporar — a anunțat președin
tele Asociației indiene de alpi
nism. El a explicat că această 
măsură a devenit necesară ca 
urmare a acumulării de gunoaie 
aruncate la întîmplare pe mun
te de turiști. Poate părea para
doxal — spun inițiatorii măsu
rii — dar si un pisc de munte 
dintr-un masiv de proporțiile 
Himalaiei sfîrșește prin a fi po
luat ca și oceanul. Pe munți se 
produce același incredibil feno
men pe care ecologii l-au sem
nalat cu ani în urmă : oricît de 
mare este* marea, ea nu poate 
digera cantitățile crescînde de 
reziduuri deversate cu nepăsare 
și oricît de Înalt este un munte.

ft:®.*-':

pitorescul său este periclitat 
cînd se ignoră efectele poluării.

• REVIRIMENTUL 
TEATRULUI DE PANTO- 
MIMĂ. Teatrul de pantomi- 
mă, care își are, rădăcinile încă 
în antichitate, cunoaște. în pre
zent. o adevărată renaștere. 
Anul acesta sint prevăzute să 
aibă loc nu mai puțin de cinci 
festivaluri internaționale de 
pantomimă, la Paris. Utrecht, 
Strasbourg, Ziirich și Liege. 
Spectacolele de pantomimă pre
zentate la Paris. Londra. Praga 
si în alte capitale atrag seară

de seară un numeros public. 
Numai la Paris există trei școli 
de pantomimă conduse de 
Etienne Decroux (astăzi in vîr- 
stă de 80 de ani), considerat pă
rintele pantomimei moderne, și 
de foștii săi elevi, Jacques 
Lecoq și Marcel Marceau, ulti
mul fiind cunoscut in lumea în
treagă, inclusiv în țara noastră, 
unde a prezentat un apreciat 
spectacol cu mai multi ani in 
urmă. Rezumind cerințele de 
bază ale unui perfect mim. 
Decroux declara că acesta tre
buie să aibă „structura psihică 
a unui poet și conformația fizi" 
că a unui atlet".

• EXPERIENȚĂ INE
DITĂ. Elevii și părinții din 
comitatul Montgomery, statul 
Pensylvania (S.U.A.) au accep
tat să participe la o experiență 
inedită, potrivit relatărilor zia
rului „International Herald Tri
bune". Elevii respectivi și-au 
luat angajamentul în scris să 
nu mai urmărească programele 
de televiziune in fiecare săptă
mînă. începînd de miercuri ora 
8 și pînă vineri la miezul 
nopții. Această hotărîre repre
zintă rezultatul unei inițiative 
a doi elevi care au frecventat 
un curs de sociologie a familiei 
Si care au dorit să afle dacă 
prin renunțarea la televiziune 
un anumit număr de ore pe 
săptămînă se vor crea noi obiș
nuințe în ce privește lectura si. 
în general, utilizarea timpului

liber. întărindu-se. în același 
timp legăturile intre membrii 
aceleiași familii.

• MAI MULTĂ ATEN
ȚIE IN PRESCRIEREA 
EXAMENELOR RADIO- 
LOGICE. într-un recent ra
port dat publicității de Ministe
rul Sănătății din Spania se afir
mă că numărul maxim de exa
mene radiologice pe care Ie 
poate suporta, fără nici un pe
ricol. organismul uman pină 
lă vîrsta de 65 de ani este nu 
de 130. aSâ cum se considera 
pînă acum, ci de 25—35. De aci 
recomandarea de a se reduce 
numărul acestor examene, pen
tru a preîntîmpina eventuale 
consecințe ale unui exces de

raze X, respectiv a nu se re
curge la examene radiologice 
după orice gripă sau bronșită 
banală. în fond este vorba de o 
recomandare similară cu aver
tismentul împotriva excesului 
de antibiotice.

• REZERVAȚIE NA
TURALĂ ÎN DEȘERT. I" 
statul indian Rajastan se află 
in curs de amenajare o rezer
vație naturală în plin deșert. în 
care vor fi reprezentate specii 
rare de plante si animale ne 
cale de dispariție în regiunile 
aride. Cu o suprafață totală de 
3 000 kmp, acest parc natural 
unic în Asia va ocupa o por
țiune însemnată a deșertului 
Thar,



PAGINA 4 SCÂNTEIA — marți 27 februarie 1979

geneva: Lucrările Comitetului 
pentru dezarmare

S-a încheiat examinarea regulilor de procedură
GENEVA 26 (Agerpres). — Comi

tetul pentru dezarmare, Întrunit pen
tru prima dată în actuala componen
tă luna trecută, a încheiat examina
rea regulilor de procedură. El ur
mează să se pronunțe, miercuri, prin 
vot asupra acestor chestiuni de pro
cedură.

Comitetul pentru dezarmare va 
avea anual două sesiuni — de iarnă 
Si de vară, a declarat ambasadorul 
Carlos Ortiz de Rozas (Argentina), 
Care a prezidat lucrările comitetului

italia : Consultările premierului desemnat 
pentru formarea noului guvern

ROMA 26 (Agerpres). — Premierul 
desemnat. Ugo la Malfa. și-a încheiat 
luni prima rundă de consultări pri
vind formarea unui nou guvern în 
Italia.

