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In ambianța plină de căldură a manifestărilor

de înaltă stimă și cordialitate caracteristice vizitei

Vineri după-amiază, la reședin
ța guvernamentală din Voden, 
s-au desfășurat convorbirile din
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, și to
varășul Todor Jivkov, prim-secre
tar al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Bulgar, președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii "Populare Bulgaria.

Din partea română, la convorbiri 
au participat tovarășa Elena 
Ceaușescu, membru al Comitetului 
Politic 
Central 
Român, 
membru 
Executiv 
ședințele părții române în Comisia 
mixtă guvernamentală romăno- 
bulgară de colaborare economică și 
tehnico-științifică. Stefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul afacerilor externe. Ștefan 
Bîrlea, membru al C.C. al P.C.R., 
directorul cabinetului secretarului 
general al partidului și președinte
lui Republicii, Constantin Mitea, 
membru al C.C. al P.C.R., consilier 
al secretarului general al partidu
lui, Petre Duminică, membru al 
C.C. al P.C.R., ambasadorul Re
publicii Socialiste România 
R.P. Bulgaria.

Din partea bulgară au participat 
tovarășii Petăr Mladenov, mem
bru al Biroului Politic al C.C.

Executiv al Comitetului 
al Partidului Comunist 
tovarășii Leonte Răutu, 
al Comitetului Politic 

■ al C.C. al P.C.R., pre-
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ADUNARI GENERALE

DIN INDUSTRIE SI AGRICULTURA
în Întreprinderile industriale și 

agricole, de construcții si transpor
turi. in institutele de cercetare si 
proiectare, in unitățile economice dhi 
întreaga tară continuă să aibă loc, 
în aceste zile, adunările generale al- 
oamenilor muncii. Desfăsurindu-si 
lucrările in climatul de puternică 
efervescentă creatoare care se mani
festă in activitatea economico-socială 
din cel de-al patrulea an al cincina
lului. adunările generale — forul su
prem al autocpnducerii muncitorești
— își dovedesc profundul lor caracter 
de lucru. în lumina sarcinilor subli
niate de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
Ia Plenara C.C. al P.C.R. din 1 fe
bruarie si In cuvîntarea rostită la 
adunarea generală a oamenilor muncii 
de la întreprinderea ..23 August." din 
Capitală, participant!! la dezbateri 
analizează cu deplină maturitate și 
exigentă activitatea desfășurată în 
cursul anului trecut pentru îndepli
nirea prevederilor de plan si a anga
jamentelor asumate în întrecerea so
cialistă. Pe baza concluziilor ce se 
desprind din activitatea anului trecut, 
în cadrul adunărilor se stabilesc, tot
odată. noi măsuri politice, organiza
torice si tehnico-materiale menite să 
contribuie la recuperarea restantelor, 
la realizarea ritmică si integrală a 
planului pe anul 1979. an hotărîtor 
pentru jnfăntwrea obiectivelor actua
lului cincinal.

Constituind un cadru din cele mat 
propice pentru manifestarea demo
crației noastre muncitorești, adună
rile generale ale oamenilor muncii 
oferă făuritorilor bunurilor materia
le posibilitatea de a participa efectiv 
Si nemijlocit la conducerea tuturor 
sectoarelor de activitate, la stabilirea 
măsurilor menite să ducă la dezvol
tarea economico-socială în ritm rapid 
a tării noastre. într-un înalt spirit de 
exigentă si responsabilitate, munci
torii. inginerii, tehnicienii, cercetă
torii. proiectantii. țăranii cooperatori, 
mecanizatorii. specialiștii din agri
cultură. oameni ai muncii români, 
maghiari, germani si de alte națio
nalități de ne întreg cuprinsul patriei 
propun noi soluții, căi si mijloace 
menite să ajute la realizarea exem
plară a sarcinilor ce le revin, a in
dicațiilor date de secretarul general 
al partidului. 
Ceaușescu.

La lucrările 
care au avut loc 
au participat tovarășii : Iosif Banc
— la Combinatul chimic Tirnăveni 
și Combinatul de îngrășăminte chi
mice Tg. Mureș : Emil Bobii — la 
întreprinderea mecanică „Nicolina" 
si Combinatul de utilaj greu din Iași ; 
Virgil Cazacu — la întreprinderea 
de mașini electrice București ; 
Gheorghe Cioară — la întreprinderea 
electrocentrale Mintia — Deva ; Lina 
Ciobanu — la Combinatul de fibre 
artificiale Brăila și întreprinderea de 
confecții Focșani ; Constantin Dăscă- 
lescu —- la întreprinderea de auto
turisme Pitești. Combinatul siderur
gic Galați și întreprinderea „Vulcan" 
București ; Emil Drăgănescu — la 
întreprinderea textilă „Moldova" din 
Botoșani și întreprinderea de indus
trializare a sfeclei' de zahăr ..Șire
tul" din Bucecea î Petre Lupu — 
la Centrala „Delta Dunării“-Tulcea ; 
Gheorghe Pană — la întreprinderea 
„Electronica" București ; Gheorghe 
Oprea — la Combinatul petrochimic 
Brazi. Combinatul petrochimic Te- 
leajen și la întreprinderea „Tracto
rul" si întreprinderea de autocami
oane din Brașov ; Ion Pătan — la

tovarășul Nicolae

adunărilor generale 
in această săntămină

întreprinderea textilă „Dunăreană" 
din Giurgiu și Șantierul naval Ol
tenița ; Virgil Trofin — la Combi
natul de prelucrare a lemnului Pipera- 
București : Ilie Verdeț — la întreprin
derea de utilgj chimic Ploiești ; Ște
fan Andrei — la întreprinderea de u- 
tilaj greu „Progresul" Brăila ; Mihai 
Dalea — la întreprinderea de con
strucții de mașini si Combinatul si
derurgic din Reșița'; Miu Dobrescu
— la întreprinderea de rulmenți 
Bîrlad. întreprinderea de confecții 
din Vaslui și cooperativa agricolă de 
producție din comuna Costești. jude
țul Vaslui ; Ludovic Fazekas — la 
Combinatul de lianți și azbociment 
din Bicaz. Combinatul de fire și fi
bre sintetice Săvinești si în-

• treprinderea de țevi din Roman ; 
Mihai Gere — la întreprinderea 
„Unio" și întreprinderea „23 Au
gust" din Satu Mare : Nicolae Gio- 
san — la întreprinderea pentru in
dustrializarea cărnii si întreprinderea 
„Independenta" din Sibiu : Ion Ursu
— la întreprinderea de sîrmă șl pro
duse din sîrmă Buzău.

Au luat parte, de asemenea, mi
niștri. reprezentanți ai organelor lo
cale de partid si de stat, ai organi
zațiilor de masă si obștești, factori de 
răspundere din economie, cadre din 
aparatul central de partid si de stat.

Participanții la dezbateri au subli
niat. in cuvintul lor. contribuția 
esențială, de o importantă excepțio
nală a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la elaborarea și înfăptuirea progra
mului partidului privind dezvoltarea 
într-un ritm accelerat a economiei, 
științei și culturii românești. Ei au 
relevat rolul determinant al secreta
rului general al partidului în dezvol
tarea armonioasă a forțelor de pro
ducție pe întreg cuprinsul patriei, 
valorificarea pe un plan stlperior a 

.resurselor materiale si umane ale 
tării, asigurarea unei puternice baze 
tehnico-materiale a societății noastre 
socialiste, in creșterea continuă a 
nivelului de trai material si spiritual 
al întregului ponor.

Exercitîndu-si atribuțiile ce Ie re
vin prin lege, adunările generale au 
analizat. într-un cadru larg democra
tic. activitatea desfășurată, in cursul 
anului trecut, de consiliile oamenilor 
muncii in scopul realizării sarcinilor 
de plan, stilul si metodele folosite de 
aceste organe dd conducere colectivă 
pentru aplicarea hotăririlor de partid 
privind dezvoltarea proprietății socia
liste, îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și social-culturale ale perso
nalului muncitor. Au fost evidențiate 
succesele dobindite ne plan econo- 
mico-financiar. progresele realizate 
in domeniul modernizării procfeselor 
dc producție, al 
calitate în toate 
vitate.

Participanții Ia 
vat, de asemenea, in spirit 
autocritic, lipsurile și 
care s-au înregistrat în unitățile lor 
in cursul anului trecut. Au fost cri
ticate. astfel, nerealizările de plan, 
în special la producția netă șl pe 
sortimente, în ce privește exportul, 
Întirzîerea punerii in funcțiune a 
unor obiective economice, neîndepli- 
nirea planului privind construcția 
de locuințe, utilizarea unor instala
ții sub parametrii proiectați. defi
ciențe în aprovizionarea tehnico-ma- 
terială. De asemenea, au fost evi
dențiate lipsurile manifestate în

trecerii la o 
sectoarele de

nouă 
acti-

dezbaterl rele-au
critic și 

neajunsurile
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Am convingerea că discuțiile - neoficiale, dar 
prietenești - din aceste zile vor contribui la dez
voltarea în continuare a colaborării dintre parti
dele și popoarele noastre.

Noi considerăm că este necesar să conlucrăm 
tot mai strîns, împreună cu celelalte țări socia
liste, pentru soluționarea problemelor internațio
nale în interesul forțelor progresiste, al cauzei 
destinderii și păcii.

Sînt încredințat că și în zilele actualei vizite 
veți simți că poporul bulgar nutrește o profundă 
simpatie și prietenie față de poporul român și dă 
o înaltă apreciere prieteniei frățești cu el.

Această vizită va da nu numai un imbold dez
voltării noastre, dar va fi și o contribuție în lupta 
noastră comună pentru pace și înțelegere în Bal
cani, în Europa și în lume.

muncii de la întreprinderea „23 August*

NICOLAE CEAUȘESCU TODOR JIVKOV

(Din toasturile rostite la dineul din seara zilei de 15 februarie)

in timpul dineului

Partidă 
de vinătoare
Răspunzînd invitației tovarășului 

Todor Jivkov, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, a participat, vineri dimi
neața, la o partidă de vînătoare 
organizată în pădurile din jurul lo
calității Voden.

9 întîmpinată cu alese 
sentimente de stimă 

și prețuire 
Tovarășa 

Elena Ceaușescu 
a vizitat unități 

economice 
și sociale 

din orașul Razgrad
• în cronica relații
lor româno-bulgare, o 
nouă manifestare a 
prieteniei și colaborării 

Presa din Sofia 
despre vizita 

inalților oaspeți români 

în pagina a lll-a

CALITATE NOUA,
COMPETITIVITATE,
PROGRES TEHNIC

Ilustrind una din caracteristicile 
esențiale' ale stilului de lucru al 
secretarului general al partidului —- 
dialogul permanent și fructuos cu cei 
ce muncesc — vizita de lucru de la 
întreprinderea „23 August" din Ca
pitală și participarea tovarășului 
Nicolae Ceăușescu la adunarea ge
nerală a oamenilor muncii din a- 
ceastă importantă citadelă muncito
rească se înscriu ca evenimente cu 
profunde semnificații, cu largi re
zonante în viata politică internă. 
Este vorba, in primul rînd. de con
secventa cu- care secretarul general 
al partidului urmărește transpunerea 
in viată a hotăririlor Congresului al 
XI-lea și ale Conferinței Naționale 
ale partidului, stabilind cele mai e- 
ficiente măsuri pentru dezvoltarea 
economico-socială în ritm susținut a 
țării; in al doilea rînd. aceste eve
nimente se constituie» într-o grăi
toare dovadă a importantei deosebi
te pe care o acordă necontenit con
ducerea partidului, secretarul său 
general dezvoltării și adîncirii de
mocrației muncitorești, democrației 
socialiste. în general, ridicării pe o 
nouă treaptă a autoconducerii și 
autogestiunii muncitorești. Și cu 
acest prilej s-au evidențiat în mod 
strălucit înalta exigență revoluțio
nară a secretarului general al parti
dului nostru, clarviziunea cu care 
stabilește obiectivele imediate si de 
perspectivă, de importantă hotări- 
toare pentru progresul necontenit și 
multilateral al tării.

Cuvintarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu acest prilej, 
prin analiza profundă pe care o 
face, prin sarcinile majore pe care, 
le subliniază, ca si prin concluziile 
pe care le cuprinde, depășește cadrul 
activității unei întreprinderi, dobîn- 
dind semnificații de ordin general 
și avînd o însemnătate deosebită 
pentru toate colectivele de oameni 
ai muncii din industria 
toare de mașini, 
tră industrie.

Dacă ar fi să 
ceastă cuvîntare 
lă. călăuzitoare,
îndoială, reafimarea cu toată clari
tatea a cerinței esențiale pentru dez
voltarea întregii economii în etapa

construc-
din întreaga noas-

desprindem din a- 
ideea fundamenta- 
aceasta este, fără

actuală: transformarea acumulărilor 
cantitative într-o calitate nouă, su
perioară. „Cind am pus problema 
unei noi calități a dezvoltării indus
triei. a economiei românești in ge
neral — a spus tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — nu am avut in vedere 
o lozincă pentru zile mari, ci tre
cerea efectivă, in toate domeniile, 
la o producție de calitate nouă, la 
produse noi superioare. Am avut în 
vedere unirea eforturilor, a energiei 
si cunoștințelor tuturor muncitorilor 
și specialiștilor pentru schimbarea 
intr-un timp scurt a calității întregii 
producții, pentru afirmarea plenară 
a revoluției tehnico-științifice. pen
tru progresul rapid al tării noastre". 
Iată definită chintesența bătăliei la 
scară națională, pe care clasa mun
citoare. toți cei ce muncesc, strins 
uniți în jurul partidului, sint che
mați să o desfășoare cu perseve
rentă pentru a asigura accelerarea 
dezvoltării economico-sociale a pa
triei noastre socialiste.

Ne-am propYis. cum bine se știe, 
telul măreț de a ajunge în cinci
nalul viitor în rîndul țărilor cu dez
voltare economică medie, iar apoi 
în rindul țărilor dezvoltate. Nu este 
vorba ’ de prevederi iluzorii, ci dc 
obiective realiste, științific determi
nate. pe baza evaluării obiective a 
resurselor și posibilităților dc care 
dispunem, a rezervelor ce pot și 
trebuie să fie- cit mai intens valo
rificate. Tocmai asupra acestor re
zerve s-a oprit îndelung secretarul 
general al partidului, subliniind că 
trebuie acționat cu fermitate pentru 
punerea lor în valoare. Este clar 
pentru toți oamenii muncii că eco
nomia românească a intrat într-o 
nouă etapă a dezvoltării sale, in 
care ritmul și amploarea creșterii e- 
conomice sint determinate nu numai 
de volumul resurselor antrenate în 
activitatea productivă, ci. in măsură 
decisivă, de eficiența utilizării 
de ridicarea pe o nouă treaptă 
litativă a activității economice 
toate întreprinderile și ramurile.

Care sînt direcțiile majore de
țiune în această ofensivă fermă a 
noii calități, subliniate de secretarul

lor. 
ca- 
in

ac-

(Continuare în pag. a IlI-a)
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FAPTUL După constituirea consiliu lui unic agroindustrialI
I
I
I DIVERS
I
I
I
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Pe jos, 
de IO ori Care sînt primele acțiuni practice initiate?
înconjurul 
Pămîntului

DIN ACTIVITATEA CONSILIULUI URZICENI-ILFOV

I
I
I
I
I
I

dumneavoastră 
de acasă pină 

petrolieră, la 
13 ani, mer- 
zi cite 15 km,

I
I

Cine-l vede pe Stanciu Cucu 
din comuna „1. L. Caragiale", 
județul Dîmbovița, nici prin 
gind nu i-ar trece că are 80 de 
ani! Om viguros, fără să fi 
Știut ce-i boala, el ne dezvăluie 
„micul mare secret" al vieții 
lui : mersul pe jos.

— Să nu vă mirați că arăt 
cum arăt și că nu trece nici 
acum o zi fără să cutreier îm
prejurimile.

— Și cam ce distanță ați stră
bătut pină acum ?

— Păi faceți 
singuri calculul : 
la prima schelă 
care am lucrat 
geam in fiecare 
iar apoi, timp de peste 30 de 
ani, la o altă schelă străbăteam 
cite 30 km pe zi...

— Calculul arată că ați făcut 
de peste 10 ori înconjurul Pă- 
mintului.

— O fi!
— Drum bun, mulți ani de- 

acum încolo !

I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

„Făina“
din „cimpoi" 

loan Călămar din Tirșolț ve
nise la tirg in Satu Mare cu o 
straiță mare și faină.

— Ce ai in straiță de vinzare?
— a fost întrebat.

— Făină din a mai faină.
— Pot s-o văd ?
Neavind incotro, 1. C. a scos 

din straiță 
confecționat din 
autovehicul. In 
litri de țuică.
- Nu-i făină, 

pus-o aici, la fereală...
Șt uite că cimpoiul cu 

a ajuns la Vinalcool.

I
I
I
I

I
I

Iun fel de cimpoi 
anvelopa unui 
„cimpoi"... 19

Ici tărie. Am
țuică I

Fugă... 
nesănătoasă

!
IO vorbă din bătrini spune că 

(fuga e rușinoasă, dar sănă
toasă. In cazul lui Coman Bal
cu din municipiul Gh. Ghegr-I I

I
I
I
I

ghiu-Dej rămine valabilă doar 
prima parte a zicalei. Pentru . 
că, iată ce s-a întimplat : circu- 
lind cu viteză prea mare prin 
oraș, infierbintat șt de cîteva 
pahare de tărie, la una din 
trecerile pentru pietoni, in loc 
de frină, a apăsat pe accelera
tor. Urmarea : l-a accidentat 
grav pe un cetățean care tra
versa regulamentar. In loc să-l 
urce pe rănit in mașină pentru 
a i se acorda cit mai 
primul ajutor, Balcu a 
CU fugiții. Dar a fost 
stopat.

Acum... staționează.

I

I
I
!
Igrabnic 

dat bir 
repede I

IPaznicul
I nepăzit
I

I
să

I
I

bunurile in- 
ce, in clipa 
„Energocon- 
vizut că o 

s-au dus cu 
.Unde o fi?

I
I
I
I

De-aia li se zice paznici : 
păzească ! De-aia silit plătiți : 
să vegheze și supravegheze, eu 
ochi de Argus, 
credințate. lată de 
in care cei de la 
strucția" Midia au 
baracă a luat foc, 
gindul la paznic : „< 
Ce face paznicul ?“.

Au sărit cu toții, in grabă, să 
stingă incendiul. Mare le-a fost 
insă mirarea cind l-au găsit pe 
paznic, Ion Molnar, chiar in 
baraca împresurată de flăcări. 
Intrase in post cam cu ...chef. 
Apoi s-a dus să se încălzească. 
Amorțit de căldură, a adormit 
lingă soba încărcată Cu motori
nă. Somn din care .nu s-a mai 
trezit...

I
I

I
I
I
I
I
I

A pășit 
cu stingul

I
I

ai trecut pragul celor 18 
devii major, iți asumi,

I
I
i
I
i
I
I

Cind 
ani și ___    , ...
implicit, răspunderi sporite față 
de tine însuți, de familie, de 
societate. Așa ar fi trebuit să se 
petreacă lucrurile și cu bistri- 
țeanul Titus Șeulean.

Iată că, deunăzi, conducerea 
căminului de copii nr. 11 din 
Bistrița a reclamat că i-au dis
părut un aparat de radio, un 
magnetofon si o butelie de a- 
ragaz. Au început imediat in
vestigațiile. Pină la urmă, făp
tașului i s-a dat de urmă pe 
un șantier al Trustului de insta- 
lații-montaj Brasov. Era una și 
aceeași persoană cu Titus Șeu
lean. Culmea e că respectivul 
executa o altă condamnare de 
un an de tile, la locul de mun
că, tot pentru asemenea furtișa
guri. Cum s-ar zice, a trecut 
pragul majoratului cu... stingul. 
E timpul să se indrepte.

