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DISPUNEM DE UTILAJE MODERNE. PERFECȚIONATE; 
cerința este: utilizarea lor co randament maxim

După cum preciza secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la recenta Con
sfătuire cu cadrele de conducere 
din economie, DISPUNEM DE 

/ IMPORTANTE FONDURI FIXE, IN 
MAREA LOR 
MAJORITATE DE 
ÎNALTA TEHNI
CITATE. REALI
ZATE IN ULTI
MII 10 ANI. Va
loarea fondurilor 
fixe ale economi
ei naționale se 
ridica anul trecut 
la 1 600 miliarde 
Iei și urmează 
să ajungă în ul
timul an al cinci
nalului la aproa
pe 2 000 miliarde 
lei. Avem mașini 
și utilaje moder
ne. puse in func
țiune în între
prinderi construi
te practic sau dezvoltate tot 
în acești ani. Este firesc să ne 
punem problema fructificării in
vestițiilor pe care le-am făcut, 
recuperării cheltuielilor prin utili
zarea rațională, completă, cu ran
dament superior a mașinilor șl uti
lajelor, astfel încît să obținem o 
producție cit mai mare, de înaltă 
eficientă si competitivitate, pentru 
progresul economic si ridicarea ni
velului de trai al întregului popor.

Există, practic, posibilități largi 
\ pentru a îndeplini în bune con

Aspect de muncă la întreprinderea de confecții „Mondiala" din Satu Mare

GÎND Șl FAPTĂ DE COMUNIST 

învingătorul de la „Biruința“
Cu patru ani în ur

mă, brigadierul Ziadin 
Aledin de la coopera
tiva agricolă „Biruin
ța", județul Constan
ta, a trăit un moment 
de mare cumpănă, pe 
care nici măcar n-a 
îndrăznit să-l destăi- 
nuie altora decit mult 
mai tirziu, cind fap
tele se consumaseră.

Ce se intimplase ? 
tn adunarea generală a 
cooperatorilor s-a pro
pus înființarea unei 
noi ferme — de legu- 
micultură. „Legume și 
zarzavaturi aici, in 
inima stepei dobroge
ne, unde oamenii n-au 
cultivat niciodată de
cit cereale Propu
nerea le părea unora 
de-a dreptul utopică. Și 
tot așa gindea și bri
gadierul Ziadin Ale
din care, pină atunci, 
î?t ciștigase un meri
tat prestigiu prin ma
rile producții de griu 
și porumb obținute. 
Dar cei care făcuseră 
propunerea — înscrisă, 
de altfel, in planul de 
producfie al cooperati
vei — au venii cu ar
gumente serioase : iri
gațiile, distanta de nu
mai 30 de km de oraș 
și, desigur, veniturile 
cu mult mai mari care 
se pot obține de la a- 
ceastă cultură. „Co
munistul Aledin Zia
din va primi răspun
derea fermei de le
gume" — a propus 
președintele. Iar ar
gumentele aduse l-au 
convins pe Ziadin ci 
trebuie să justifice lu
minoasa încredere a 
oamenilor fată de el.

Citeva zile a tot co
lindat pe la Techir- 
ghiol, pe la Agigea. pe 
la Moșneni, prin alte 
unități cu tradiție in 

cultura legumelor. L-a 
.rugat pe inginerul șef 
să-i facă rost de 
cărți, pe care le citea 
noaptea. Scurt timp 
după aceea și-a adu
nat oamenii — era un 
miez geros de iarnă 
— și le-a zis : „Tova
răși, dacă ni s-a in- 
credinfat sarcina să 
facem legumicultură,

apoi s-o facem la cel 
mai înalt nivel".

— Puteam, desigur 
— ne spunea el — să 
așteptăm primăvara, 
să. cumpărăm răsaduri 
de la întreprinderea 
de sere și solarii, cum 
fac alții, și să înce
pem cu plantatul. Am 
început insă cu pregă
tirea răsadurilor pro
prii, pentru care ne-am 
construit răsadnițe, 
ceea ce a făcut ca 
materialul sădltor să 
ne coste pe jumătate, 
adică numai 9 000 lei 
la hectar în loc de 
18 000. In plus, răsa
dul nostru este mai 
viguros și mai bine 
călit fată de cel de la 
sere. Am fertilizat so
lul cu cite 30 de tone 
de îngrășăminte natu
rale pe fiecare din

diții această cerință de primă 
importanță a creșterii eficienței 
economice. Anual, au fost pregătiți 
un mare număr de muncitori cali
ficați : de asemenea, dispunem 
de specialiști bine pregătiți, ca

„O atenție deosebită trebuie acordată utilizării la 
maximum a capacităților de producție existente. Se cer 
luate măsuri ferme pentru încărcarea deplină a mașinilor 
și funcționarea la parametrii proiectați a tuturor instala
țiilor, pentru creșterea coeficientului de schimburi, între
ținerea și exploatarea în bune condiții a utilajelor".

NICOLAE CEAUȘESCU

pabili să organizeze șl să con
ducă în mod corespunzător ac
tivitatea productivă. Prin plan și 
prin contracte economice s-au 
asigurat condițiile materiale ale 
producției ce trebuie realizate. 
Cum spunea secretarul general 
al partidului, dacă vom organiza 
bine activitatea pentru folosirea 
integrală a utilajelor, punînd ca
păt întreruperilor nejustificate, 
asigurind buna lor întreținere, 
INTR-O PERIOADA RELATIV 
SCURTA, AM PUTEA DUBLA 

cele 120 hectare desti
nate acestor culturi. 
Am adunat aceste în
grășăminte din toate 
ogrăzile, i-am convins 
pe oamerti să le adu
că pe terenurile ce 
urmau să fie cultivate 
cu legume, reamintin- 
du-le niște vechi tra
diții părăsite și felul 
cum aceste îngrășă
minte înmulțeau odi
nioară recoltele...

Cu această „rețetă", 
legumicultura a obți
nut la „Biruința", încă 
din primul an, 34 de 
tone de ardei gras 
„extra" la hectar, ciș- 
tigînd locul trei pe 
tară la această cultură 
și un binemeritat pre
miu. De atunci, re
zultatele au înregis
trat mereu numai 
„suișuri" pe grafi
cele întrecerii, ob[i- 
nîndu-se anul trecut 
un venit net, din legu
micultură, de 12 000 
lei la hectar. Adică, 
de citeva ori mai mare 
decit la oricare cultu
ră cerealieră.

tn calculele de efi
cientă, Ziadin Aledin 
include insă, in afară 
de cantitatea de mun
că pe care o prestează 
cooperatorii, și calita
tea acesteia. Căci, po
trivit spuselor sale, 
nici o biruință a omu
lui — și, mai ales, cele 
menite să ducă la îna
intarea noului — „nu 
se dobindește decit 
printr-o muncă îndlr- 
jită și, mai ales, prin
tr-o muncă de calitate, 
care să ne facă demni 
de menirea noastră de 
comuniști".

George 
MIHÂESCU 
corespondentul 
„Scînteii"

Desen de T. ISPAS 

PRODUCȚIA INDUSTRIALA, CU 
ACTUALELE MIJLOACE DE 
PRODUCȚIE. Care sînt căile prin 
care se poate înfăptui acest dezi
derat 7

O primă cale o constituie încărca

rea judicioasă a mașinilor șl utilaje
lor în toate schimburile, în secții șl 
ateliere, în vederea înfăptuirii rigu
roase a planului producției fizice, în 
strînsă corelare cu producția netă, cu 
obligațiile ce decurg din programele 
de cooperare și colaborare, cu 
performanțele tehnice ale mași
nilor. Un calcul arată că PRIN 
CREȘTEREA CU 1 LA SUTA 
A INDICELUI DE UTILIZARE A 
MAȘINILOR-UNELTE, IN CON
STRUCȚIILE DE MAȘINI SE

38000 tone cărbune peste plan
In intervalul 1 Ianuarie — 10 mar

tie. întreprinderile miniere Lupenl, 
Petrila și Paroșeni au înscris în cro
nica întrecerii socialiste un rezultat 
de prestigiu : 38 000 tone de cărbune 
extras peste prevederile de plan. 
Numai în primele zece zile ale lunii 
martie, minerii din Lupenl. cei care 
au lansat chemarea la întrecere către

Televiziunea
întreprinderea ..Tehnoton" din Iași 

a preluat recent fabricația unor in
stalații și echipamente de televiziune 
cu circuit închis pentru industrie, 
capabile să funcționeze in medii cu 
temperaturi foarte ridicate sau foar
te scăzute, radioactive și gazoase sau 
în locuri greu accesibile.

Remarcabilă este. în această direc
ție. instalația de televiziune cu cir
cuit închis destinată industriei side
rurgice. pentru urmărirea procesului 
de topire a metalului în cuptoare sau 
în furnale. Ea este compusă dintr-un

PRIN ORGANIZAREA „CONVOAIELOR DUMINICALE"

Balastul a dispărut 
de pe „lista cu probleme"...

Pe șantierele de construcții din 
Vrancea, agregatele de balastieră 
— existente în cantități apreciabile 
în albia bogatei rețele hidrografice a 
județului — au fost eliminate com
plet de pe lista „problemelor". Pen
tru unele puncte de lucru, care nu 
figurau în eșalonul priorităților, ne- 
aprovizionarea la timp, în cantități 
suficiente cu acest material devenise 
chiar „o plapumă de vreme rea" 
scoasă în prim-planul motivărilor 
atunci cînd se analiza stadiul reali
zării planului de producție.

Săptămîna trecută, volumul lucră
rilor executate pe 
șantierele între
prinderii județe
ne de construcții- 
montaj a înre
gistrat o creștere 
apreciabilă față 
de nivelul reali
zărilor săptămînii 
precedente. întregind această apre
ciere, tovarășul Constantin Salanti, 
directorul întreprinderii amintite, 
ne-a precizat că s-au turnat în 
plus circa 700 mc de betoane.

Depășirile menționate nu reprezintă 
însă și limita posibilităților pentru ca 
activitatea în domeniul respectiv să 
se situeze la nivelul de vîrf al cerin
țelor, al sarcinilor din această pe
rioadă. Duminică. îl martie, ca și in 
duminica precedentă, s-a lucrat din 
plin atit la extracția și sortarea agre
gatelor de balastieră, cit și pentru 
transportul acestor materiale la 
punctele de depozitare și prelucrare 
din șantierele de construcții. La 
Adjud. de exemplu, în această zi s-a 
creat un stoc de aproape 2 000 tone 
de balast, cantitate transportată de 
o coloană numărînd 53 de mașini. Cu 
cantitatea de balast transportată du
minică s-a asigurat necesarul pe o 
întreagă săptămînă și pe șantierele 
din Mărășești. La operațiile de des
cărcare și depozitare au venit în aju
tor și cetățenii orașului. Aici se află

Pe șantiere de construcții 
din județul Vrancea

POATE REALIZA SUPLIMEN
TAR, IN ACEST AN, O PRODUC
ȚIE DE PESTE 3 MILIARDE LEI, 
efecte asemănătoare fiind posibile 
și în cazul altor mașini, utilaje și 
instalații din toate ramurile eco

nomiei. Impor
tant este să se 
persevereze pen
tru încărcarea la 
maximum a ma
șinilor si utilaje
lor, pe această 
cale urmînd să se 
asigure în bună 
măsură sporul de 
producție fizică 
prevăzut pe acest 
an. precum și re
cuperarea restan
telor din anul tre
cut la unele sor
timente si pro
duse.

Constatările la 
fața locului evi

dențiază faptul că în numeroase 
întreprinderi nu se programează 
încă lucrul in toate schimburile, 
o serie de mașini complexe, de 
înalt randament sînt încărcate ne- 
corespunzătdr, iar indicii de uti
lizare realizați sînt cu mult sub 
cei planificați. Sînt întreprinderi 
care raportează indici buni de uti
lizare a timpului de lucru al ma-

(Continuare în pag. a III-a)

toate unitățile miniere din tară, au 
Înregistrat o depășire a planului de 
aproape 4 000 de tone. La rîndul lor, 
minerii de la Petrila, după ce și-au 
recuperat integral, în luna februarie, 
restanta la producția fizică pe 
anul trecut, au extras peste planul 
primei decade din această lună a- 
proape 1 100 tone cărbune.

„Tehnoton"
monitor cu diagonala de 44 cm. o ca- 
meră-sondă cu obiectiv special, re
zistent la temperaturi înalte, carcasa 
de protecție și centrala de impulsuri.

Ținăra întreprindere ieșeană, care 
a împlinit doar cinci ani de activita
te. a preluat și fabricarea instalațiilor 
de televiziune cu circuit închis pen
tru supravegherea și controlul video 
asupra traficului feroviar, rutier-ur- 
ban. naval si aero. din depourile și 
triajele căilor ferate, din orașe, por
turi fluviale si maritime, de pe aero
porturi. (Agerpres)

în construcție 260 de apartamente, un 
club al tineretului, noi spații pentru 
liceul de chimie și școala profesio
nală.

Stocurile de agregate de balastieră 
au fost împrospătate în cursul zilei 
de duminică și pe șantierele din Foc
șani, la baza de producție a prefabri
catelor a întreprinderii județene de 
construcții-montaj. întreaga acțiune, 
ca și în duminicile precedente, a fost 
organizată și coordonată de coman
damentul județean pentru lucrări de 
investiții. Din timp au fost progra
mate mijloacele de transport ce a- 

parțin mai mul
tor întreprinderi, 
punctele de în
cărcare și de des
cărcare, operație 
corelată, cum era 
și firesc, cu capa
citatea existentă 
de extracție și de 

sortare a agregatelor de balastieră. 
Principalul furnizor — întreprinderea 
de exploatare industrială a agrega
telor minerale pentru construcții Foc
șani — a răspuns cerințelor sporite 
de materiale printr-o serie de măsuri 
tehnice și organizatorice care s-au 
reflectat pozitiv în activitatea de an
samblu a întreprinderii. Duminică, 
11 martie, ca si în celelalte zile ale 
săptămînii trecute, în toate cele 5 
secții de producție ale întreprinderii 
s-a lucrat în program continuu. La 
dispeceratul unității, aflat pe recepție 
24 de ore din 24, în fiecare moment 
se cunoaște situația din punctele de 
lucru și se intervine cu promptitu
dine pentru ca fluxul de producție să 
se desfășoare in condiții optime. 
Astfel, organizarea lucrului in trei 
schimburi sau în schimburi prelungi
te a asigurat stocurile solicitate pen
tru transporturile masive de dumi
nică. Iar balastul a dispărut de pe 
lista cu probleme.

Dan DRĂGULESCU 
corespondentul „Scînteii"

Pjjjrnâvara 
avansează repede

DAR iNSĂMlNȚĂRILE?
• Temperatura solului în continuă creștere • Re
zervele de apă din sol sînt bune, dar trebuie 

prevenită pierderea lor prin evaporare

După cum este bine știut, agricul
tura se practică în condițiile oferite 
de natură și, în funcție de acestea, 
se cuvine să se acționeze pentru ob
ținerea unor recolte mari la hectar. 
Conducerea partidului a subliniat în 
repetate rinduri că, indiferent de 
evoluția condițiilor climatice. însă- 
mînțările și celelalte lucrări agricole 
trebuie executate la timpul optim și 
la un nivel calitativ ridicat. La re
centa consfătuire cu cadrele de con
ducere din industrie, construcții, 
transporturi și agricultură, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat că, deși 
ne aflăm la începutul primăverii, se 
acționează încă destul de încet pentru 
începerea lucrărilor agricole.

în această primăvară, după o iarnă 
cu temperaturi scăzute, timpul rece 
s-a prelungit pînă la începutul lunii 
martie. Am simțit și simțim încă 
această persistență a frigului. Dar 
seva pomilor, a arborilor si arbuș
tilor s-a pus în mișcare, mugurii 
au început să plesnească, semn că 
primăvara intră pe deplin in dreptu
rile ei. încă de la începutul săptămî
nii trecute, potrivit analizelor efec
tuate de specialiștii Institutului de 
meteorologie și hidrologie, tempera
tura medie a solului, in decurs de 24 
de ore, a ajuns la 2—3 grade, iar in ul
timele zile, în cîmpia de sud a țării, 
în Dobrogea și Banat ea a urcat sim
țitor. De asemenea, sondajele efec
tuate de stațiunile de cercetări agri- 
.cole au scos în evidență faptul că 
rezervele de apă din sol sînt mai 
mari comparativ cu alti ani. în unele 
zone ale țârii continuă să cadă pre
cipitații sub formă de ploaie și 
lapoviță. Cu toate acestea, este 
posibil ca vînturile specifice aces
tui sezon să diminueze umidita
tea solului, ceea ce ar fi în detri
mentul recoltelor. Aceste date de bu
letin meteorologic, comunicate de 
altfel zi de zi la radio, televiziune și 
In ziare, trebuie să constituie instru
mente de lucru pentru specialiști, 
pentru toți oamenii muncii din agri
cultură. De la o zi la alta, In funcție 
de evoluția temperaturii solului, spe
cialiștii au datoria să stabilească ju
dicios și cu cea mai mare răspundere 
cînd să înceapă și cînd să se încheie 
semănatul fiecărei culturi, modul 
cum să se execute lucrările de pregă
tire a solului.