Fernando di Giulio, vicepreședinte 
al grupului parlamentar comunist, 
într-un interviu acordat ziarului 
„Paese Sera", a declarat că. „obti-

In scopul soluționării problemei Namibiei
Propunerile secretarului general al O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres). 
— într-un raport înaintat, luni. Con
siliului de Securitate, secretarul ge
neral al O.N.U., Kurt Waldheim, a 
propus decretarea unei încetări a fo
cului in Namibia. începînd de la ÎS 
aprilie, urmînd ca primii membri ai 
grupurilor de asistentă militară și 
civilă ale O.N.U. să fie instalați în 
teritoriu la aceeași dată. Secretarul 
general al O.N.U. a cerut, totodată, 
autorităților de la Pretoria să comu
nice pină la 5 martie acceptarea mo
dalităților de încetare a focului și

Cuplarea navei cosmice „Soiuz-32" 
cu stația orbitală „Saliut-6"

MOSCOVA — in con
formitate cu programul 
sovietic de cercetare a 
spațiului cosmic, dumi
nică. după cum s-a a- 
nunțat, in Uniunea So
vietică a fost lansată, 
de la cosmodromul Bai
konur, nava cosmică 
„Soiuz-32“, avind la 
bord un echipaj format 
din comandantul navei. 
It. col. Vladimir Liahov, 
și inginerul de bord Va
leri Riumin, pilot cos
monaut al U.R.S.S. Po

trivit agenției T.A.S.S., 
programul zborului pre
vede cuplarea navei cu 
stația orbitală „Saliut- 
6", care se află pe or
bită de aproape un an 
și jumătate. Echipa
jul are, intre altele, 
misiunea de a efectua o 
nouă evaluare a posibili
tăților de funcționare in 
continuare a sistemelor 
Si aparaturii stației „Sa- 
liut-6" in regim pilotat.

La 26 februarie, ora 
16,30 (ora Moscovei),

Situația de la frontiera 
si R. A.

ADEN 26 (Agerpres). — Ministerul 
Afacerilor Externe al R.D.P. Ye
men a dat publicității o declarație, 
reluată de agențiile internaționale de 
presă. în care se arată că R.A. Ye
men a atacat teritoriul sud-yemenit.. 
Intr-un comunicat publicat luni la 
Aden se arată că „lupte violente se 
desfășoară în regiunea Alwazia".

Consiliul Suprem al Poporului al 
R.D.P. Yemen s-a reunit pentru a 
examina situația.

SANAA 26 (Agerpres). — „Situația 
de la frontiera dintre cele două state 
Yemenite se deteriorează în mod pe
riculos ca urmare a continuării de 
către autoritățile din R.D.P. Ye
men a agresiunii împotriva orașelor

DIN ACTUALITATEA POLITICĂ
Intensificarea crizei regimurilor rasiste din Africa australă

Știrile sosite în ultimele zile din Africa australă indică o deteriorare 
continuă a situației regimurilor rasiste care, simțindu-și tot mai șubrezite 
pozițiile, iși intensifică acțiunile samavolnice, inclusiv actele agresive, 
războinice împotriva statelor vecine, in încercarea disperată de a amina 
cit de cit sfirșitul inevitabil.

Astfel, in decurs de numai o săptămină, aviația rhodesiană a lansat 
atacuri masive împotriva unor tabere de refugiați Zimbabwe aflate 
pe teritoriul Zambiei, Mozambicului și Angolei — țări denumite, așa cum 
se știe, „din prima linie11, datorită apropierii geografice față de cele două 
ultime bastioane ale colonialismului de pe continentul african — Rhodesia 
și, respectiv, Republica Sud-Africană. Noile raiduri aeriene s-au soldat 
și de această dată cu numeroși morți și răniți in rindurile refugiaților 
civili nevinovati, precum și cu mari pagube materiale. Dcmascind o dată 
mai mult regimul rasist minoritar rhodesian ca dușman înverșunat al 
popoarelor africane libere și, totodată, ca o sursă de primejdii pentru 
pacea și securitatea internațională, aceste noi acte agresive împotriva 
unor state independente și suverane, membre ale O.N.U., trezesc indigna
rea opiniei publice internaționale, care cere să se pună capăt fără intir- 
ziere acțiunilor criminale ale autorităților de la Salisbury.

Vești despre acțiuni de samavolni
cie și teroare parvin mereu și din 
Africa de Sud. Guvernanții de la 
Pretoria încearcă pe toate căile să în
depărteze perspectiva transpunerii in 
viață a planului O.N.U. vizind acce
sul la independentă al Namibiei, plan 
acceptat. în principiu, de ei înșiși, dar 
pe care fac totul pentru a-1 torpila. 
Concomitent, se intensifică măsurile 
de represiune împotriva patriotilor 
namibieni, grupați în jurul S.W.A.P.O. 
— Organizația Poporului din Africa 
de Sud-Vest — singurul reprezen
tant, autentic al poporului din Na
mibia. în schimb, se multiplică în
cercările pentru a prezenta asa-numi- 
tul „grup de la Turnhalle11. intru 
totul subordonat intereselor rasiști
lor sud-africani. ca o organizație 
care ar promova, chinurile, aspira
țiile populației africane.