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
i
i
i
I
I

Trenul 
nu așteaptă

Trenuri pleacă, trenuri vin. 
Ca la gară. Se intimplă — nu 
o dată — ca unul sau altul din
tre călători, deși grăbiți, sd 
piardă trenul. Cel mai înțelept 
lucru este ca omul sd aștepte 
trenul următor.

In gara Vlnțu de Jos. un că
lător, Constantin Stoica. a 
coborit pe peron din accelera
tul 328 să-și mai dezmorțească 
oasele. Neatent, nu a observat 
că trenul a pornit. Incercind să 
se urce in el din mers, a ni
merit sub roți...
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Petre POPA
și corespondenții „Scînteil'
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Principalii indicatori 
din planul consiliului pe 1979

Structura suprafețelor șl a culturilor

din care
Indicatorii UM Total I.A.S. C.A.P. și 

asociații

Suprafața arabilă in cultură ha 19 90S 2 610 15 989
Structura culturilor

griu ha 4175 575 3 600
porumb ha 6 542 289 4 730
floarea-soarelui ha 1 860 100 1760
sfeclă de zahăr ha 829 — 829

Producții medii la hectar

din care
Culturile VM Total I.A.S. C.A.P.

griu kg 3 825 3 915 3 810
porumb kg 4 380 4 416 4 340
floarea-soarelui kg 2 342 2 400 2 339
sfeclă de zahăr kg 33 899 — 33 899

Livrări la fondul de stat

din care
Produsul UM Total peste plan

grîu tone 13 265 1200
porumb boabe tone 6 330 1950
floarea-soarelui tone 4 543 186
sfeclă de zahăr tone 23 072 2 490
carne tone 7 030 900
lapte vacă hl 53 494 5 000

Intr-un cadru nou și cu forțe unite
Zilele trecule s-a constituit Consiliul unic agroindustrial de stat și 

cooperatist Urziceni, județul Ilfov ; prin votul unanim al celor 
233 de participanți la adunarea generală, reprezentînd toate organele de 
conducere colectivă din unitățile agricole componente, au fost alese 
consiliul de conducere, biroul executiv și au fost numiți specialiștii și teh
nicienii din grupul permanent. Consiliul cuprinde sectorul unic de meca- ’ 
nizare Urziceni, întreprinderea agricolă de stat Urziceni, cooperativele 

■ agricole Armășești, Patru Frați, Adincata, Manasia, Malu Roșu, Urziceni, 
Jilavele și Ciocîrlia, asociațiile economice intercooperatiste Manasia, Jila
vele și Ciocîrlia. Suprafața agricolă a consiliului este de 22 164 ha, iar 
efectivele de animale totalizează 10 895 bovine, 60 500 porcine și 23 400 ovine.

Dincolo de problemele de ordin or
ganizatoric legate de înființarea nou
lui organism, adunarea generală a 
Consiliului unic agroindustrial Urzi
ceni a prilejuit o amplă și aprofun
dată dezbatere. în cadrul căreia au 
fost analizate principalele probleme

0 CERINȚĂ PRIORITARĂ IMPUSĂ DE INTEGRAREA ÎNVĂȚĂMINTULUI CU PRODUCȚIA

Formarea specialiștilor
cu larg orizont profesional

A_ J D-J.. D VOIMEA i____n... jScopul învătămîntulul fiind acela 
de a forma cadrele de care are ne
voie economia națională, este firesc 
să se pretindă școlii să pregătească 
muncitori si specialiști capabili să 
lucreze, din prima zi. cu întreaga ca
pacitate. la locul de muncă repartizat 
după absolvire. Pentru realizarea 
acestui deziderat este necesar să li 
se asigure insă o temeinică pregătire 
de specialitate. Unele cadre, uilind 
anumite experimente făcute cu ani 
în urmă, mai afirmă că. în condițiile 
unei economii planificate, in care 
oricum se asigură fiecăruia un loc de 
muncă, pregătirea absolventului ar 
trebui să se rezume la un domeniu 
de activitate foarte îngust. Un ase
menea raționament este însă greșit, 
pentru că progresul științei si tehnicii 
imprimă astăzi proceselor de pro
ducție ritmuri de înnoire deosebit de 
accelerate. De aceea, tînărul pe care-1 
pregătim astăzi, care va lucra de 
acum înainte iacă 40 de ani. va tre
bui nu numai să stăpinească tehnica 
actuală, ci să aibă si capacitatea de 
a asimila ulterior ceea ce Intervine 
nou în profesia sa. Apare deci nece
sar să asigurăm absolventului pe 
care-1 pregătim astăzi un profil pro
fesional larg.

Ce se înțelege prin ..profil larg" și 
cum poate fi realizat în anii de scoa
lă 7 Dimlnuînd numărul actual al 
specializărilor, contopind, de exem
plu. specializările de electrotehnică, 
energetică, electronică, automatică, 
mașini termice, mașini hidraulice etc. 
într-o singură specializare enciclope
dică de electromecanică, asa cum era 
în învătămîntul nostru tehnic supe
rior acum 30 de ani 7 Putem oare 
pregăti, la nivelul exigentelor actua
le. un specialist la fel de priceput în 
toate aceste domenii si despre care 
să afirmăm apoi că are un profil 
larg 7 Evident, nu ! A adopta o ase
menea soluție pentru a asigura vii
torului specialist un profil larg ar 
Însemna să ignorăm în mod deliberat 
ce este de fapt o specializare. Se în
țelege că. cu cit numărul domeniilor 
de specialitate este mai mare, cu atit 
va fi mai redusă cantitatea cunoștin
țelor pe care le poate asimila absol
ventul din fiecare domeniu în parte, 
intr-un timp dat.

Problema asigurării profilului larg 
al specialistului nu trebuie, deci, re
zolvată formal ; ea reprezintă o pro
blemă de fond, de conținut a învă-' 

-țămintului. O analiză mai atentă a 
procesului dezvoltării științei si teh
nicii contemporane pune in evidență, 
ca de altfel în orice proces de dez
voltare. si 
mai corect 
stabilitate 
adevăruri 
nele fundamentale. în noua Lege a 
educației si învățămintului se accen- 

elemente invariante sau, 
spus, adevăruri care au o 
relativă în timp. Aceste 

sînt cuprinse în discipli-

ale îmbunătățirii activității produc
tive, a fost fundamentat un program 
complex de măsuri menit să asigure 
buna pregătire și desfășurare a cam
paniei agricole de primăvară. Iată 
cîteva din acțiunile cuprinse în pro
gramul de lucru al consiliului :

Acad. Radu P. VOINEA
rectorul Institutului politehnic din București

tuează foarte mult importanta aces
tor discipline. în cuvîntarea rostită 
la CIuj-Napoca, cu prilejul deschi
derii anului de învățămînt, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat că 
orice specialist, indiferent de dome
niul in care activează, trebuie să aibă 
cunoștințe temeinice de matematică, 
fizică, chimie și biologie. Pentru 
specialiștii din domeniul tehnic, me
canica tehnică (cu toate disciplinele 
ei componente), termotehnica, elec
trotehnica. tehnologia materialelor, 
desenul tehnic etc. sînt domenii obli
gatorii de pregătire, toate aceste 
discipline asigurind un profil larg 
viitorului specialist.

S-ar mai putea pune întrebarea de 
ce este necesar ca școala să asigure 
absolventului o pregătire de specia
litate si dacă nu ar fi mai bine ca o 
asemenea pregătire să fie făcută ex
clusiv la locul de muncă si comple
tată. eventual, prin cursuri postuni
versitare. (Menționez că asemenea 
soluții sînt adoptate în unele țări, in 
care problema găsirii unui loc de 
muncă pentru un absolvent nu este 
rezolvată si în care acesta nu este 
interesat să se specializeze în scoală 
într-un domeniu în care, după aceea, 
nu știe dacă va putea găsi un loc 
convenabil de muncă). Problema s-ar 
putea formula însă altfel : ce posibi
lități are învătămîntul si ce posibi
lități au industria, agricultura, trans
porturile de a asigura o bună pregă
tire de specialitate 7 Fără îndoiala, 
posibilități există si de o parte si de 
alta. De o parte sînt cadrele didac
tice cu calitățile lor specifice profe
siunii de „dascăl", laboratoarele și 
atelierele-școală în continuă moder
nizare. de cealaltă parte sînt specia
liștii din producție, din proiectare si 
cercetare, cu experiența lor. cu sim
țul lor practic, ingineresc, lucrînd in 
halele dotate cu cele mai noi mașini 
și utilaje. în laboratoarele uanale și 
de cercetare si în birourile de pro
iectare.

Specializarea exclusiv în învăță- 
mîntul superior, ca si cea efectuată 
exclusiv în producție au. fiecare, a- 
vantaje și dezavantaje. De aceea, 
soluția dată acestei probleme în țara 
noastră de a contopi posibilitățile 
oferite de școală și întreprindere, de 
a integra organic învătămîntul su
perior in activitatea de producție, de 
proiectare și de cercetare apare nu 
numai ca soluție firească, ci și op
timă. Este un principiu fundamental 
al politicii partidului și statului nos
tru în domeniul învățămintului supe
rior. subliniat cu fermitate in noua 
Lege a educației și învățămintului. 
Acest principiu, care creează cadrul

In pregătirea campaniei de primăvară
O repararea tractoarelor și mași

nilor agricole care vor lucra in 
această primăvară — termen 20 fe
bruarie ;
• transportul ultimelor cantități de 

îngrășăminte organice aflate în uni
tățile agricole ;
• fertilizarea fazială la griu și orz,

In a doua urgență
• pregătirea terenului și executa

rea semănăturilor după un program 
și o tehnologie unitară ; o atenție 
deosebită se va acorda fermelor se- 
mincere specializate, care vor tre
bui să asigure întreaga cantitate de 
sămînță pentru recolta anului 1980 ;
• ținind seama de locul pe care il 

ocupă porumbul in structura culturi
lor, pregătirea mașinilor și semăna
tul se vor face sub supravegherea 
directă a celor mai buni ingineri 
agronomi, iar recepția densității pe 
principalele faze se va executa de 
către comisii special constituite ;
• semănatul culturilor din epoca I 

se va efectua în cel mult 3—5 zile,

Pentru dezvoltarea zootehniei
• prin contribuția comună a celor 

opt cooperative agricole de pe raza 

La cooperativa agricolă din Ciocîrlla se pregătesc răsadnițele și se omenajează solariile pentru legume (fotografia din stingă). Pe cele 160 hectare cu 
plantații de vil ale I.A.S. Urziceni se execută tăieri și se repară spolierii (fotografia din dreapta) Foto : S. Cristian

general propice pregătirii unui spe
cialist cu profil larg, trebuie însă 
înțeles și în sensul ca industria, agri
cultura. transporturile să se conside
re. alături de învățămînt. răspunză
toare în egală măsură de pregătirea 
viitorilor absolvenți.

în procesul pregătirii de speciali
tate din școală se observă o tendință 
accentuată de supraaglomerare a ele
vilor și studenților. O explicație o 
constituie faptul că, o dată cu pro
gresul științei și il tehnicii, cunoștin
țele se înmulțesc. Cadrele didactice 
renunță greu Ia unele date învechite, 
iar în ce privește cunoștințele noi este 
uneori dificilă o selecție între ceea 
ce este cu adevărat nou și ceea ce nu 
este decît modă, efemer, trecător. Re
nunțarea cu curaj la tot ce este în
vechit și perimat, renunțarea la des
criptivismul exagerat din unele cursuri 
de specialitate, selectarea cu grijă și 
competentă din noianul imens de 
date, rezultat al exploziei informa
ționale contemporane, a ceea ce este 
într-adevăr nou. durabil, a ideilor 
noi. a felului nou de a gîndi — iată 
misiunea foarte grea și ,de mare răs
pundere a cadrelor didactice de as
tăzi și dintotdeauna. Un bun profe
sor nu ’este acela care „povestește" 
studenților săi ce a citit sau ce a 
realizat în producție, ci acela care 
surprinde în tot ce citește. în tot ce 
proiectează, cercetează sau realizează 
practic esența lucrurilor, pe care o 
expune în mod inteligibil.

în pregătirea specialistului cu pro
fil larg trebuie avută în vedere co
nexiunea logică a diferitelor disci
pline si. în special, a grupului de 
discipline fundamentale cu discipli
nele de specialitate. Dacă legătura 
dintre aceste două grupuri de disci
pline nu este asigurată, dacă Ia dis
ciplinele de specialitate se folosesc 
prea puține dintre cunoștințele asi
milate în cadrul disciplinelor funda
mentale. atunci studentul rămîne cu 
sentimentul inutilității unor capitole 
învățate în primii ani de studii. Nu 
este mai puțin adevărat că se poate 
greși și în predarea disciplinelor fun
damentale dacă profesorii se dezinte
resează de modul cum cunoștințele 
pe care le predau vor fl folosite mai 
tîrzlu la cursurile de specialitate. O 
ecuație diferențială, de exemplu, 
poate modela multe fenomene fizice. 
Dacă profesorul arată, chiar sumar, 
cum o asemenea ecuație poate mo
dela un asemenea fenomen ce are loc 
practic în domeniul de specialitate 
pentru care se pregătește studentul, 
interesul său pentru ecuația respecti
vă și chiar pentru unele aspecte mai 

urmînd ca în unitățile în care lucra
rea este întîrziată să fie concentrate 
mijloacele mecanice aparținînd I.A.S. 
Urziceni, imediat după ce fermele de 
aici vor încheia această acțiune ;
• pină la mijlocul săptăminii vii

toare toate unitățile agricole iși vor 
asigura cantitățile de semințe din so
iurile și hibrizii stabiliți.

Iar la porumb se va realiza cea mai 
scurtă campanie de insămințat ;

0 sub organizarea directă a consi
liului va începe un amplu și complex 
program de creștere a fertilității pă- 
mintului, care are ca obiectiv final 
atragerea in circuitul agricol a 50 de 
hectare ocupate în prezent de mără- 
cinișuri sau afectate de băltiri, afina- 
rea in profunzime a solului pe 
1 200 ha și administrarea de amenda
mente calcaroase pe alte 1 500 ha ;

0 una din problemele ce stau in 
fata noului organism o reprezintă 
constituirea formațiilor de construcții 
care vor executa întregul volum de 
investiții cuprinse în planul unităților 
agricole.

consiliului vor fi puse în funcțiune, 
in acest an, patru ferme de creștere a 

teoretice legate de integrarea el 
crește simțitor.

în încheiere, aș sublinia importan
ta soluționării problemei pregătirii 
unui specialist cu profil larg, defi
nind mai intîi foarte clar fiecare spe
cialitate în parte și stabilind un 
trunchi comun de discipline funda
mentale cît mai larg, cu conexiuni 
logice, care să alcătuiască un ansam
blu armonios. După părerea mea. 
prea desele schimbări ale planurilor 
de învățămînt au soluționat, de fie
care dată, cite o problemă izolată : 
odată predarea științelor sociale, altă 
dată a fizicii sau limbilor 
sau educației fizice, 
fără îndoială, o serie de 
bune, dar o analiză de ansamblu a 
problemei în spiritul noii Legi a edu
cației și învățămintului. cu asigurarea 
ponderii cuvenite disciplinelor funda
mentale. a unei bune conexiuni intre 
diferitele discipline și a unui profil 
larg al specialistului este o acțiune 
de maximă importantă pe drumul 
perfecționării continue a învățămîn- 
tului în tara noastră.

străine.
S-au obținut, 

rezultate

Expoziție de sculptură bulgară

Bulgaria". Organizată (în ea- 
convențiilor de colaborare din- 
uniunile artiștilor plastici din 
noastră și țara vecină) ca un

subiectelor, 
cum notează 
unul dintre 

Apostolov — 
sculptură a

La Galeriile „Căminul artei" a a- 
vut loc recent vernisajul expoziției 
intitulate „Sculptură de interior din R.P. - • ■ .....................
drul 
tre 
tara 
răspuns la o expoziție similară des
chisă de curind in Bulgaria, pre
zenta manifestare aduce publicului 
românesc interesante arii de preo
cupări, sculpturi remarcabile prin 
seriozitatea abordării 
Ele exprimă, așa după 
în prefața catalogului 
expozanți — Alexandr 
secretar al secției de
Uniunii artiștilor plastici bulgari, 
tendința artiștilor „de a crea o artă 
contemporană cu o problematică 
plastică durabilă și adevărată, cu 
conținut filozofic, superioară și u- 
mană ca atmosferă emoțională, 
creată cu o convingere adincă des
pre înălțarea spirituală și perfecțio
narea personalității umane".

Atenția artiștilor bulgari s-a con
centrat aproape în exclusivitate a- 
supra expresivității trupului și al 
gestului uman. Lucrările au încorpo
rat artistic gînduri variate adaptate 
materialului folosit — cel mai ades 
bronzul, menit să confere acestor 
sculpturi de interior un plus de

La secția de mecanizare din Adincata, comisia unicâ de recepție a început 
verificarea calității reparațiilor și stării de funcționare a tractoarelor ce 

vor fi folosite in campania de primăvară

vacilor cu o capacitate totală de 2 800 
capete, o ingrășătorie de tineret tau
rin de 7 700 capete și o fermă de creș
tere a mieluțelor de 5 000 capete ;

• vor continua acțiunea de ame
liorare a efectivelor de animale și 
aplicarea riguroasă a măsurilor zoo- 
veterinare, asigurîndu-se un procent I 
de natalitate la taurine de cel puțin 
88 la sută :
• pentru furajarea corespunzătoare 

a animalelor vor fi cultivate plante 
de mare productivitate și vor fi or
ganizate formații de lucru speciali
zate în producerea și prepararea nu
trețurilor ;

O pornindu-se de la constatarea 
că intre cele 14 unități agricole de 
bază care compun Consiliul unic a- 
groindustrial Urziceni se înregistrează 
diferențe mari, atît în ce privește 
nivelul producțiilor de la un animal, 
cit și eficienta lor, au fost făcute 
propuneri concrete de natură să de
termine o îmbunătățire radicală a 
activității in fermele cooperativelor

Acțiuni de economisire a energiei
Reducerea consumului de energie 

electrică se înscrie ca obiectiv prio
ritar în acțiunile initiate în unitățile 
industriale din județul CarașJSeverin. 
în acest scop, la Combinatul siderur
gic Reșița a fost pus la punct un 
procedeu tehnic de oprire și pornire 
automată a convertizoarelor de su
dură. care a condus la diminuarea 
substanțială a consumului energetic, 
iar la întreprinderea de construcții 
de mașini Reșița, prin măsurile adop-

Produse realizate peste prevederi
De la începutul anului și pînă în 

prezent, întreprinderile industriala 
din județul Vaslui au furnizat eco
nomiei naționale, peste prevederi, 
însemnate sporuri de producție, prin
tre care produse ale industriilor elec
tronică și electrotehnică în valoare 
de aproape 2 milioane lei, mașini- 
unelte de prelucrat metale prin aș- 
chiere, un important volum de ma
șini și utilaje tehnologice pentru in
dustriile metalurgică și materialelor 
de construcții, ventilatoare industria
le și reductoare de turație — produse 
cu un inalt grad de prelucrare. în
semnate cantități de produse alimen
tare și bunuri de larg consum. Aces
te succese se datoresc, în principal, 
creșterii productivității muncii, pre
cum și utilizării intensive a poten- 

prețiozitate. De la modelajul de 
mare finețe și forță de sugestie fo
losit de Liubomir Prahov în „Ploș- 
ia“. la puternica construcție volu
metrică folosită de Dimitâr Bonov-

Rosița Todorova : încercare pentru 
un portret — bronz

agricole din Jilavele, Patru Frați, 
Malu Roșu și Adincata. Pe baza 
acestor propuneri, programul de 
măsuri al consiliului a fost completat 
cu sarcinile ce revin specialiștilor din 
asociațiile economice cu profil zoo
tehnic de a identifica și pune in va
loare toate spațiile de producție exis 
tenie in cooperativele agricole și d 
a se ocupa direct de popularea lor. 
De asemenea, asociațiile iși vor ex
tinde sectoarele de reproducție pen
tru a putea asigura material biologic 
și fermelor zootehnice ale cooperati
velor agricole.