însămînțarea culturilor din prima 
epocă este lucrarea ce se cuvine să

Imediat ce timpul a permis, la cooperativa agricolă Mozâcenl, județul Argeș, a început semănatul mazârei. Se re 
marcâ grija specialiștilor pentru organizarea superioară a muncii și pentru executarea in flux a lucrărilor

Convorbirile româno-franceze la nivel înalt

0 importantă contribuție la dezvoltarea 
colaborării multilaterale, prietenești, la

România Si Franța, legate printr-o 
prietenie trainică, cu bogate tradiții, 
au jalonat acum cadrul unei dezvol
tări si mai intense a relațiilor din
tre ele. a conlucrării pe plan bilate
ral. ca si in sfera vieții internațio
nale. în avantajul reciproc, al înțe
legerii, securității șL păcii in Europa 
și în lume. Este concluzia majoră pe 
care o impune întreaga desfășurare 
a vizitei oficiale întreprinse in tara 
noastră, la invitația președintelui 
Nicolae Ceaușescu șl a tovarășei 
Elena Ceaușescu. de președintele 
Republicii Franceze, Valery Giscard 
d’Estaing. împreună cu doamna 
Anne-Aymone Giscard d’Estaing — 
concluzie ce își găsește temeiuri 
elocvente în documentele și înțelege
rile încheiate. în ansamblul orientă
rilor de amplă deschidere stabilite 
in cursul dialogului la nivel înalt, 
confirmîndu-se astfel că vizita s-a 
încheiat cu rezultate excelente — asa 
cum au apreciat cei doi președinți.

Poporul român, opinia publică din 
tara noastră au salutat cu bucurie 
și satisfacție prezența șefului statului 
francez pe pămîntul României, apre
ciind întilnirea dintre cei doi pre
ședinți ca un eveniment politic de 
profundă semnificație în evoluția 
relațiilor româno-franceze. în mani
festările de caldă ospitalitate cu care 
distinșii oaspeți au fost înconjurați 
în tot timpul șederii lor si-au găsit 
o puternică expresie sentimentele de 
stimă si prietenie de care sînt ani
mate reciproc cele două popoare, 
sentimente avîndu-și izvorul atit in 
afinitățile de limbă si cultură. in 
numeroasele momente de interferen
ță de-a lungul istoriei lor, cînd ro
mânii și francezii s-au aflat alături 
și au acționat împreună în slujba 
idealurilor de libertate si progres, cit 
și in interesele si aspirațiile actuale 
ale popoarelor noastre de a trăi in 
bună înțelegere. în atașamentul lor 
ferm fată de principiile independen
ței și suveranității fiecărei națiuni.

Vizita întreprinsă în tara noastră 
de președintele Republicii Franceze 
reprezintă o continuare nemijlocită a 
dialogului româno-francez la cel mai 
înalt nivel care s-a statornicit ca o 
practică din cele mai fertile, punînd 
bazele unei ample conlucrări intre 
cele două tari si popoare. Cursul 
continuu ascendent, dezvoltarea am
plă a colaborării pe cele mai diferite 
planuri — economic, tehnico-stiinti- 
fic, cultural, în domeniul vieții in

preocupe în cea mai mare măsură 
cadrele de conducere și pe specialiș
tii din unitățile agricole. Dar în ce 
stadiu se află aceasta. în prezent ? 
Potrivit datelor centralizate la Mi
nisterul Agriculturii, pină la 12 martie 
au fost însămîntate 30 600 hectare cu 
diferite culturi din prima epocă, 
cum sînt mazăre, leguminoase, ovăz, 
sfeclă de zahăr etc. Desigur, avînd 
în vedere faptul că timpul este îna
intat, suprafețele însămîntate sînt 
apreciate a fi mici, cu mult sub po
sibilități. Că lucrările puteau fi mai 
avansate o dovedește experiența unor 
județe în care specialiștii și oamenii 
muncii din agricultură nu au aștep
tat să se usuce pămintul. ci au trecut 
din vreme la executarea însămînță- 
rilor. în unitățile agricole coopera
tiste din județele Ialomița si Tulcea, 
de pildă, au fost însămîntate 16 Ia 
sută din culturile din prima epocă, 
în județul Caraș-Severin — 20 la 
sută. Constanta — 12 la sută. Deși 
au beneficiat de condiții climatice 
asemănătoare, cooperativele agricole 
din județele Ilfov. Teleorman au in- 
sămîntat suprafețe mici. întrucit în 
această perioadă timpul se schimbă 
de la o zi la alta, se cere să fie fo
losită fiecare oră bună de lucru in 
cîmp în vederea grăbirii însămîntă- 
ritor. Orice zi cîstigată acum înseam
nă spor de recoltă la toamnă.

în al doilea rînd, este necesar să se 
acorde o atenție mai mare pregătirii 
terenului pentru semănat. Pînă la 12 
martie au fost executate arături pe 
484 000 hectare din cele 600 000 hec
tare rămase nearate din toamnă. 
Această lucrare trebuie să se încheie 
în timpul cel mai scurt cu deosebire 
în județele Galati. Iasi. Vaslui etc. 
De asemenea, este necesar să fie gră
bite lucrările de Întreținere a ogoa
relor. lucrări care să se execute cu 
cea mai mare responsabilitate, sub în
drumarea directă a specialiștilor.

Orientările și Indicațiile formulate 
clar de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
in cuvîntarea rostită la consfătuire — 
grăbirea inșămînțărilor de primăvară 
și executarea unor lucrări de cea mai 
bună calitate, combaterea fiotărîtă a 
tărăgănării care se manifestă pe 
alocuri — reprezintă un program mo
bilizator de acțiune, îndeplinirea lui 
trebuind să concentreze acum efortu
rile întregii țărănimi. ale tuturor spe
cialiștilor, activiștilor de partid.

ternaționale — confirmă, pe deplin, 
importanta principiilor noi. așezate 
statornic la baza relațiilor dintre 
România și Franța. Prezintă In acest 
sens o deosebită semnificație faptul 
că Declarația comună a Republicii 
Franceze și a Republicii Socialiste 
România, semnată la încheierea vizi
tei de președinții Nicolae Ceaușescu 
și Valery Giscard d’Estaing — de 
fapt, a treia declarație încheiată de 
țările noastre — reafirmă ca si Co
municatul comun, de altfel, hotărîrea 
celor două state de a se conduce în 
relațiile reciproce, ca Si în relațiile 
cu celelalte state ale lumii, conform 
unor principii fundamentale : ega
litatea suverană, respectarea dreptu
rilor inerente suveranității; nerecurge- 
rea la forță și amenințarea cu for
ța ; inviolabilitatea frontierelor ; in
tegritatea teritorială ; reglementarea 
pașnică a diferendelor ; neamestecul 
în treburile interne ; respectul drep
turilor omului si libertăților funda
mentale : egalitatea în drepturi a 
popoarelor și dreptul lor de a dis
pune de ele însele ; cooperarea in
tre state ; îndeplinirea cu bună cre
dință a obligațiilor asumate conform 
dreptului internațional. Sint princi
pii care și-au găsit consacrarea in 
Actul final de la Helsinki, ca singu
rele în măsură să garanteze edifica
rea unei lumi a păcii, destinderii si 
colaborării rodnice. în avantajul tu
turor națiunilor, stricta lor afirmare 
și generalizare reprezentînd un co
mandament suprem al contempora
neității. Din acest punct de vedere 
se poate spune, cu deplin temei, că 
Declarația comună dobindește o lar
gă semnificație internațională, oglin
dește voința celor două țări de a ac
ționa pentru înscăunarea fermă a 
„decalogului de principii" pe care 
și-au pus semnătura reprezentanții 
la nivelul cel mai înalt ai statelor 
participante la Conferința general- 
europeană. acest document înscriin- 
du-se. astfel, ca un aport prețios la 
eforturile generale de afirmare a 
normelor noi, de justiție și legalitate, 
de strictă respectare în relațiile din
tre țări, ale dreptului fiecărui popor de 
a fi deplin stănin ne destinele sale.

Desigur. Declarația comună con
stituie un cadru poiitico-iuridic op
tim. care conferă certitudinea unei 
dezvoltări si mai puternice a rapor
turilor româno-franceze în cele mai 
diverse sfere de activitate. Perspec
tive deosebit de îmbucurătoare se

VEȘTI
DIN ȚARĂ

Ritmuri înalte în rea
lizarea sarcinilor de 
plan De 'a 'ncePu,ul anului 
si pină în prezent, constructorii 
de vagoane din Drobeta-Turnu 
Severin au înregistrat ritmuri 
înalte în realizarea sarcinilor de 
plan. Aici s-au fabricat si livrat 
peste prevederile de plan 96 va
goane marfă. Ca urmare a mă
surilor luate pe linia reducerii 
consumurilor de materii prime 
și materiale s-a economisit o 
cantitate de metal din care se 
pot fabrica 6 vagoane marfă. 
(Virgiliu Tătaru).

Machetele unor lu
crări de artă monumen
tală în discuție publică, 
în sala „Arta" din Brașov s-au 
expus machetele monumentului 
închinat ostașilor români și a 
monumentului dedicat revolu
ției din 1848. Lucrările prezen
tate (machete si detalii) sînt 
supuse dezbaterii vizitatorilor 
expoziției — oameni ai muncii, 
specialiști în domeniul arhitec
turii urbanistice, artiști plastici, 
critici de artă, oameni de cul
tură. (Nicolae Mocanu).

Noi materiale de con
întreprinderea destrucții.

produse ceramice din Jimbolia 
produce noi materiale de con
strucții destinate în special șan
tierelor din industrie și agricul
tură. Este vorba de noi tipuri 
de plăci din poliesteri armați cu 
fibre de sticlă pentru halele in
dustriale, corpuri ceramice pen
tru planșee, tuburi ceramice de 
drenaj pentru lucrările de hidro
ameliorații. prefabricate din be
ton armat pentru construcțiile 
agrozootehnice etc. întreprinde
rea ..Extraceram" Timișoara a 
realizat noi materiale de zidărie 
ușoare, termo și fonoizolatoare. 
precum si blocuri înlocuitoa
re de cărămizi, din beton cu a- 
gregate ușoare, la fabricarea că
rora se utilizează zgura de fur
nal. (Cezar Ioana).

Un nou ansamblu ar
tistic ^ecenL 'a Craiova, sub 
egida Comitetului județean Dolj 
al U.T.C.. s-a constituit un an
samblu artistic reprezentativ In 
cadrul căruia activează 300 de 
tineri elevi, muncitori si stu- 
denti. Ansamblul cuprinde for
mații de teatru, dans tematic, 
un cor si o formație de estradă. 
Spectacolul inaugural al noului 
ansamblu artistic s-a intitulat 
„Te cintăm. te slăvim. Românie 
socialistă". (Nicolae Băbălău).

deschid colaborării pe plan economic 
în timpul vizitei au fost semnate ni 
mai puțin de cinci documente d- 
cooperare in domenii de vîrf ale dez 
voitării tehnologice, cum ar fi aero 
nautica, electronica, informatica. în 
dustria automobilelor, tehnica audio 
vizuală, inclusiv televiziunea în cu 
lori — convenindu-se în această pri 
vință ca România să adopte siste 
mul francez SECAM. Se are tn ve 
dere. de asemenea, inițierea unor ac 
țiuni de cooperare în ce priveșt 
utilizarea pașnică a energiei nude 
are. energetica, siderurgia, telecomu 
nicatiile. industria alimentară etc. ( 
dovadă a preocupării celor două tăi 
de a așeza relațiile economice dintr 
ele pe baze stabile și de lungă du 
rată o constituie și înțelegerile pri 
vind dezvoltarea unor noi forme d 
cooperare si în special pentru crea 
rea de societăți mixte pentru pro 
ducție si comerț, inclusiv pe terț 
piețe. Pe aceeași linie se Înscrie i 
hotărîrea României și Franței de 
acționa pentru a atinge sau chls 
depăși obiectivul de a se dubla pin 
în 1980 schimburile comerciale faț 
de 1975. pe baze cît mai echilibrați 
sprij inindu-se în acest scop dezvo 
tarea cooperării între întreprinderii 
române și cele franceze, lărgire 
schimbului de informații, multiplies 
rea contactelor economice. Toate ? 
cestea deschid perspective din cel 
mai rodnice dezvoltării și diversif 
cării continue a colaborării econom 
ce dintre cele două țări.

„Noi dorim — sublinia tovarăși 
NICOLAE CEAUSESCU, evidentiir 
semnificația înțelegerilor încheiate 
realmente să realizăm obiectivul cai 
s-a stabilit încă in 1968 ca Franța i 
ocupe primul loc în comerțul exterii 
al României cu țările occidental 
Sperăm că înțelegerile din aceste zi 
vor crea condiții pentru a atini 
acest obiectiv. Facem acest lucru r 
în detrimentul altora, ci tocmai di 
dorința de a demonstra că este pos 
bil ca și între țări cu orinduiri s< 
ciale diferite — dacă acestea sînt an 
mate de respect reciproc si de voin 
de a colabora pe principiile deplin 
egalități — se pot realiza cooperă 
reciproc avantajoase, cu rezulta <

I. FtNTtNARU 
D. ȚINU

(Continuare in pag. a IV-a)
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DIVERS
Hărnicia 
n-are vîrstă

Deși ieșise din spital după o 
operație foarte dificilă, cu nu
mai o lună in urmă, Nicolae 
Lungu din comuna Mateești- 
Vilcea și-a luat securea la spi
nare și a plecat cu ceilalți 
cooperatori la defrișarea pajiști
lor. Timp de 1 zile încheiate, cit 
a durat acțiunea „Săptămîna 
bunilor gospodari", Nicolae Lun
gu a lucrat fără răgaz, mai ales 
la scoaterea buturugilor de 
salcim.

— Cind l-am văzut pe moș 
Niculae, care a fost beteag, că 
se duce la treabă, puteam eu să 
stau in casă ? — 
vecin de-al lui.

— Dar de ce-l faceți „moș" I
— Păi, dacă eu merg pe 50 și 

el a trecut de 70 de ani...

ne spunea un

Pasiune
Numele maistrului Vasile Blă- 

naru este bine cunoscut printre 
toți constructorii de hidrocen
trale. De aproape trei decenii, a 
muncit cu pasiune și dăruire pe 
șantierele luminii și energiei. 
Primele mari izbînzi le-a repur
tat la Bicaz. Apoi, maistrul Blă- 
naru și oamenii lui s-au dus pe 
Argeș. Apoi la Porțile de Fier I. 
In momentul de fată se află pe 
șantierul hidrocentralei Porțile 
de Fier II. Cu aceeași nedezmin
țită dăruire și pasiune.

Cind plecați 
de la...
Gospodina"99

Ce oferă o unitate „Gospo
dina" nenumăratelor... gospodine 
care-i trec zilnic pragul? Desi
gur, preparate și semipreparate 
culinare. Este insăși rațiunea de 
a fi a unei astfel de unități. Și 
totuși, „Gospodina" de pe strada 
Țebleșului din Satu Mare s-a 
„profilat" și pe articole deloc 
comestibile : poșete, umbrele, 
sacoșe, agrafe, mănuși, mărgele, 
baticuri... Obiecte pe care prea 
grăbitele gospodine le-au uitat 
la... „Gospodina", cind își făceau 
cumpărăturile. Din fericire, mul
te din obiectele uitate reintră, 
pină la urmă, in posesia stăpi- 
nelor, datorită investigațiilor fă
cute de cele patru vinzătoare 
care se dovedesc... gospodine de 
o cinste ireproșabilă : Silvia Do- 
muța, Viorica Valea, Eva Kalai, 
Viorica Lodina.

Un claxon
I la
I
I
I
I
I
I
I

Doi șoferi de lal.T.B. — Toma 
Anghel și Ivan Alexandru — 
amindoi de la autobaza Bănea- 
sa, l-au observat pe un individ 
dind târcoale unei limuzine. Pă- 
rindu-li-se suspectă comporta
rea acestuia, ei au dat un tele
fon la miliție. Pină cind a sosit 
un echipaj, cei doi șoferi l-au 
pindit pe individ să nu le scape. 
Și nu le-a scăpat. Nici lor, nici 
echipajului care l-a prins in fla
grant in timp ce sustrăgea 
obiecte din mașină.

Din primele 
că făptașul, 
cercetat acum 
nere, nu este 
de acest fel. 
ultima.

cercetări rezultă 
Alexandru Matei, 
in stare de re fi
la prima ispravă 
Se speră să fie
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Bodega 
„Ciulin"

O sete cumplită H făcuse gura 
arșiță lui Nicolae Ciulin din 
strada Stăvilarului nr. 74 din 
Buzău. Ca să și-o potolească, a 
pus in practică un sistem cu to
tul original, dar... penal. Ce ere- I 
deți că i-a trecut prin minte 7 | 
Și-a amenajat casa pe princi
piul... bodegii și a început să | 
vîndă altor însetați băuturi al- |

I
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I
I

I
I
I
I
I

coolice. Dar nu oricum, ci cu 
prețuri piperate. Setea de ciștig I 
nemuncit a lui Ciulin, în loc să | 
se potolească, se întețea insă de 
la o zi la alta. Deși plăcuța pe 
care sta scris „strada Stăvilaru
lui" îl avertiza parcă să se 
oprească, el mergea mai < 
Pină a ajuns unde trebuie, __
in fața anchetatorilor, care l-au 
Juat la întrebări.

I
departe. I 
ie, adică |

I
I
| și suprapreț ■

In loc să-i îngrijească pe cei

I

I

I
I
I
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Adresa precisă, operativitatea 
și ascuțimea spiritului critic

conferă eficientă propagandei vizuale
Multe lucruri pot să Impresioneze 

în interiorul unei fabrici. La între
prinderea de piese auto din Sibiu, 
atentia ne-a fost cu precădere reți
nută de expresivitatea propagandei 
vizuale.

LA CÎȚIVA PAȘI DE... POARTA. 
La numai citiva pași de intrarea in 
întreprindere, o gazetă de perete 
etalează cîteva rubrici de certă ac
tualitate, cu adresă precisă. Atit ți 
nimic mai mult; nici un articol ..flu
viu". îmbîcsit de generalități și ba
nalități. cum se mai întîlnesc adesea. 
Notăm. La rubrica „Noutăți tehnice** 
este prezentată, concis, expresiv, o 
inițiativă aplicată la secția 200 — 
sudura în ciclu semiautomat în me
diu protector la subansamblele cilin
drilor de frînă. Cîteva cifre scoase in 
relief conturează eficienta economică 
a noului procedeu. Alături. „Tribuna 
educației" prezintă un buletin al dis
ciplinei. in care sînt expuse, cu nerv 
și ascutit spirit critic, cîteva cazuri 
de abateri de la normele disciplinei 
muncii. Buletinul juridic. cuprins, 
de asemenea, la „Tribuna educației", 
pune în evidentă unele legi si acte 
normative de larg interes, atrage 
atentia asupra modului de rezolvare 
a unor probleme în relațiile cu orga
nele puterii de stat.