Pe de altă parte, se înmulțesc in
formațiile despre intensificarea pri
goanei rasiste si în interiorul R.S.A. 
Din nou. un tînăr militant de cu
loare. aflat într-o închisoare din 
R.S.A.. a „decedat11 în împrejurări 
misterioase. A cita „sinucidere11 de 
acest gen ?.. Din nou. un băiețaș de 
13 ani si-a aflat moartea datorită 
bestialității nolitiei. Al cîtelea ronil- 
victimă a acestui regim do teroa
re ?..

în ciuda climatului de represiuni. 
onoz.it.ia fată de regimul rasiri creste 
continuu. „Soweto este iarăși in 
fierbere" — relata trimisul unui ziar 
american din acest ghetou de la pe
riferia metronolei albe. Johannes
burg. devenit simbol al rezistentei 

în cursul acestei luni. Totodată, el 
a afirmat că ședințele comitetului 
vor fi publice — dacă se va hotărî 
astfel prin consens — șl că statele 
care nu sînt membre ale comitetu
lui vor putea fi audiate în cadrul 
acestui organism, la cererea lor. In 
cadrul actualei sesiuni a comitetu
lui. prevăzută să se încheie la 27 
aprilie, urmează să fie pregătită or
dinea de zi. principalele probleme 
urgente fiind interzicerea completă 
a experiențelor nucleare și elimina
rea armelor chimice.

nînd o importantă garanție la nivelul 
Președinției Consiliului de Miniștri 
(prin desemnarea lui la Malfa). P.C.I. 
va avea nevoie de garanții mai re
duse în ceea ce privește componenta 
însăși a guvernului11.

Această poziție a P.C.I.. scrie agen
ția France Presse. ar mări șansele lui 
Ugo la Malfa. dacă democrat-cresti- 
nii nu și-ar înăspri pozițiile.

adoptarea tuturor măsurilor necesa
re în vederea suspendării actelor de 
război și operațiunilor militare.

Agenția Associated Press informea
ză că raportul secretarului general 
al O.N.U. conține, de asemenea, in
strucțiunile Consiliului de Securitate 
privind supravegherea de către 
O.N.U. a alegerilor pentru desem
narea membrilor Adunării Consti
tuante a Namibiei, care, să pregăteas
că obținerea independentei acestui te
ritoriu.

nava cosmică „Soiuz-32“ 
s-a cuplat cu stația or
bitală „Saliut-6". Cos
monauta Vladimir Lia
hov și Valeri Riumin au 
trecut de la bordul na
vei in compartimentul 
stației orbitale. In acest 
fel. pe o orbită circum- 
terestră a început să 
funcționeze un complex 
spațial format din labo
ratorul spațial „Saliut- 
6“ și nava cosmică „So- 
iuz-32“. ■

dintre R. D. P. Yemen
Yemen
de frontieră ale R.A. Yemen11 — a de
clarat Abdallah Al Asnaj, ministrul 
nord-yemenit de externe.

în cadrul unei reuniuni extraordi
nare a guvernului. R.A. Yemen a ce
rut convocarea unei reuniuni extraor
dinare a Consiliului Ligii Arabe pen
tru a examina situația creată la fron
tiera dintre cele două state, infor
mează agențiile de presă.

RIAD 26 (Agerpres). — Secretarul
general al Ligii Arabe. Mahmud
Riad, a adresat guvernelor R.D.P.
Yemen și R.A. Yemen un apel,
cerîndu-le să înceteze operațiunile 
militare de la frontiera dintre ele și 
să participe la „eforturile de con
ciliere11.

africane dună odiosul masacru din 
vara lui 1976. căruia i-au căzut vic
time peste. 600 de tineri... De fapt. 
Africa de Sud. în ansamblu, este „îh 
fierbere11. Expresie, pe de o parte, a 
agravării continue a crizei regimului 
de la Pretoria, iar pe de altă parte, 
a voinței tot mai categorice a popu
lației de culoare de a schimba rin- 
duielile apartheidului impuse de ra
siști.

Lucru cunoscut, rasiștii, stăpîni 
pe imensele bogății din această tară, 
cu sprijinul capitalului străin și ex- 
ploatînd crunt populația africană ma
joritară, au făcut ca R.S.A. să de
vină un stat avansat economic, 
în același timp însă, si unul 
din cele mai înapoiate din punct 
de vedere uman. Inechitatea le
giferată prin sistemul apartheidu
lui este flagrantă. Spre exemplu, în 
repartiția avuției : din venitul națio
nal, albilor (17 la sută din populație) 
le revin patru cincimi ; celor de cu
loare (negrii reprezentînd 71 la sută) 
le revine restul de o cincime. In 
Rhodesia situația este similară, ce
lor aproape 7 milioane de africani, 
covîrșitoarea majoritate a popu
lației. revenindu-le numai o frac
țiune din veniturile celor 270 000 co
loniști albi.

La rîndul său. și regimul de la 
Salisbury se confruntă cu dificultăți 
creseînde. Economia rhodesiană face 
tot mai greu față împrejurărilor im
puse de război : anul trecut, cheltu
ielile militare s-au apropiat de 50 la 
sută din totalul bugetului national, 
situație la care se adaugă o scă

Președintele Algeriei a primit 
pe reprezentantul P. C.R.