★
numai cîteva din acțiunile co
pe care lucrătorii din unitățile

Sînt
mune____ „ _______  __  ______
consiliului unic le întreprind pentru 
transpunerea în viață a măsurilor de 
care depinde realizarea producțiilor 
mari stabilite pentru acest an.

Iosif POP
Lucian CIUBOTARU

tate pentru mal buna folosire a 
mașinilor-unelte. se asigură econo
misirea a peste ' 6 000 kWh energie 
electrică pe an, pe fiecare utilaj 
tehnologic de prelucrări mecanice. 
Eficiente soluții au fost aplicate și în 
unitățile industriei
Anina și Rușchița. Ele 
în luna ianuarie, cu o 
peste 300 MWh energie

extractive din 
s-au soldat, 
economie de 
electrică.

(Agerpres)

tialului tehnic din dotare. Succese 
asemănătoare au fost înregistrate și 
în județele Mureș și Harghita. Pînă 
la jumătatea lunii februarie, perso
nalul muncitor din această parte a 
tării a realizat suplimentar produse 
ale industriei electrotehnice și de 
mecanică fină în valoare de aproape 
16 milioane lei. 150 tone mașini și 
instalații tehnologice pentru sectoa
rele : metalurgic, de prelucrare a lem
nului, chimic, pentru industria ușoa
ră și alimentară. Au fost livrate, de 
asemenea, peste plan 3 000 
bid, 1,5 milioane cărămizi 
ceramice. 2 000 tone zahăr, 
caolin, 1 500 mc cherestea.
căti confecții textile și alte produse.

(Agerpres)

tone car- 
și blocuri 
150 tone 
15 000 bu-

ski („Pămînt") sau Bogomil Jivcov 
(„Tors in mișcare"), de la expre
sivitatea aspră, puternică a portre
tului semnat de Ivan Slavov (cel 
mai tinăr dintre expozanți, absol
vent în 1978 al Academiei de artă 
din Sofia) la decorativismul sculp
turii lui Doco Docev — în fața 
privitorului se desfășoară o gamă 
variată a pdsibilităților de expri
mare pe care le permite sculptu
ra. Expresia plastică este mereu 
subordonată gîndirii. reliefării unor 
teme care să trezească intime le
gături și asociații în conștiința pri
vitorului. „Pieta" de Valentin Star- 
cev, „Tors" de Ivan Neșev, „Mamă 
cu copil" de Velicico Minecov, „Tată 
și flu" de Krum Damianov, ciclul 
celor trei „Torsuri" realizate de 
Gheorghi Ceapcănov sînt doar cîte-

, va lucrări în care sculptorii bul
gari au exprimat meditații asupra 
sensurilor moderne ale abordării 
formei ; tot atîtea sculpturi de mici 
dimensiuni în care gesturile cele 
mai simple capătă funcții simboli
ce. concentrînd. în intenția autori
lor, dorința de a exprima adevă
ruri etern valabile. Ele sînt de a- 
ceastă.dată mesagerii prieteniei cu 
care artiștii bulgari se adresează , 
publicului român.

Marina PREUTUI.
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Tovarășa Elena Ceaușescu a vizitat 
unități economice și sociale din orașul Razgrad

P.C. Bulgar, ministrul afacerilor 
externe. Andrei Lukanov, membru 
al C.C. al P.C. Bulgar, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele părții bulgare în Co
misia mixtă guvernamentală bul- 
garo-română de colaborare econo
mică și tehnico-științifică, Ludmila 
Jivkova, membru al C.C. al P.C.B., 
președintele Comitetului pentru 
cultură, Milko Balev, membru al 
C.C. al P.C. Bulgar, șeful cabinetu
lui primului secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, Petăr Danailov, mem

I „în cronica relațiilor româno-bulgare, 
■/ o nouă manifestare a prieteniei 

și colaborării"
întreaga presă bulgară rezervă 

spații largi reportajelor. însoțite de 
fotografii, privind vizita de prietenie 
pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România. împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. o efectu
ează in Republica Populară Bulgaria, 
la invitația tovarășului Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria.

Ziarul „RABOTNICESKO DEI.O“ 
subliniază că „în cronica relațiilor 
bulgaro-române, zilele acestea sint 
marcate de o nouă manifestare a 
prieteniei și colaborării dintre Parti
dul Comunist Bulgar și Partidul Co
munist Român, dintre Republica 
Populară Bulgaria și Republica So
cialistă România. Actuala vizită a 
inalților oaspeți români — subliniază 
ziarul — constituie o continuare a 
întâlnirilor și convorbirilor tradițio
nale la cel mai înalt nivel, dintre 
conducătorii de partid și de stat ai 
celor două țări socialiste vecine. în
tâlniri și convorbiri care au dat, de 
fiecare dată, noi și puternice impul
suri adincirii relațiilor statornicite 
între partidele și statele noastre". 
Ziarul subliniază că relațiile de pri
etenie și colaborare bulgaro-române 
se dezvoltă în interesul celor două 
popoare. în interesul păcii și socia
lismului.

Toate ziarele publică, sub titluri 
mari, reportaje privind primirea 
cordială care a fost rezervată tova
rășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu la sosirea în tara 
vecină și prietenă. 

bru al C.C. al P.C. Bulgar, amba
sadorul R.P. Bulgaria în Republica 
Socialistă România.

In timpul convorbirilor — des
fășurate într-o atmosferă cordială, 
caracteristică raporturilor dintre 
cei doi conducători de partid și de 
stat, dintre țările și . popoarele 
noastre — au fost examinate sta
diul actual și perspectivele relații
lor dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist Bulgar, 
dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Bulga
ria.

Ziarul „RABOTNICESKO DELO" 
— sub titlul „Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a sosit într-o vizită de 
prietenie", ziarul „TRUD" — sub 
titlul „Dezvoltarea cu succes a prie
teniei și colaborării", ziarul „NA- 
RODNA ARMIA" — sub titlul „Prie
tenie și colaborare în interesul po
poarelor noastre" scot in evidentă

Presa din Sofia 
despre vizita 

inalților oaspeți români
importanta noii întîlnirl a conducăto
rilor de partid si de stat -ai Româ
niei si Bulgariei, Ziardle publică, de 
asemenea, știrea despre dineul oferit 
in onoarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu sl toasturile rostite cu 
acest prilej.

în reportajele din Razgrad se sub
liniază primirea deosebit de cordială 
făcută tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu. persoane
lor care îi însoțesc, la sosirea pe ae
roport. Mii de cetățeni, purtînd por
tretele conducătorilor de partid și de 
stat ai celor două țări, stegulețe 
române și bulgare — subliniază zia
rele — au făcut o primire entuziastă 
solilor poporului român, scandind 
pentru prietenia bulgaro-română.

în cursul convorbirilor au fost 
abordate, de asemenea, o serie de 
probleme ale vieții internaționale 
și ale mișcării comuniste și mun
citorești.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov au exprimat ho
tărârea fermă a Partidului Comu
nist Român și Partidului Comunist 
Bulgar, a României și Bulgariei de 
a conlucra și în viitor tot mai strîns 
și de a-și aduce contribuția la în
tărirea colaborării dintre țările so
cialiste, la cauza generală a socia
lismului și păcii.

Este relevată atmosfera entuziastă 
ce domnea pe străzile orașului Raz
grad la trecerea cortegiului oficial, 
subliniindu-se, și prin fotografiile 
publicate. însuflețirea cu care mii si 
mii de persoane, purtînd pancarte cu 
lozinci în cinstea prieteniei bulgaro- 
române. au salutat pe tovarășii 
Nicolae Ceaușescu si Todor Jivkov. 
Tinerp fete în costume naționale au 
oferit inalților oaspeți, după vechiul 
obicei popular, piine si sare, iar Pio
nierii le-au înminat buchete de flori.

„Mii de razgradeni. scrie ziarul 
„Rabotnicesko Delo". s-au constituit 
într-un șir neîntrerupt pe străzile 
orașului, saiutînd cu căldură, cordial, 
ne tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov. Ei scandau lozinci în 
cinstea prieteniei si colaborării din
tre popoarele bulgar și român, dintre 
Partidul Comunist Bulgar si Partidul 
Comunist Român, fluturau stegulețe 
bulgare si române, purtind portretele 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov și pancarte pe care 
erau scrise în limbile bulgară si 
română „Prietenie" și „Bine ați 
venit, scumpi prieteni români !“.

Presa publică, de asemenea, repor
taje privind primirea cordială făcută 
inalților oaspeți de către colectivele 
de oameni ai muncii de la întreprin
derea de antibiotice din orașul Raz
grad și de la Complexul agroindus
trial Loznița.

în emisiunile lor. radioul si tele
viziunea bulgară au rezervat spatii 
largi reportajelor privind vizita de 
prietenie a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. împreună cu tovarășa 
Elena Ceausescu. în Republica Popu
lară Bulgaria.

în aceeași atmosferă caldă, tovără
șească, cu care au fost înconjurați 
distinșii soli ai poporului nostru din 
prima clipă a sosirii lor pe pămîntul 
Bulgariei prietene, s-a desfășurat și 
vizita tovarășei Elena Ceaușescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. făcută, vi
neri dimineața. în unități econoțnice 
și sociale ale orașului Razgrad.

De la reședința guvernamentală 
din Voden, tovarășa Elena Ceaușescu 
a fost însoțită de tovarășa Ludmila 
Jivkova, membru al C. C. al P. C. 
Bulgar, președinta Comitetului pen
tru cultură al R.P. Bulgaria, și de 
Țano Gabrovski, prim-secretar al Co
mitetului orășenesc Razgrad al P. C. 
Bulgar.

Pînă la primul obiectiv înscris în 
programul vizitei, coloana de mașini 
străbate numeroase așezări rurale 
ale acestei frumoase și mănoase zone 
submontane. Grupuri de țărani fac 
semne prietenești, cărora tovarășa 
Elena Ceaușescu le răspunde cu 
aceeași prietenie.

La intrarea în întreprinderea de 
sticlărie și porțelanuri — unitate 
nouă, înălțată în partea de nord-vest 
a orașului — în întîmpinarea tova
rășei Elena Ceaușescu au venit re
prezentanții conducerii administrati
ve, ai comitetelor de partid, de ti
neret și ai organizației de femei. în 
numele colectivului de muncitori, in
gineri și tehnicieni, directorul uni
tății, ing. Stancio Milanov. adresea
ză un cald și respectuos salut, mul
țumind din inimă pentru onoarea pe 
care le-o face tovarășa Elena 
Ceaușescu de a le vizita întreprin
derea, de a se întîlni cu muncitorii 
ei.

Tinere oferă buchete de flori.
Tovarășa Elena Ceaușescu este 

apoi invitată să viziteze cîteva din 
secțiile de bază ale acestei moderne 
unități a industriei ușoare bulgare. 
La secția de obiecte din porțelan 
destinate menajului se informează 
că, în ultimii ani, ținîndu-se seama 
de creșterea continuă a solicitărilor 
populației, au fost luate măsuri pen
tru sporirea producției și diversifi
carea ei. cit și pentru introducerea 
în fabricație a unor modele moder- 

'ne. pe gustul populației și la nive
lul exigențelor sporite ale acesteia. 
S-â reușit astfel să se introducă a- 
nual modeje noi. alături de o gamă 
variată de obiecte decorative și bi
belouri din porțelan.

Tovarășa Elena Ceaușescu urmă
rește cu interes migăloasa artă de 
decorare manuală a serviciilor de 
masă, apreciind gustul rafinat și în- 
demînarea celor care creează mo
dele apreciate atît de beneficiarii in
terni, cit și de cei din străinătate.

în timpul discuției purtate cu co
lectivul de conducere, cu creatorii de 
modele, tovarășa Elena .Ceausescu 
remarcă preocuparea constantă pen
tru modernizarea și diversificarea 
producției, grija ce se acordă per
fecționării profesionale, pregătirii 
generației de mîine a specialiștilor 
și muncitoarelor.

Directorul fabricii arată că in a- 
ceastă unitate se cunoaște bine și 
se studiază cu atenție experiența 
românească în producerea sticlei și 
porțelanului, precizînd că există un 
interes real pentru stabilirea unor 
contacte strînse cu specialiștii ro
mâni din această ramură a econo
miei.

Vă împărtășim cu cea mai mare 
plăcere experiența acumulată de 
specialiștii și muncitorii noștri — a 
precizat tovarășa Elena Ceaușescu. 
Trimiteți la noi specialiști de-ai 
dumneavoastră să cunoască activi
tatea unor asemenea colective de 
ceramiști si sticlari, cum sînit cele 
ale fabricilor din Cluj-Napoca, Me
diaș, Buzău, vor avea de cîștigat și 
unii, și ceilalți.

. Directorul întreprinderii mulțu
mește. în numele întregului colec
tiv. pentru această amabilă invita
ție. ca și pentru vizită, și adresează 
tovarășei Elena Ceaușescu rugămin
tea ca. în amintirea acestui moment 
important din istoria unității, să 
semneze în cartea de onoare a în
treprinderii.

La plecare, tovarășa Elena 
Ceaușescu felicită din nou colectivul

in timpul vizitei la creșa și grâdinița „Gheorghi

de specialiști și muncitori pentru 
importantele înfăptuiri de pină 
acum și le uirează noi și tot mai 
mari succese în activitatea lor lega
tă de creșterea nivelului de trai și 
de civilizație al oamenilor munții.

în continuare se vizitează creșa și 
grădinița „Gheorghi Dimitrov", aflate 
în zona în care prinde contur cel mai 
nou cartier de locuințe al orașului. 
Sute de elevi ai școlii profesionale 
din apropiere fac tovarășei Elena 
Ceaușescu o primire emoționantă. Se 
scandează, cu toată vigoarea vîrstei, 
„Vecina drujba !*‘, „Vecina drujba 1“ 
(„Prietenie veșnică !“).

La intrarea în complexul creșei și 
grădiniței, un grup de copii. îmbujo
rați de emoție, adresează în limba 
maternă urarea : „Bine-ati venit la 
noi !“. Ei înconjoară cu toată dragos
tea pe tovarășele Elena Ceaușescu și 

Ludmila Jivkova, le oferă cu gingășie 
buchete de ghiocei.

Directoarea complexului, Deleanka 
Nikolova. adresează un cald cuvînt 
de bun venit si invită pe tovarășa 
Elena Ceaușescu să viziteze unele 
din sălile de activitate și recreare 
ale copiilor. Pentru această vizită ce 
onorează instituția de învățămînt 
preșcolar, cei mai talentati copii au 
pregătit un program de cîntece și 
dansuri.

Sint vizitate în continuare alte săli 
în care, sub supravegherea atentă și 
competentă a educatoarelor și a suro
rilor medicale, cei peste 300 de copii 
între 1 și 7 ani sint ajutați să-și în
sușească primele deprinderi practice, 
să-și dezvolte aptitudinile, talentele.

Tovarășa Elena Ceaușescu se inte
resează de criteriile care stau la baza 
primirii copiilor în crese. de felul in

Dimitrov"

care se elaborează si se aplică pro- 
. grama de educație a preșcolarilor,

cum se organizează activitățile de 
formare a viitorului elev, precizînd 
că. în ultimul timp. în învățămîntul 
preșcolar românesc a început expe
rimentarea unor metode prin a căror 
aplicare se urmărește asigurarea unui 
minim de deprinderi școlare, care să 
ușureze trecerea copilului de la treap
ta preșcolară la primul an de învă- 
țămint.

La încheierea vizitei, tovarășa 
Elena Ceaușescu adresează gazdelor 
calde mulțumiri pentru ospitalitate și 
urează educatoarelor, surorilor medi
cale. întregului personal al acestei 
mari și moderne unități preșcolare 
din Razgrad succese tot mai mari in 
nobila misiune de modelare a con
structorilor de mîine ai Bulgariei 
prietene.

(Urmare din pag. I)

general al partidului? în primul 
rînd. aceasta impune o luptă sus
ținută pentru înaltul randament al 
muncii în toate sectoarele de acti
vitate. Adresindu-se colectivului de 
la „23 August", secretarul general al 
partidului sublinia că. pentru ca în
treprinderea să se poată compara și 
să fie competitivă' cu uzinele simi
lare din străinătate, cu actuala forță 
de muncă și cu dotarea tehnică e- 
xistentă ar trebui să realizeze o 
producție de peste trei ori mai mare. 
Iată în relație directă randamentul 
actual al muncii fată în fată cu 
exigentele competitivității interna
ționale. Este o raportare exigentă și 
realistă, cu mare forță mobilizatoare, 
valabilă pentru toate colectivele din 
economie. Cit producem cu mașinile, 
utilajele și forța de muncă de care 
dispunem? Cu ce productivitate 
lucrăm comparativ cu cele mai bune 
realizări existente în lume? Iată 
întrebări care trebuie să preocupe, 
tot mai mult, consiliile oamenilor 
muncii, colectivele de întreprinderi, 
iată întrebări ale căror răspunsuri 
trebuie să îndemne la un mai sus
ținut efort de autodepășire. la o 
mai exigentă și operativă evaluare 
și valorificare a resurselor interne 
de sporire a producției și eficientei 
economice.

în al doilea rînd. bătălia pentru 
o nouă calitate, pentru productivi
tate superioară impune o preocupa
re permanentă și stăruitoare pentru 
îmbunătățirea organizării producției 
și a muncii, pentru extinderea me
canizării și automatizării. Și în acest 
domeniu am obținut o serie de re

zultate bune. Dar acestea sint încă 
departe de nivelul maxim al posi
bilităților, de nivelul exigențelor 
formulate de conducerea partidului, 
în cincinalul revoluției tehnico- 
științifice, lichidarea muncii fizice 
grele, a efortului fizic inutil trebuie 
să treacă din sfera dezideratelor in

Sarcini fundamentale subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu

la adunarea generală a oamenilor muncii de la întreprinderea „23 August46

Calitate nouă, competitivitate, progres tehnic
sfera împlinirilor efective în fiecare 
unitate, la fiecare loc de muncă. 
Printr-o susținută preocupare, prin- 
tr-o raționalizare organizatorică a 
fluxurilor de producție se poate ex
tinde. este necesar să se extindă 
lucrul la mai multe mașini, așa cum 
a indicat secretarul general al parti
dului. Sporurile de producție, de 
productivitate nu trebuie obținute 
printr-un plus de efort fizic, ci pe 
baza efortului de gîndire. a investi
ției de inteligentă pentru extinderea 
continuă a mecanizării și automati
zării. pentru perfecționarea organi
zării producției, ca și pe baza ridi

cării permanente a gradului de ca
lificare.