Ne aruncăm privirile In jur. Prima 
Impresie continuă să se mențină pe 
linia de plutire. Din loc în loc, pe 
aleile uzinei întîlnim placarde care 
prezintă calcule inspirate din activi
tatea unei secții sau alteia privind 
folosirea timpului de lucru, creșterea 
productivității muncii sau utilizarea 
mașinilor și utilajelor. Transcriem in 
carnet „mesajul" uneia dintre ele : 
„reducerea cu numai unu la sută a 
cheltuielilor materiale la 1 000 lei 
producție marfă asigură realizarea 
suplimentară a 9 775 amortizoare pen
tru „Dacia-1 300“ sau 1 100 mecanisme 
de direcție pentru autobuze ; 5 900
arbori cardanici pentru autocamioa
ne". Sau : „Știți cit pierde societatea 
prin rebutarea unui amortizor... ?“ 
Deci, o propagandă vizuală izvorîtă 
din problemele concrete ale colecti
velor de muncă, cu adrese directe la 
oameni.

DAR ÎN SECȚII... ? Acest gînd 1-1 
comunicăm și tovarășului Constantin

Lepăduț, secretar adjunct cu proble
mele de propagandă, care ne însoțeș
te. Rînd pe rînd parcurgem toate sec
țiile importante de fabricație. Impre
siile sînt în general bune. Pretutin
deni sînt expuse, la locuri vizibile, 
mari placarde care îndeamnă colecti
vele de muncă să urmeze exemplul 
muncitorului X, maistrului Y sau 
utecistului Z. în fiecare caz sînt in
dividualizate calitățile care impun a- 
cesti oameni drept exemple demne de 
urmat. La locurile „cheie" de muncă 
sînt expuse, de asemenea, panouri, 
simplu confecționate. în care sînt con
cretizate sarcinile de producție, sînt

Ce să mai spun de cel cu „musca pe 
căciulă" 1 Nu știu cum să se ferească 
de ochii colegilor. Vin la noi. ne roa
gă să le scoatem rebuturile din vi
trină. își iau angajamente, fac pro
misiuni. care, din fericire. în majori
tatea covîrșitoare a cazurilor, au aco
perire sută la sută în fapte.

CE SPUNE UNUL DIN CEI „CU 
MUSCA PE CĂCIULĂ". Alegem la 
înt.implare un nume dintre cele trei 
înscrise la rubrica faptelor negative 
din vitrina secției 300 : Dumitru Mi
hai. Este un tînăr simpatic, cu pri
vire limpede și fata calmă. Cind aude 
de ce îl căutăm, se îmbujorează pină

La întreprinderea 
de piese auto Sibiu

Cuvîntul cititorilor 
CUVINTUL 

OAMENILOR MUNCII

puse în atenție obiectivele esențiale 
ale întrecerii socialiste. în general, 
propaganda vizuală își propune să 
declanșeze resorturile responsabilității 
fiecărui om al muncii pentru activita
tea sa zilnică, să-i tină treaz interesul 
pentru modul în care sînt soluționate 
unele probleme esențiale ale produc
ției — economisirea energiei electrice 
și a metalului, calitatea produselor, 
folosirea cu indici superiori a timpu
lui de lucru și a mașinilor etc.

Deosebit de eficiente se dovedesc 
pe planul educației muncitorești vi
trinele calității, pe care le-am întîl- 
nit pretutindeni pe unde am trecut. 
Organizate pe schema „Ne faoe cin
ste" — „Nu ne face cinste", aceste 
vitrine expun periodic — după spu
sele celor cu care am discutat, de 
două ori pe lună — atît cele mai 
bune produse, cît și rebuturile, men- 
tionîndu-se numele autorilor.

— Aceste vitrine au un puternic 
ecou — ne spune maistrul loan 
Totu. de la secția 300. Cind le 
schimbăm conținutul. în fața lor este 
un adevărat pelerinaj. Practic toti 
lucrătorii secției trec pe acolo. Se 
opresc, comentează și pun întrebări, 
trag la răspundere pe cei în. cauză.

în vîrful urechilor. Iar privirea 1 se 
pironește în podea. Reținem cîteva 
frînturi de frază : „Era într-o luni... 
nu știu ce s-a întîmplat... poate am 
fost puțin obosit sau distrat... Nid eu 
nu-mi pot explica cum am lăsat mi
limetrul acela în plus... Mi-a părut 
enorm de rău cind a constatat 
C.T.C.-ul. Vă asigur că a doua oară 
nu o să mă mai vadă nimeni acolo...".

Că-i eficientă o asemenea modali
tate de propagandă, avem confirma
rea și din părtea tovarășului Șerban 
Șerban, secretarul comitetului de 
partid al întreprinderii, care ne spu
ne că de cind au fost introduse vi
trinele calității, procentul rebuturilor 
a scăzut simțitor, an de an. în 1978, 
de exemplu, cind planul a fost cu 
12 la sută mai mare ca în 1977. va
loarea rebuturilor a scăzut. în acest 
interval de timp, cu peste 40 la sută. 
Iar bătălia împotriva rebutului con
tinuă cu înverșunare. Nu de mult a 
fost editată o foaie volantă cu titlul 
„Totul pentru înaltă calitate" (cu 
subtitlu — „Calitatea întîi de toate"), 
material documentar care s-a aflat 
apoi la baza dezbaterilor din plenara 
comitetului de partid. Există convin
gerea fermă că infimul procent de

rebut care mai persistă poate fi 
practic înlăturat.

O CONDIȚIE : PROPAGANDA VI
ZUALA SĂ FIE MAI COMBATIVA 
ȘI MEREU PROASPĂTĂ. Pentru 
realizarea acestui lăudabil obiectiv, 
credem că este necesar ca întreaga 
propagandă vizuală să fie mai ofen
sivă și mai proaspătă decît este ea 
acum. Spunem aceasta avînd în ve
dere că nu în absolut toate cazurile 
vitrinele calității, bunăoară, operea
ză la zi. cum se spune „pe fază". La 
secția 700. vitrina nu mai fusese pri
menită. după spusele maistrului C. 
Păsat, de vreo 4 luni. Este greu de 
crezut că în acest lung interval de 
timp să se fi lucrat „ca la carte", fără 
nici un rebut. Prin natura funcției 
lor. vitrinele calității trebuie să fie 
o oglindă zilnică a activității secții
lor. Numai astfel vor reuși să devină 
un instrument eficient al muncii po
litico-educative de formare a con
științei noi. socialiste.

Mai mult spirit ofensiv și prospe
țime se impun chiar și în ce privește 
conținutul lozincilor. De ce nu ar 
exista cite una. „foarte personală" 
chiar la locurile de muncă ale celor 
care mai constituie „o problemă", în
tr-o privință sau alta ? Oricum, o lo
zincă ultrabanală de genul celei în- 
tilnite în secția 300 „Știați că folo
sirea rațională a energiei este o da
torie patriotică suspendată undeva 
în înaltul halei, nu poate să aibă prea 
mult ecou în conștiința membrilor 
secției.

O concluzie se degajă de la sine : 
eficienta propagandei vizuale este 
condiționată în egală măsură de con
ținutul de idei pe care îl transmite 
oamenilor muncii, cît și de asiduita
tea cu care se desfășoară această acti
vitate. în nici un caz nu poate fi 
vorba de eficientă, atunci cind pro
paganda vizuală se rezumă la simpla 
pavoazare a aleilor și pereților cu 
placarde. panouri și vitrine, așa cum 
se întîlnește încă pe alocuri, tentatie 
care, din păcate, nu a ocolit definitiv 
nici chiar un colectiv cu buhe rezul
tate. pe această linie, cum este cel al 
întreprinderii de piese auto Sibiu.

Ioan ERHAN

Apel tovărășesc furnizorilor
Gheorghe Baroiu, șeful șantieru

lui nr. 4 izolații, Iași : Realizarea 
importantelor obiective de investi
ții prevăzute a fi puse în funcțiune 
în acest an impune mai multă re
ceptivitate din partea furnizorilor 
materialelor de ■ construcție la soli
citările șantierelor. în vederea 
procurării materialelor fonoizola- 
toare de care avem nevoie pentru 
izolarea fonică a halelor textile de 
la întreprinderea de fire poliamidi- 
ce din Roman și de la Uzina de fire 
poliesterice Vaslui, mari unități ale 
chimiei românești ce trebuie date 
in folosință în 1979. am solicitat 
sprijinul Centralei materialelor de 
construcții București și întreprin
derii de materiale izolatoare Ber- 
ceni, județul Prahova. La solici
tarea noastră am primit insă un

răspuns din partea întreprinderii 
din Berceni prin care eram încu- 
noștintati că cererea noastră nu 
poate fi rezolvată în primul semes
tru al anului, deoarece întreaga ca
pacitate de producție a unității este 
acoperită cu fabricarea plăcilor tip 
OLTCIT. Or, șantierul nostru, pentru 
anul în curs, are un deficit în asi
gurarea produselor din vată, plăci 
autoportante stropite șl fonoabsor- 
bante de circa 60 000 mp, necesare 
la izolarea celor două obiective 
menționate mai sus. De aceea, fa
cem un apel tovărășesc la Centrala 
materialelor de construcții să gă
sească o soluție ca, măcar din luna 
aprilie, și șantierul nostru să în
ceapă să primească materialele izo
latoare de care avem nevoie.

O prelungire... care se prelungește
multprea

Ion Hurtupan. controlor C.T.C., 
întreprinderea „Oțelul roșu", ju
dețul Caraș-Severin : De citiva ani, 
în orașul Oțelul Roșu s-a construit 
o nouă stație C.F.R., situată la doi 
kilometri de localitate, stația veche, 
din apropierea centrului civic, de
venind autogară. Dar legătura 
dintre gară și oraș se face în con
diții necorespunzătoare, deoarece 
autobuzele de pe acest traseu sînt 
insuficiente pentru numărul mare 
de călători, intre care majoritatea 
navetiști. Din această cauză, mulți 
sînt nevoiți să străbată distanta de 
doi kilometri pe jos sau să ape
leze la alte mașini de ocazie. Orga
nele C.F.R. de resort, la solicitarea

cetățenilor, au răspuns că nu se 
poate relua activitatea în gara ve
che pentru ca trenurile de navetiști 
să sosească pînă aici. în aceste 
condiții, propunem ca M.T.Tc. e. 
reanalizeze situația, iar consiliu» 
popular orășenesc să studieze po
sibilitatea prelungirii traseului nr. 
1 de autobuze pînă la gara nouă 
la orele de sbsire și plecare a tre
nurilor. De fapt, despre necesitatea 
luării unor măsuri de îmbunătățire 
a transportului pe traseul dintre 
oraș și gara nouă s-a discutat în 
repetate rinduri pe plan local, dar 
situația nu s-a schimbat. Este ne
voie cumva de intervenția unor fo
ruri centrale ?

Garajele și estetica urbanistică

■ ■KBBBHDB

Nodul gordian" dintr-o mare intersecție
ln ce privește trafi

cul rutier, unul din 
punctele nevralgice ale 
Capitalei este cel de 
la intersecția Căii Vic
toriei cu cheiul Dîm
boviței (fostă Piața 
Operetei). Pe-aici se 
scurg o bună parte 
din tramvaie, autobu
ze, multe camioane și 
basculante gonind spre 
șantierele de construc
ții — și un mare nu
măr de autoturisme. 
Piața e traversată zil
nic de mii de pietoni 
de toate vîrstele (să 
nu-i uităm pe școlarii și 
grăbiți și neinsoțiți...). 
Cit a ținut vremea rea, 
cu lapoviță și ninsoa
re, situația s-a pre
zentat acceptabil, in
trucit multi șoferi a- 
matori, trăgind pe mar
gine, s-au transfor
mat în pietoni. însă 
meteorologii ne asi
gură că zilele cu soa
re n-au să intîrzie. 
Piața va fi invada
tă de autoturisme. Și 
n-ar fi de dorit să se 
repete încurcăturile 
din anii trecuți (dato
rate. in principal, lu
crărilor la metrou —

și deci explicabile).
Cîteva reglementări 

există: cheiul Dîm
boviței, cu mijloacele 
de transport în comun, 
are prioritate. Cine 
coboară pe Victoriei, 
vrind să traverseze 
piața, sau vine din
spre Antim, Apolodor 
cu intenția de-a ajun
ge în Victoriei, tre
buie s-aștepte. Anul 
trecut s-au făcut și 
marcaje pentru auto
turisme și pietoni. De 
observat însă că atit 
șoferii, cit și pietonii 
— mai mult sau mai 
puțin grăbiți — se luptă 
să prindă un moment 
favorabil, o „spărtură" 
prin care să se stre
coare spre ținta pro
pusă. De cele mai mul
te ori mașinile vin in 
coloană și nu mai 
opresc la marcaje, in
cit pietonii își cam 
pierd răbdarea și — 
fie ce-o fi ! Pe de altă 
parte, circulația au
tovehiculelor este stân
jenită de pietonii ca
re-o iau razna prin 
piață, fără să mai țină 
seama de nici un mar- 

. caj.

Problema nr. 1 ră- 
mîne traversarea pieței 
de către autovehicu
lele de pe Victoriei și 
Apolodor. în orele 
de vîrf se așteaptă 
mult — și, nu o dată, 
nervii, și ai șoferilor și 
ai pietonilor, încep să 
cedeze. Uneori, șirul 
mașinilor de pe Vic
toriei care stau și stau 
se lungește pînă spre 
magazinul „Victoria". 
Aici s-au înregistrat 
destule accidente. Pre
zența agentului de cir
culație este salvatoare 
numai în parte. Prac
tic, el poate interveni 
doar în situații cri
tice (mai oprește flu
xul pe chei și dă cale 
liberă celor de pe Vic
toriei) ; după numai 
cîteva minute, situa
ția revine la „normal".

Iată de ce partici
panta la traficul ru
tier — șoferi și pie
toni — au speranța 
că se vor găsi soluții, 
fie și provizorii, insă 
mai prielnice desfășu
rării traficului decît 
cele de pină acum.

Nicolae TIC

BÎRLAD: Un nou și modern magazin
în municipiul Bîrlad a fost dat 

In folosință un nou magazin gene
ral. una din cele mai mari unități 
de acest fel din județul Vaslui. 
Extinsă pe aproape 5 000 m.p., su
prafața comercială de pe cele patru 
niveluri ale magazinului general 
„Bîrlad" jtuprinde 45 de raioane 
de desfacere a mărfurilor. La parter, 
cumpărătorii pot găsi un sortiment 
selecționat de produse alimentare, o 
gamă variată de artioole de cerere 
curentă — cadouri, artizanat, pro
duse cosmetice și de parfumerie, 
galanterie, mercerie, precum si fri
gidere. mașini de spălat, aspira
toare s.a. Profilul parterului este 
întregit cu un raion specializat pen

tru desfacerea articolelor muzicale 
și foto. Etajul I este destinat vîn- 
zării articolelor pentru femei si 
copii. La etajul al doilea se găsesc 
textile si încălțăminte destinate 
bărbaților, iar alte spatii sînt afec
tate desfacerii televizoarelor, apa
ratelor de radio, obiectelor de uz 
casnic, din sticlă, porțelan, faianță, 
precum și a articolelor de sport. 
La ultimul nivel al magazinului ge
neral „Bîrlad" se găsește o brase
rie cu 120 de locuri la mese, cu 
posibilități de extindere în sezonul 
cald pe o terasă deschisă cu încă 
200 de locuri. (Crăciun Lăluci).

în imaginea realizată de I. Botez: 
Magazinul general „Bîrlad".

doi copii ai săi, Elena S. a por
nit teleleu prin fără. Și cum cine 
se aseamănă se adună, taman 
ca-n povestea cu sacul și peti
cul, s-a găsit și Elena S. cu ~ 
nilă Cibian din Deva. C---
acestuia a devenit repede un ■ 
bazar, cu tot felul de mărfuri pe | 
care cei doi le cumpărau la un 
preț șl le vindeau cu suprapreț. ■ 
Speculă. Așa a fost .calificată | 
fapta lor și la judecătorie, unde 
cei doi au apărut ca 
iar credulii, naivii ( 
de chilipiruri — mulți 
măr — in calitate de 
Care martori și-au dat 
au fost trași pe sfoară, intrucit 
aceleași mărfuri și le t 
procura și din magazine, l_. 
preturi mult mai mici.

Petre POPA
șl corespondenții „Scînteii"

peti- |
Dă-
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:a inculpați, I 
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martori. I 

seama că |
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Măsurile cu privire la crearea con
siliilor unice agroindustriale, organi
zarea conducerii unitare a agriculturii 
trebuie să se reflecte încă în acest 
an în creșterea producției agricole, se 
subliniază în cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la recenta consfă
tuire cu cadrele de conducere din eco
nomie. Și in zootehnie, ceea ce se 
cere este adoptarea măsurilor pentru 
realizarea și livrarea ritmică a pro
ducției planificate. în complexele de 
vaci, unde „recoltarea" și livrarea 
laptelui au loc de două ori pe zi, or
ganizarea temeinică a muncii și buna 
furajare a animalelor asigură obține
rea unei producții ritmice, după cum 
abaterile de la programul de muncă, 
de la normele de îngrijire și hrănire 
duc la scăderea ei. Pe de altă parte, 
în cursul iernii si primăverii, cind 
cerințele de lapte sint mai mari 
decît in celelalte perioade ale anului, 
nivelul producției este mai redus in 
comparație cu lunile de vară. Este 
adevărat, sînt ferme și complexe de 
vaci unde curba lactatiei nu prezintă 
variații mari, ceea ce demonstrează 
că și iarna se pot obține cantități de 
lapte apropiate de cele din perioada 
pășunatului. Dar, alături de unitățile 
fruntașe care obțin șl vînd statului, 
în mod ritmic, cantitățile de lapte 
prevăzute, sînt altele la care în a- 
ceastă perioadă nivelul livrărilor este 
cu mult sub posibilități. în acest sens 
este concludentă situația constatată 
în două complexe de creștere a va
cilor. ambele din aceeași comună — 
Cobadin. județul Constanta.