ALGER 26 (Agerpres). — Președin
tele Republicii Algeriene Democra
tice și Populare. Benjedid Chadli, 
secretar general al Partidului Fron
tul de Eliberare Națională, a primit 
luni pe tovarășul Constantin Dăscă- 
lescu, membru al Comitetului Politie 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu. președin
tele Republicii Socialiste România, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, au fost transmise feli
citări cordiale pentru alegerea sa în 
funcția de șef al statului ălgerian. 
un salut prietenesc și cele mai bune 
urări de sănătate, fericire și succes 
în îndeplinirea mandatului de înaltă 
răspundere cu care a fost învestit.

Mulțumind călduros, președintele

CONGRESUL PARTIDULUI PROGRESULUI SI SOCIALISMULUI 
DIN MAROC Sl-A ÎNCHEIAT LUCRĂRILE

Aii Yata, reales în funcția de secretar general al P.P.S.M.
RABAT 26 (Agerpres). — La Ca

sablanca au luat sfîrșit lucrările ce
lui de-al Il-lea Congres al Partidului 
Progresului și Socialismului din Ma
roc. La lucrări au participat și oas
peți de peste hotare, reprezentanți ai 
unor partide comuniste și muncito
rești, ai mișcărilor de eliberare na
țională.

Partidul Comunist Român a fost 
reprezentat de o delegație condusă de 
tovarășul Emil Drăgănescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.

în ultima zi a lucrărilor au fost 
alese organele de conducere ale 
partidului ; Aii Yata a fost reales in 
funcția de secretar general al Parti
dului Progresului și Socialismului.

★
Tovarășul Emil Drăgănescu a fost 

primit de Abdallah Ibrahim, secretar

Vizita delegației Consiliului Național al Femeilor
din România in

BEIJING 26 (Agerpres). — La 26 
februarie, delegația Consiliului Na
țional al Femeilor din Republica So
cialistă România, condusă de tovară
șa Maria Bobu, vicepreședintă a con
siliului. a fost primită de tovarășa 
Deng Yingihao (Den In-ciao). mem
bră a Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, vicepreședintă a Comitetului 
Permanent al Adunării Naționale a 
Reprezentanților Populari a R.P. 
Chineze, președintă de onoare a Fe
derației Naționale a Femeilor din 
R.P. Chineză.

în timpul întrevederii, din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu. tovarășa Maria Bobu a 
transmis un salut călduros tovarășu
lui Hua Guofeng, președintele Comi
tetului Central al P.C. Chinez, pre
mier al Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, și cele mai bune urări de 
progres și prosperitate poporului chi
nez. La rîndul său. tovarășa Dcng 
Yingihao a transmis din partea to
varășului Hua Guofeng un salut prie
tenesc tovarășului Nicolae Ceaușescu

Mișcare grevistă în Anglia
LONDRA 26 (Agerpres). — Sindi

catele funcționarilor publici și gu
vernamentali din Marea Britanie, 
care numără aproximativ 300 000 de 
membri, au declanșat, luni, o cam
panie de greve selective, nelimitate 
ca durată. în vederea susținerii re- 
vendicăriloi salariale. începînd de la 
miezul nopții de duminică spre luni.

dere generală a producției. în aceste 
condiții, nu este de mirare că un 
număr din ce în ce mai mare de 
coloniști emigrează ; chiar potrivit 
recunoașterilor oficiale, lunar pără
sesc Rhodesia peste 1000 de per
soane.

Toate aceste evoluții îndreptățesc 
aprecierea revistei „NEWSWEEK11, 
potrivit căreia orînduirile din Rhode
sia și R.S.A. au ajuns astăzi „în pra
gul destrămării".

Aceasta, în primul rînd datorită 
intensificării acțiunilor populației 
africane. Cu o vigoare deosebită se 
manifestă proletariatul de culoare — 
o dovadă în acest sens fiind suita de 
acțiuni revendicative din ultimii ani, 
ce au paralizat adesea mari orașe, 
precum Durban și Johannesburg 
(R.S.A.), Bullawayo (Rhodesia). în 
același timp, se remarcă impresio
nanta activizare a tineretului,'inția- 
torul unui șir de manifestări pro
testatare, în pofida represiunilor 
singeroase ale poliției.

In fata unei asemenea stări de lu
cruri. guvernanții sud-africani în
cearcă să salveze apartheidul prin 
diverse manevre. Cea mai cunoscută 
este „bantustanizarea11 — idee lan
sată de fostul premier, John Vorster. 
Este vorba de acordarea ne rînd a 
unei așa-zise independențe unor zone 
rezervate exclusiv africanilor. Pri
mele bantustane „independente11 sînt, 
cum se știe, Transkei și Bophu- 
tatswana. In fapt, ele nu pot fi con
siderate decît niște ficțiuni admi
nistrative, niște pseudostate, ^des
tinele11 lor rămînînd să fie dirijate 
tot după voia rasiștilor de la Pre
toria. Că asa este, o confirmă chiar 
noul premier. Willem Botha, care 
s-a declarat urmaș fidel al politicii 
predecesorului său. Vorster. reputat 
campion al rasismului. înscăunat 
între timp la președinție.