Se știe că o economie ca a noas
tră. puternic racordată la circuitul 
economic mondial, nu poate fi con
cepută fără promovarea largă a pro
gresului tehnic, fără o continuă 
comparare a realizărilor noastre 

tehnice și tehnologice cu cele mai 
bune rezultate obținute in lume, fără 
o permanentă înnoire a produselor și 
tehnologiilor. Am obținut și în a- 
ceastă privință rezultate bune in 
actualul cincinal. "Dar și în acest 
domeniu mai avem multe de făcut 
în fiecare întreprindere, în fiecare 
ramură. Recomandările practice date 
de secretarul general al partidului 
cu privire la promovarea mai sus
ținută a tehnologiilor noi și moder
nizarea produselor se înmănunchea
ză în adevărate programe de acțiune 
pentru colectivele de întreprinderi. 
Practic, in fiecare unitate, comu

niștii, oamenii muncii trebuie să ia 
toate măsurile pentru a realiza pro
duse de înaltă tehnicitate, pentru 
modernizarea tehnologică. întrucît, 
după cum aprecia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. in tehnică imbătrînirea 
devine o frînă a dezvoltării. Cît de 
profundă este indicația dată. în 

acest sens, colectivului de la între
prinderea bucureșteană. indicație cu 
largă valabilitate în toate între
prinderile: „Dacă introduceți acum 
un motor, un compresor nou în pro
ducție. cercetarea și proiectarea tre
buie să lucreze la un altul mai mo
dern. și. totodată, să se gindească la 
al treilea. Fără a privi în perspec
tivă. fără a ne gindi ce generație 
nouă trebuie să realizăm în diferite 
ramuri tehnice nu vom putea fi 
competitivi !“.

încă un aspect esențial asupra 
căruia a insistat secretarul general 
al partidului în cuvintarea rostită la 

adunarea generală a oamenilor mun
cii din întreprinderea bucureșteană: 
bătălia pentru o calitate nouă în
seamnă o activitate susținută pen
tru reducerea hotărîtă a consumuri
lor materiale, pentru economii tot 
mai mari de materii prime, energie 
și combustibili. Pe bună dreptate 

s-a arătat, numai așa produsele ro
mânești vor fi competitive, atit din 
punct de vedere tehnic, cit și eco
nomic. pe plan internațional. Nimeni 
nu va plăti metalul, alte materiale 
încorporate in plus intr-un produs 
vîndut pe piața internațională. A- 
ceasta înseamnă. în ultimă instanță, 
a încasa mai puțină valută pe tona 
de metal, a diminua venitul național, 
mijloacele de dezvoltare a tării și 
de creștere a nivelului de trai. Iată 
de ce. problema reducerii consumu
rilor materiale, inclusiv de energie 
și combustibil, este o problemă prac
tică a dezvoltării noastre, a crește

rii eficientei economice, a ridicării 
nivelului de trai al întregului 
popor.

Ne-am referit, desigur, numai la 
cîteva probleme esențiale ale bătă
liei pentru o calitate nouă, pentru 
competitivitate și progres tehnic, 
subliniate de tovarășul Nicolae 
Ceausescu la adunarea generală a 
oamenilor muncii de Ia întreprin
derea „23 August" din Capitală, 
Practic, fiecate colectiv de muncă, 
fie de profil similar, dar și din alte 
ramuri și domenii are multe de în
vățat din recomandările și indica
țiile date cu acest prilej. în vederea 
ridicării calitative a activității sale 
economice, realizării în bune con
diții a planului pe acest an. Esențial 
este ca în această ofensivă înnoitoa
re. de anvergură, la scară națională, 
să ne considerăm fiecare dintre noi 
un participant direct și activ. De 
munca noastră plină de inițiativă și 
răspundere, de spiritul gospodăresc, 
de pasiunea creatoare ale fiecărui 
muncitor și specialist, ale tuturor la 
un loc depind rezultatele muncii, 
realizarea in acest an a unei schim
bări calitative radicale în activita
tea fiecărei unități industriale. 
Munca noastră, tot mai spornică, 
de înaltă calitate și eficientă este 
singurul izvor al ridicării bunăstării 
noastre. Să facem totul, zi de zi. la 
locurile de muncă pentru a da în
tregii noastre activități împlinirile 
calitative superioare stabilite de 
partid, de secretarul său general. în 
interesul înfloririi necontenite a pa
triei. a vieții noastre mereu mai 
prospere.

Suplimentar, însemnate 
cantități de oțel și laminate

Hotărîți să-și îndeplinească exem
plar sarcinile de plan și angajamen
tele asumate in întrecerea socialistă, 
oamenii muncii din industria side
rurgică au realizat de la începutul 
anului și pină acum însemnate spo
ruri de producție. Ei au pus la dis
poziția beneficiarilor, in plus, 8 000 
tone oțel, 3 200 tone laminate finite 
pline, 2 000 tone laminate grele și 
mai mult de 2 900 tone tablă. La baza 
acestor realizări stau măsurile luate 
în vederea optimizării producției, fo
losirii unor tehnologii avansate, ridi
cării indicilor de utilizare a agrega
telor. Rezultate bune în această pri
vință au obținut siderurgiștii de la 
Galați, Hunedoara. Reșița si Oțelu 
Roșu. (Agerpres)

Industria județului Prahova 
în avans la export

Ridicarea nivelului calității produ
selor și diversificarea sortimentelor 
au permis colectivelor industriale' 
prahovgne să înregistreze o creștere 
continua a volumului de mărfuri 
solicitate pe piața externă. In peri
oada parcursă din acest an au fost 
livrate la export înainte de termenele 
contractuale produse a căror valoare 
se ridică la circa 100 milioane lei- 
valută. Rezultate bune au obținut. în 
această privință, unitățile chimice — 
ramură cu pondere în economia jude
țului — ale căror derivate din țiței sînt 
cunoscute si apreciate în peste 50 da 
țări din lume. (Agerpres)
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bătrînetea „tinereții fără
— Nea Rădulescule. dumneata cînd 

Ieși de-adevăratelea la pensie 7
De șapte ani tot aude aceeași în

trebare. Exact de afîtia ani de cind, 
la capătul a trei decenii și jumătate 
de muncă, maistrul principal Albert 
Rădulescu de la turnătoria întreprin
derii de utilaj petrolier din Tîrgo- 
yiște s-a pomenit intrat în vîrsta 
pensionării. întîmplarea aproape a 
coincis cu centenarul uzinei, una 
dintre veteranele industriei româ
nești ; cu prilejul acestui eveniment, 
deși scriptic nu mai figura printre 
cei „activi"; organizatorii n-au uitat 
să-i înscrie numele 
resului aniversar, 
alături de cele 
optsprezece ino
vații și raționali
zări ale sale va- 
lorînd peste 600 000 
lei. Cîteva deco
rații. primite de-a 
puneau și ele mărturie, in graiul lor 
de bronz, despre asprimile și satis
facțiile unei existente pilduitor ono
rate lingă flăcările și prin pulberile 
turnătoriei.

Ce mai urma, ce putea si trebuia 
să mai urmeze 7 Statutul binemeri
tatei tihne. în casa clădită prin tru
da de-o viată ; în căminul cu trei 
fete de măritat : pe peticul de gră
dină și la umbra pomilor din preaj
mă ; răsăditul. plivitul. culesul — 
și-așa trece vara si vine iarna si se 
schimbă calendarul din perete ; intre 
un prieten, un pahar și-o amintire... 
Dar a fost și n-a fost să fie așa. Sta
tutul de pensionar nu i-a priit. La 
scurtă vreme si-a regăsit halatul de 
metalurgist și s-a avîntat din nou in 
vîrtejul de pulberi si flăcări, printre 
cuptoare, repere și lingotiere.

— De ce 7 Ce le răspundeți celor 
care vă întreabă „nea Rădulescule, 
dumneata cînd ieși de-adevăratelea 
la pensie 7“ Chiar sînt curios.

— Ce să le răspund 7 După om și 
împrejurare. Dacă-1 văd mai sensibil 
la interesul general. îi povestesc cum 
m-a invitat la uzină tovarășul direc
tor. la cîteva luni după ce rămăsesem

pe pagina palma-

acasă. „Uite, mi-a zis. noi avem sar
cina să ajutăm noua turnătorie care 
se construiește la Găești. E treabă 
grea si nu vrem să ne facem între
prinderea de ris. De aceea m-am 
gîndit să te trimitem pe dumneata. 
De acord 7“ Eu 
dînsul de cînd a

i uzină, totdeauna 
ca om. puteam 
acum 7...
Găeștii, cînd, asta a fost în ’75, pri
mesc un telefon acasă de la tova
rășul prim de la municipiu : „Cu
noști SARO, întreprinderea de 
strunguri automate 7 Mîndria noas-

1-am sprijinit 
intrat ca stagiar 
mi-a plăcut de 
să nu-1 sprijin 

Dar n-am terminat bine

pe 
in 
el 
și cu

fierbinte al oțelului, al ideilor, al 
răspunderilor, 
locul vechilor 
de muncă. De 
tenacitatea si 
întrevăd dincolo de reperele fișei de 
activitate personală 7 Sint — mi-am 
zis — trebuie să fie și alte motivații 
— ca să folosesc un termen sociolo
gic. Care, de ce natură 7 E un teren 
mai delicat pe care chestionarul so
ciologic, cu metodica sa structurată 
la rece, pe puncte, adesea nu reu
șește să capteze esențialul : căldura, 
culoarea, vibrația psihologică. Am 
ales deci firul mai sinuos, dar mal

în continuare în mij- 
și noilor săi tovarăși 
unde isi trag . seva 
dinamismul care se

decît să zîmbești, dar mie unuia tot 
nu-mi ajunge".

„Mereu îmi amintesc cum m-am an
gajat muncitor la turnătorie. Ceva 
meserie știam eu dinainte. Era acum 
vreo treizeci de ani. Ca probă de exa
men mi-au dat să fac pistoane pen
tru pompele duplex. Vede inginerul 
ce-am lucrat si zice : «Te fac șef de 
echipă». «Eu nu vreau să fiu șef, eu 
vreau să cunosc tot ce-i în turnăto
ria asta. Mai bine dati-mă la cea mai 
slabă echipă și-om vedea noi». Nu 
că mă laud, dar în două luni am 
scos-o cea mai bună. Vezi, mie mi-a 
plăcut, cum se

........

Convorbiri despre meseria de OM
lungul anilor, de- tră. a Tîrgoviștei. Dar e tînără. abia 

se pune pe picioare. De oameni ca 
dumneata e acum mare nevoie, de 
comuniști cu experiență. De acord 7“ 
Mi-am zis că tot nu mi-a plăcut mie 
niciodată să stau cu undita la pes
cuit. Și-așa - am rămas pînă azi la 
SARO.

— Parcă mai era vorba si de in
teresul personal...

— Ă. da. Păi uite ce le spun : eu 
am trei fete de școlit și de măritat 
— asta costă ceva. Mi-a plăcut să le 
știu cu carte, pe picioarele lor. Cea 
mare. Mihaela. e chlmistă. mijlocia, 
Silvia, este economistă, iar Liliana 
este proiectantă. Pe urmă, am și eu 
mîndria mea de tată să le înzestrez 
cu cite ceva. Contează un ban în 
plus, nu 7 Am 2 223 de lei pensie și 
mai primesc cam 2 400 pe lună pen
tru munca mea de-acum.

Toate bune și adevărate, 
de la acele telefoane de 
specială" s-au scurs cîțlva
după cum a trecut ceva vreme de 
cind fetele s-au măritat si au fost 
înzestrate după dorința tatălui, si to
tuși neobositul meșter a tinut să fie 
în continuare prezent la întîlnirea cu 
uzina. în. continuare activ pe fluxul

fărâ „unu.

Numai că 
„invitație 
ani buni.

omenesc al confesiunilor 
doi șl trei".

„Cind să ies la pensie, 
cum se obișnuiește, să-mi 
Iul medical. Mă sucește, mă-nvîrteș- 
te pe toate părțile tovarășa doctor, 
iar eu aștept rezultatul... cum așteap
tă mortul colacul. îmi zice : «Ai să 
iei pensie tot atîția ani citi ai mun
cit pînă acum. Ai fișa limpede». Și 
notează pe colțul hirtiei «revenire 
după cinci ani», ca la ăia care n-au 
nimic. Adevărul e că mă supără pu
țin hernia — știi dumneata cit oțel 
am cărat eu cu brațele 7 Dar în rest, 
mănînc, beau. Tensiunea zice-se 
că e bună".

„Nu știu cum o fi cu alții, dar pen
tru mine primele luni după pensio
nare au fost un chin. Simțeam că stau 
și mă prostesc, mă sclerozez. Noaptea 
visam repere și tehnologii. M-a scos 
din starea asta chemarea la Găești, 
la turnătoria aia nouă. «Cum, măi nea 
Rădulescule. să n-ai ce face la pen
sie 7 !* se miră cite unul și nu mă 
crede, dar mie nu mi-au plăcut nici 
pescuitul, nici vînatul. nici meciul, 
mie munca mi-a plăcut. Ba. să nu 
mint, am o pasiune — grădina. Tund, 
leg, pun o ceapă pe brazdă, n-ai

m-au pus, 
fac contro-

Ocolirea legii sfîrșește
banca acuzaților

zice, să lucrez cu 
omul. Am crescut 
o generație — 
muncitori specia
liști, maiștri, in
gineri, cetecisli. 
Vreo 18—20. Cei 
mai multi au râ- 

i uzină. Mă salută, 
pe unii i-am ure-

Transcriem aici expe
riența de viată a unui om 
— nu fără o anume strin- 
gere de inimă. în cele ce 
urmează se va vedea și 
de ce.

îl cheamă Gh. Voicu și, 
proaspăt transferat in in
teresul serviciului la o 
întreprindere din Capita
lă. isi face formele pen
tru stabilirea domiciliului 
în București. Cei în mă
sură să rezolve cererea 
îndreptățită constată că 
totul e in regulă, in afară 
de îndeplinirea unei pre
vederi legale ce ținea de 
spațiul locativ. Șl i se ex
plică pe îndelete despre 
ce este vorba, cum să pro
cedeze.

într-o asemenea împre
jurare, oricare în locul lui 
Gh. V. ar fi urmat dru
mul cel mai scurt — si 
drept 1 — spre satisface
rea dorinței lui. repetăm, 
întemeiate. Iată insă că-i 
ies in cale, nechemati. 
„sfătuitorii" : „Mergi
dom’le in audiență, ce 
te-mpotmolești de capri
ciile ălor mici 7 Dar să 
ceri și in scris răspunsul, 
să-i ai Ia mină, in caz 
de... în felul acesta for
țezi tu mina". La audien
ță. normal, i se spune 
limpede ce mai trebuie la 
dosarul cu pricina, „păcat 
de timpul pierdut fără 
rost, acționează așa cum 
spune legea, si cererea va 
căpăta aviz favorabil".

Pleacă mofluz — și cu 
răspunsul scris 1 — con
vins că n-are de ales, dar

iată-i din nou Ia „lucru" 
pe sfătuitori, indivizi care 
dețin „cheia universală" a 
tuturor celor știute și ne
știute î_ „E clar ca bună 

«ungi» 
scirțiie. 

Tot așa, 
odată. într-o situație ca 
asta, uite cum..." Și ure
chile omului sint impu- 
iate cu fel de fel de „ex
periențe" imaginate ori 
trăite de alții, auzite de

QUldlV- • nU UI Cil l 
ziua. Trebuia să 
osia, altfel, uite, 
nu se învîrte.

gini, aducînd la cunoștin
ță. totodată, și sentințele 
pronunțate). Dar... Dar, 
de aici și pină la a crede 
că aceasta ar fi singura 
cale „omologată" in rela
țiile dintre oameni e un 
drum mult prea lung. La 
urma urmei. Gh. V. este 
un om în toată firea, iși 
cunoaște drepturile și în
datoririle cetățenești, poa
te judeca și singur ce e 
bine și ce e rău. O expe-
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la persoane „demne de 
încredere", care numai 
așa au scăpat de necaz... 
încît în mintea celui în 
cauză începe să se infi- 

• ripe, că din senin, credin
ța că așa și numai așa 
stau lucrurile. Că 
cale ocolită .— citiți 
cinstită 1 — rezolvi mult» 
mai repede ce te doare 
și-i în dreptul tău.

Nu-i exclus ca unul sau 
altul dintre sfătuitoii să 
fi trecut cu adevărat 
printr-o astfel de expe
riență. Posibil să fi dat 
piept. în realitate. în cine 
știe ce împrejurare, .cu 
indivizi care pretind mită. 
(Despre asemenea speci
mene, ale căror fapte se 
află sub incidența Codu
lui penal, am mai scris 
în coloanele acestei pa-

pe o 
ne

riență nedorită a unuia 
sau altuia nu-1 îndrituia 
citusi de puțin să asculte 
îndemnul perfid, 
nă mincinoasă... 
pe care îl și pune 

, tică. purtindu-și
' dosar. incomplet, pe la 
circa 3 de miliție, unde 
încearcă să-l mituiască pe 
un. maior.

Și acum 7.
Acum urmează să dea 

socoteală in fața legii 
pentru fapta sa, pedepsită 
prin lege. Iată-1 ajuns iii 
instanță, el. un cetățean 
pină mai ieri cinstit, ce 
făcea un demers la. care 
era pe deplin îndreptățit. 
Iată cum s-au răzbunat 
sfaturile suporterilor de 
pe margine, atotștiutorii 
inconștienți, care, prin 
„consultațiile" lor bene-

de sire- 
îndemn 
în prae- 

același

voie, ultracompetente în 
orice domeniu. îmbrobo
desc uneori oameni cin
stiți. aducindu-i, cum se 
vede, chiar și pe banca 
acuzării. încît. în situația 
dată, nu poți să nu-ti pui, 
cu indignare. întrebarea : 
va avea curajul. acum, 
pletora de sfătuitori din 
oficiu să vină in instanță, 

. să arate cdm l-au ademe
nit, pe drumul lăturalnic, 
să demonstreze că acuza
tul nu este decît victima 
unei mentalități strîmbe, 
să-l apere 7 Și ce valoa
re mai poate avea o ase
menea apărare 7

Iată de ce impasul omu
lui asupra căruia am in
sistat demonstrează 'încă 
o dată cît de necesare sîrtt 
fermitatea în comportare, 
existenta demnă, in cinste 
Si dreptate. Sfaturile ma
rilor „experți" și ..combi
natori" in ale vieții. înțe
lepciunea de două parale 
a cutărui ori cutărui „pă
țit" nu pot fi invocate 
drept scuze atunci cind 
se produc vinovății ca a- 
ceea de mai sus. Singura 
voce demnă de a fi as
cultată — si urmată cu 
toată hotărirea — este 
aceea a rațiunii, a cinstei, 
in ultimă instanță a lega
lității. care dă 'dreptul 
fiecăruia să meargă cu 
capul sus in societatea 
noastră, să se bucure din 
plin de drepturile lui de 
cetățean, stăpîn și liber 
în cetate.

mas tot aici tn 
mă respectă, deși __ __ ____ ___
cheat. Ce știau ei atunci ? Copii de 
la tară. îi găseam dormind în hală pe 
ciment, cu fața la foc. Bine. mă. tu 
vrei să rămîi fără plămini 7 Curind, 
să nu-ti vină să crezi, o să iasă și ei 
la pensie, dar lasă băieți buni in 
urma lor".

„Zice fiică-mea. cea mijlocie, care 
locuiește cu mine : «De ce mai mun
cești. tată? Toată ziua-bună ziua — la 
uzină. Nu-ți place acasă ? Rămîi, am 
doi copii. îti crești și dumneata ne
poții, ieși cu ei dimineața la 
bare». «Păi, eu ce-am făcut 
viața 7 N-am crescut copii 7 
crescut pe voi. fetele, si v-am 
cu diplome. Și băieții de la uzină, pe 
citi n-am mai crescut eu ! Acum 
te-ai găsit si tu. cind avem probleme 
cu turnarea pieselor pentru strungu
rile automate 7 Mai așteaptă, ceva 
mai încolo...".