Cele două complexe, aflate Ia o 
distantă de citiva kilometri unul de 
altul, au fost construite după aceleași 
proiecte, investindu-se pentru fiecare 
loc în grajd. în medie, cite 12 500 lei.

Investițiile destinate construcției 
celor două complexe zootehnice, care 
au însumat cite zece milioane de lei 
fiecare, obligă la exigentă si respon
sabilitate. la măsuri eficiente pentru 
a recupera treptat cheltuielile făcute. 
Numai că la Viișoara vacile au dat 
anul trecut cu peste 1 400 litri lapte

Gheorghe Ștefănescu, Brașov : 
Am mai semnalat la această ru
brică faptul că organele de arhi
tectură și sistematizare ale muni
cipiului au eliberat autorizații de 
amenajare și construire de garaje, 
fără discernămînt, „la stradă", 
știrbind din frumusețea orașului, 
în mod surprinzător însă, nu numai 
că nu s-au luat măsuri pentru dez
afectarea garajelor care contravin 
aspectului urbanistic, ci s-au eli
berat în continuare autorizații pen
tru construirea altora. Așa se face 
că în prezent se află în construc
ție mai multe garaje la numai cîți- 
va zeci de metri de complexul co

mercial „Brașovul", într-0 zonă pi
torească mult solicitată de turiști. 
La fel de nejustificată este și eli
berarea altor autorizații pe sțrada 
Banatului, unde au fost amplasate 
chiar la marginea trotuarului 15 
garaje ca niște cutii de chibrituri. 
Și exemplele ar putea continua. 
Nu înțelegem de ce comitetul execu
tiv al consiliului popular nu a 
acționat pentru înlăturarea acestei 
practici și întărirea răspunderii 
celor care propun și avizează ase
menea autorizații. Sper că de a- 
ceastă dată nu va mai rămîne in
diferent. Sau poate că sînt necesare 
măsuri din partea consiliului popu
lar județean ?

Ecouri la sesizările rubricii
® La nota „Pană™ de aprovizio

nare", publicată în „Scînteia" nr. 
11 323, Direcția generală de apro
vizionare și desfacere din Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimenta
re ne-a răspuns că aprovizionarea 
cu axe secundare a fost îngreunată 
de faptul că întreprinderea furni
zoare „Tractorul" din Brașov are 
o restanță la livrarea acestui pro
dus, de anul trecut, de peste 6 000 
bucăți. Și în acest an ritmul de li
vrare este necorespunzător : din 
cele 3 000 de bucăți axe contracta
te, pe lunile ianuarie șl februarie, 
ni s-au trimis doar 1 266 bucăți.
• Ca urmare a notei intitulate 

„Un buldozer și un strop de inițiati
vă", publicată în „Scînteia" nr. 
11 352, Muzeul județean Argeș 
ne-a comunicat că a luat măsuri ca 
în această primăvară să se amena
jeze cu sprijinul consiliului popu
lar al comunei Dîmbovicioara, încă 
un spațiu de parcare pentru auto
turisme și autobuze, mai sus de 
peșteră, unde terenul este cores
punzător.
• S.M.A. Gottlob poate realiza 

toate reperele necesare pentru re
pararea tocătorilor de furaje des
pre care era vorba în nota „Va fi 
recepționat oare apelul cooperatori
lor publicată în „Scînteia" nr.

11 340. Din răspunsul Trustului ju
dețean S.M.A. — Timiș aflăm că 
S.M.A. Gottlob a solicitat coopera
tivelor agricole de producție care 
au nevoi de piese de schimb pen
tru asemenea tocători să i se adre
seze cu comandă fermă și vor pri
mi produsele solicitate.

• Un răspuns nesatisfăcător a 
trimis redacției biroul de scrisori 
și audiențe din cadrul Ministerului 
Turismului la nota „Cabane publi
ce... cu circuit închis ?“ din „Scîn
teia" nr. 11334. Ni se aduce la 
cunoștință doar că urmează să 
primim răspuns’ de la Biroul de tu
rism pentru tineret. în administra
rea căruia este cabana respectivă. 
Opinia acestui for am fi aflat-o 
oricum, deoarece are obligația le
gală să informeze ziarul în legătu
ră cu măsurile luate ca urmare a 
criticilor formulate în scrisoarea 
publicată. Dorim insă să cunoaștem 
și părerea direcției de resort din- 
minister (nu a biroului de scrisori . 
și audiențe), cu privire la măsurile 
luate pentru mai buna gospodărire - 
și administrare a cabanelor monta
ne, cu atit mai mult cu cît nu era 
vorba de o singură cabană, ci de 
mai multe devenite peste noapte... 
cu circuit închis. ,

PROBLEMELE ZOOTEHNIEI - PROBLEME CARE NE PRIVESC PE NOI TOȚI
mai puțin decît la Cobadin. Cum 
s-ar spune, la unii vacile dau lapte 
cu sistarul. la alții cu paharul. 
De aici rezultă că ceea ce au făcut 
organele județene pentru a răspîndi 
experiența Cobadinului la zeci de ki
lometri nu a ajuns nid pină în satul 
vecin.

Furajarea rațională a vacilor este 
elementul decisiv în producția de 
lapte. Consiliul de conducere al coo-

si nu se aplică toate elementele teh
nologiei fiecărei culturi. Ca urmare, 
recoltele sînt pe jumătate fată de cele 
ale vecinilor. în loc de 11 000 tone de 
furaje, s-au insilozat numai 5 300 
tone. Nici calitatea lor nu este cores
punzătoare. Din cauză că s-au însi- 
lozat cocenii în cîmp. fără să se asi
gure suficientă apă pentru umecta- 
re. asa cum prevăd normele tehnice, 
o parte a nutrețului s-a degradat. în

Tehnicianul Cornel David, de pildă, 
răspunde de prepararea si adminis
trarea furajelor. Echipa formată din 
trei tractoristi-rutieriști prepară și 
distribuie zilnic circa o sută de tone 
de furaje. Datorită sistemului de or
ganizare a muncii pe echipe specia
lizate in executarea principalelor 
lucrări — furajare, muls, creșterea 
vițeilor, evacuarea dejecțiilor etc. — 
s-a ajuns la un grad ridicat de spe-

tioasă s-au calificat alti 25 de oameni 
din fermă. Ansamblul de măsuri 
amintite au ca efect creșterea pro
ductivității muncii : norma de în
grijire a crescut de la 33 de vaci 
in 1976, la 50 în acest an — una 
dintre cele mai ridicate din țară.

Anumite elemente de organizare 
judicioasă a producției si a muncii 
au fost introduse si la complexul de 
vaci al cooperativei din Viișoara. Dar

PRODUCȚIA DE LAPTE: La unii cu șiștarul, 

la alții cu paharul
perativel din Cobadin. președintele 
acestei unități, tovarășul Nicolae 
Girtone. acordă aceeași atenție plan
telor de nutret. ca si celorlalte cul
turi. se îngrijesc .de recoltarea si 
conservarea lor fără pierderi. Pen
tru iarnă au fost stocate 13 000 tone 
de furaje suculente — nutret însilo- 
zat si sfeclă furajeră — si 700 tone 
de fin. Datorită sistemului de orga
nizare adoptat, s-a putut introduce 
furajarea vacilor pe stări fiziologice, 
în raport cu cerințele reale. Concen
tratele se administrează numai in 
ultimele două luni de gestație a vaci
lor — pentru a obține viței viguroși — 
și în primele 4 luni după fătare, cînd 
vacile dau cea mai mare parte din 
cantitatea de lapte obținută în de
cursul unei lactații întregi de peste 
300 zile.

Cu totul altfel procedează consiliul 
de conducere al cooperativei agricole 
din Viișoara. Aici, plantele furajere 
sint amplasate pe terenuri mai slabe

• Cum este urmărită recolta de furaje ? ® Cum 
sînt selecționați îngrijitorii ? ® ...Și cum se asigură 

generalizarea experienței înaintate ?

aceste condiții, vacile nu primesc 
decît o mică parte din cantitatea de 
substanțe nutritive necesare. Ce folos 
că s-a investit mult în construcții, că 
se cheltuie în continuare muncă șl 
energie, dacă se încalcă cea mai ele
mentară normă de creștere a vacilor 
— aceea de a li se da hrană sufi
cientă ?

Organizarea producției si a muncii 
pe baza sistemului de retribuire în 
acord global are un puternic rol sti
mulator în activitatea îngrijitorilor, 
cointeresați să obțină mai multi vitei, 
mai mult lapte, cu cheltuieli mai re
duse. în punctele-cheie ale fluxului 
tehnologic, la Cobadin au fost repar
tizați cei mai buni dintre cei buni.

cializare ln muncă. Rolul decisiv în 
bunul mers al complexului revine 
mecanicilor-zootehnisti. fiecare stă- 
pinind 2—3 meserii. Viorel Mardare, 
un priceput electromecanic, și-a adus 
o contribuție apreciabilă la perfec
ționarea elementelor de mecanizare. 
Alti mecanici-zootehniști se ocupă 
de functionarea normală a instala
țiilor de apă. a electropompelor de 
evacuare a dejecțiilor, a instalațiilor 
de muls s.a. Policalificarea oamenilor 
asigură si rezerva de cadre capabile 
să rezolve cu competentă problemele 
ce se ivesc ; în afara celor 25 de me- 
canici-zootehnisti care execută mulsul 
mecanic, pentru a se putea efectua 
oricînd această operațiune preten-

aplicarea lor nu se face cu consec
ventă. Deși s-a introdus acordul glo
bal. în lunile noiembrie si decembrie 
1978 s-a trecut la retribuirea îngriji
torilor de vitei după norme fixe, 
adică indiferent de rezultate. Se mo
tivează că acest lucru a fost deter
minat de lipsa furajelor. Este o si
tuație care nu are acoperire, deoa
rece în unele zile s-a cheltuit mult 
și neeconomic, alăptîndu-se vițeii 
cu lapte'"natural. în loc de „inlavit" 
sau lapte degresat. mult mai ieftine. 
Una din cauzele acestor deficiențe, 
preciza tovarășul Grigore Ștefan, se
cretarul organizației de partid din 
zootehnie, constă în fluctuația în
grijitorilor si slaba calificare a unora 
dintre ei. Justificări se pot găsi des
tule. dar nu servesc nimănui din mo
ment ce în loc să se obțină 20 500 hl 
lapte, anul trecut s-a realizat aici 
numai 60 la sută din plan. De ase
menea. la suta de vaci s-au obtinut 
numai 79 vițel, față de 85 citi s-au

prevăzut sl fată de 91 citi au Înre
gistrat vecinii din Cobadin. Si în pri
mele două luni din acest an se men
ține aceeași situație contrastantă : ln 
timp ce complexul din Cobadin a 
livrat statului 1 864 hl lapte, depășind 
planul, cantitatea de lapte marfă 
dată de unitatea vecină a fost de nu
mai 1 390 hl — adică mai puțin cu 
150 hl decit s-a prevăzut.

Se pune întrebarea : de ce nu se 
acționează ca experiența și metodele 
de muncă de la Cobadin să se aplice 
și la Viișoara ? Nu s-ar putea spune 
că organele de specialitate n-ar fi 
întreprins măsuri pentru cunoașterea 
și generalizarea experienței amintite. 
La Cobadin vin pentru a-și perfec
ționa pregătirea profesională nume
roși șefi de fermă, ingineri zooteh- 
niști. medici veterinari, mecanici din 
unitățile crescătoare de vaci din ju
dețul Constanța, ln sala de instruire, 
pereții sînt acoperiți de planșe, pa
nouri, grafice, care arată sugestiv ele
mentele ce concură la sporirea cantită
ții de lapte, precum și a cauzelor — nu 
mai puțin de 30 — care pot provoca 
scăderea producției. După enumerarea 
lor. este afișată întrebarea : „Ce ai 
făcut astăzi pentru înlăturarea aces
tor cauze ?“ Ca noutate a sistemului 
de reciclare este preluarea efectivă 
a conducerii complexului de vaci de 
către șefi de fermă din alte comple
xe. bineînțeles sub îndrumarea unui 
experimentat specialist de aici. dr. 
Dan Vizireanu. Cu ani în urmă, el 
însuși s-a reciclat. în același mod. la 
complexul de creștere a vacilor din 
Albești — Constanța. Ing. Vasile Co- 
păceanu. director adjunct al direcției 
agricole, preciza că acest experiment 
urmează să fie perf ctionat si extins 
la scara întregului județ.

De aici se desprinde concluzia că 
organele de specialitate trebuie să ac
ționeze în vederea aplicării experien
ței bune, aceasta fiind o latură im
portantă a activității consiliilor unice 
agroindustriale.

C. BORDEIANU
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Excelenței Sale
Domnului LUIS HERRERA CAMPINS

Președintele Republicii Venezuela
în numele poporului român și ai meu personal, vă transmit calde feli

citări, împreună cu cele mai bune urări, cu prilejul preluării de către dum
neavoastră a înaltei funcții de președinte al Republicii Venezuela.

îmi exprim încrederea că relațiile de prietenie și colaborare statornicite 
între România și Venezuela se vor intensifica și dezvolta mai/ puternic în 
viitor, în interesul popoarelor noastre, al cauzei păcii, înțelegerii și coope
rării internaționale, pentru făurirea unei noi ordini economice în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe Mănescu,
Vă mulțumesc sincer pentru felicitările călduroase și urările cordiale 

adresate cu prilejul zilei mele de naștere.
A. KOSIGHIN

Excelenței Sale
Domnului SEEWOOSAGUR RANGOOLAM

Primul ministru al Mauritius
Aniversarea proclamării independenței statului Mauritius îmi oferă plă

cutul prilej de a vă transmite sincere felicitări și cele mai bune urări de 
sănătate și fericire.

Fxf'plpi'itpi Sinlp

Domnului DAYENDRANATH BURRENCHOBAY
Guvernatorul general al Mauritius

La cea de-a Xl-a aniversare a proclamării independenței țării vă adresez 
cordiale felicitări și cele mai bune urări de fericire și sănătate, iar poporului 
dumneavoastră succese tot mai mari pe calea progresului și bunăstării.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

MANEA MANESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

De la Ministerul Educației și Invățămîntului

Cronica zilei
Ministerul Turismului a organizat 

luni în Capitală o conferință de pre
să cu tema „Anul turistic balcanic 
1979". Au participat redactori ai zia- 
relot- centrale, radioului și televiziu
nii. corespondenți ai presei străine 
acreditați la București.

Cu acest prilej, Ilie Voicu, prim- 
adjunct al ministrului turismului, a 
subliniat semnificația anului 1979 ca' 
an al turismului în Balcani, coopera
rea fructuoasă ce există în această 
direcție intre Bulgaria. Grecia. Iugo
slavia. Turcia și țara noastră. „Anul 
turistic balcanic" este conceput sub 
forma unui ansamblu de manifestări 
bilaterale și multilaterale, avînd în
scrise, între altele, în program pro
ducerea și prezentarea unui film do
cumentar. organizarea de expoziți;. 
demonstrații folclorice, seminarii și 
colocvii (la Mamaia și Istanbul), rea
lizarea de emisiunj speciale de 
timbre. ' (Agerpres)

r a
Timpul probabil pentru zilele de 14,

15 șl 16 martie. In țară : Vremea va fi

In general umedă, cu cerul variabil, 
mai mult noros. Vor cădea precipitații 
locale, mai ales sub formă de ploaie, 
mai frecvente în nord. In București i 
Vremea va fi relativ caldă, cu cerul 
temporar noros, favorabil ploii de scur
tă durată. Vint slab pînă la moderat. 
Temperatura ușor variabilă.

TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ
PRONOEXPRES-„BOX-EXPRES

Administrația de Stat Loto- 
Pronosport organizează la 18 
martie 1979 tragerea excepțio
nală Pronoexpres — „Box-Ex- 
Dres". Se vor extrage 44 numere 

i cadrul a opt extrageri în 
. >uă faze. Se pot obține auto
turisme „Dacia 1 300“ și .,Skoda 
120 L“. excursii în U.R.S.S. — 
Finlanda. R.P. Bulgaria — Tur
cia sau R.D. Germană, impor-

tante sume in numerar de va
lori fixe (50 000. 15 000 lei etc.) 
și variabile. Cu biletele de 15 
lei varianta se participă la ex
tragerile ambelor faze, iar cu 
biletele de 6 lei varianta numai 
la cele patru extrageri a cîte 
cinci numere ale fazei a Il-a.

Biletele pot fi procurate pînă 
sîmbătă 17 martie 1979.

în conformitate cu prevederile 
Statutului personalului didactic. Mi
nisterul Educației și Invățămîntului 
organizează, în perioada 20 martie- 
15 mai 1979, concurs pentru transfe
rarea de cadre didactice titulare de 
la o unitate școlară la alta.

Concursul peptru posturile vacan
te existente în unitățile de învăță- 
mînt din municipii și orașe are loc 
pe bază de probe scrise, iar pentru 
posturile vacante ale unităților de 
învățămînt din mediul rural, pe ba
ză de motive, prevăzute de lege, do
vedite cu acte.