Pentru a spori eficacitatea mișcării 
antiapartheid, se manifestă, în con
fruntarea cu regimul rasist, tendința 
sporirii formelor organizate de luptă 
a populației majoritare. Un rol de 
frunte în organizarea acestei lupte 
în R.S.A. revine Partidului Comunist 
Si Congresului Național African, am
bele actionînd de vreme îndelungată 
în clandestinitate. în mai anul tre
cut a fost creată Organizația Po
porului din Azania (denumire indi
genă a Africii de Sud), care grupează 
largi pături ale populației africane. 

Benjedid Chadli și-a exprimat admi
rația față de personalitatea președin
telui Nicolae Ceaușescu și politica pe 
care o promovează. Șeful statului 
algerian a subliniat dorința .țării sale 
ca relațiile de cooperare și prietenie 
dintre România și Algeria să dobîn- 
dească o dimensiune și un conținut tot 
mai bogat, în interesul celor două 
popoare, al bunăstării și prosperită
ții lor. al cauzei generale a progresu
lui social, a colaborării, securității și 
păcii între toate popoarele. Președin
tele Chadli s-a pronunțat pentru lăr
girea și dezvoltarea contactelor la ni
vel înalt între cele două țări, între 
Partidul Frontul de Eliberare Na
țională și Partidul Comunist Român.

Primirea s-a desfășurat într-o am
biantă caldă, prietenească.

general al Uniunii Naționale a For
țelor Populare din Maroc.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, s-a transmis 
secretarului general al U.N.F.P. un 
salut prietenesc, urări de sănătate și 
de noi succese în activitatea partidu
lui.

La rîndul său, Abdallah Ibrahim 
a rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cele mai bune 
sentimente și un salut călduros, îm
preună cu urări de sănătate și de noi 
succese în activitatea fructuoasă ce o 
desfășoară pe plan intern și interna
țional.

De ambele părți s-a exprimat do
rința de a dezvolta raporturile din
tre cele două partide.

R. P. Chineză
și tovarășei Elena Ceaușescu. calde 
urări de noi succese poporului român 
în opera de construcție socialistă.

Au fost evidențiate cu satisfacție 
relațiile de colaborare prietenească 
pe multiple planuri dintre Republica 
Socialistă România și R.P. Chineză, 
importanta deosebită pe care o are 
pentru dezvoltarea acestor, raporturi 
schimbul de vizite la cel'mai înalt 
nivel din lunile mai și august 1978.

în continuarea întrevederii, tovară
șa Deng Yingihao a reținut delegația 
română la un dejun prietenesc. La 
întilnire și dejun a participat Florea 
Dumitrescu, ambasadorul țării noas
tre Ia Beijing.

In aceeași zi, delegația româna a 
avut o întrevedere cu tovarășa Kang 
Keqing (Kan Ke-cin), președinta 
Federației Naționale a Femeilor din 
R.P. Chineză.

în timpul șederii în R.P. Chineză, 
delegația română a vizitat obiective 
economice, culturale și turistice din 
Beijing, Shanghai și Hangchow, a 
purtat convorbiri prietenești si a e- 
fectuat un schimb de experiență cu 
privire la activitatea organizațiilor de 
femei din cele două țări.

au intrat in grevă operatorii de la 
serviciile de computere indispensabi
le ministerelor apărării, comerțului, 
finanțelor, agriculturii și afacerilor 
externe. Totodată, continuă grevele 
perlate ale celor 1,5 milioane de an
gajați ai serviciilor publice, declan
șate cu aproximativ două luni în 
urmă.

Trebuie spus, în același timp, că 
vederile oficiale segregationiste sînt 
tot mai mult puse în cauză si în ca
drul comunității albe. Astfel. Parti
dul Federal Progresist se pronunță 
pentru punerea bazelor unui dialog 
cu majoritatea de culoare în abor
darea viitorului țării.

Caracterizînd situația politică crea
tă. Oliver Tambo. președintele 
Congresului Național African, decla
ra recent : „In faza actuală, devine 
tot mai posibilă înfăptuirea obiecti
velor noastre : înlăturarea dominației 
rasiste și făurirea unei Africi de Sud 
democratice".

în același timp, iau amploare șl 
acțiunile de luptă ale patriotilor din 
Namibia. în cursul anului trecut, așa 
după cum aprecia președintele 
S.W.A.P.O., Sam Nujoma, „lupta de 
eliberare s-a extins in toate pătu
rile populației, cuprinzind tot mai 
numeroși muncitori, țărani, tineri și 
studenți". în ciuda superiorității lor 
militare, rasiștii au suferit serioase 
reculuri, ei controlînd în principal 
numai marile centre urbane.

O mare extindere au luat în cursul 
anului 1978 acțiunile de luptă ale 
mișcării de eliberare din Rhodesia, 
grupată în Frontul Patriotic Zim
babwe. Astăzi, zona operațiunilor mi
litare cuprinde peste 85 la sută din 
suprafața țării, forțele armate ale 
regimului de la Salisbury fiind pre
tutindeni în defensivă. Conducătorii 
Frontului Patriotic au declarat anul 
1979 ca „An al ofensivei generale a 
poporului", ofensivă care îngustează 
tot mai mult aria de acțiune a ra
siștilor, care recurg la acte crimina
le de genul raidurilor împotriva țări
lor vecine.