„Acu’ in ianuarie, manifestare mare 
cu Unirea Principatelor, la Casa de 
cultură a sindicatelor — „palatul", 
cum îi zicem ribi. Mă văd si mă salut 
si mă îmbrățișez cu o mulțime de oa
meni. «Tot maț muncești, te ții zdra
văn». Ia să fi stat acasă, te cam uită 
oamenii...".

„Acum cîtiva ani Îmi povestește 
careva că a participat la Ploiești, la 
un concurs «Cine știe ciștigă». Știi — 
zice — ce l-a întrebat pe unul ? Cine 
a fost primul maistru la prima șarjă 
de la turnătoria modernizată a Tirgo- 
viștei 7 Și știi ce-a răspuns 7 Albert 
Radulescu. «Corect ! m-am înveselit 
eu. 25 de puncte !» Dar dacă mă-ntre- 
ba pe minei acolo pe scenă, zău dacă 
mai țineam minte... Cine să mai tină 
minte toate cîte s-au făcut aici în 
anii din urmă 7 Cum am pornit-o de 
la roabe, naturi si butoaie si am ajuns 
azi să exportăm utilaj petrolier in 
toată lumea... sau strungurile de la 
SARO. ultimul cuvînt al tehnicii, la 
care contribui și eu... Mereu te po
menești cu alte repere si tehnologii, 
cu alte cerințe si produse, cauți, te 
frâminti. îți bați capul — si toate 
astea au nu știu cum darul că nu te 
lasă să îmbătrînești...".

Iar eu. ascultîndu-i confesiunile, 
mă întrebam : cine a spus că roman
tismul este exclusiv apanajul tinere
ții 7 Și totuși nu (sau nu numai) des
pre romantism pare a fi vorba în ex
periența țaceăsta pe care o propune 
„bătălia cu vîrsta". Probabil că este 
mai mult. O atitudine în fata vie- 

Iar ca 
am 
in-

plim- 
toată 
V-am 
văzut

formulă de viață, 
confrunt impresiile, 

să-l întîlnesc și pe 
Lucian Mititelu. directorul în-

Ilie TANASACHE

ții. O 
să-mi 
ținut 
ginerul ___ _____ ____
treprinderii SARO.

— Discutînd cu Albert Rădulescu, 
mi-a istorisit cu) o emoție aparte un 
anume moment de viață. Cu un timp 
în urmă, spunea el. i-ati invitat la 
dumneavoastră pe cei cîtiva pensio
nari care au tinut să-și .prelungească 
in uzină virsta activă. Ați discutat, 
v-ați consfâtuit cu „senatorii", ați 
ciocnit un păhărel de cbniac si v-ati 
fotografiat împreună.

— Să știți că n-am atribuit momen
tului o valoare pur sentimentală. La 
debutul de acum cițiva ani al uzinei 
noastre, dar chiar și astăzi, colecti
vul nostru a fost si a rămas foarte 
tînăr. Cind zic tinăr mă refer și sub 
raportul experienței în producție. 
Alături de noi, aici în Tirgoviște. se 
află o adevărată mină de experiență, 
o cunosc foarte bine, m-am format și 
eu acolo, ati înțeles desigur că este 
vorba de întreprinderea de utilaj pe
trolier. trecută de suta de ani. Ne-a 
venit de la început ideea să apelăm 
la o serie de meșteri în putere, cu o 
mare pasiune fată de meserie și de 
creșterea oamenilor, care tocmai ieși
seră sau urmau să iasă de acolo la 
pensie. Fericită idee. Contribuția lor 
in diferitele sectoare ale uzinei — un 
Albert Rădulescu la tratamente, 
„moș" Pintea la -mecanică ușoară,

Prea drăgălașul nostru chilipirgiu, 
care este de loc de prin jurul Ca
pitalei incă din copilărie, susține 
sus și tare că s-a născut în zo
dia porcului. (Autorul a cercetat și 
este în stare să afirme cu prom
ptitudine că există șl 0 astfel de zo
die). Cum dă norocul peste unul 
care traversează o stradă ori chiar 
o șosea națională, cu capul între 
urechi clăpăuge ori ne. așa dă no
rocul peste chilipirgiu. E chestie 
mare ! El îți cumpără un elefant 
la prețul... Nu dă pe el nici cit ai 
.da dumneata pe un miel de Ia
lomița. Mielul de Ialomița anul 
ăsta e cam scump, că nu prea au 
fost fătări, așa că ne cerem scuze 
pentru comparații. El dă pe el cam 
cit ai da dumneata. în sezon mort, 
pe o pisică de Angora obosită.

Lui. chilipirgiului, și numai lui, 
îi apare in cale unul care îi vin
de un Mercedes sau un Opel Re
cord la prețul unei motociclete cu 
ataș. Vine la tine dis-de-diminea- 
ță. te pupă și-ți povestește și tie 
pe ce fel de mașină a pus mina și 
la ce preț. Tu îi explici că așa ceva 
nu se poate, el nu. că se poate și 
face ca el. După citeva săptămîni 
vine la tine din nou cu niște, „sa
lutări din Italia", 
politanul. I-a luat 
cedesul ori Opelul 
unii sînt în stare 
dau trei mii de lei pe o butelie de 
aragaz, chilipirgiul știi cu cit ți-o 
cumpără 7 Sub prețul oficial. Nici 
trei sute de lei nu dă pe ea. O

L-a păcălit na
și banii și Mer-
Record... Dacă 

să dea și chiar

Să facem prezentarea omului 
din fotografie. îl cheamă Con
stantin Suvalcă. Lucrează la a- 
telierul dă sculărie-autoutilare 
al uzinei bucureștene „Vulcan", 
ca tehnician. La cel 63 de ani 
împliniți a lăsat în urmă 46 ani 
de muncă, din care 38 dăruiți 
„Vulcanului". După lege avea 
dreptul să treacă în „rezervă", 
la pensie. După conștiința Iui : 
„Mîinile mele, mintea mea sînt 
încă în stare să născocească 
dispozitive noi, să dea 

producție".
Foto : S. Cristian

Pușcașu Ia mecanică grea. Chiriță 
Iordache la tinichigerie si alții — a 
fost si este extrem de importantă.
j 4- Totuși, ce pot face cîțiva „sena
tori" într-o uzină cu .mii de oameni 7

— De ce judecați strict cantitativ 7 
Veteranii, plasați in loourile-cheie, au 
inaugurat „capul de serie" al multor 
repere si tehnologii la cară alții nu 
se încumetau, au rezolvat probleme 
inedite ce păreau insolubile, au făcut 
„școală" și au insuflat curajul nece
sar novicilor din preajma lor. Chiar 
din punctul de vedere al efortului 
propriu-zis ei nu s-au mulțumit cu 
posturi „onorifice", s-au impus tine
rilor .atît prin măiestria profesională, 
cit si prin simțul de răspundere. Ca 
să nu mai vorbesc de celelalte fațete 
ale prestigiului și autorității lor — 
tactul pedagogic, participarea la viața 
politică si socială a colectivului, 
mergind pipă la tinereasca participare 
la plantări si alte acțiuni de înfru
musețare a cadrului uzinal.

— înțeleg că ați făcut o achiziție 
bună apelînd la resursgje „vîrstei a 
treia".

— Chiar foarte bună. Si pentru noi, 
dar si pentru ei. Mă gindesc la forma 
lor fizică, la moral, la pofta de viață. 
De aceea as parafraza o veche zicere, 
actualizînd-o : „Cine n-are pensionari, 
să si-i cumpere".

Cind astăzi. în toată lumea, se dis
cută cu înfrigurat interes despre căile 
de prelungire a vîrstei active, despre 
noul conținut al „vîrstei a treia", ex
periențele de mai sus. cristalizate 
intr-o semnificativă formulă de viață, 
merită . deplină atentle. Sub unghi 
economic, social, medical, și nu în 
ultimul rînd etico-filozofic. A nu lăsa 
să se Instaleze rugina vîrstei. a-țl 
prelungi tinerețea într-o uzină, intr-o 
muncă de o reală utilitate socială re
prezintă nu numai o opțiune domi
nată de o robustețe lăuntrică, ci și 
rezultanta firească a unui stimulator 
climat moral si social.

Sîntem poporul care a născut una 
dintre cele mai seducătoare proiec
ții narative despre mitul tinereții fără 
bătrinețe. Și o probăm acum cu argu
mente de viată reală.

Victor VANTU

de lei, dacă nu chiarscoate la 282
281.

— Cum 7
— Aici e mult mai simplu. Se 

merge pe proverbul : deșteptul pro
mite și prostul trage nădejde. Deș
teptul ia banii și chilipirgiul trage 
nădejdea. într-o românească mai 
clară, ar veni cam așa: chilipir-

Și nimeni nu se simte singur
Urmărește in fiecare 

început 
drumul 
șerpuit 
deanu. 
sedează amintirea ci- 
torva cuvinte dintr-o 
melodie care și-a făcut 
veacul pe aici : „Cind 
mă simt singur pe 
lume / Cade muntele 
pe mine...". Isi face 
atunci de lucru cu re
gistrele de „recoman
date", „colete" sau 
„mandate". Iese apoi 
din nou să scruteze 
drumul muntelui prin 
ploaia deasă. De fie
care dată așteaptă 
vești importante. Cind 
ARO-ul poștei de la 
Tirgu-Jiu se ivește 
printre tancuri, oco
lind barajul ce se înal
ță in calea Cernei, iși 
pune grăbită cizmele 
de cauciuc, iși stringe 
cocul sub casca de 
protecție.

Elisabeta Sandu, sau 
„tovarășa Vetuța", cum 
ii spun constructorii, 
nu străpunge munți 
spre a deschide noi 
albii riurilor repezi. 
Nu ridică nici baraje 
să facă mări pe sub 
cetini. A venit pe șan
tierul 
din 
odată cu primele deta
șamente de construc
tori. Ca „personal au
xiliar". A venit îm
preună cu soțul el. 
Emil Sandu, muncitor, 
aici, la marele complex 
hidrotehnic si energe
tic Cerna-Motru-Tis- 
mana. E poștăriță. Și 
primește zilnic vesti 
importante, avind ca 
destinatari ( oamenii 
șantierului. ‘Să zicem, 
familia minerului Ion 
Miron, cu opt copii. 
După cum a mărturi
sit-o chiar minerul in 
cauză, dintr-o aseme
nea scrisoare a aflat 
că doi dintre copiii săi, 
cei mari, au reușit la 
„profesionala" din Bra-

de amiază 
ce coboară 

muntele Go- 
Alteori, o ob-

Lunca Largă, 
munții Cernci,

șov. (In școala gimna
zială a coloniei mun
citorești din munții 
Cernei sint peste 100 
de copii). Sau. de 
pildă, veștile primite 
de învățătoarea Ana 
Giorgiulescu de la cla
sa a IV-a a școlii co
loniei. Aceasta este 
studentă la secția fără 
frecvență. De curind 
i-au fost trimise cursu
rile așteptate. Sau 
proaspătul artificier 
Barbu Staicu. Acesta 
s-a bucurat mult cînd 
a primit o recomanda
tă de la familie. I se 
aduceau la cunoștință 
numai lucruri bune. Ca 
să nu rămină dator, a 
expediat și el un 
mandat cu sumă spo
rită, după prima retri
buție de artificier ca
lificat. (Aici, in munți, 
au fost calificați peste 
300 de oameni).

Scrisori din toate 
colțurile tării vin pe 
șantier. Pentru împăr
țirea unora dintre ele 
trebuie să te pregă
tești sufletește. Nu-i 
greu de ghicit, de pil
dă, ce cuprinde o 
veste de la materni
tate. Sudtrul Nicolae 
Spiridon a citit in gura 
mare telegrama ce-i 
era adresată : „Băiat. 
George. Mama si fiul 
sănătoși". (Aici s-au 
născut peste 200 de 
copii de șantieriști). 
Alte misive, după cum 
ne-o spun destinatarii, 
cuprind doar citeva 
cuvinte : „Vă invităm 
la nuntă". Ultimii „ex
peditori" din această 
categorie : Dumitru
Negroiu (mecanic) — 
„Mitu" — și Elena 
Leuștean (contabilă). 
(Dar la cite nunti cd-n 
basme n-au jucat șan- 
tieriștii!). Uneori, scri
sorile sint urmate de 
telegrame, precum a- 
ceea adresată fostu
lui mecanic 
Cheta : „Te

călduros. Succes în 
noua ta activitate de 
student. Te așteptăm 
ca economist".

Viața este insă viață. 
Iar veștile... Asa a fost • 
și cu scrisoarea aceea, 
ce fusese adresată mi
nerului D. B.. șeful 
brigăzii, care a stră
puns muntele Scări
șoara, dinspre Cerna. 
Pe plicul „retur", o 
inscripție cu creion 
violet: „Decedat". Ini
ma. Sau telegrama de 
la spitalul din Drobe- 
ta-Turnu Severin, care 
anunța un necaz al in
ginerului C. I., ce fă
cuse deja înconjurul 
șantierului. Cum să 
duci asemenea vești ? 
Dar cum să nu le duci?

Cu tolba plină, „to
varășa Vetuța" cutre
ieră in fiecare după- 
amiază colonia munci
torească Balmezu din 
inima munților. Opreș
te autobasculante 
cărăușesc kilometri 
tregi prin viroage, 
locurile de muncă 
constructorilor.

Cine-ar putea să a- 
flrme că ceilalți poș
tași sau poștărițe din 
oricare localitate a ță
rii nu sint părtași la 
bucuriile sau necazu
rile aduse in tolbă ? 
Aici insă, pe șantie
rele din munți, aceas
tă participare, cu re
zonanțe de adincă so
lidaritate umană, ca
pătă valori pregnante.

...Deseori „tovarășa 
Vetuța" scrutează dru
mul ce coboară șer
puind muntele Godea- 
nu. Și se pregătește 
sufletește pentru săr
bătorirea bucuriilor pe 
care este gata să le 
împartă — scintei de 
emoționantă omenie. 
In felul acesta, nimeni 
nu se simte singur 
aici, unde oamenii 
străpung munți și a- 
duc mări sub cetini I

ce 
in

ia 
ale

Gheorghe 
felicităm Laurențiu DUȚA.

Un navetist în minus, 
un specialist în

— Si care era pozi
ția satului fată de na
vetistul Dumitru 
țescu ?

— Vorbind în 
meni ce-mi sint 
cum apropiați ca pro
fesie, as spune că, in 
asemenea cazuri, satul 
adoptă aceeași poziție 
ca a corpului uman 
fată de o prefă nereu
șită : de respingere. E 
greu să lucrezi cu oa
menii cind nu te știu 
al lor, cind nu trăiești 
zi si noapte alături de 
ei. Nici nu te mai as
cultă de la o vreme, 
indiferent de calități 
profesionale, funcție 
ș.a.m.d.

întreținem acest dia
log cu medicul veteri
nar Dumitru Hințescu 
in timp ce parcurgem 
împreună una din 
principalele străzi ale 
comunei botosănene 
Virfu Cimpului. La 
fiecare pas, oamenii il 
salutau cu vădit res
pect.

— Vedeți, a ținut să 
se explice interlocuto
rul, aproape cu aceiași 
oameni mă intilneam 
Si in urmă cg patru 
ani. Ca să nu zic cinci, 
sau chiar șase ani, că 
poate incă nu mă cu
noșteau bine pe atunci. 
Și drept să vă spun, 
nu prea mă vedeam 
nevoit să răspund la 
multe saluturi. Mă o- 
coleau pur si simplu. 
Căci cu cit mă cunoș
teau mai îndeaproape, 
cu atit mi se părea că 
scad in ochii lor. Deși, 
la drept vorbind, 
mi se pare că i 
seam mai puțin 
acum.

Hin-
ter- 

oare-

. nu 
mun- 
decit

Medicul veterinar ce 
mi-a prilejuit rinduri- 
le de față s-a născut 
și a crescut in Boto
șani. Aici și-a absolvit 
liceul, aici ii locuiesc 
și azi părinții, 
aici gindea că 
cui și el după 
virea facultății. _ , 
străduit in acest scop, 
situindu-se 
fruntașii 
Dar de ciți 
terinari are nevoie un 
oraș ? Gindul că va 
putea face naveta i-a 

■ venit tn fața listei 
locurilor libere supuse 
spre repartiție. La 
urma urmei, comuna 
aleasă — și-a zis el — 
nici nu se află la prea 
mare distanță de oraș. 
Ceva peste 20 de kilo
metri. Așa că. timp de 
cîțiva ani, a trăit „a- 
dinc și chinuitor", cum 
singur o mărturisește, 
toate consecințele na
vetei. Pînă intr-o zi, 
cind...

— ...mă 
de citeva 
Soția, de _______ _
din Botoșani, urma să 
facă naveta, ca inginer 
zootehnist, intr-o altă 
comună. Numai acest 
gind imi provoca nopți 
albe. Dar a venit ziua 
aceea cind un îngriji
tor mai vîrstnic și mai 
prietenos a ținut să 
răminem singuri intr-o 
discuție in patru ochi. 
„Știți cum vi se zice 
pe la noi ? — m-a în
trebat el. «Tovarășul 
uite-l nu e»“. Vasăzică, 
asta insemna In ochii 
lor 
de

Si tot 
va lo- 
absol- 
S-a și
printre 

promoției, 
medici ve-

căsătorisem 
săptămini. 
asemenea.

condiția mea 
specialist-navetist. 

N-am mai stat o clipă

plus 
pe ginduri. 
hotărirea să 
lez definitiv________
îmi este cu adevărat 
locul.

...Au trecut de atunci 
aproape doi ani și ju
mătate. El, Dumitru 
Hințescu, este acum 
medicul veterinar al 
comunei și al coopera
tivei agricole din lo
calitate. Ea, inginerul 
zootehnist Geta Hin
țescu. este șefa fermei 
zootehnice a aceleiași 
cooperative. Uneori lu
crează cot la cot. alte
ori in ture diferite. 
Oricum, le rămine su
ficient timp liber „și 
pentru o carte, și pen
tru televizor, și pen
tru un spectacol la 
Botoșani, Dorohoi sau 
Suceava și mai ales 
pentru creșterea co
piilor. Ferma e doar 
la doi pași de casă (un 
apartament cu 3 came
re) ce ni s-a pus la 
dispoziție".

Cei mai mulți din
tre sătenii din Virfu 
Cimpului au uitat de 
mult porecla „tovară
șul uite-l nu e". Alții 
insă ne-au răspuns 
simplu : „Asta a fost 
odată ca niciodată... 
Acum, de multe ori ne 
zicem intre noi că fa
milia Hințescu parcă 
ar fi de baștină din 
comuna noastră".

Un navetist in mi
nus, un specialist in 
plus. De fapt. doi. Doi 
oameni care au înțe
les să-și onoreze cu a- 
devărat menirea. Prin
tre și pentru oameni.

Am luat 
mă insta- 
acolo unde

Silvestri AILENEI

re de 3,80 lei de
este găsit. Cine poate să-i vîndă 
lui un elefant La prețul unui miel 
blind de Ialomița, ori chiar al unei 
pisici de Angora ? Ori un Merce
des la prețul unei motociclete cu 
gilci. adică cu ataș 7 Cine altcine
va decît escrocul 7

— Cum este găsit de escroci 7

Ce știm și ce nu știm despre

escroci șicătre

Desen de Sandu VIORELCHILIPIRGII
giul rămîne fără butelie in conti
nuare. Să nu-1 pupi 7

— Ba da !
— Chilipirgiul, să fiu iertat, dar 

uneori este și puțin netot Dacă 
vine la el unul cu un clopot de 
biserică și i-1 oferă la un preț mai 
mic. îti cumpără și clopot de bi
serică. Ce poate să facă el cu clo
potul. naiba-1 știe. îti cumpără, 
dacă se înțelege la preț, și o pa
sarelă peste o cale ferată și un 
pod metalic sau de lemn. Chilipir 
să fie 1 El. chilipirgiul, rămîne de 
foarte multe ori cu buza umflată 
pentru că este căutat cu o lumina-

; — Simplu ! Escrocul dă sfoară-n 
tară că este gata să pună la dis
poziția chilipirgiului un chilipir de 
zile mari și chilipirgiul scoate ime
diat capul.