Solicitanții vor depune cererile de 
transferare pînă la data de 30 mar
tie 1979, la inspectoratele școlare în 
raza cărora sînt titulari. Cererile’ vor 
fi însoțite de următoarele acte : co
pie legalizată de pe actul de studii ; 
adeverințe privind gradele didactice 
obținute, vechimea în învățămînt și 
în postul didactic actual ; memoriu 
de activitate ; copie de pe ultima a- 
preciere anuală ; "dovadă de domici
liu, în cazul orașelor mari stabilite 
potrivit legii ; copii de pe certifica
tul de căsătorie și de pe cel de naș
tere pentru copii ; dovadă privind 
locul de muncă și domiciliul soțului 
(soției).

Transferarea se poate face numai

în specialitatea pentru care solici- 
tanții au studii corespunzătoare. So- 
licitanții trebuie să îndeplinească 
condițiile prevăzute de Statutul per
sonalului didactic, precum și norme
le privind domiciliul, în cazul orașe
lor mari stabilite potrivit legii.

în vederea ocupării posturilor va
cante de educatori se pot înscrie în
vățători și profesori ; concursul pen
tru posturile de profesori în învăță- 
mîntul gimnazial și liceal se desfă
șoară pe bază de probe scrise, în 
conformitate cu programele privind 
examenele de definitivare în învă- 
țămînt și se susține la specialitatea 
obținută prin studii ; pentru postu
rile de învățători, concursul se des
fășoară pe bază de probe scrise, în 
conformitate cu programele exame
nelor de definitivare în învățămînt 
și se susține la limba 
pectiv limba maternă, 
tică.

Probele scrise se vor 
întreaga țară, la data 
1979, ora 9, în localitățile reședință 
de județ, la unitățile de învățămînt 
stabilite de inspectoratele școlare. 
Pentru posturile de învățători, pro
bele se vor desfășura în aceeași zi : 
ora 9 — limba română, respectiv 
limba maternă, ora 16 — aritmetică.

A apărut revista

MUNCA DE PARTID
nr. 3 martie 1979

română, res- 
și la aritme-
desfășura, în 
de 15 aprilie

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

REVISTA COMPETIȚIILOR
Fructificarea deplină a condițiilor 

avantajoase pe care le oferă meciu
rile pe terenurile proprii este ideea 
generală în care joacă echipele gazde 
din toate categoriile competitionale. 
Acasă, echipele și fotbaliștii se con
centrează sufletește, joacă mai bine 
si mai avîntat. în timp ce în rîndu- 
rile oaspeților se observă adesea ati
tudini opuse. Se estompează astfel 
diferentele de valoare, diferente pre
supuse după pozițiile din clasamentul 
general, sau chiar cele reale, de ca
litate tehnică.

In cea de-a XX-a etapă, tentati
vele gazdelor de a cîștiga meciurile 
au fost încununate de succes în toate 
cazurile, inclusiv în partida de la Ti
mișoara. dintre Politehnica și Steaua, 
a cărei repriză secundă televizată n-a 
reușit să ne facă să deosebim, după 
calitatea jocului, echipa fruntașă de 
aceea din zona retrogradării. Steaua 
a pierdut la Timișoara. F.C. Argeș a 
ieșit învingătoare la Pitești, si încă 
la scor, ceea ce-i readuce pe argeșeni 
în fruntea clasamentului, cu două 
puncte avantaj si un golaveraj simți
tor ameliorat. Acest carusel al lideri
lor. influențat în bună măsură de 
programarea țnversă a meciurilor 
„acasă-deplasare" pentru F.C. Argeș 
si Steaua, are șanse să continue pînă 
la 28 martie (etapa a XXlII-a), cînd 
ambele concurente vor juca partidele 
respective între zidurile propriilor 
stadioane.

Pînă atunci, să remarcăm că. de Ia 
începerea returului, numai cinci din
tre echipele așezate astăzi în jumăta
tea de sus a clasamentului au obținut 
puncte, de mare preț, pe terenuri 
străine ; Steaua, Dinamo si Sportul 
studențesc — cîte două puncte ; F.C. 
Argeș și Universitatea Craiova — cîte 
un punct. Revelatorii pentru ordinea 

tcurilor de onoare în acest campio- 
it vor fi și de acum înainte rezulta- 

t e partidelor „in deplasare", mai 
ales a cîtorva dintre derbiurile apro
piate : F.C. Baia Mare — F.C. Argeș 
(etapa viitoare — 17 martie). Univer
sitatea Craiova — F.C. Argeș si Di
namo — Sportul studențesc (ambele, 
în etapa a XXII-a — 25 martie).

Situația pare mai limpede în două 
dintre seriile diviziei B : F.C.M. Ga
lați (31 p) păstrează pe mai departe 
neatins avantajul de patru puncte 
fată de Steagul roșu Brașov (27 p), 
principala contracandidată la promo
vare din seria I ; în cea de-a IlI-a 
serie. Universitatea Cluj-Napoca 
(27 p) prin victoria directă, la scor 
(4—0). asupra Gloriei Bistrița (23 p), 
s-a distantat si ea în fruntea respec
tivului clasament. Doar in seria de 
mijloc. în care conduce Viitorul Scor- 
nicești (cu 24 p. după succesul, cu 
3—1. în fata Rapidului), se înșiruie 
nu mai puțin de cinci contracandi
date la postul de lider. Bucureștene- 
le Rapid și Progresul (cu cite 18 p) 
fac. deocamdată, regretabile si puțin

justificate, excepții de la postura de 
concurente la promovare.

Să notăm. în campionatul de rugbi, 
ofensiva reușită a formațiilor bucu- 
restene Steaua. Dinamo si Grivita ro
șie. neînvinse pînă în prezent, dar și 
o nouă defecțiune a echipei Farul, 
care a mai pierdut un punct la Iași, 
scor 3—3. cu Politehnica ; in schimb, 
campionatul de polo cunoaște întîm- 
plări neîntîlnite in ultimii ani : Rapid 
și Dinamo au fost învinse de Crisul 
Oradea si. respectiv. Voința Cluj-Na
poca ! Astăzi, după trei etane. Crisul 
conduce în clasamentul unei divizii 
formate din patru echipe bucurcstene 
Si numai două din județe tulbură 
apele luptei pentru titlul national, 
trofeu la care erau abonate exclusiv. 
Rapid si Dinamo. Iată și efectul sur
prizelor asupra amatorilor de polo : 
spectatori in număr neobișnuit 
mare pe băncile tribunelor de la 
zinul Floreasca !

Multi amatori de sport, rude 
prieteni au fost de fată ieri si 
aeroportul Otopeni, aplaudind furtu
nos ne floretistele clubului Steaua, 
proaspete cîștigătoare ale „Cupei 
Europei", în cea de-a XVI-a ediție, 
de la Torino. Ecaterina Stahl. Suzana 
Ardeleanu. Marcela Moldovan. Viori
ca Țurcan și Adriana Dragomir — 
sînt numele pe care le subliniem 
pentru performanta de a fi cucerit 
cel mai valoros trofeu in competi
țiile intercluburi, unul dintre cele 
mai prețuite. în ordinea imediată 
după medaliile olimpice și mondiale. 
Adăugăm aici că echipa feminină de 
floretă a clubului Steaua dobindește 
pentru a cincea oară „Cupa Euro
pei". fapt care confirmă calitatea 
muncii tehnice în cadrul acestei uni
tăti sportive fruntașe.

in domeniul performantei interna
ționale. observăm, de asemenea, cu 
satisfacție, că nu s-au stins încă ecou- 
rile evoluției tinerei noastre gimnaste 
Emilia Eberle la recentul turneu de 
la Paris. Cităm dintr-un reportaj 
publicat de ziarul francez de sport 
l’Equipe. sub titlul : „Emilia Eberle 
un giuvaer al școlii românești de 
gimnastică" : „Emilia, remarcată
anul trecut la campionatele mondiale 
de la Strasbourg, ne-a apărut acum 
ca una dintre cele mai complete gim
naste din lume". Subliniind meritele 
antrenorului Bela Karoli, cel care a 
lansat-o și pe Nadia Comăneci, tripla 
campioană olimpică, ziarul desprinde 
In continuare una dintre trăsăturile 
școlii noastre de gimnastică femi
nină. concluzionînd astfel : „Una din 
caracteristicile gimnasticii românești 
constă în strinsa îmbinare dintre 
pregătirea sportivă și cea școlară. 
Acesta este secretul reușitei intr-un 
sport al adolescentei, unde dorința 
de afirmare este foarte timpurie".

în ordinea acestor idei, să relatăm 
pe scurt despre Importantul concurs- 
test pentru cele mai mici gimnaște. 
care a avut loc duminică la Bucu-

de 
ba-

5i 
la

rești. în organizarea C.N.E.F.S., 
M.E.I. și federației de ' specialitate. 
45 de școlărițe, cu funde mari in păr 
și cu emoții si mai mari în suflete, 
au fost testate pe rînd la cele patru 
aparate, constatîndu-se îmbunătățirea 
selecției fată do anii trecuti si inclu
derea în exerciții a unor elemente 
mult mai grele, cîteva chiar de ni
vel tehnic mondial. Antrenoarea fede
rală Maria Simionescu evidențiază 
pregătirea bună a unora dintre ti
nerele talente : Grigoraș și Agachi 
(C.S.S. Gh. Gheorghiu-De.i). Geicules- 
cu (C.S.Ș. Triumf București). Baicea 
(Dinamo), Dragomir și Păucă (C.S.Ș. 
nr. 2 București, ambele la pregătire 
in lotul de la Deva). Gitu (S.C. Ba
cău). Boiangiu și Dascălu (Farul). Le 
vom revedea pe acestea, alături de 
alte „speranțe" ale gimnasticii noas
tre, în luna mai. cu ocazia unui 
concurs pubiic. Cine se va înscrie în 
constelația românească, de renume 
mondial, alături de Nadia. Teodora 
și Emilia ? Laurii le așteaptă !

Turneul internațional de șah
în turneul international de șah 

de la București, după șapte runde 
lider al clasamentului se menține 
marele maestru român Mihai Subă 
(5 puncte), urmat de marele maestru 
sovietic Tairtianov (4,5 p.). Rezultate 
înregistrate aseară : Șubă—Taimanov 
— remiză : Biriescu—Negulescu 1—0 ; 
Stoica—Barczay — remiză ; Haik— 
Ghitescu — remiză ; Lanc—Bielczik 
1—0.

In deschiderea noului număr al 
revistei sînt publicate articolele : 
„Orientări de o deosebită valoare 
principială și practică pentru ridi
carea conducerii activității economice 
pe o treaptă superioară" ; „Profun
zimea si eficienta — rațiunea de a 
fi a controlului" : „Transpunerea în 
viată a hotăririi plenarei C.C. al 
P.C.R. din 1 februarie 1979 — în cen
trul atenției organelor si organizații
lor de

Mai 
tuirea 
partid 
pentru o calitate superioară a muncii 
de partid" ; masa rotundă 
mitetul de partid de pe 
industrială a Combinatului 
Galati — „Tenacitate în 
progresului tehnic" ; 
sindicatelor la lărgirea 
tehnic-profesional al oamenilor mun
cii" de Pavel Ștefan ; „Axarea mun
cii organizatorice ne problemele-cheie 
ale dezvoltării economice". La rubri
ca „învățăm întul politico-ideologic de 
partid", revista inserează temele : 
„Consiliul unic agroindustrial de stat 
si cooperatist" de Gh. Fecioru, 
N. Gheorghiu ; „Poziția P.C.R. fată 
de fenomenele si tendințele noi ce se 
manifestă în mișcarea comunistă și 
muncitorească internațională" de Tra
ian Caraciuc. precum si documenta
rul „O mare forță politică a contem
poraneității". Cităm, de asemenea, ar
ticolele : „Intrare frauduloasă în fa
cultate mijlocită de către cei care ar 
trebui să păzească cu strictete legile 
tării" ; „Atitudine combativă împo
triva oricăror tendințe de căpătuială 
si înavuțire".

partid".
amintim din sumar : Consfă- 
de la Comitetul județean de 
Mures — „Direcții de acțiune

de la co- 
Dlatforma 
siderurgic 
susținerea 

..Contribuția 
orizontului

tv

cinema18,45
19,00 Invățămîntul politico-ideologic
19.20
19,30
20,00
20.20
20,25

PROGRAMUL 1
9,00 Teleșcoală

10,00 Roman-folleton : Poldark 
sodul 3

10,55 Muzică populară
11.20 Telex
11,30 închiderea programului
17,00 Telex
17,05 Teleșcoală
17,25 Curs de limbă engleză
17,45 “
18,10
18.20

PROGRAMUL i
19,30 Telejurnal
20,00 Film serial pentru copii : Insula 

misterioasă
20,25 Album coral. Interpretează corul 

Liceului pedagogic din București. 
Dirijor : Jean Lupu

20,40 Viața economică
21,10 Telex
21,15 Din sălile de concert ale Capitalei
21,45 Inscripții pe celuloid — Atolul Al- 

dabra. Producție a studiourilor de 
televiziune din R.D. Germană

România pitorească 
Din țările socialiste
Lecții TV pentru lucrătorii 
agricultură
Muzică populară

MOI de seri
Telejurnal
„Diamant de Maramureș" 
Publicitate '
Seară de teatru. Premieră
„Oameni feluriți" de Anton Hol- 
ban. Spectacol realizat pe platou
rile Televiziunii, cu distribuția 
Teatrului „C.I. Nottara"
Melodii în premieră. Concert al 
orchestrei de muzică ușoară a 
Radiotelevlziunli. Dirijor Sile Dl- 
nlcu

2,15 Telejurnal

Valeriu MIRONESCU

(Urmare din pag. I)
șinilor și utilajelor, însă, la o 
naliză atentă, se observă că 
mașini și utilaje complexe 
înaltă tehnicitate și cu producti
vitate ridicată s-au executat piese 
care solicită prea puțin posibili
tățile utilajului, ele puțind fi rea
lizate la aceiași parametri calita
tivi pe mașini obișnuite sau de 
capacitate mai redusă. Este cazul 
unor mașini-unelte cu comandă 
program aduse din import, al că
ror cost întrece de cîteva ori pe 
cel al mașinilor-unelte obișnuite, 
puse însă să lucreze în mod obiș
nuit, in sistemul clasic. Desigur, 
programarea producției pe ase
menea 
este o 
serios 
nizare, 
strînsă 
prinderi pentru a 
nile respective cu 
treaga capacitate.

a-
pe 
de

AUTOMOBILISM :
Raliul feminin

de„Raliul femeilor" — organizat 
F.R.A.K. și filiala județeană A.C.R. 
Ilfov — s-a încheiat cu victoria echi
pajului bucureștean Elvirea Ștefănes- 
cu — Elvira Faur (pe Dacia 1 300), 
urmat de Valeria Diaconescu — Ru- 
xandra Alexandrescu (pe Skoda) și 
Emilia Petrescu — Nina Tudor (pe 
Opel Ascona). Traseul a rrîăstirat 174 
km (cu 9 controale orare și 7 probe 
speciale). De remarcat faptul că toa
te cele 17 echipaje care au luat star
tul au încheiat cursa cu bine.

mare, a nu organiza cum trebuie 
întreținerea și repararea mijloa
celor tehnice, a admite comodi
tatea și indisciplina în respecta
rea normelor tehnice înseamnă a 
condamna la degradare prematură 
fonduri fixe în care s-au investit 
muncă, timp și bani 
națională.

Răspunderea pentru 
ploatare, întreținere și 
fondurilor fixe este o problemă de 
conștiință muncitorească, de etica 
profesională) Pretutindeni trebuie 
creată o puternică opinie de masă

din avuția

buna ex- 
reparare a

CRAIOVA : Preocupări pentru îmbunătățirea serviciilor 
în marile

Magazinul universal „Mercur", 
complexul comercial „Unirea", ma
gazinele „Tricodava" si „Elegant", 
sînt numai cîteva din unitățile co
merciale craiovene unde în actua
lul sezon de primăvară, cumpărăto
rii vor putea găsi un bogat sorti
ment de textile si încălțăminte. 
Recent, la Craiova s-a organizat 
o paradă a modei cu prilejul căreia’ 
au fost testate opțiunile cumpără
torilor. Tot în aceste zile se desfă
șoară o amplă acțiune de studiere

magazine
a cerințelor publicului, pe bază de 
chestionare. După cum am fost in
formați. concomitent cu preocupă
rile pentru buna aprovizionare si 
buna servire a cumpărătorilor se 
asigură și extinderea suprafeței co
merciale. Astfel. în acest an va în
cepe construcția. în zona centrală a 
Craiovei. a două mari unităti co
merciale : magazinul „Tineretului" 
și a unui magazin specializat în 
articole pentru copii. (Publicitate).

lor unităti revine organelor de 
conducere colectivă, organizațiilor 
de partid din unitățile respective, 
fiind o sarcină politică și organiza
torică de prim ordin de a se acțio
na. prin toate mijloacele, pentru în
rădăcinarea 
disciplină, a 
în munca de 
al muncii.

Cu stăruință și răspundere tre
buie acționat pentru reintroducerea 
în circuitul economic a tuturor fon
durilor fixe productive neutilizate. 
Calculele arată că dacă anul trecut

unui spirit de înaltă 
ordinii si răspunderii 
zi cu zi a fiecărui om

BOX: A început competiția internațională 
de aur“
priza I în meciul cu iugoslavul 
Dușan Borota. Pugilistul sovietic 
Ș. Deleaev l-a întrecut la puncte pe 
M. Fergane (Algeria), cîștigătorul de 
anul trecut la mijlocie mică. La ca
tegoria cocoș, Dumitru Voinescu a 
obținut victoria la puncte asupra lui 
Agjn Btilent, campionul Turciei. De 
asemenea, in limitele categoriei co
coș, japonezul Hideo a întrecut la 
puncte pe Hassan (Irak), iar Ogani- 
sian (U.R.S.S.) l-a învins prin aban
don pe V. Stan (România).