Prin politica lor retrogradă, agre
sivă, regimurile din R.S.A. și Rho
desia reprezintă un focar de în
cordare în Africa australă, un peri
col constant la adresa cauzei gene
rale a păcii. Iată de ce țările afri
cane. popoarele lumii condamnă cu 
fermitate politica anacronică a aces
tor regimuri, menținerea rînduielilor 
odioase ale colonialismului și apart
heidului. Mersul inexorabil al eve
nimentelor apropie perspectivele rea
lizării aspirațiilor majorității africa
ne din aceste țări de a trăi conform 
propriei voințe, în mod liber și demn.

Dan OPREANU

Platforma electorală 
a forțelor de stingă 

din Mexic
CIUDAD DE MEXICO 26 (Ager

pres). — La Ciudad de Mexico a avut 
loc Conferința națională a alianței 
electorale a forțelor de stînga din 
Mexic, din care fac parte Partidul 
Comunist Mexican. Partidul Socialist 
Revoluționar. Partidul Poporului Me
xican și Mișcarea de Acțiune si Uni
tate Socialistă. Participanții au adop
tat platforma electorală care preco
nizează măsuri economico-sociale 
progresiste. Printre ele se numără 
naționalizarea unor instituții, adop
tarea unor legi privind introducerea 
planificării economice, asigurarea 
participării maselor populare la sta
bilirea politicii energetice. In secto
rul rural, programul prevede măsuri 
de desăvîrșire a reformei agrare.

Pentru înlăturarea 
practicilor protecționiste 
din relațiile comerciale 
O nouă rundă de negocieri 

între țările A.S.E.Ă.N. 
și ale Pieței comune

JAKARTA 26 (Agerpres). — Luni, 
Ia Jakarta, s-a deschis reuniunea re
prezentanților Asociației Națiunilor 
din Asia de Sud-Est (A.S.E.A.N.) și 
ai Comunității Economice (vest-) Eu
ropene (C.E.E.) consacrată exami
nării modalităților de extindere a 
colaborării economice și comerciale 
dintre A.S.E.A.N. și C.E.E. La dezba
teri participă reprezentanți ai cercu
rilor de afaceri și ai domeniilor eco
nomice și financiare din partea Pie
ței comune și ai cercurilor de afaceri 
și guvernamentale din Indonezia, Ma
laysia, Singapore, Filipine și Thai
landa.

Discursul inaugural a fost rostit de 
președintele Indoneziei, Suharto. El 
a formulat o serie de critici la adre
sa politicii comerciale protecționiste 
promovate de țările industrializate 
față de statele în curs de dezvoltare, 
scoțînd în evidență consecințele ne
gative pe care aceste practici le au 
asupra țărilor în curs de dezvoltare. 
Frînarea exporturilor țărilor în curs 
de dezvoltare — a arătat șeful statu
lui indonezian — echivalează cu „fo
losirea incompletă a forței de mun
că11 în aceste țări.

Reuniunea de la Jakarta — o con
tinuare. de fapt, a convorbirilor an
gajate între C.E.E. și A.S.E.A.N. în 
noiembrie anul trecut, la Bruxelles, 
soldate fără rezultate concrete —este 
chemată să reglementeze raporturile 
din sfera schimburilor comerciale 
dintre țările membre ale A.S.E.A.N. 
și C.E.E.

agențiile de presă transmit:
Sesiunea Consiliului mi

nisterial al O.U.A. In capitala 
Kenyei continuă lucrările celei de-a 
32-a sesiuni a Consiliului ministerial 
al Organizației Unității Africane 
(O.U.A.). Reuniunea, care-și desfă
șoară în present lucrările cu ușile în
chise, discută, potrivit agenției 
France Presse, problemele bugetare 
și de structură ale organizației.

Apel pentru reducerea 
cheltuielilor militare. Orga- 
nizatia britanică Mișcarea pentru 
dezarmare nucleară a dat publicită
ții o declarație în care cere guver
nului englez să reducă cheltuielile 
militare, iar fondurile eliberate ast
fel să fie utilizate în scopuri paș
nice. Organizația cere cu insistență 
ca Marea Britanie să renunțe la înar
marea nucleară și să fie lichidate toa
te bazele militare străine de pe te- 

•ritoriul țării.

Acord chino-iugoslav. L1- 
niile aeriene iugoslave (JAT) vor 
începe zboruri regulate pe ruta Bel
grad — Beijing la 1 mai a.c. Un acord 
în acest sens a fost semnat la Beijing 
de reprezentanții celor două părți. 
Avioanele companiei JAT vor avea 
cîte un zbor săptămînal spre și din
spre Beijing.

Convorbiri greco-saudi- 
Jg. Regele Khalid ibn Abdul Aziz 
al Arabiel Saudite a primit luni pe 
primul ministru ai Greciei. Constan
tin Karamanlis, care efectuează o vi
zită oficială în această țară. în cursul 
convorbirii au fost abordate stadiul 
relațiilor bilaterale, precum și pro
bleme ale situației internaționale. în
deosebi cele privind zona Orientului 
Mijlociu. în aceeași zi. premierul grec 
a avut convorbiri cu prințul moște
nitor. Fahd ibn Abdul Aziz.