— Săracul !
— El. chilipirgiul, mai nimerește 

bietul de el și pe la răcoare.
— Cum așa 7
— La această întrebare trebuie să 

ne odihnim puțin și să ne mai în
trebăm o dată de ce să nimerească 
tocmai el acolo 7 Pentru că. la 
urma-urmei. nu e nici hoț. nu e 
nici... E chilipirgiu și nimic mai 
mult. Ei bine ! Acest chilipirgiu este

pînă la urmă pasibil de pedeapsă, 
este, vă rog să mă credeți, pen
tru că hoțul mărturisește cui i-a 
„vîndut" cu 280 de lei butelia fu
rată. cu cit si cui a vîndut clopo
tul de la cutare biserică : și cu toa-, 
te că are linia vieții lungă și a 
norocului îngroșată, chilipirgiul pă
timește și el ca un borfaș de rînd.

CE NU ȘTIM DESPRE CHILI
PIRGII. Nu știm dacă sînt stîngaci, 
dacă înțeapă gogoșarii cînd îi pun 
la 
in

murat. nu știm dacă dau și ei 
gropi cu lanterna aprinsă.

Nicuță T AN ASE
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ADUNĂRI GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII 
DIN INDUSTRIE SI AGRICULTURĂ

(Urmare din pag. I)

agricultură — neindeplinirea planu
lui la unele culturi și in zootehnie.

Avind un pronunțat caracter de 
lucru, adunările generale au elabo
rat și adoptat programe de măsuri 
menite să contribuie la îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor stabilite pen
tru anul 1979, la recuperarea, acolo 
unde există, a restanțelor din anul 
trecut. Astfel, colectivele de muncă 
s-au angajat să acționeze cu toată 
fermitatea pentru ridicarea nivelului 
tehnic și calitativ al producției — 
cerință primordială de care depinde 
progresul mai accelerat al industriei 
noastre, al întregii economii. O aten
ție deosebită se va acorda, de ase
menea, în acest an creșterii produc
tivității muncii prin introducerea 
tehnicii și tehnologiilor avansate, fo
losirea cu indici superiori a capaci
tăților de producție, mărirea gra
dului d'e mecanizare și automatizare, 
organizarea pe baze științifice a pro
ducției și a muhcii, folosirea rațio
nală a forței de muncă și a timpului 
de lucru, ridicarea continuă a cali
ficării și specializării muncitorilor, 
crearea de condiții pentru extinderea 
lucrului la mai multe mașini.

în același timp, a fost evidențiată 
necesitatea Intensificării eforturilor 
în vederea creșterii eficienței econo
mice — obiectiv fundamental al pla- 
n- pe acest an și pe întreg cin- 
c. iii.

în acest sens, oamenii muncii s-au 
angajat să întreprindă acțiuni ener
gice pentru gospodărirea rațională 
și valorificarea superioară a tuturor 
materiilor prime șl a materialelor, 
pentru reducerea substanțială a

consumurilor materiale, de combus
tibili și energie, pentru aplicarea in 
producție a cuceririlor științei și 
tehnicii.

Participanții la dezbateri au sub
liniat necesitatea de a se pune în 
valoare, cu mai multă hotărîre, a- 
vantajele noulții mecanism econo
mic. ale autoconducerâi și autoges- 
tiunii muncitorești, care asi.guiră 
creșterea răspunderii fiecărui colec
tiv in soluționarea problemelor com
plexe ale dezvoltării economice. în
tărirea răspunderii pentru realizarea 
unei producții de înaltă calitate și 
tehnicitate, cu cheltuieli minime, cu 
o eficientă economică ridicată.

Referindu-se la munca desfășurată 
de consiliile oamenilor muncii, vor
bitorii au arătat că aceste organe 
de conducere colectivă trebuie să-și 
îndeplinească cu toată ' răspunderea 
rolul ce le revine în organizarea și 
desfășurarea în condiții cît maj bune 
a activității economico-sociale. în 
îmbunătățirea condițiilor de muncă 
și viață ale tuturor celor ce muncesc. 
Cei care au luat cuvîntul au relevat 
că organele de conducere colectivă, 
sub conducerea organelor și organi
zațiilor de partid, trebuie să desfă
șoare o intensă muncă politico-edu- 
cativă in vederea ridicării conștiin
ței polttice. a spiritului de răspun
dere al fiecărui om al muncii. în
tăririi disciplinei în cadrul fiecărui 
colectiv, a mobilizării tuturor celor 
ce muncesc la înfăptuirea exem
plară a marilor sarcini prevăzute 
pentru acest an, pentru întregul 
cincinal.

în unitățile agricole a fost subli
niată însemnătatea deosebită a mă
surilor stabilite la recenta plenară

a C.C. al P.C.R. privind îmbunătățirea 
conducerii și planificării unitare a 
agriculturii, crearea consiliilor unice 
agroindustriale de stat și cooperatis
te și creșterea producției agricole, 
în cuvîntul lor, participanții au 
subliniat că prin aplicarea acestor 
măsuri se creează condiții pentru 
folosirea rațională a fondului fun
ciar, a mijloacelor tehnice și mate
rialelor din dotare, a forței de mun
că, pentrp creșterea producției ve
getale și animale, pentru trecerea 
la o calitate nouă în agricultură, 
ramură de bază a economiei națio
nale.

Adunările oamenilor muncii au 
aprobat planul pe 1979 și bugetul de 
venituri și cheltuieli ale unităților, 
angajamentele de depășire a planu
lui la producția netă și fizică, la cei
lalți indicatori. Totodată, au fost a- 
probate contractele oolective de 
muncă, planuil de venituri și chel
tuieli pentru fondul destinat acțiu
nilor sociale și au fost desemnați 
fruntașii în întrecerea socialistă pe 
anul 1978. Adunările au ales, de 
asemenea, comitetele sindicale și 
comisiile de cenzori.

Participanții au dat glas hotărârii 
colectivelor de muncă pe care le re
prezintă de a întimpina cele două 
mari evenimente ale aoestui an — 
Congresul al XII-lea al Partidului 
Comunist Român și cea de-a 
XXXV-a aniversare a eliberării pa
triei — cu noi și importante reali
zări în toate domeniile de activitate, 
de a-și aduce o contribuție sporită 
la înfăptuirea programului partidu
lui de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

VEȘTI DIN ȚARĂ
Producție fizică peste

Colectivele de oameni ai 
muncii din industria județului 
Satu Mare au livrat economiei na
ționale in acest an importante can
tități de produse peste plan. Prin
tre acestea se numără 97 tone de 
utilaj pentru industria chimică, 
agregate de balastieră, țesături, 
confecții și produse din sticlă. 
(Octav Grumeza).

Pantru mineri.în comuna 
Saru Dornei s-a dat recent în folo
sință primul bloc cu 40 de aparta
mente destinat lucrătorilor exploa
tării miniere Călimani. Construc
torii lucrează la alte trei blocuri 
de locuințe însumînd 120 aparta
mente, care vor fi puse Ia dispo
ziția minerilor și vor începe în 
eurînd ridicarea unui modern com
plex comercial. (Gh. Parascan).

Construcții universitare. 
La Cluj-Napoca s-au dat în folo
sință un ansamblu de clădiri pen
tru Facultatea de mecanică a 
institutului politehnic din locali
tate, amplasat în noua zonă indus
trială. precum și cămine pentru 
2 000 de studențl. în eurînd vor 
începe, în imediata apropiere a 
fabricii de produse electronice, 
aflată în construcție, lucrările la

complexul Facultății de electro
tehnică și la noile clădiri ale fa
cultăților de construcții și de me
canică. în realizarea acestor obiec
tive. cadrele didactice și studenții 
conlucrează strips cu trustul ju
dețean de construcții. (Alexandru 
Mureșan).

Economii de metal. Co_ 
lectivul întreprinderii mecanice 
de reparat material rulant din Paș
cani a obținut însemnate economii 
de metal la fabricarea aparatelor 
de cuplare la tampoane și a va
goanelor. Numai la construcția 
vagonului-basculant s-a obținut o 
economie de trei tone metal, iar 
vagonul-platformă cu 60 de tone 
încărcătură a fost introdus re
cent în producția de serie cu un 
consum specific de metal mai mic 
cu 1,3 tone față de proiectul ini
țial. Colectivul întreprinderii s-a 
angajat să economisească in acest 
an 70 tone de metal. (Manole 
Corcaci).

Un nou loc de agrement 
Cu sprijinul cetățenilor, edilii ora
șului Cîmpulung au început în 
preajma cabanei Voina de sub poa
lele Iezerului amenajarea unui 
stadion, prevăzut cu pistă de atle
tism, sală de gimnastică și saună. 
Tot aici va fi montat și un tele-

scaun. Totodată se lucrează pen
tru amenajarea unui patinoar și a 
unui ștrand în parcul „Olga Ban- 
cic“ din localitatea Cîmpulung. (Gh. 
Cîrstea).

Trierea automată a va*
goanelor. Stația de cale ferată
Oradea-Est este una din unitățile
de profil dotate cu instalație de 
centralizare electrodinamică. în
eurînd ea va fi înzestrată cu o mo
dernă instalație de triere a vagoa
nelor. Complet automatizată, insta
lația va permite reducerea cu 50 la 
sută, în condiții de deplină sigu
ranță a circulației, a duratei tria
jului. (Alexandru Peti).

Absolvenții în uzină. 
Constructorii de mașini de la între
prinderea mecanică Cugir au pri
mit in rindurile lor peste 400 tineri 
absolvenți ai grupului școlar pro
fesional al întreprinderii. Noua pro
moție' de muncitori s-a îritîlnit la 
început de drum cu fruntași și ve
terani ai acestei mari întreprinderi 
într-un dialog fructuos despre 
muncă și răspundere, progres teh
nic și perfecționare profesională. 
(Ștefan Dinică).

Întîlnire la C.C. al P.C.R.
în continuarea vizitei pe care a 

făcut-o în tara noastră, delegația 
Partidului Socialist Progresist din 
Liban, condusă de Walid Joumblatt, 
președintele partidului, a avut o în
tîlnire cu tovarășii Virgil Cazacu, 
Iosif Uglar. membri ai Comitetului 
Politic Executiv, secretari ai C.C. al 
P.C.R.. și Constantin Vasiliu. adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.. în 
cursul căreia s-a făcut un schimb de 
informații privind activitatea si preo

cupările actuale ale celor două 
partide.

Membrii delegației P.S.P. din Liban 
au vizitat, de asemenea, obiective 
economice si social-culturale.

★
Vineri dimineața, Walid Joumblatt, 

președintele P.S.P. din Liban, a pă
răsit Capitala. La plecare, oaspetele 
a fost salutat de tovarășii Virgil 
Cazacu si Iosif Uglar. de activiști de 
partid.

Cocteil oferit de ambasadorul R. P. Chineze
Ambasadorul Republicii Populare 

Chineze la București, Chen Shuliang, 
a oferit, vineri seara, un cocteil cu 
prilejul începerii misiunii în țara 
noastră.

Au participat tovarășii Paul Nicu- 
lescu, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., vice- 
prim-ministru al guvernului, mi
nistrul finanțelor, Aneta Spornic, vi
cepreședinte al Marii Adunări Na

ționale, Eugen Jebeleanu, vicepre
ședinte al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, Suzana 
Gâdea și Traian Dudaș, miniștri, ac
tiviști de partid, reprezentanți ai 
conducerii unor ministere și institu
ții centrale și ai unor organizații 
obștești, alte persoane oficiale.

Au luat parte șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați la București, 
membri ai corpului diplomatic.

Depunerea unor coroane de flori cu prilejul 
aniversării eroicelor lupte muncitorești din 1933
Cu prilejul' împlinirii a 46 de ani 

de la eroicele lupte ale ceferiștilor, 
petroliștilor și altor categorii de mun
citori; in Capitală, la placa comemo
rativă și la busturile lui Ilie Pinti- 
lie și Vasile Roaită din incinta în
treprinderilor „Grivița roșie", precum 
și la placa comemorativă din fața 
Ministerului Transporturilor și Tele
comunicațiilor. reprezentanți ai mi
nisterului și uniunii pe ramură a

sindicatelor, ai întreprinderilor de 
material rulant și de utilaj chimie 
„Grivița roșie", regionalei de căi fe
rate București, complexului de cale 
ferată București — Grivița și Cen
tralei de construcții căi ferate au 
depus, vineri dimineața, coroane de 
flori în semn de omaghl adus celor 
căzuți în marile bătălii muncitorești 
din anul 1933.

(Agerpres)

inem a
• Valsul absolvenților : CEN
TRAL — 15; 17.30; 20.
O Excursie ciudată : TIMPURI
NOI — 15; 17,30; 20.
• Prefectul de fier : SCALA — 
15; 17.30; 20.
• Șeriful din Tennessee : PALA
TUL SPORTURILOR ȘI CULTURII
— 18.15, LUCEAFĂRUL — 15;
17,30; 20, FESTIVAL — 15; 17,45; 
20.15. •
• Nea Mărin miliardar ; PATRIA
— 15; 17; 19, 21. BUCUREȘTI — 
14.30; 16,30; 18,30; 20,30. GLORIA
— 14.30; 16.30; 18,30; 20,30, FLA
MURA — 14.30; 16.30; 18.30; 20,30.
• Explozie în Marea Egee : VIC
TORIA — 15; 17,30; 20.
• Lanțul amintirilor : CAPITOL
— 14.30;- 17,30; 20,13, FLACARA — 
14.30: 17.30; 20,30.
• Fablio magicianul •— 15; 16,30, 
Umbrele strămoșilor uitați — 18; 
20 : DOINA.
• Poliția este învinsă : FERO
VIAR— 15; 17; 19; 20,45, MELO
DIA — 15: 17; 19; 20,45, MODERN
— 15: 17: 19; 20,45.
• Drumuri în cumpănă î BU- 
ZEȘTI — 15: 17,30; 20, POPULAR
— 15; 17,30: 20.
O Detectiv particular : EXCEL
SIOR — 15; 17,30; 20, AURORA - 
15; 17.30; 20, TOMIS — 15; 17,30;
20,
A Conspirația tăcerii î GRIVIȚA
— 15; 17,30; 20, BUCEGI — 15;
17,30; 20.
• Vlad Țepeș : CINEMA STUDIO
— 10; 13; 16; 19, DACIA — 14,30; 
17,30; 20.15, FLOREASCA — 14.30; 
17.30: 20,15.
O Orașul — fantomă î DRUMUL 
SĂRII — 15; 17,30; 20.
• Clovnii — 11,45, Mizerabilii 
(ambele serii) — 14, Suspiciune
— 18,30, Rebecca — 20,30 : CINE
MATECA.
• Totul pentru fotbal : LIRA — 
15; 17,30; 20, MIORIȚA — 15; 17,45; 
20.
a Cînd alături e un bărbat : 
FERENTARI — 15; 17.30; 20.
• Compania a 7-a sub clar de 
lună : GIULEȘTI — 15; 17,30; 20, 
VOLGA — 15; 17,30; 20.
• Avocata : PACEA — 15; 17,30;
20.
A Aurul lui Mackenna î COTRO- 
CEN1 — 15,30; 19.
• Vreau să vă văd ; VIITORUL
— 15; 17.30; 20.

• Front în spatele frontului : 
MUNCA — 16,30; 19.
• Acțiunea „Arsenal* : COSMOS 
— 15; 17,30; 20.
• E timpul să trăim, e timpul să 
iubim : ARTA — 15; 17.
• Din nou împreună ; PROGRE
SUL — 15; 17.30: 20.

teatre
• Teatrul Național (sala mică) : 
Gaițele — 15, însemnările unui 
necunoscut — 20, (sala Atelier) : 
Fata din Andros — 15,30, Trei pe 
o bancă — 19.
• Filarmonica ,,George Enescu* 
(sala mică a Palatului) : „După 
amiezile muzicale ale tineretului*. 
Radu Ungureanu — vioară, Mi- 
haela Lacea — pian. Anca Varto- 
lomei — violoncel, Adrian Vaci- 
lache — pian — 18.
O Opera Română : Boema — 19.
• Teatrul de operetă : Oklahoma
— 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Schitu Mâgureanu): 
O scrisoare pierdută — 19,30, (sala 
Grădina Icoanei) : Tineri căsăto
riți caută cameră — 19,30.
• Teatrul Mic : Pluralul englezesc
— 15, Nebuna din Chaillot — 
19,30.
• Teatrul de comedie : Cercul de 
cretă caucazian — 19.
• Teatrul „Nottara* (sala Maghe- 
ru) : Mizantropul — 19,30, (sala 
Studio) : Carambol — 19.
• Teatrul Giulești (sala Giuleștl): 
Noaptea păcălelilor — 19.30, (sala 
Majestic) : O familie îndoliată —

« 19.30.
• Teatrul evreiesc de stat : Cin- 
tați cu mine un cintec — 18,30.
O Teatrul satiric-muzical „C. Tă-~ 
nașe" (sala Savoy) : Revista în 
luna de miere — 19.30, (sala Vic
toria) : Nevestele vesele din Boe
ma — 10.30.
• Teatrul ,,Ion Vasilescu" ; Po
veste de iubire — 19,30.
• Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română" : Cunună de frumuseți
— 19,30. (la Sala Palatului) : Bun 
venit la Rapsodia ! — 19,30.
• Teatrul ,,Iop Creangă" : „134-1* 
(o istorie cu Harap Alb) — 10, Cine 
se teme de crocodil ? — 17.
• Teatrul „Țăndărică" : Fata ba
bei și fata moșneagului — 17.
• Circul București : Bravo circul!
— 16; 19.30.
A Studioul de teatru I.A.T.C. : 
Cine aiurează, nu oftează — 19,30.

*

Din viața partidelor 

comuniste si muncitorești 
3 2

PARTIDELE COMUNISTE DIN ȚĂRILE NORDICE;

„Continuarea destinderii reclamă 
realizarea de pași concreți 

pe calea dezarmării"
La Stockholm a avut loc recent o reuniune a reprezentanților parti

delor comuniste din țările nordice ale Europei consacrată problemelor 
dezarmării și crizei economice a lumii occidentale. Publicăm extrase 
din documentul conferinței :

Cronica
în cadrul relațiilor de colaborare 

existente intre Consiliul Național al 
Frontului Unității Socialiste din Re
publica Socialistă România si Prezi
diul Național al Frontului Popular 
Patriotic din Republica Populară 
Ungară, vineri a fost deschisă in 
Capitală, la Casa de cultură a Insti
tutului român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, expoziția docu
mentară de fotografii cu tema „Ac
tivitatea de protecție a mediului în
conjurător din Republica Populară 
Ungară".

zilei
La vernisaj au rostit alocuțiuni 

Matei Nicolau. secretar al Consiliu
lui național pentru protecția mediu
lui înconjurător din țara noastră, șl 
Rajnai Sandor, ambasadorul Repu
blicii Populare Ungare la București.

Au fost de față Tamara Dobrin, 
vicepreședinte al Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socialiste, 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, I.R.R.C.S., oameni de 
știință și cultură.