„Centura
La Palatul sporturilor și culturii 

din Capitală, în prezența unui nu
meros public, au început ieri între
cerile celei de-a VIII-a ediții a com
petiției internaționale de box 
tura de aur", la 
acesta peste 130 
țări. în cel mai 
primei reuniuni, 
cie mică, Vasile 
categoric la puncte pe Nicolae Chio- 
veanu. La aceeași categorie, boxerul 
român Marcel Sîrba a obținut o ful
gerătoare victorie' prin K.O. în re-

: „Cen- 
care participă anul 
de pugiliști din 13 
spectaculos meci al 
la categoria mijlo- 
Gîrgavu l-a invins

sistemul clasic, 
producției pe 

utilaje de performantă nu 
treabă simplă, necesită un 

efort de gindire, de orga- 
de regulă o 

cu alte între- 
încărca mași- 
comenzi la in- 

___=_ _ ,r_____  Este limpede 
însă că rațiunea de a fi a orică
rei mașini o reprezintă folosirea 
ei la întreaga capacitate, cu înalt 
randament, lată de ce trebuie în
lăturate ferm tendințele de extin
dere formală a lucrului ne toată 
durata celor trei schimburi, fără a 
se asigura suportul material, condi
țiile concrete ca fondurile fixe pro
ductive să producă la capacitatea 
maximă, cu randament superior.

Rezerve importante de utilizare 
mai bună a fondurilor fixe pro
ductive pot fi puse în valoare prin 
organizarea și efectuarea corespun
zătoare a lucrărilor de întreținere și 
reparații. în multe întreprinderi, o 
parte din timpul de lucru al mașini
lor șl utilajelor se irosește din cau
za întreruperilor neprevăzute surve
nite ca urmare a nerespectării nor
melor de întreținere si reparare a 
acestora. Consecințele exploatării 
necorespunzătoare a utilajelor, ale 
neefectuării la timp și de 
lucrărilor de întreținere 
rații pot fi deosebit de 
pierderi de producție.

neprevăzute,
de lucru. A torta 

un utilaj să lucreze 
sale, sub justifica-

presupune 
colaborare

calitate a 
și repa- 

grave : 
cheltuieli 

irosi-suplimentare 
rea timpului 
o mașină sau 
peste puterile 
rea de a obține o producție mai

UTILAJELE - FOLOSITE
CU RANDAMENT MAXIM

în, favoarea respectării cu i 
tețe a normelor tehnice de 
sire a utilajelor, a uneltelor 
care muncim și producem.

Atingerea la termenele 
bilite sau chiar mai devreme 
a parametrilor proiectați este o 
altă cale importantă de folosire 
deplină a capacităților de produc
ție. de sporire a producției fizice. 
La marea majoritate a capacităților 
de producție puse în funcțiune în 
ultimii ani parametrii din proiecte 
au fost realizați la timp sau în 
avans. în unele cazuri însă, durata 
atingerii indicatorilor proiectați a 
fost* prelungită, nerealizîndu-se. în 
consecință, producția prevăzută în 
conformitate cu cerințele economiei 
naționale. Dacă enumerăm cauzele 
intîrzierii atingerii parametrilor 
proiectați, ne vom referi la absenta 
unui temeinic spirit gospodăresc, 
nefinalizarea unor lucrări de 
vestiți! adiacente, pregătirea 
calificarea necorespunzătoare 
cadrelor, insuficienta forței 
muncă necesare, amînarea soluțio
nării unor probleme esențiale aie 
organizării producției și a muncii. 
Datoria de a se preocupa nemijlocit 
de consolidarea economică a noi-

stric- 
folo- 

cu

sta-

in
și 
a 

de

ar fi fost folosite în activitatea eco
nomică toate utilajele inactive, 
S-AK FI PUTUT OBȚINE SUPLI
MENTAR O PRODUCȚIE DE PES
TE O JUMĂTATE DE MILIARD 
LEI.

Ce sînt, de fapt, aceste utilaje 
„inactive" ? Este vorba, in primul 
rînd, de mașini și instalații cu un 
grad mai mare de uzură fizică și 
morală, dar care pot. fi încă folosi
te. după repararea si modernizarea 
lor. in fabricile respective sau în 
alte întreprinderi. O serie de uti
laje sînt în perfectă stare de func
ționare, însă au devenit disponibile 
din cauza shimbării tehnologiei sau 
a profilului producției, pe de o 
parte, sau supraestimării necesită
ților de utilaje cu prilejul lucrărilor 
de investiții, pe de altă parte. 
Sînt deci valori materiale concre
tizate în mașini, utilaje și instalații 
ce pot fi folosite și in care s-au 
investit zeci de milioane de lei. 
Atît conducerile de întreprinderi, 
cît și centralele și ministerele de 
resort au obligația să exploreze, și 
să valorifice toate căile de readu
cere în circuitul economic a utila
jelor inactive fie în întreprindere, 
fie prin transfer la alte unități.

O problemă centrală pentru uti
lizarea 
tialului 
forței 
lificării 
torilor. 
lizării fondurilor , fixe 
depind. în cele din urmă, 
meni, de măsura în care aceștia cu
nosc și stăpînesc tehnica modernă. 
Calificarea din timp a muncitorilor, 
corelarea planului forței de muncă 
cu necesitățile reale ale producției și 
redistribuirea, potrivit nevoilor, a 
personalului existent la alte pos
turi de lucru, organizarea judicioa
să a activității la mașinile și uti
lajele aflate în secții si ateliere sînt 
tot atîtea pîrghii la îndemînă pen
tru utilizarea corespunzătoare a 
zestrei tehnice din fiecare între
prindere. Pentru a suplini lipsa for
ței de muncă, calificate la anumite 
meserii, pentru a spori productivi
tatea muncii; secretarul general al 
partidului a subliniat în mod deo
sebit cerința extinderii lucrului la 
mai multe mașini. în paralel cu ac
țiunile de ridicare a calificării pro
fesionale și de accentuare a polica
lificării întregului personal munci
tor. Un calcul demonstrează că 
PRIN INTRODUCEREA POLIDE- 
SERVIRII LA ȘASE GRUPE DE 
MAȘINI-UNELTE ÎN UNITĂȚI 
CONSTRUCTOARE DE MAȘINI SE 
POATE OBȚINE UN DISPONIBIL 
DE PESTE 7 000 DE STRUNGARI 
ȘI FREZORI.

In esență, problema utilizării cu 
înalt randament, cu eficiență supe
rioară a capacităților de producție 
trebuie să-și găsească o bună re
zolvare în primul rînd la nivelul 
unității economice. Oamenii muncii 
din întreprinderi, în calitatea lor 
de proprietari, de producători, de 
beneficiari poartă întreaga răspun
dere pentru gospodărirea patrimo
niului care le-a fost încredințat. în 
conformitate cu principiile auto- 
conducerii și autogestiunii econo- 
mico-financiare, muncitorii și spe
cialiștii, cadrele de conducere din 
întreprinderi trebuie să depună deci 
eforturi creatoare, să-și organizeze 
în așa fel munca înțit mașinile și 
utilajele să producă mai mult și 
mai bine în interesul colectivelor 
de oameni ai muncii, al întregii 
economii naționale.

cît mai eficientă a poten- 
productiv este pregătirea 

de muncă, creșterea ca
st policalificării lucră- 

Rezultatele. eficienta un
productive 

de oa-

• Police Python 357 : SCALA — 
15; 17,45; 20,30, BUCUREȘTI — 
14,45; 17.15; 20, FAVORIT — 14,45; 
17,15; 20.
• Expresul de Buftea : CAPITOL
— 15; 17,30; 20, MODERN — 15; 
17,30; 20.
• Cobra : LUCEAFĂRUL — 15;
17; 19; 20,45. FESTIVAL — 15; 17; 
19; 20,45.
• Intre oglinzi paralele : VICTO
RIA — 15; 17.30; 20, GIULEȘTI — 
15,30; 17,45; 20.
• Stepa : CINEMA STUDIO — 10; 
12,30; 15; 17,30; 20.
• Soarta Aurei șl Argentinei : 
TIMPURI NOI — 15; 17,30: 20.
• Nea Mărin miliardar : PATRIA
— 14.30; 16,30; 18,30; 20,15. GRIVIi
TA - 14,30; 16,30; 18.30; -----
VOLGA — 14,30; 16,30; 18,30;
MIORIȚA — 14,30; 16.30;
20,30.
• Lebedele sălbatice — 15:
18, Front în spatele frontului — 
19,30 : DOINA.
• Al patrulea stol : CENTRAL —
15; 17,30; 20, EXCELSIOR — 15;
17,30; 20.
• O simplă problemă de timp l 
FEROVIAR — 15.30; 18; 20.15, FLA
MURA — 15! 17,30; 20,
a Furtuni de vară : DACIA — 15; 
17,30; 20.
a Poliția este Învinsă 1 BUZEȘTI
— 15; 17,30; 20.
a Vlad Țepeș : BUCEGI — 15,30;
19, FERENTARI — 16: 19.
a Lanțul amintirilor : LIRA — 
14,80; 17,30; 20,15, POPULAR — 
14,30; 17,30; 20,15.
a La Nord prin Nord-Vest — 
11,45, Crimă și pedeapsă — 14,
Mantaua — 16,15, NibelungU (am
bele serii) — 18,30 ; CINEMATECA 
a Excursie ciudată : DRUMUL 
SĂRII — 15.30; 18: 20.
a 80 de husari : COTROCENI — 
15; 17.30: 20.
a Drumuri in cumpănă : PACEA
— 15: 17.30 : 20.
a Masca de
15,15; 17,45;
17,30; 20.
o Avocata :
17,45; 20.
•

20,30,
20,30, 
18,30;

16.30;

apă : MELODIA —
20, GLORIA — 15;

VIITORUL 15,30:

Prefectul de fier : FLOREASCA 
15; 17.30; 20.

Omul fără identitate : MUNCA 
15; 17.
Șeriful din Tennessee : AURO- 

15; 17,30; 20, TOMIS — 15;
a !
RA
17,30; 20.
• Sfîrșitul „Împăratului" din tai
ga : FLACĂRA — 15: 17,30; 20.
• Aurul lui Mackenna : COS
MOS — 15; 17,30; 20.
> Totul pentru fotbal : ARTA — 
15; 17,30; 20.
• A fost odată in clasa 11 PRO
GRESUL — 16; 18; 20.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mică) : Căsătoria — 15, Comedie 
de modă veche — 20, (sala Ate
lier) : Aventură în banal — 19.
0 Opera Română t Lakmâ — 19.
• Teatrul de operetă : Victoria 
și-al ei husar — 19,30.
• Teatrul ..Lucia Sturdza Bu-
landra“ (sala Schitu Măgureanu): 
Micii burghezi — 19, *
Icoanei) : Anecdote
19.30.
• Teatrul
Chaillot — ____
• Teatrul de comedie 
de minte — 19.30.
• Teatrul ,,Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Jocul — 19,30, (sala Stu
dio) : Craii de curtea veche — 19. 
e Teatrul Giulești : Hotel „Zodia 
gemenilor" — 19,30.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista în 
luna de miere — 19,30, (sala Vic
toria) : Omul care aduce rîsul —
19.30.
• Ansamblul artistic ., Rapsodia 
română" : Drag mi-e cîntecul și 
jocul — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Re
creația mare — 17.
• Teatrul „Țăndărică" : Pescarul 
și norocul — 9,30.
O Circul București : „Stop ! Toa
tă lumea la circ" — 19,30.

(sala Grădina 
provinciale —

Mic : 
19,30.

Nebuna din

Măseaua

• CĂLDURA OTE- 
LĂRIILOR. Un sistem de În
călzire la mare distantă bazat 
pe valorificarea gazelor la tem
peraturile ridicate din otelării, 
urmează a fi construit Dină la 
mijlocul anului 1980 de , către 
Uzinele siderurgice Krupp 
(R.F.G.). Noua instalație, u- 
nică în felul ei în Europa oc
cidentală. este prevăzută a avea 
initial o putere de 58 megawați 
în momentul in care va fi gata 
instalația, ea va outea să furni
zeze căldura necesară încălzirii a 
5 000 de locuințe urbane. Avan
tajul său deosebit constă în 
aceea că evită poluarea Drodu- 
să prin sistemele obișnuite de 
încălzit.

• APA CARE „ARDE", 
într-un trecut nu prea îndepăr
tat. amestecul de apă cu moto
rină. cu smoală sau cu praf de 
cărbune era considerat drept 
reziduu. Cercetători sovietici au 
pus la punct o metodă eficientă 
de „a arde" aceste reziduuri. Ei 
au pornit de la constatarea că. 
prin amestecarea lor continuă 
și energică, reziduurile se trans
formă in emulsii omogene, care 
„ard" cel puțin tot atît de bine 
ca si motorina pură, deși ames
tecul de ană este cel puțin de 
50 la sută. Cercetările efectuate 
asupra procesului de „ardere" a 
aoei au demonstrat că ea ac
ționează ca un oxidant inter
mediar.

© POLUAREA FO
NICA caracteristică mediului

urban afectează serios auzul co
piilor de la vîrste fragede. După 
cum au constatat specialiști 
bulgari, finețea auzului a scă
zut mult la copiii ce trăiesc în 
orașe, comparativ cu cei din 
mediul rural. în cursul expe
riențelor făcute cu eonii, dar si 
cu adulti din diferite medii, 
profesiuni sau regiuni ale glo
bului. s-a observat că. în țările 
africane, de pildă, un copil per
cepe sunete pînă în frecventa 
de 28 000 hertzi. în vreme ce 
unul dintr-un mare oraș euro
pean le percepe doar pînă la 
limita de 8 000 hertzi, la piloți 
scăzind chiar pînă la 4 000 hertzi.

• O NOUA METO
DA IN MĂSURAREA 
PULSULUI. Aparatul elec

tronic miniatural din fotografie 
dispune de un ecran de afișare 
rapidă și exactă a ritmului pul
sului. atunci cînd este tinut de 
un pacient la încheietura mii-

nii. Cu ajutorul acestui dispozi
tiv. denumit „Pulsaid" si cintă- 
rind numai 60 de grame, se poa
te urmări pulsul chiar si bătaie 
cu bătaie.

• MAI APROAPE DE 
SOARE. Pluton, cea de a 
noua si cea mai îndepărtată 
planetă a sistemului nostru so
lar. s-a „transferat". începînd 
de la 21 ianuarie, mai aproape 
de Soare decît cea de-a opta 
planetă. Neptun. Fenomenul s-a 
produs în felul următor. Evo- 
luînd pe o orbită eliptică foarte 
alungită în acea zi de ianuarie. 
Pluton a traversat orbita aproa

pe circulară a vecinei sale Nep
tun si. in momentul de fată, 
noua sa traiectorie o apropie de 
astrul zilei. Această situație se 
va menține, conform calculelor 
făcute de astronomi, pînă in 
anul 1999.

© EGIPTENII AU 
DESCOPERIT AUSTRA
LIA? O versiune cu totul ine
dită privind descoperirea celui 
de-al cincilea continent circulă 
in presa occidentală. Ea se ba
zează pe studiile întreprinse 
pentru descoperirea secretului 
îmbălsămării mumiilor egiptene. 
Cu acest prilej s-a constatat că 
vechii egipteni au folosit bal
samuri in compoziția cărora se 
afla ulei de eucalipt dintr-o

specie care creste în exclusivi
tate în nord-estul Australiei. Că 
egiptenii s-ar fi deplasat pînă 
în îndepărtatul continent ca 
să-și procure prețiosul ulei ră- 
mîne doar o supoziție. Cert, este 
însă că. în zona australiană a- 
mintită. arheologii au descoperit 
desene rupestre reprezentând 
oameni și cărăbuși. Imaginile 
umane amintesc mai degrabă de 
vechii locuitori ai Orientului 
Apropiat decît de aborigenii 
australieni, iar cele ale insecte
lor sugerează scarabeul conside
rat sfint in Egiptul antic.

• O STATISTICĂ 
SUMBRĂ. Pptrivit unei sta
tistici date recent publicității, 
în anul 1978 au murit în S.U.A., 
ca urmare a accidentelor de cir

culație 50 145 de persoane — cu 
4,7 la sută mai mult decît în 
anul precedent. Numărul catas
trofelor de automobil înregis
trase o scădere după ce. in 
1973. s-a luat măsura ca pe șo
selele tării viteza automobilelor 
să nu depășească 90 de kilome
tri pe oră. Dar. după cum se 
vede, revirimentul n-a durat 
mult si curba este din nou în 
creștere.

© STATISTICĂ O.M.S.
După cum reiese dintr-o statis
tică a Organizației Mondiale a 
Sănătății (O.M.S.). dintre toate 
popoarele Americii Latine, cu
banezii trăiesc. în medie. cel 
mai mult. Cu o speranță de 
viată de 70 de ani. ei depășesc 
cu 7 ani media de viată din 
țările latino-americane clasate 
pe locurile următoare.
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„PREȘEDINȚIE NICOLAE CEAUSESCU: 
BALCANII TREBUIE SA DEVINĂ 0 ZONA 

A PAGII"
Un amplu articol din ziarul atenian „Kathimerini“

ATENA 12 (Agerpres). •— „Președintele Nicolae Ceaușescu :
Balcanii trebuie să devină o zonă a păcii" — sub acest titlu cotidianul 
atenian „Kathimerini" publică, insoțit de o fotografie a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, un amplu articol, pe cinci coloane, consacrat efor
turilor neobosite ale șefului statului român de edificare in Balcani 

' a unor relații de pace și bună vecinătate, respect reciproc și înțelegere 
intre popoare.

„în repetate rtnduri — se sublinia
tă in articol — președintele Româ
niei, Nicolae Ceaușescu, s-a aflat în 
centrul atenției presei internaționale, 
iar punctele de vedere și aprecierile 
exprimate In diferite cuvintărl rostite 
în cursul anului trecut au fost difu
zate de numeroase agenții de presă 
internaționale".