Inflația în S.U.A. Președin
tele Jimmy Carter a reafirmat, ln- 
tr-un interviu, că inflația constituie 
problema economică prioritară a Ad
ministrației. El a lansat un nou apel 
la cooperare diverselor sectoare in
teresate. Credința mea este că cea 
mai bună abordare a inflației, ca și a 
celorlalte probleme economice, este 
realizarea unei acțiuni comune pe 
baza unor angajamente reciproce — 
a spus președintele.

Reuniunea Consiliului E- 
conomic Arab.ln caPitala Ara- 
biei Saudite au început luni lucrările 
celei de-a 26-a reuniuni a Consiliului 
Economic Arab, organism care acțio
nează pentru promovarea cooperării 
interarabe. La reuniune participă 
miniștri ai economiei și finanțelor 
din statele membre ale Ligii Arabe. 
Participă, de asemenea, secretarul 
general a! Ligii Arabe. Mahmud 
Riad. Reuniunea a fost deschisă de 
ministrul finanțelor și economici al 
Arabiei Saudite. Muhammad Aii Ab- 
dul-Khail, care s-a pronunțat pentru 
dezvoltarea comerțului și cooperării 
economice între țările arabe.

Conducta petrolieră re
intrată în funcțiune. DuPă 0 
Întrerupere de aproape trei ani de 
zile, a fost reluată pomparea țițeiului 
pe conducta care face legătura între 
exploatările petroliere din nordul 
Irakului și portul sirian Baniăs, din 
Mediterana. Reluarea pompării pe
trolului pe acest oleoduct. a cărui lun
gime este de 650 kilometri, urmează

ORIENTUL MIJLOCIU
• Convorbirile președintelui S.U.A. cu participanfii la reuniunea 
tripartită de la Camp David • Noi incidente în sudul Libanului

WASHINGTON 26 (Agerpres). — 
Președintele S.U.A., Jimmy Carter, a 
avut duminică convorbiri, la Casa 
Albă, cu participanții la negocierile 
de pace tripartite de la Camp Da
vid : Mustafa Khalil, premier și mi
nistru de externe al Egiptului, Moshe 
Dayan, ministrul Afacerilor externe 
al Israelului, și Cyrus Vance, secreta
rul de stat al S.U.A.

După întrevedere, președintele ame
rican a relevat că cele trei părți 
examinează posibilitatea organizării 
unei întîlnirl tripartite la nivel înalt. 
„Discutăm actualmente posibilitatea 
aducerii negocierilor la nivelul șefilor 
de guvern11 — a declarat Jimmy Car
ter. precizînd că, în căzui în care se 
va conveni asupra formulei preco
nizate, tratativele la nivel înalt vor 
putea începe la Camp David pînă la 
sfirșitul acestei săptămîni. „Sînt gata 
să nu cruț nici un efort pentru a se 
ajunge la o reglementare pașnică11, a 
spus președintele S.U.A., declarînd, 
totodată, că Egiptul și Israelul ma
nifestă o hotărîre similară.

LONDRA 26 (Agerpres). — Primul 
ministru al Egiptului, Mustafa Khalil,

Acțiunile militare de la granița 
chino-vietnamezâ

La frontiera chino-vietnameză lup
tele continuă. Agenția U.P.I.. citind 
postul de radio Hanoi, relatează că 
forțele chineze au pătruns pe o adîn- 
cime de 40 kilometri în interiorul te
ritoriului vietnamez. Referindu-se, 
de asemenea, la postul de radio Ha
noi, agenția France Presse informea
ză că lupte îndîrjite. inclusiv opera
țiuni de artilerie și tancuri, se des
fășoară în provinciile vietnameze

Dezbaterile din Consiliul de Securitate
cu privire la situația

NAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres). 
— In Consiliul de Securitate au 
avut loc dezbateri, în cadrul a trei 
ședințe publice, cu privire la situația 
din Asia de sud-est. Consiliului i-au 
fost prezentate proiecte de rezoluție 
din partea U.R.S.S. și R. S. Ceho
slovace. care cer R.P. Chineze să-și 
retragă trupele de pe teritoriul 
R.S. Vietnam ; din partea R.P. Chi
neze. care reclamă retragerea forțe
lor vietnameze din Kampuchia, pre
cum și de reprezentantul Thailandei, 
care se pronunță pentru retragerea 
totală a forțelor chineze din Vietnam 
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unui acord în acest sens între Siria 
și Irak. Capacitatea de transport a 
conductei este de 600 000 barili de 
petrol pe zi.

Campanie pentru drep
tul la vot al tineretului. 
Partidul Elvețian al Muncii a început 
o campanie de strîngere de semnă
turi pe o petiție, prin care se pronun
ță pentru acordarea dreptului de vot 
de la vîrsta de 18 ani, în vederea unei 
participări mai active a tineretului la 
viata politică a țării. La ora actuală, 
acest drept se acordă în Elveția la 
împlinirea vîrstei de 20 de ani.