(Agerpres)

A apărut: „REVISTA
Din cuprins :
Cuvintarea tovarășului Nicolae 

Ceaușescu la adunarea generală a 
oamenilor muncii de la întreprinde
rea „23 August", o pasionantă ple
doarie pentru înnoire in gindire și 
acțiune; Priorități în activitatea de 
investiții. Recuperarea restanțelor și 
punerea în funcțiune a tuturor obiec
tivelor planificate ; Producția de căr
bune la nivelul cerințelor energetice 
ale țării; Importante mutații calita
tive in activitatea stațiunilor pentru 
mecanizarea agriculturii ; Cerințe în 
pregătirea și utilizarea forței de 
muncă în agricultură; Mecanismul 
economico-financiar : funcționalitate- 
eficiență. Exigențe ale perfecționării

ECONOMICĂ” nr. 7/1979
sistemului de indicatori la nivelul 
unității economice ; Un instrument 
eficient pentru perfecționarea muncii 
in domeniul investițiilor. Transpune
rea rapidă în viață a deciziilor adu
nărilor generale ; Potențialul uman 
— factor al efeșterii economice ; 
Școll-curente-economiști. Repere ale 
criticii „capitalismului dependent" in 
gindirea economică din America La- 

. tină (I) ; în sprijinul candidaților la 
examenul de admitere în învățămîn- 
tul economic-superior. Prețul și ren
tabilitatea ; Rațiunile și semnifica
țiile unul cod internațional de con
duită pentru transferul de tehnologie; 
1979 — Anul internațional al copilu
lui. Condiția copilului în lumea con
temporană.

„Progresele cucerite îp ultimii ani 
in lupta pentru asigurarea păcii și 
creșterea colaborării si înțelegerii 
între popoare sînt amenințate de spo
rirea permanentă a cursei înarmări
lor. Imperialismul periclitează pacea 
lumii și încearcă să stăvilească lupta 
de eliberare a popoarelor. înarmarea 
continuă în toate regiunile.

Chiar si în Nord. N.A.T.O. își spo
rește activitatea militară. Au fost con
struite noi arme de nimicire in masă, 
dar si armele obișnuite au devenit tot 
mai eficace și distrugătoare. Prin 
aceasta. Europa și lumea întreagă sînt 
puse in fata unei alegeri hotărâtoare. 
Continuarea destinderii reclamă rea
lizarea de pași concreți pe calea 
dezarmării. Dacă cursa înarmărilor 
nu va fi stopată există amenințarea 
unui război nuclear cu riscul de a 
duce la pieirea întregii umanități.

Obligațiile asumate de guverne in 
Actul final de la Helsinki al Confe
rinței pentru securitate și cooperare 
în Europa oonstituie un bun punct de 
plecare pentru adoptarea de măsuri 
hotărite si eficace în vederea opririi 
cursei înarmărilor. Negocierile in 
curs cu privire la limitări ale armelor 
strategice (S.A.L.T. 2) trebuie să 
ajungă rapid la rezultate și prin 
aceasta să netezească calea pentru 
progrese și în alte negocieri care vi
zează limitarea și reducerea înar
mărilor.

Țările socialiste, se arată in con
tinuare în document, statele nealinia
te si partidele comuniste europene 
participante la Conferința de la 
Berlin au prezentat o serie de pro
puneri constructive pentru oprirea 
cursei înarmărilor. Țările nordice, fie
care in parte si împreună, ar putea 
să joace un roi important in oprirea

cursei înarmărilor. Președintele Fin
landei, Urho Kekkonen, a repetat re
cent propunerea sa referitoare la o 
zonă fără arme nucleare în Nord și 
a propus ca puterile posesoare de 
arme nucleare să garanteze că arma 
nucleară nu va fi folosită împotriva 
acestei regiuni. în ceea ce o privește, 
Uniunea Sovietică s-a declarat gata 
să acorde o asemenea garanție. Țările 
nordice ar trebui să înceapă nego
cieri cu puterile posesoare de arme 
nucleare pentru crearea unei aseme
nea zone fără arme nucleare, cu ga
ranții'. O asemenea înțelegere va fi 
de natură să slujească în mod exclu
siv cauzei destinderii.

Pacea si destinderea trebuie asigu
rate și oamenilor să li se garanteze, 
astfel, dreptul de a-și alege liber vii
torul. Toate măsurile pentru crearea 
încrederii între țări au sprijinul nos
tru. Aici se înscriu contactele sporite 
între popoare pe toate planurile pen
tru adincirea cunoașterii reciproce. 
Aceasta constituie o verigă importan
tă în eforturile de a întimpina încer
cările de reînviere a războiului rece.

Comuniștii din Nord consideră că 
o colaborare între partidele comu
niste. socialiste și social-democrate 
are o mare însemnătate in lupta po
poarelor pentru destindere și dezar
mare. Noi salutăm o asemenea cola
borare. Forțele care fac speculații 
despre un al treilea război mondial, 
se subliniază în încheierea documen
tului. trebuie contracarate de o mișca
re populară de masă în lumea întrea
gă, care să poată împiedica o ase
menea tragedie pentru întreaga uma
nitate. Partidele comuniste din Nord 
își vor aduce contribuția, cu toată 
forța, la această mișcare".

„VOIX OUVRIERE",

în apărarea „oceanului verde"
LOTO

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 16 FEBRUARIE 1979
Extragerea I : 40 50 60 74 89 76 5 8 52. 
Extragerea a Il-a: 55 15 22 69 73 65 18 72 25.

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

Sportivi români în întreceri internaționale
• Pe pista de la Konigssee (R. F. 

Germania) se desfășoară astăzi și 
miine campionatul mondial de bob 
rezervat echipajelor de două per
soane.

La actuala ediție a competiției. 
România va fi reprezentată de trei 
echipaje : Paul Neagu Ion Dumi- 
nicel, Constantin Iancu — Dorel 
Cristudor și Dragoș Panaitescu — 
Gheorghe Lixandru.
• Jucătoarea noastră Virginia Ru- 

zici s-a calificat in sferturile de fi
nală 1116 turneului international fe
minin de tenis de la Los Angeles. în 
„optimi", Virginia Ruzici a intilnit-o 
pe tenismana americană Terry Holla
day. pe, care a învins-o în două se
turi, cu 6—1, 7—5.

Alte rezultate : Greer Stevens — 
Kay McDaniel 6—1, 6—3 ; Wendy 
Turnbull — Kathy May 2—6, 6—3, 
7—5.

• în orașul polonez Gniezno au 
început întrecerile unui turneu in

ternațional de box, la care participă 
92 de tineri pugiliști din Bulgaria, 
Cehoslovacia, Franța, R. D. Germană, 
Iugoslavia, R. P. Mongolă, România, 
U.R.S.S. și Polonia.

în gala inaugurală, la categoria 
mijlocie mică, jasile Gîrgavu l-a în
vins prin abandon, in prima repriză, 
pe polonezul Leszek Kuzmiarek.

Tot prin abandon au ciștigat Flo
rian Țîrcomnicu (categoria șemi- 
ușoară) și Mihai Niculescu (categoria 
ușoară) meciurile susținute cu boxe
rii polonezi Sylvester Dudak și. res
pectiv. Zdislaw Tojewski.

• în turneul internațional de șah 
de la Sao Paulo (Brazilia), după cinci 
runde conduce Ulf Andersson cu 4 
puncte, urmat de Viktor Korcinoi și 
Liubomir Liubojevici — 3.5 puncte 
fiecare. Marele maestru român Flo
rin Gheorghiu se află pe locul 4. cu 
3 puncte și o partidă întreruptă. în 
poziție superioară, la Alexandre 
Segal.

Sub genericul „Daciadei"

„Cupa 16 Februarie"
Sub genericul competiției națio

nale sportive „Daciada". în aceste 
zile. în municipiile Galați, Brăila și 
Tecuci se desfășoară întreceri pen
tru „Cupa 16 Februarie" la șah, tenis 
de masă, popice și atletism, la care 
participă peste 5 000 de oameni ai 
muncii de vîrste si profesii diferite.

Astfel, „Clubul tineretului" și Sala 
polivalentă din Brăila găzduiesc con
cursuri de șah și tenis de masă, iar 
la arena „Laminorul" se dispută 
competiția de popice. Peste 2 000 de 
tineri și tinere din întreprinderile si 
instituțiile gălătene și tecucene par
ticipă. de asemenea, la întreceri de 
atletism, șah și tenis de masă.

în fiecare an dispar pe glob circa 
16 milioane hectare de pădure, res
pectiv o suprafață de patru ori mai 
mare decit cea a Elveției, cele mai 
ample defrișări fiind semnalate in 
țările în curs de dezvoltare din zona 
tropicală. Drama „defrișărilor" din 
Asia, de pildă, a fost relevată nu de 
mult de către Edouard Saouma. di
rector general al Organizației mon
diale pentru alimentație și agricul
tură (F.A.O.). Inundațiile catastro
fale abătute anul trecut asupra unor 
imense zone de pe acest continent 
sînt datorate in mare parte despădu
ririlor unor întinse suprafețe de te
ren.

Expansiunea demografică și indus
trializarea au dus la sporirea fără 
precedent a cererii de produse fo
restiere. F.A.O. prevede că în cursul 
următorilor 15 ani consumul de lemn 
rotund va crește cu 75 la sută, ajun- 
gînd la 4 miliarde metri cubi. înce- 
pind din 1960. în comerțul cu lemn 
cifra de afaceri a sporit de cinci ori. 
ridieîndu-se astăzi la circa 40 miliar
de dolari pe an. Dar țărilor sărace le 
revine o parte infimă din beneficiile 
realizate din vînzarea lemnului. A- 
proape 80 la sută din lemnul tropical 
părăsește țările producătoare în sta
re neprelucrată. Pe de altă parte, in 
mod paradoxal, țările care dețin ju
mătate din pădurile lumii sînt obliga
te să imporțe cea mai mare parte din 
lemnul de care au nevoie.

Din cauza prețului prea ridicat al 
combustibilului fosil, o mare parte 
din populația țărilor sărace utilizează 
în momentul de față în gospodării 
mai mult material lemnos. Astfel, 
consumul de lemn pentru încălzit 
se ridică la 1,3 miliarde metri cubi 
în țările din lumea a treia. în urmă
toarele două decenii, cererea va spori 
cu 75 la sută, ceea ce va duce la în
gustarea si mai mare a zonelor fo
restiere. în unele din aceste zone. în 
special de pe continentul african, 
penuria de lemn pentru încălzit este 
atît de gravă, incit guvernele vor 
trebui să acorde prioritate absolută 
rezolvării acestei probleme. Țăranii 
săraci, care reprezintă majoritatea 
populației din țările lumii a treia, 
sint adesea obligați să parcurgă mari 
distante pentru a găsi lemnul de care 
au nevoie, sau sint constrinși să con
sacre o parte importantă din venitul 
lor ca să-și procure acest lemn.

în timp ce în unele regiuni resur
sele forestiere sînt supraexploatate 
sau sint exploatate în mod anarhic, 
în altele ele sînt prea puțin valorifi
cate. F.A.O. apreciază că țările în 
curs de dezvoltare posesoare de pă
duri ar trebui să aibă posibilitatea 
să aloce în următoarele două decenii 
aproape 3 miliarde dolari pentru ă 
gospodări în mod rațional această 
avuție, în cadrul unei politici științi
fice de dezvoltare rurală.

ÎN
O Vineri. în prima zi a campio

natelor naționale de schi care au loc 
la Poiana Brașov, s-a disputat proba 
de slalom special. La masculin a 
terminat învingător Gh. Vulpe (Te
lefericul Brașov) cu 1’57”49/100. iar 
la feminin titlul de campioană a re
venit Danielei Urcop (Dinamo Bra
șov), care a realizat timpul de 
2T5”45/100.

Astăzi întrecerile programează 
proba de slalom uriaș, iar duminică 
se va desfășura proba de coborîre.
• La Inzell (R. F. Germania) în

cep astăzi întrecerile campionatului 
mondial de patinaj viteză rezervat 
sprinterilor, la care și-au anunțat 
participarea 64 de sportivi și spor
tive.

Printre favoriții concursului mas
culin se numără campionul lumii la 
poliatlon. Eric Heiden (S.U.A.), ca
nadianul Gaetan Boucher, suedezul 
Johan Granath, norvegianul Frode

CÎTEVA RÎNDURI
Roenning și recordmanul sovietic 
Evgheni Kulikov.

La feminin. în disputa pentru me
dalii. prima sansă o au patinatoarele 
sovietice Ludmila Sadcikova. Tatiana 
Averina. Sylvia Burka (Canada) și 
Beth Heiden (S.U.A.).
• în optimile de finală ale tur

neului international de tenis de la 
Palm Springs (California), jucătorul 
american Jimmy Connors l-a elimi
nat cu 6—0. 6—4 pe campatriotul său 
Victor Amaya, iar Brian Gottfried 
(S.U.A.) a dispus c,u 4—6, 6—3, 6—2 
de Jose Higueras (Spania).

Alte rezultate : Solomon (S.U.A.) — 
Stockton (S.U.A.) 6—2, 6-^ ; Dibley 
(Australia) — Saviano (S.U.A.) 6—4, 
6—3 ; Teltscher (S.U.A.) — Lutz 
(S.U.A.) 6—2. 7—6; Tanner (S.U.A.) — 
Gene Mayer (S.U.A.) 4—6, 6—4, 6—3; 
Fibak (Polonia) — Martin (S.U.A.) 
6—1, 7—6 ; Okker (Olanda) — Man- 
son (S.U.A.) 6—4, 5—7, 6—4.

• Echipa de fotbal a Poloniei și-a 
început turneul în Tunisia e'voluind 
la Sousse in compania selecționatei 
secunde a țării-gazdă. Fotbaliștii po
lonezi au terminat învingători cu sco
rul de 4—1 (3—0), autorii golurilor 
fiind Boniek (min. 8 și min. 27) și 
Sybisz (min. 25 și min. 52). Punctul 
formației tunisiene a fost Înscris, in 
minutul 49. de Bayari.

• într-una din partidele derbi ale 
turnpului final al „Cupei campionilor 
europeni" la baschet masculin, echipa 
Real Madrid a întrecut pe teren pro
priu. cu scorul de 95—89 (53—52), 
formația Bosnia Sarajevo.

La Tel Aviv, echipa locală Maccabi 
a ciștigat cu scorul de 93—51 (45—26) 
în fata formației Olympiakos Pireu.

După sase etape, în clasament con
duc Real Madrid. Varese și Maccabi 
Tel Aviv — cu cîte 10 puncte, ur
mate de Bosnia Sarajevo — 9 puncte. 
Juventud Badalona — 8 puncte și 
Olympiakos Pireu — 7 puncte.

tv
PROGRAMUL 1

12,30 Telex
12.35 Curs de limbă spaniolă
12,55 Curs de limbă franceză
13.15 Concert de prînz : La cererea te

lespectatorilor : Concertul de Anul 
nou de la Viena

14.15 Corespondenții județeni transmit...
14.35 Cîntece populare cu : Irina Lo- 

ghirî, Angela Buciu și Alexandru 
Havriliuc

15,05 Un fapt văzut de aproape
15,25 Agenda culturală

15.55 Clubul tineretului
16,50 Săptămîna politică internă șl In

ternațională
17,05 Turneul celor 5 națiuni la rugbl î> 

Irlanda — Anglia. Transmisiune 
de la Dublin

18,35 Antologia filmului pentru copii șl 
tineret. Anii de aur ai comediei

19.30 Telejurnal
20,00 Consiliile unice agroindustriale 

preiau „din mers" lucrările din 
campanie

20,10 Teleenciclopedia
20,40 Film serial : „Mînuitorii de bani*. 

Episodul 4
21.30 De la o glumă la alta. Meridiane 

umoristice
22,00 Telejurnal • Sport
22,15 O melodie dintr-o mie

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 18, 

19 șl 20 februarie. In țară : Vreme 
rece, mai ales in nordul șl estul țării. 
Cer temporar noros. Vor cădea ninsori 
locale în cea mal mare parte a țării. 
Vînt moderat, cu intensificări în sudul

țării șl la munte, unde va spulbera 
local zăpada. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 12 și minus 
2 grade, local mai coborîte, iar maxi
mele între minus 8 și plus 2 grade. La 
munte va ninge viscolit. în București 1 
Vreme rece, mai ales la începutul in
tervalului. Cer mal mult noros. Nin
soare temporară. Vînt cu intensificări 
la începutul intervalului, cînd va spul
bera zăpada.

• TRAMVAIELE ÎSI 
FAC REAPARIȚIA LA 
NEW YORK. .Ultimul tram
vai a dispărut de pe străzile 
New York-ului încă in 1941. ca 
urmare a planurilor de siste
matizare urbanistică și a circu
lației. Iată însă că scumpirea 
prețului petrolului a determinat 
edilii marii metropole să studie
ze posibilitatea unei reveniri a- 
supra acestei hotăriri. Experien
ța a arătat că tramvaiele, pe lin-, 
gă economisirea prețioasei ben
zine. reprezintă mijlocul de 
transport in comun cel mai ief
tin. cel mai rapid (in afara me
troului. bineînțeles) și. în ace
lași timp, cel mai puțin polu
ant. fiind indiscutabil superior 
din toate aceste puncte de ve
dere autobuzelor. S-a calculat 

că o călătorie cu tramvaiul de-a 
curmezișul Manhattanului. de 
la Hudson pină la East River, 
durează numai 15 minute, îrf 
timp ce cu autobuzul — cel pu
țin dublu. Pe de altă parte, cos
tul întreținerii este cu 41 la 
sută mai redus. în cazul în care 
se va adopta o hotărâre defini
tivă in acest sens, în decurs de 
patru ani locul actualelor auto
buze va fi luat in cea mai mare 
parte de tramvaie. într-o versiu
ne îmbunătățită, firește.

O „SPERANȚA DE 
VIAȚA" PE GLOB, știați 
că media de viată cea mai ri
dicată din lutne o înregistrează 
islandezii ? în Islanda, bărbații 
trăiesc în medie 73 de ani. iar 
femeile — 79. Anuarul statistic 
al O.N.U., recent apărut, mențio

nează, de Rsemenea, că popu
lația continentului european, a 
Japoniei și Americii de Nord poa
te sconta pe o medie de vîrstă de 
70 de ani la bărbați și, respectiv, 
75 de ani la femei. Există însă 
nenumărate țări ale lumii, prin
tre care majoritatea statelor a- 
fricane. unde speranța de via
tă este in medie sub 50 de ani. 
într-un număr de 21 de țări ale 
globului media de viată se află 
sub limita de 20 de ani — con
secință tragică a subdezvoltării 
și condițiilor mizere de trai din 
aceste zone ale lumiî.

• DISPARE INCÂ 
UN VESTIGIU AL TRE
CUTULUI NAZIST. Po
trivit unei hotăriri a municipa

lității orașului MUnchen. beră
ria de unde Hitler a pornit pri
ma sa încercare — neizbutită — 
de a acapara puterea urmează 
să fie demolată. După cum se 
știe, la 8 noiembrie 1923. in 
timpul unei adunări organizate 
în localul berăriei „Buerger- 
brău", printr-ițn foc de pistol, 
Hitler a dat semnalul unui puci 
care a eșuat lamentabil, iar 
conducătorii săi. inclusiv viito
rul fuhrer. au fost arestați și a- 
runcati în închisoare. Hitler 
avea să-și realizeze planurile 
de a pune mina pe putere abia 
10 ani mai tîrziu, în împrejură
rile cunoscute. Odată cu demo
larea berăriei, care și-a câștigat 

o tristă celebritate, dispare încă 
un vestigiu al trecutului nazist.