Prezentind poziția tării noastre în- 
tr-o serie de probleme externe ma
jore. așa cum a fost exprimată de 
președintele României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. in interviurile și 
cuvintările din ultima perioadă, zia
rul subliniază : „România se pronun
ță cu fermitate pentru încetarea 
cursei înarmărilor și adoptarea de 
măsuri concrete de dezarmare — în
deosebi și înainte de toate pentru 
dezarmarea nucleară". în legătură 
cu propunerile făcute de România cu 
prilejul sesiunii speciale a Adunării 
Generale a O.N.U. consacrată dezar
mării. ziarul menționează : ..Româ
nia a făcut o serie de propuneri, 
cum este înghețarea cheltuielilor mi
litare la nivelul anului 1978 sau 1979. 
De asemenea, a propus o reducere 
cu 5—10 la sută a cheltuielilor mili
tare pină în 1985 și utilizarea unei 
părți a fondurilor rezultate ncntru 
dezvoltarea economică și bunăstarea 
fiecăruia dintre popoarele respective, 
o altă parte urmind să fie dată ca 
ajutor statelor In curs de dezvoltare. 
De asemenea, a propus reducerea

„Conducătorul României socialiste
— prestigios om politic și de stat" 
Un comentariu al revistei indiene de politică 

internațională „Socialook“
DELHI 12 (Agerpres). — Revista 

indiană de politică internațională 
„Socialook" publică in ultimul său 
număr un amplu articol avind ca ti
tlu „Gindirea social-politicâ și econo
mică a președintelui României, 
Nicolae Ceaușescu, promotor de sea
mă ai teoriei științifice".

Editorul revistei. B. C. Gupta, care 
semnează acest articol. arată că 
„România înaintează pe calea socia
lismului, sub conducerea dinamică a 
președintelui Nicolae Ceaușescu, care 
îndrumă forța creatoare a poporului 
în mod științific, prin concepte prac
tice și moderne, atit in domeniul so
cial-politic,' cit si economic". „Condu
cătorul României socialiste se bucură 
de prestigiul de remarcabil om politic 
și de stat, de o largă recunoaștere ca 
promotor proeminent al gindirii mar
xiste științifice".

în cuprinsul articolului, autorul face 
referiri ample la „bogăția de idei, 
măsurile eficiente preconizate de se
cretarul general al Partidului Comu
nist Român pentru dezvoltarea și mo
dernizarea bazei tehnioo-materiale u 
socialismului în România", eviden
țiind „energia nelimitată cu care 
președintele României formulează 
răspunsuri ' și soluții noi, originale, 
creatoare la cele mal importante pro
bleme legate de crearea bazei teh- 
nico-materiale a socialismului in 
România". „Președintele României a 
restructurat radical teoria industria
lizării. pornind de la necesitatea asi
gurării unei dezvoltări economice pu
ternice in concordanță cu necesitățile 
și posibilitățile reale ale țării" —sub
liniază „Socialook".

„Caracteristic gîndirli novatoare a 
președintelui României — evidențiază 
autorul articolului — este faptul că 
el a subliniat. încă de la început, că 
corelația fundamentală dintre produc
ția de mijloace de producție și cea a 
bunurilor de consum nu trebuie 
fetișizată, ci trebuie considerată din 
punct de vedere istoric, în lumina 
soopului urmărit, și anume de dez

(Urmare din pag. I)
bune atit pentru ambele popoare, cit 
și pentru securitatea și pacea lumii !“

Bilanțul rodnic pe planul raportu
rilor bilaterale al vizitei președinte
lui francez este Întregit de hotărirea 
comună, exprimată in timpul convor
birilor de la București, de a se spori 
substanțial, atît sub aspect cantita
tiv. cit si calitativ, schimburile pe 
tărim cultural, științific și tehnic, de 
a aprofunda si lărgi cunoașterea re
ciprocă a valorilor materiale și spi
rituale. ca și a limbilor celor două 
popoare — ca o contribuție la o tot 
mai bună Înțelegere si apropiere în
tre ele.

Dialogul la nivel Înalt a prilejuit, 
totodată. un amplu și aprofundat 
schimb de vederi în problemele vieții 
internaționale, relevîndu-se conver
genta de opinii într-un sir de dome
nii esențiale ale politicii mondiale — 
ceea ce. desigur, prezintă o impor
tantă deosebită în actuala situație, 
marcată de evenimente atît de com
plexe si contradictorii. De altfel, 
președintele VALfiRY GISCARD 
D’ESTAING a relevat el însuși 
atentia si însemnătatea pe care le-a 
atribuit convorbirilor in acest dome
niu cu președintele Nicolae Ceaușescu. 
declarînd: „România desfășoară o di
plomație activă și originală. Ea în
treține relații de prietenie cu un 
mare număr de state din Europa și 
din afara Europei. Ea este pfezentă 
la toate marile dezbateri internațio
nale. Aceasta explică valoarea pe 
care o acord personal examinării, 
împreună cu dumneavoastră, domnu
le președinte, a informațiilor și ana
lizelor noastre sperind să ajungem la 
concluzii comune".

Pe primul olan al preocupărilor 
»-au plasat problemele securității în 
Europa, chiar dacă în prezent situa
ția este mai complicată în alte re
giuni ale globului. Pe lîngă faptul că 
sînt țări europene, interesul mani
festat de România si Franța pentru 
problemele continentului pornește de 
la considerentul că in Europa sînt 
concentrate cele mai puternice forte 
militare din lume si cele mai mari 
arsenale, că aici se află fată în fată 
cele două blocuri militare si că. în 
mod evident, orice pas In direcția 
realizării securității pe acest conti

forțelor armate, Îndeosebi in Europa, 
retragerea trupelor străine de ne te
ritoriul altor state și desființarea ba
zelor militare de pe teritorii străine. 
România a făcut și alte propuneri 
privind dezangajarea militară, desti
nate să creeze încredere între state 
și să deschidă calea spre adoptarea 
de măsuri hotărîte de dezarmare... 
în cadrul unei importante expuneri, 
la 1 decembrie 1978, președintele 
Nicolae Ceaușescu a vorbit despre 
crearea unei zone demilitarizate în
tre țările N.A.T.O. și ale Tratatului 
de la Varșovia.„

în cuvintările sale mai recente, 
președintele României a subliniat că 
tara sa este hotărită să întrețină re
lații bune cu toate țările balcanice, 
cu toate statele europene. Aceasta se 
Înscrie în politica mai largă a Româ
niei de colaborare cu toate țările, in
diferent de sistemul social-politic".

De asemenea, ziarul „EXORMISI" 
a publicat. In pagina externă, un ar
ticol intitulat „Președintele 
Ceaușescu : Balcanii să fie zonă a 
păcii", in care subliniază că „Pre
ședintele României, referindu-se la 
problemele internaționale, acordă o 
atenție aparte necesității încetării 
cursei Înarmărilor și adoptării de 
măsuri concrete de dezarmare". Zia
rul reia ample citate din interviurile 
acordate în ultima perioadă de șeful 
statului român, referitoare la- Bal
cani și la problema cipriotă.

voltare economică rapidă a tării și de 
creștere continuă a nivelului de trai 
al poporului".

„Nicolae Ceaușescu acordă un rol 
major participării mai active și mal 
eficiente a tării sale la diviziunea in
ternațională a muncit la fluxul mon
dial de valori. In opinia sa. diviziu
nea internațională a muncii este to
tal opusă ideii de împărțire a lumii 
în bogati și săraci, în țări industriale 
avansate și țări agrare înapoiate. Ea 
trebuie să contribuie la progresul tu
turor țărilor, la lichidarea decalajelor 
dintre nivelurile lor de dezvoltare", 
scrie revista „Socialook".

în încheierea articolului ge subli
niază că „indiferent de unghiul de 
vedere din care este analizată gin
direa social-politică și economică a 
președintelui Nicolae Ceaușescu. a- 
ceasta reliefează cu pregnantă grija 
fată de om. preocuparea constantă 
pentru bunăstarea generală și afir
marea deplină a personalității 
umane".

ORIENTUL MIJLOCIU
Convorbiri israeliano-americane

TEL AVIV 12 (Agerpres). — Luni 
au avut loc noi convorbiri între pri
mul ministru israelian. Menahem Be
gin. si președintele S.U.A.. Jimmy 
Carter. în legătură cu continuarea ne
gocierilor egipteano-israeliene în ve
derea încheierii tratatului de pace.

într-o declarație făcută de pre
ședintele Carter în parlamentul is
raelian — Knesseth — se sublinia
ză că obiectivul semnării unui tra
tat de pace egipteano-israelian „nu 
a fost încă realizat". „Nu am depă
șit încă toate obstacolele", a adău
gat el. Președintele american a ce
rut conducerii israeliene să facă noi 
compromisuri. Șeful statului ameri
can a promis apoi că va spori aju- 

nent este de natură să contribuie 
considerabil la îmbunătățirea clima
tului politic mondial, la cauza gene
rală a înțelegerii, colaborării si păcii. 
Ținînd seama tocmai de acești fac
tori, convorbirile la nivel înalt au 
reafirmat necesitatea de a se inten
sifica eforturile pentru dinamizarea 
transpunerii integrale in viată, ca un 
tot unitar, a documentelor de la Hel
sinki și, în acest scop. de 
a se extinde colaborarea econo
mică. tehnico-stiintifică. culturală, 
contactele între popoarele conti
nentului. Avîndu-se în vedere că 
nu se poate vorbi de o autentică 
securitate In Europa fără măsuri de 

0 importantă contribuție la dezvoltarea 
colaborării multilaterale, prietenești, 

la cauza păcii și securității
dezangajare militară sl dezarmare, 
dialogul româno-francez a pus in 
evidentă necesitatea de a se între
prinde pași concret! în această di
recție. care să ducă la întărirea 
încrederii, la diminuarea riscului 
unei confruntări militare. In acest 
scop, cele două țări se pronunță pen
tru o conferință a tuturor statelor 
semnatare ale Actului final de la 
Helsinki consacrată dezarmării în 
Europa — firește, aceasta înscriin- 
du-se ca parte integrantă a eforturi
lor pentru dezarmare pe plan mon
dial. Cu atît mai importante sînt 
măsurile de dezarmare si. în primul 
rînd. de dezarmare nucleară, cu cit, 
asa cum s-a relevat si în timpul con
vorbirilor. intensificarea cursei înar
mărilor. acumularea în ritmuri tot 
mai accelerate de armament conven
tional. ca si de arme nucleare, gene-

LA KUWEIT, BAGDAD, ISTANBUL

ÎNTREVEDERI ALE MINISTRULUI ROMÂN AL COMERȚULUI 
EXTERIOR Șl COOPERĂRII ECONOMICE INTERNAȚIONALE

KUWEIT 12 (Agerpres). — To
varășul Cornel Burtică, viceprim- 
ministru, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale al Republicii Socialiste Româ
nia, aflat în vizită oficială in kuweit, 
a avut convorbiri cu Abdul Wahab 
Yousuf Al-Nafisi, ministrul kuwei- 
tian al comerțului și industriei, in 
cadrul cărora s-au evidențiat stadiu! 
pozitiv al relațiilor comerciale româ- 
no-kuweitiene, precum și posibilită
țile ce există ca acestea să se dez
volte și să se diversifice pe multiple 
planuri.

Totodată, viceprim-ministrul român 
a avut o întrevedere cu ministrul 
petrolului, șeicul Aii Khalifa al-Sa- 
bah, cu privire la unele probleme de 
cooperare din domeniul petrochimiei 
și importului de țiței.

La convorbiri a participat amba
sadorul țării noastre în Kuweit, Con
stantin Căruntu.

BAGDAD 12 (Agerpres). — La 
Bagdad a avut loc la 11 martie o

VIZITA IN IRAK A MINISTRULUI AFACERILOR EXTERNE 
AL ROMÂNIEI

BAGDAD 12 (Agerpres). — La in
vitația ministrului afacerilor externe 
al Republicii Irak, Saadoun Hamma- 
di. luni a sosit la Bagdad, într-o vi
zită oficială, tovarășul Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România. în seara 
aceleiași zile, ministrul de externe

Pakistanul și Iranul s-au retras din CENTO
ISLAMABAD 12 (Agerpres). — 

Pakistanul a anunțat oficial luni 
retragerea sa din Organizația Tra
tatului central (CENTO). în co
municatul oficial dat publicității la 
Islamabad în care se anunță respecti
va hotărire se subliniază că această 
alianță militară „și-a pierdut orice 
interes față de preocupările pentru 
securitatea țării". în componența 
CENTO mai rămîn Marea Brita- 
nie și Turcia. S.U.A. participă la

Noi consultări pentru reglementarea politică 
a conflictului dintre R.D.P. Yemen și R.A. Yemen

SANAA 12 (Agerpres). — Comitetul 
pentru supravegherea si aplicarea 
hotărîrilor reuniunii extraordinare a 
Ligii Arabe din 4 martie privind re
glementarea pe cale pașnică a con
flictului de frontieră dintre R.D.P. 
Yemen și R.A. Yemen s-a reunit luni 
la Sanaa. La dezbateri participă mi
niștrii de externe din Iordania. Siria. 
Irak. Kuweit, Emiratele Arabe Unite 
și Algeria, Mahmud Riad, secretarul 
general al Ligii Arabe, șl reprezen
tanți al Organizației pentru Elibera
rea Palestinei — membri ai comite
tului.

După cum s-a mal anuntat. Liga 

torul pentru Israel Imediat ce tra
tatul va fi semnat.

La rîndul său. Menahem Begin a 
declarat că „în cadrul negocierilor 
mai există încă probleme serioase de 
reglementat. El a relevat că deose
birile de păreri care nu au fost re
glementate „sînt profunde". „Ele se 
referă in special la problema prio
rității acordului cu Egiptul față de 
toate celelalte angajamente (ale E- 
giptului cu țările arabe — ri.r.) și la 
normalizarea completă a relațiilor 
dintre cele două țări, in special la 
schimbul de ambasadori", a spus el.

Agențiile de presă relatează că 
președintele Carter și-a prelungit vi
zita în Israel cu 24 de ore.

rează grave pericole la adresa păcii, 
comportă cele mai mari riscuri pen
tru toate națiunile. Tocmai de aceea. 
România Si Franța consideră că este 
necesar să se promoveze. printr-o 
acțiune progresivă, oprirea cursei 
cantitative și calitative a înarmărilor. 
Desigur, formele în care să se reali
zeze aceasta trebuie stabilite în mod 
corespunzător. România se pronunță 
pentru o abordare globală, luîndu-se 
în considerare atît dezarmarea cla
sică. precum si cea nucleară, tlnîn- 
du-se seama de considerentul că pro
blemele nucleare privesc nu numai 
pe cei care posedă asemenea arma
ment. ci absolut toate statele.

Convorbirile dintre președinții 
României si Franței s-au desfășurat 
într-un moment cînd în diferite re
giuni ale lumii au loc o serie de con
flicte ce nun în mod serios in pri
mejdie pacea, libertatea popoarelor, 
posibilitatea lor de a-si consacra 
energiile dezvoltării economice de 
sine stătătoare. In aceste condiții, 
are o profundă semnificație pozitivă 
faptul că. în cadrul întîlnirii de la 
București a fost reafirmat impera
tivul abolirii forței si amenințării cu 
forța în relațiile dintre state, obli
gația de a reglementa problemele 
litigioase exclusiv ne căi politice, 
prin tratative, cu participarea direc
tă si pe baze egale a părților inte
resate.

In condițiile internaționale existen
te. nu există altă alternativă decît 
politica de pace, destindere si colabo- 

Inttlnire de lucru Intre tovarășul Cor
nel Burtică, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, și 
Hassan Aii. membru al Consiliului 
Comandamentului Revoluției, mi
nistrul comerțului din Irak.

în cursul convorbirilor au fost exa
minate noi posibilități de lărgire și 
adîncire a cooperării economice din
tre cele două țări, în spiritul înțele
gerilor stabilite cu prilejul întîlniri- 
lor româno-irakiene la nivel înalt.

ANKARA 12 (Agerpres). — La 
Istanbul, ministrul român al comer
țului exterior și cooperării economice 
internaționale a avut o întrevedere 
cu Teoman Koprululer, ministrul co
merțului al Turciei. Au fost discu
tate probleme ale dezvoltării și diver
sificării, în continuare, a relațiilor 
dintre Republica Socialistă România 
și Turcia, în spiritul înțelegerilor din
tre conducătorii celor două țări.

Irakian a oferit un dineu oficial in 
onoarea oaspetelui român.

în drum spre Bagdad, ministrul ro
mân de externe s-a întîlnit la Da
masc cu Abdul Karim Adi. ministru 
secretar de stat la Ministerul Aface
rilor Externe al Siriei, cu care a avut 
o convorbire prietenească.

această alianță în calitate de ob
servator.

TEHERAN 12 (Agerpres). — Prin- 
tr-o declarație a Ministerului Aface
rilor Externe. Iranul a anunțat ofi
cial luni că încetează să se mai con
sidere legat de dispozițiile Organiza
ției Tratatului Central (CENTO).

Retragerea Iranului si a Pakistanu
lui din CENTO a făcut, de altfel, 
obiectul discuțiilor care au avut loc 
duminică între miniștrii de externe 
iranian și pakistanez.

Arabă, reunită în Kuweit, a adoptat 
o serie de hotărîri prin care aprobă 
acordul' de încetare a incidentelor de 
frontieră intervenit între R.D.P. Ye
men și R.A. Yemen, reglementarea 
conflictului interyemenit ne calea 
tratativelor și soluționarea pașnică a 
divergentelor dintre cele două state.