Japonia și Piața comună 
au încheiat, duminică, la Geneva, o 
nouă rundă de negocieri asupra re
ducerilor tarifare reciproce în cadrul 
actualelor negocieri comerciale mul
tilaterale, sub egida G.A.T.T. Potri
vit șefului delegației japoneze, Reishi 
Teshima, de data aceasta — spre deo
sebire de convorbirile din ianuarie 
încheiate cu un eșec complet — s-a 
făcut „un mare progres11 în ce pri
vește stabilirea nivelului reducerilor 
tarifare pe care ambele părți urmea
ză să le susțină la negocierile comer
ciale multilaterale.

Banca Japoniei • intervenit 
luni vînzînd cel puțin 30 milioane 
dolari pentru a preveni creșterea 
cursului monedei americane în raport 
cu ienul japonez, relatează agenția 
Reuter.

Spania în preajma alegerilor legislative

Luni, la miezul nopții, campania 
electorală din Spania în vederea 
alegerilor legislative de la 1 martie 
— al doilea scrutin liber după că
derea regimului franchist — s-a 
încheiat. Așa cum se poate vedea 
și din imaginea de mai sus. ziduri
le edificiilor publice și particulare 
sînt acoperite cu afișe, care solicită 
votul alegătorilor. Programele elec
torale ale principalelor partide cu
prind în esență ca repere centrale 
consolidarea cursului nou democra

a sosit luni după-amiază la Londra. 
După cum informează agențiile in
ternaționale de presă, el a avut con
sultări cu David Owen, ministrul de 
externe britanic, în legătură cu ac
tuala rundă de convorbiri tripartite 
de la Camp David în problemele 
Orientului Mijlociu.

TEL AVIV 25 (Agerpres). — Du
minică a avut loc o reuniune a ca
binetului israelian. la sfirșitul căreia 
primul ministru. Menahem Begin, a 
anunțat că ministrul de externe, 
Moshe Dayan, va reveni în Israel 
pentru a informa guvernul despre 
negocierile ministeriale de la Camp 
David.

BEIRUT 26 (Agerpres). — Orașul 
Nabatieh, cartierul general al forțe
lor palestiniano-progresiste din sudul 
Libanului, a fost supus luni dimi
neață unor puternice tirurl de arti
lerie israeliene și ale forțelor de 
dreapta libaneze, relatează corespon
denții de presă prezenți în regiune, 
citați de agenția France Presse.

Coa Bang, Lang Son și Hoang Lien 
Son, inregistrindu-se pierderi j? 
de ambele părți.

Agenția China Nouă anunță că o 
unitate a forțelor chineze de frontie
ră din Guangxi a cucerit un punct 
strategic situat la vest de Dong 
Dang. Această acțiune, precizează a- 
genția citată, a permis ocuparea ora
șului Dong Dang.

(Agerpres)

din Asia de sud-est
și a celor vietnameze din Kampuchia. 
pentru încetarea ostilităților în Indo
china.

După ședința de duminică noaptea 
s-a anunțat că deliberările au fost 
suspendate pînă marți.

Secretarul general al O.N.U.. după 
cum transmite agenția France Presse. 
a declarat. în legătură cu posibilita
tea unei medieri de către O.N.U. în 
conflictul chino-vietnamez. că „este 
gata să se ducă în această regiune 
sau în altă parte, dacă este necesar 
și dacă aceasta este dorința părților 
interesate11.

Estimările bugetare pre
liminare prezentate în Parla
mentul indian indică o crește
re a produsului national brut de 3,5 
la sută în exercițiul financiar 1978— 
1979. fată de 7,2 la sută în anul fiscal 
precedent. în ce privește industria, 
se estimează o rată a creșterii de 
aproximativ 8 la sută, iar in agri
cultură se scontează pe o recoltă a- 
proximativ egală cu cea de anul tre
cut.

Bilanțul exploziei care 
produs, sîmbătă. într-o mină de căr
buni din provincia canadiană Noua 
Scoție se ridică la 10 morți și șase 
răniți. Autoritățile canadiene preci
zează că în momentul deflagrației, 
care a avut 'loc într-o galerie de 
mare adîncime. în subteran se aflau 
150 de mineri.

Telecomunicații prin sa
telit. In Republica Cooperatistă Gu
yana a fost dată în funcțiune o sta
ție terestră care va racorda aceas
tă tară la sistemul de telecomunica
ții prin satelit. Construcția stației a 
început în luna iunie anul trecut. în 
baza unui acord semnat între cor
porația guvernamentală de teleco
municații din Guyana și o societate 
japoneză de specialitate, care a furni
zat echipamentele necesare. Costul 
stației s-a ridicat la 2,8 milioane do
lari.

tic. asanarea situației economice, 
combaterea terorismului.

într-o declarație făcută luni pre
sei. Felipe Gonzales, secretarul ge
neral al Partidului Socialist Munci
toresc Spaniol (P.S.M.S.), a expri
mat părerea că partidele de dreapta 
vor fi infrinte Ia viitoarele alegem, 
iar premierul Adolfo Suarez a afir
mat că partidul său — Uniunea 
Centrului Democratic — va cîștiga 
alegerile și va rămîne la conducerea 
tării încă o perioadă de patru ani.
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