într-o declarație difuzată de postul 
de radio Sanaa, președintele R.A. Ye
men, Aii Abdallah Saleh, a arătat că 
este gata să se întîlnească cu pre
ședintele Prezidiului Consiliului Su
prem al Poporului al R.D.P. Yemen. 
Abdel Fattah Ismail, pentru a exa
mina măsurile menite să conducă la 
aplicarea tuturor hotărîrilor reuniunii 
extraordinare a Ligii Arabe, care 
stipulează. între altele. începerea 
dialogului interyemenit în vederea 
realizării unității dintre cele două 
state yemenite.

în aceeași zi. membrii comitetului 
au sosit la Aden.

WASHINGTON. Statele Unite au 
hotărît să trimită în curînd în R.A. 
Yemen 12 avioane de vînătoare cu 
reacție „F-5". două avioane de trans
port „C 130“ și circa 100 vehicule 
blindate — tancuri și camioane pen
tru transportul dje trupe — a anuntat 
Departamentul de Stat. în scopul ac
celerării acestor livrări, care ar pu
tea începe peste o săptămînă — scrie 
A.F.P. — președintele Carter a sem
nat. înainte de plecarea în Orientul 
Mijlociu, o dispensă care va permite 
administrației să nu ceară consimță- 
mîntul Congresului — procedură de 
urgentă rareori folosită.

rare ; are. de aceea, o deosebită sem
nificație faptul că cei doi președinți 
au subliniat necesitatea eforturilor 
pentru continuarea șl adincirea 
cursului destinderii, arăt!ndu-se că 
destinderea are un conținut global 
și de aceea orice lezare a ei tntr-o 
zonă se repercutează asupra climatu
lui politic general, si subliniindu-se 
adevărul fundamental că promovarea 
destinderii impune respectarea drep
tului popoarelor de a-si hotărî sin
gure soarta.

Pornindu-se de la considerentul că 
adîncirea decalajelor între țările in
dustrializate si țările în curs de dez
voltare constituie un obstacol serios 

ln calea progresului general, o ame
nințare la adresa păcii si securității 
în lume, problemele lichidării subdez
voltării au ocupat un loc de seamă 
In cursul convorbirilor. Firește, in 
aceste probleme cele două țări au 
poziții diferite — România fiind tară 
socialistă în curs de dezvoltare, mem
bră a „Grupului celor 77". In timp 
ce Franța este o tară capitalistă dez
voltată. Ambele țări sînt insă inte
resate — asa cum se consemnează și 
in Declarația comună — în instau
rarea unei noi ordini economice, care 
să ducă la reducerea decalajelor si 
instaurarea unor raporturi mai juste 
si mai echitabile, avantajoase atit 
țărilor in curs de dezvoltare, cit si 
celor dezvoltate. In acest sens, este 
deosebit de semnificativă concluzia 
comună asupra necesității de a se 
acorda un sprijin crescînd eforturilor

LUANDA

Convorbiri economice 
româno-angoleze

LUANDA 12 (Agerpres). — O de
legație economică și comercială ro
mână. condusă de Ion M. Nicolae. 
prim-adiunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării economice 
internaționale, și-a încheiat vizita la 
Luanda, unde a avut convorbiri de 
lucru cu membri ai guvernului an
golez. conducerile unor instituții cen
trale și întreprinderi angoleze de ex
port și import. S-a analizat stadiul 
colaborării economice bilaterale ro
mâno-angoleze și a fost semnat un 
protocol privind măsurile de dez
voltare în continuare a schimburilor 
comerciale și a cooperării economice 
româno-angoleze în numeroase do
menii de interes comun.

P.C. din Spania se pronunță 
pentru un cabinet 

de concentrare democratică
MADRID 12 (Agerpres). — La Ma

drid a avut loc o plenară a Comite
tului Central al Partidului Comunist 
din Spania, la care a fost adoptată 
o rezoluție împotriva formării unui 
guvern monocolor și pentru consti
tuirea unui cabinet de concentrare 
democratică.

Documentul relevă că P.C. din 
Spania va face tot ce este posibil 
pentru a apăra, in organul legislativ 
suprem al tării. interesele clasei 
muncitoare spaniole, ale tuturor oa
menilor muncii. P.C. din Spania — 
se arată în rezoluție — consideră că 
obiectivul primordial II constituie 
elaborarea unui plan de combatere 
a șomajului, precum și a unei noi 
legi electorale.

Reuniune 
la nivel înalt 

a țărilor Pieței comune
PARIS 12 (Agerpres). — La Paris 

s-a întrunit luni, sub președinția șefu
lui tării-gazdă. Valery Giscard d’Es- 
taing, Consiliul C.E.E.. care reuneș
te pe șefii de stat si de guvern ai 
celor nouă țări membre ale Pieței co
mune. Consiliul, transmite A.F.P.. va 
dezbate trei teme prioritare : șoma
jul. evoluția situației economice si 
probleme privind energia. După cum 
relevă agenția Reuter, participantii ar 
urma să dezbată și problemele agri
culturii și surplusului balanței comer
ciale a Japoniei In raporturile cu 
C.E.E. Chiar din prima zi a reuniunii, 
participantii au anuntat intrarea in 
vigoare a noului sistem monetar 
vest-european.
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agențiile de presă transmit;
Alegerile din R.P.D. Co

reeană. Duminică, In R.P.D. Co
reeană au avut loc alegeri de depu- 
tați pentru adunările populare din 
orașe și districte. După cum transmi
te A.C.T.C., sută la sută din numărul 
alegătorilor înscriși pe liste au parti
cipat la vot, cu excepția celor aflati 
in călătorii In străinătate. Sută la 
sută din electorat a votat pentru can- 
didatii propuși. în total au fost aleși 
24 247 deputatL

Vizită la Praga. Președintele 
Austriei, Rudolf Kirchschlaeger. a 
sosit luni la Praga într-o vizită ofi
cială. la invitația președintelui R.S. 
Cehoslovace. Gustav Husak. în ace
eași zi. informează agenția C.T.K., au 
început convorbirile dintre cei doi 
președinți.

Curtea supremă din Pa
kistan 8 am*naI pentru duminica 
viitoare audierea unei cereri pri
vind revizuirea sentinței de condam- 

depuse de țările rămase In urmă, 
inclusiv prin crearea unui fond de 
dezvoltare — asa cum a preconizat 
încă de mai multă vreme tara 
noastră.

în concordantă cu exigentele vieții 
politice mondiale, ale democratizării 
relațiilor internaționale. România și 
Franța si-au exprimat hotărirea de 
a conlucra mai activ pe arena inter
națională. pentru a contribui la creș
terea rolului si eficacității Națiunilor 
Unite, a organismelor sale in men
ținerea si consolidarea păcii. în solu
tionarea constructivă a problemelor 
ce confruntă omenirea.

Desigur, vizita președintelui Fran
ței a demonstrat, o dată mai mult, 
rodnicia contactelor si dialogului la 
nivelul cel mai inalt si la alte niveluri, 
deosebit de importantă în această 
privință fiind hotărirea de a inten
sifica si mai mult pe viitor schimbu
rile de vederi si consultările. Invi
tația adresată de președintele Valery 
Giscard d’Estaing președintelui 
Nicolae Ceaușescu de a efectua o 
vizită oficială în Franța, invitație 
acceptată cu plăcere, reprezintă o 
imediată si pregnantă materializare 
a acestei hotăriri.

Prin întreaga sa desfășurare, prin 
concluziile politice pe care le-a re
levat. prin bilanțul său pozitiv, vi
zita înaltului oaspete a înscris o 
pagină nouă în cronica tradiționalei 
prietenii româno-franceze. a deschis 
noi si ample perspective colaborării 
si conlucrării dintre cele două țări si 
popoare, adueînd. totodată, o contri
buție marcantă la cauza destinderii, 
coexistentei pașnice, păcii între 
popoare.

Salutînd cu cea mal vie satisfacție 
rezultatele fructuoase ale vizitei, ex- 
primîndu-si convingerea că ele 
vor aprofunda relațiile orietenești 
româno-franceze. poporul român își 
reafirmă adeziunea si sprijinul fată 
de întreaga nolitică externă a parti
dului si statului nostru de pace si 
colaborare internațională, recunoș
tința fierbinte fată de președintele 
tării, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a 
cărui neobosită activitate contribuie 
necontenit la creșterea prestigiului 
international al României, slujind. In 
același timp, cauzei prieteniei. înțe
legerii si păcii în lume.

Festivitățile instalării noului președinte 
al Venezuelei

CARACAS 12 (Agerpres). — La 
Caracas a avut loc. luni, festivitatea 
de instalare oficială in funcție a 
președintelui ales al Venezuelei. Luis 
Herrera Campins, clștigătorul alege
rilor prezidențiale din decembrie 1978, 
candidat la această înaltă funcție 
din partea Partidului Social-Creștin 
(C.O.P.E.I.). învestitura oficială a 
noului șef al statului venezuelean a 
avut loc la Congresul Național 
(parlamentul). In fata căruia Herrera

MEXIC

Vizita delegației parlamentare române
CIUDAD DE MEXICO 12 (Ager

pres). — Delegația Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste 
România condusă de tovarășul Virgil 
Teodorescu, vicepreședinte al M.A.N.. 
care la invitația parlamentului Mexi
cului a Întreprins o vizită în această 
tară, a avut Întrevederi cu Joaquin 
Gamboa Pascoe, președintele Comi
siei permanente a Congresului u- 
niunii. președinte al Senatului, și cu 
membri ai conducerii Marii Comisii 
a Camerei deputaților. Cu acest pri
lej s-a procedat la un larg schimb de

Solidaritate cu lupta pentru 
reunificarea pașnică a Coreei 

Reuniunea de la Roma
ROMA 12 (Agerpres). — La sfirși- 

tul săptămînii trecute, la Roma a 
avut loc o reuniune organizată de 
Comitetul international de legătură 
pentru reunificarea independentă și 
pașnică a Coreei, la care au luat par
te delegați din 15 țări — anunță 
agenția A.N.S.A. Dezbaterile au avut 
drept scop organizarea unei mișcări 
de solidaritate internațională cu re
unificarea pașnică a Coreei. în acest 
context, delegații au luat act de re
centa reluare a dialogului intre re
prezentanții R.P.D. Coreene și ai Co
reei de Sud si au subliniat impor

ITALIA : Alegeri generale anticipate ?
ROMA 12 (Agerpres). — Intr-un 

articol publicat sub titlul „Italia : o 
atmosferă de campanie electorală", 
corespondentul din Roma al agenției 
France Presse arată că Italia se pre
gătește pentru alegeri generale anti
cipate. care ar urma să se desfășoare 
la 6 sau 13 mai.

La 40 de zile după declanșarea cri
zei politice, ca urmare a demisiei gu
vernului minoritar monocolor demo- 

nare la moarte a fostului premier 
Zulflkar Aii Bhutto. Aminarea a fost 
anunțată după încetarea din viață a 
unuia din avocații acestuia.

Manifestările prilejuite de 
„Zilele prieteniei și culturii Re
publicii Socialiste România in 
Republica Democrată Germană" 
s-au încheiat cu spectacolul de 
gală susținut la „Deutsches 
Theater" din Berlin de orches
tra de cameră „Gheorghe Dima" 
din Brașov. Spectacolul s-a 
bucurat de un deosebit succes.

Au participat dr. Wilfrid Maas, 
adjunct al ministrului culturii, 
reprezentanți ai unor instituții 
centrale de stat și organizații 
obștești. La spectacol a luat 
parte, de asemenea, Ion Găletea- 
nu, secretar de stat la Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste.

Poliția italiană a reușit să-l 
elibereze duminică pe Francisoo Emi
lio Falco, membru al Comitetului 
provincial Roma al Partidului De- 
mocrat-Creștin și președinte al unui 
consorțiu de cooperative din sectorul 
lucrărilor publice, care fusese răpit 
cu două zile înainte. După cum s-a 
anunțat, răpirea a fost revendicată de 
două grupări teroriste : „Brigăzile 
Roșii" și „Prima Linea". Au fost ares
tați doi teroriști.

Deschiderea Tîrgului internațional 
de la Leipzig

Pavilionul României vizitat de tovarășul Erich Honecker
BERLIN (Agerpres). — Dumi

nică a fost inaugurată ediția de 
primăvară a Tîrgului internațional 
de la Leipzig. România, care parti
cipă pentru a 30-a oară la acest 
tîrg, prezintă o gamă variată de 
produse ale industriei electronice, 
intre care calculatoare, aparate de 
măsură și control, precum și alte 
produse.

Erich Honecker, secretar general 
al C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Stat al R.D. Germa-

Lansarea navei cosmice automate de transport

MOSCOVA 12 (Ager
pres). — Luni, la ora 
8,47 (ora Moscovei), in 
Uniunea Sovietică a fost 
lansată nava cosmică 
automată de transport 
„Progress-5".

Scopul lansării constă 
In a transporta carbu
ranți și alte materiale 
la bordul stației orbitale 
„Saliut-6", precum și in 
perfecționarea diferite
lor elemente constructi
ve, sistemelor de bord 
și echipamentelor navei 
„Progress".

Agenția T.A.S.S. pre

„Progress-5“
cizează că sistemele de 
bord ale navei „Pro
gress-5" funcționează 
normal.

In acest timp, mem
brii stației orbitale „Sa
liut-6" continuă să des
fășoare o intensă acti
vitate.

După repunerea in 
funcțiune a sistemelor 
de bord ale stației și 
trecerea acesteia in re
gim de zbor pilotat, cos
monauta Vladimir Lia- 
hov și Valeri Riumin au 
început realizarea unor 
lucrări profilactice și de

Camplns a depus jurămintul. La ce
remonie au asistat membrii guver
nului. lideri ai partidelor politice, 
precum și numeroase delegații de 
peste hotare.

La festivitate a luat parte o dele
gație condusă de Gheorghe Rădules- 
cu. viceprim-ministru al guvernului. 
In calitate de reprezentant al pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia.

opinii privind evoluția relațiilor prie
tenești dintre România și Mexic, 
contribuția parlamentarilor celor 
două țări la dezvoltarea acestora pe 
multiple planuri. în interesul ambe
lor popoare, al păcii și colaborării 
internaționale.

Delegația a avut, de asemenea, o 
Întrevedere la conducerea Ministeru
lui de Externe al Mexicului. în 
cursul căreia a fost relevată dorința 
reciprocă de amplificare a relațiilor 
româno-mexicane pe plan politic, 
economic, cultural și tehnico-știinti- 
fic.

tanta acestuia pentru pacea n- 
dială. ' P-

Participantii la reuniune au*4 
damnat actele de represiune din J- 
reea de Sud ce constituie un obsta
col maior în calea dialogului, la care 
ar trebui să participe toate forțele 
politice. Delegații la reuniune au 
apreciat ca pozitivă propunerea 
R.P.D. Coreene privind organizarea 
unui congres al unificării, care să 
regrupeze reprezentanții tuturor for
țelor politice din Nord și din Sud, 
și au adresat opiniei publice mon
diale apelul de a susține lupta po
porului coreean pentru reunificare 
pașnică.

crat-creștin. singura alternativă de 
depășire a acestei faze critice pare a 
fi dizolvarea parlamentului și orga
nizarea de alegeri generale anticipa
te. Cele trei Încercări de formare a 
unui nou guvern. întreprinse succe
siv de premierul demisionar. Giulio 
Andreotti, liderul Partidului republi
can. Ugo La Malfa. și din nou de 
către Andreotti, au eșuat.

0 „flotă a V-a" ameri
cană in Oceanul Indian? 
Un purtător de cuvlnț al Pen
tagonului, Thomas Ross, a decla
rat că experții militari de la 
Washington examinează posibilitatea 
creării unei flote permanente a 
S.U.A. In Oceanul Indian șl in apele 
Golfului. Trimiterea în acest sector 
a portavionului „Constellation", im- 
preună cu trei nave de escortă, a 
precizat Ross. nu trebuie considerată 
un pas spre crearea unei flote 
in Oceanul Indian, asemănătoare flo
tei a șasea din Marea Mediterană 
sau flotei a șaptea, staționată In Pa
cific. Reluînd aceste declarații, agen
ția France Presse adaugă că S.U.A. 
și Anglia se află „în contact perma
nent" in legătură cu problema dez
voltării bazei aeronavale din insula 
britanică Diego Garcia. diil Oceai* 
Indian. Agențiile de presă anunț 
totodată, opoziția exprimată fată de 
aceste proiecte de India și Seychelles.

Salonul internațional al 
automobilului de la Geneva 
și-a Închis porțile. Organizatorii și 
expozanții au făcut cunoscut. într-un 
comunicat de presă, că actuala edi
ție (a 49-a) s-a soldat cu rezultate 
bune, modelele prezentate evidențiin- 
du-se In special prin tendința de re
ducere a consumului de benzină, de 
diminuare a zgomotului și de Îmbu
nătățire a condițiilor de securitate.

ne, și ceilalți tovarăși din conduce
rea de partid și de stat a R.D. Ger
mane, care au fost prezenți la 
inaugurarea ediției de primăvară a 
tîrgului. au vizitat in aceeași zi 
pavilionul românesc, unde au fost 
intimpinați de ambasadorul țării 
noastre in R.D.G., Gheorghe Tache. 
Oaspeții au manifestat un real inte
res față de produsele românești 
expuse și au făcut aprecieri favo
rabile cu privire la nivelul tehnic 
și modul de prezentare a expona
telor.

refacere a unor instala
ții. Necesitatea unor a- 
semenea lucrări se ex
plică prin faptul că sta
ția „Saliut-6“ se află pe 
orbită de un an și ju
mătate șt din această 
perioadă 250 de zile a 
evoluat tn regim de zbor 
pilotat. Astfel, cosmo
nauta au înlocuit, unele 
elemente ale aparataju- 
lui radio, au verificat 
ecluza stației, comparti
ment in care echipajele 
precedente au efectuat 
zeci de experiențe teh
nologice cu ajutorul in
stalației „Splav".
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