• O.Z.N.-URILE IN 
DISCUȚIA CAMEREI 
LORZILOR. în timp ce 
Anglia are de făcut față unui 
șir de acțiuni revendicative 
care riscă să afecteze serios ac
tivitatea economică a tării, in 
Camera Lorzilor, organism a- 
desea criticat pentru lipsa de 
contingență cu realitățile, a avut 
loc o dezbatere pe tema..... far
furiilor zburătoare". Unul din
tre participanții la dezbateri, 
lordul Clancarty, a propus, nici 
mal mult, nici mai puțin, înfi

ințarea in cadrul Camerei Lor
zilor a unui grup de studiu a- 
supra O.Z.N.-urilor, argumen
tând că multi dintre onorabilii 
„peer“-i cred în îngeri, fără a 
fi văzut vreunul ; „atunci de ce 
să nu credem și în O.Z.N.-uri?“, 
a spus el. Purtătorul de cuvînt 
al guvernului a respins propu
nerea. arătînd că nu există nici 
o dovadă în sprijinul unor 
incursiuni ale extraterestrilor 
în spațiul planetei noastre.

• PREMIERĂ MEDI
CALĂ. Echipa de medici con
dusă de prof. Eduard Vanțian, 
dș la Institutul de chirurgie 
clinică și experimentală din 
Moscova, a operat cu succes de 
o tumoare la' intestin un bol
nav în vîrstă de 96 de ani — 
relatează agenția T.A.S.S. Inter

venția chirurgicală, care con
stituie o premieră în analele 
medicinei, a avut loc cu patru 
luni în urmă. într-o „cameră 
barometrică". sub o presiune de 
două atmosfere. După opinia 
prof. Vanțian. utilizarea „came
relor baromeitrice". în care se 
folosește oxigen sub o presiune 
ridicată, deschide noi perspec
tive. în special în tratarea ar
surilor și intoxicațiilor și în 
chirurgia afecțiunilor corona
riene.

• ECONOMISIREA 
AERULUI CALD. u” con- 
structor francez propune un in
genios mijloc de economisire a 
energiei prin valorificarea ae
rului cald. Aceasta se realizea
ză cu ajutorul unui aparat 
montat deasupra acoperișului 

uzinelor si care trimite înapoi 
în interiorul halelor de lucru 
aerul cald degajat datorită sis
temului de încălzire centrală. 
Un ventilator, prevăzut cu un 
sistem de comtrol termostatic 
intră automat in funcțiune la o 
anumită temperatură prestabi
lită.

• MUZEUL „TATRA". 
Anul trecut, peste 140 000 de 
iubitori ai automobilismului din 
37 de țări ale lumii au vizitat 
muzeul organizat de întreprin
derea „Tatra" in orașul 
•Koprșivnițe. în muzeu — care 
își propune să înfățișeze istoria 
industriei auto din Cehoslovacia 
— sint expuse 64 de automobile 
și 70 de motoare. Cel mai intere
sant exponat este un automobil 
produs de întreprindere în 
primul an al acestui secol.
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încheierea reuniunii ministeriale a „Grupului celor 77"

Un bogat program de acțiune 
in consens cu cerințele făuririi 

noii ordini economice internaționale
DAR ES SALAAM 16. — Trimisul Agerpres transmite : Vineri seara, 

la Centrul de conferințe internaționale din localitatea tanzaniană 
Arusha, s-au încheiat lucrările celei de-a IV-a reuniuni ministeriale 
a „Grupului celor 77“, desfășurate cu participarea a aproape 90 de țări 
in curs de dezvoltare, reprezentind 70 la sută din populația lumii.

România, țară socialistă și in curs de dezvoltare, membră a „Gru
pului celor 77", a fost reprezentată de o delegație condusă de Dumitru 
Bejan, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior fi 
Cooperării Economice Internaționale.

In ultima sa plenară, reuniunea a 
adoptat documentul final „Programul 
de la Arusha", care cuprinde o de
clarație a miniștrilor „Grupului celor 
77“ privind situația actuală din rela
țiile economice și comerciale inter
naționale ; programul de acțiune al 
grupului, lnsumînd pozițiile comune 
față de problemele înscrise pe ordi
nea de zi a celei de-a cincea confe- 
rinte a Națiunilor Unite pentru Co
merț și Dezvoltare — U.N.C.T.A.D, V, 
ce se va întruni la Manila (Filipine),- 
în luna mai a.c. ; .„primul plan de 
acțiune pe termen mediu privind 
prioritățile globale ale cooperării e- 
conomice între țările în curs de dez
voltare" și unele măsuri de ordin or
ganizatoric.

Dezbaterile și documentele reu
niunii pun cu pregnantă în evidență 
faptul că preocuparea centrală a 
participanților a fost, pe de o parte, 
definirea unei strategii comune, care 
să reflecte interesele fundamentale 
ale țărilor în curs de dezvoltare și să 
contribuie la întărirea forței lor de 
negociere cu țările dezvoltate pentru 
transformarea actualelor structuri 
inechitabile din economia mondială, 
iar pe de altă parte, impulsionarea 
cooperării multilaterale între țările 
în curs de dezvoltare ca factor de 
prim ordin pentru realizarea de 
transformări social-economice in a- 
ceste țări.

„Programul de acțiune" precizează 
poziția „Grupului celor 77“ față de 
fiecare din temele de pe agenda 
U.N.C.T.A.D. V și care se referă la 
diferitele aspecte privind comerțul cu 
materiile prime de bază și cu pro
dusele manufacturate și semimanu- 
facturate, transferul de tehnologie 
către țările în curs de dezvoltare, re
lațiile monetare și financiare inter
naționale, transporturile maritime 
etc. Definirea unui pian pe termen 
mediu privind prioritățile cooperării 
economice între țările în curs de dez
voltare constituie o altă componentă 
majoră a acestei strategii, un cadru 
adecvat pentru transpunerea ei în 
practică.

In spiritul politicii internaționale 
constructive a țării noastre, delegația

României la reuniunea de Ia Arusha, 
în strînsă colaborare cu grupul la- 
tino-american din care face parte, a 
desfășurat o activitate susținută, for- 
mulînd sugestii și propuneri valo
roase, care au contribuit la îmbogă
țirea documentelor elaborate. La pro
punerea delegației române, declarația 
ministerială subliniază că „cursa în
armărilor și consecințele economice 
și sociale dăunătoare ale acesteia 
constituie o manifestare incompati
bilă cu instaurarea noii ordini eco
nomice internaționale", că sînt ur
gent necesare măsuri în direcția dez
armării, iar „resursele eliberate prin 
aplicarea acestor măsuri ar trebui să 
fie utilizate pentru promovarea bună
stării tuturor popoarelor și amelio
rarea condițiilor economice ale țărilor 
în curs de dezvoltare". în același spi
rit, documentele de la Arusha sub
liniază necesitatea adoptării de mă
suri efective pentru eliminarea ob
stacolelor și abolirea practicilor pro- 
tecționiste din calea comerțului in
ternațional și a creșterii rolului 
U.N.C.T.A.D. in această privință. Do
cumentele reflectă, de asemenea, 
tezele susținute intens de România 
privind necesitatea statornicirii ra
porturilor dintre țările în curs de 
dezvoltare pe baze de largă perspec
tivă, prin promovarea de acorduri și 
contracte pe termen lung în diferite 
domenii, care să stimuleze extinderea 
prelucrării materiilor prime în țările 
in curs de dezvoltare. Totodată, se 
afirmă necesitatea de a se asigura 
reciprocitatea intereselor atît ale țări
lor importatoare, cit și a celor expor
tatoare de materii prime și de a se 
promova cooperarea in producție dintre ele.

în problemele organizatorice, re
uniunea a hotărît, între altele, să se 
constituie o comisie specială, com
pusă din 21 de membri, cîte 7 din 
partea fiecărui subgrup regional al 
celor 77. care să studieze în ce mă
sură este sau nu de dorit crearea 
unui „mecanism de' sprijin tehnic" al 
„Grupului celor 77“ în vederea ne
gocierilor sale cu statele dezvoltate 
asupra programului de edificare a 
noii ordini economice internaționale.

„ Brain -drain" — și agravarea 
decalajelor economice

• 305 000 de cadre cu înalta calificare racolate în 15 ani din 
țările în curs de dezvoltare • 1,8 miliarde dolari economisiți 

într-un singur an pe seama țărilor sărace
„In ultimii 15 ani, ță

rile in curs de dezvol
tare au pierdut o parte 
importantă din resurse
le lor umane prin -«brain- 
drain»- (furtul creiere- 
lor) in favoarea statelor 
industrializate". Aceasta 
este concluzia unui stu
diu elaborat de Confe
rința Națiunilor Unite 
pentru Comerț și Dez
voltare (U.N.C.T.A.D.).

In date concrete, si
tuația se prezintă ast
fel : 305 000 cadre cu 
înaltă calificare din ță
rile în curs de dezvolta
re au fost atrase, in pe
rioada anilor 1961—1976, 
în Marea Britanie, Ca
nada și S.U.A. In aceas
tă cifră sînt incluși pes
te 60 000 de medici, mai 
mult de 100 000 de oa
meni de știință și ingi

neri și 123 000 tehnicieni. 
S-a calculat că. in anii 
1971/1972, in Anglia, de 
pildă, 40 la sută din me
dicii care au inceput să 
profeseze proveneau din 
țările in curs de dez
voltare — care au su
portat cheltuielile pen
tru formarea lor profe
sională.

Comisia pentru aface
rile externe a Camerei 
Reprezentanților consi
deră că „datorită stabi
lirii in S.U.A. a unor 
oameni de știință, teh
nicieni și medici din 
țările in curs de dezvol
tare, in anul financiar 
1971—1972 statul ameri
can a economisit aproa
pe 1,8 miliarde dolari 
din fondurile ce ar fi 
trebuit să le aloce pen
tru învățămint și educa
ție".

Racolarea . cadrelor 
duce pentru o țară ca 
India la pierderea a 25 
la sută din absolvenții 
Politehnicii și a 30 la 
sută din medicii tineri. 
In Filipine, statul pier
de o cincime din me
dicii formați- in țară, în 
Sri Lanka — 35 la sută 
din economiști. 20 la
sută din medici și 18
la sută din ingineri.

Autorii studiului a-
mintit se întreabă : 
„Cum poate fi lichidată 
sărăcia și mizeria atît 
timp cit persistă raco
larea specialiștilor de 
care țările in curs .de 
dezvoltare duc o lipsă 
cronică ? Brain-drain- 
ul constituie, fără în
doială, unul din factorii 
care alimentează dez
voltarea inegală a eco
nomiei mondiale". .

Evoluția crizei guvernamentale din Italia
Declarația tovarășului Enrico Berlinguer

ROMA 16 (Agerpres). — După în- 
tilnirea cu premierul desemnat. Giu
lio Andreotti. în cadrul încercării 
acestuia de formare a unui nou gu
vern al Italiei, secretarul general al 
Partidului Comunist Italian. Enrico 
Berlinguer, a declarat presei : „în 
opinia noastră, propunerile premie
rului desemnat nu sînt suficienta 
pentru a permite formarea unui gu
vern care să garanteze dezvoltarea 
eficientă și sigură a politicii de soli
daritate democratică. Noi considerăm 
propunerile politice și programatice 
complet insuficiente, în special na 
cele referitoare la lupta împotriva 
terorismului și la politica economi
că". De asemenea, partidul demo-

Ciocniri armate 
în capitala Ciadului

N’DJAMENA 16 (Agerpres). — 
Președintele Ciadului. Felix Malloum, 
și forțele armate fidele lui s-au re
tras. pe un aliniament din apropierea 
aeroportului internațional al capi
talei. După încetarea temporară a 
focului, joi seara, forțele care-1 spri
jină pe premierul Hissen Habre au 
atacat din nou aeroportul provocind 
stricăciuni turnului de control și 
avionului prezidențial — relatează 
agenția Franoe Presse.

După patru zile de lupte crîncene, 
subliniază agenția Reuter, forțele 
care-1 sprijină pe Habre, folosind 
baraje de mortiere grele și rachete, 
au obținut controlul, părții de nord 
a capitalei țării. Agenția France 
Presse anunță că există numeroase 
victime în rîndul locuitorilor din car
tierele dens populate. Agenția Reuter 
precizează că numărul morților și ră- 
niților s-ar ridica la 500.

Pe de altă parte, agenția France 
Presse. citind surse informate, arată 
că delegația sudaneză .trimisă de 
președintele Gaafar El Nimeiri ur
mează să sosească la N’Djamena pen
tru a încerca să concilieze poziția 
președintelui Ciadului cu cea a pri
mului ministru al acestei țări. Dele
gația este condusă de Izzeldin Ha
mid. ministru de stat, care a partici
pat la realizarea acordurilor de la 
Khartum ce ’ au dus la adoptarea 
Cartei fundamentale, un fel de con
stituție provizorie a Ciadului, avînd 
drept scop ajungerea la reconcilierea 
națională.

Încheierea convorbirilor 
mexicano-americane

CIUDAD DE MEXICO 16 (Ager
pres). — Președintele S.U.A., Jimmy 
Carter, și-a încheiat vineri vizita 
oficială în Mexic. După cum infor
mează agenția United Press Interna
tional. ultima rundă de convorbiri 
oficiale dintre șeful executivului 
american și președintele Jose Lopez 
Portillo a fost consacrată problemei 
livrărilor de petrol și gaze mexicane 
in Statele Unite. într-o alocuțiune 
rostită în fața membrilor parlamen
tului mexican, președintele Carter a 
admis că între cele două țări persis
tă probleme dificile in domeniile 
energiei, migrației forței de muncă 
și comerțului. în toate aceste ches
tiuni o soluție este dificilă — a spus 
președintele, care a adăugat că „vor 
fi necesare eforturi îndelungate pen
tru depășirea deosebirilor de vederi 
și găsirea unui > teren comun".

Președintele Carter, adaugă agen
ția Reuter, a reafirmat angajamen
tul S.U.A. față de instituirea unor 
relații bilaterale bazate pe coopera
re deplină. înțelegere și respect re
ciproc. relevînd • că a venit în Mexic 
pentru a asculta și a înțelege mai 
bine punctele de vedere ale acestei 
țări. Relațiile noastre — a mențio
nat el — au avut uneori de suferit 
din cauza unor greșeli sau chiar din 
cauza unui abuz de putere. Pre
ședintele a adăugat că S.U.A. res
pectă dreptul Mexicului de a pro
duce și folosi petrolul după cum con
sideră potrivit.

crat-creștin continuă să nu accepte 
egalitatea efectivă dintre partidele 
vechii majorități parlamentare care 
l-au susținut la guvern și își men
ține. îndeosebi, prejudecata împo
triva intrării unor reprezentanți co
muniști în guvern, atitudine califica
tă de P.C.I. drept „anticomunistă și 
discriminatorie".

Secretarul general al P.C.I. a ce
rut ca, în cazul în care democrat- 
creștinii îșl mențin refuzul lor de a 
accepta intrarea comuniștilor în gu
vern, să fie desemnată o personali
tate din afara P.D-C. pentru formarea 
unui guvern de coaliție. Dacă demo- 
crat-creștinii nu vor participa la un 
astfel de guvern, ei vor trebui să-și 
găsească loc în opoziție, unde a fost 
pînă acum partidul comunist. în timp 
ce un alt guvern format de alte parti
de va înfăptui un program național 
de unitate și solidaritate, a spus 
Enrico Berlinguer. Aceasta — a ară
tat el — este singura posibilitate de 
evitare a dizolvării parlamentului și 
organizării de alegeri legislative anti
cipate, pe care nici P.C.I. nu le do
rește.

Simpozion Internațional

despre

„Consecințele sociale 

ale dezarmării**
MOSCOVA 16 — Corespondentul 

Agerpres, M. Corut. transmite : La 
Moscova s-a desfășurat, timp de 
două zile, simpozionul internațional 
cu tema „Oamenii muncii din Euro
pa și consecințele sociale ale dezar
mării în etapa actuală", la care au 
luat parte reprezentanți ai sindica
telor și ai diferitelor organizații ob
ștești din 15 țări. Din țara noastră a 
fost prezentă o delegație a Consiliu
lui Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România,” condusă 
de Lidia Orădean, președinta Comi
tetului Uniunii sindicatelor din uni
tățile sanitare.

în intervenția prezentată în cadrul 
reuniunii de delegația română s-a 
subliniat că țara noastră se pronunță 
în mod consecvent pentru înfăptui
rea unor măsuri concrete de dezar
mare, în primul rind pentru dezar
mare nucleară, poziție sprijinită pe 
deplin de întregul popor.

agențiile de presă
In Vederea normalizării 

relațiilor între Sudan și 
Etiopia* Prezenta președintelui 
Republicii Sierra Leone. Siaka Ste
vens. la Freetown au început con
vorbirile dintre președintele Sudanu
lui. Gaafar El Nimeiri. și președin
tele Consiliului Militar Administra
tiv Provizoriu al Etiopiei, Mengistu 
Haile Mariam, consacrate normaliză
rii relațiilor dintre cele două țări. 
La convorbiri particip,ă. de asemenea, 
membrii Comitetului ad-hoc al Orga
nizației Unității Africane.

Autoritățile filipineze au 
preluat controlul asupra ba
zelor americane.In KiIipine au 
avut loc. vineri, ceremonii la baze
le americane „Clark" și „Subic Bay“ 
în cadrul cărora a fost arborat dra
pelul de stat filipinez, șimbolizind 
preluarea controlului asupra acestor 
baze de către autoritățile filipineze. 
Președintele Ferdinand Marcos, care 
a asistat la una din aceste ceremo
nii. a anunțat, cu acest prilej, nu
mirea generalului Romeo Espino, 
președintele Comitetului șefilor de 
stat major filipinez. în calitatea de 
comandant al tuturor instalațiilor mi
litare americane de pe teritoriul Fi- 
lipinelor.

Sesiunea Comitetului 
mixt de colahorare industrială, teh
nică și comercială între organizații 
economice bulgare și grupul Fiat 
a luat sfirșit la Sofia. Documentele 
semnate prevăd dezvoltarea si adin- 
cirea colaborării bilaterale în sfera 
construcției de mașini de transport, 
industriei chimice și în alte domenii.

întîlnire Assad—Arafat. 
Președintele Siriei, Hafez Al-Assad, a 
avut la Damasc o întrevedere cu 
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei. Au fost, discu
tate ultimele evoluții ale situației din 
lumea arabă. în special aspecte legate 
de problema palestiniană si eveni
mentele din sudul Libanului, infor
mează agenția Q.N.A.

La alegerile legislative 
din Bangladesh, programate 
pentru 18 februarie, cele 300 de locuri 
din parlamentul tării vor fi disputate 
de peste 2 OOu de candidați, reprezen
tând 28 de partide politice. Sint in
vitați la urne 38 637 600 alegători, din
tre care peste 18 400 000 sint femei.

Președintele Uniunii scriitori
lor, George Macovescu, a efec
tuat o vizită in Ungaria, unde a 
discutat cu președintele Uniunii 
scriitorilor din această țară, 
Imre Dobozy, posibilitățile de 
dezvoltare a relațiilor dintre 
cele două uniuni, menite să 
contribuie la întărirea priete
niei dintre poporul român și 
poporul ungar. George Maco
vescu a fost primit de Gyorgy 
Aczel, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.S.U., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri.

La Biblioteca română din 
Roma a avut loc joi prezenta
rea romanului „Chira Chiralina" 
al lui Panait I strati apărut in 
traducere italiană la Editura 
Feltrinelli. Cu același prilej, a 
fost prezentat filmul „Dunăre, 
lungul drum fără pulbere" al re
gizorului Sergio Tau, coproduc
ție româno-italiană.

Credit acordat Ungariei. 
Reprezentanții Băncii naționale un
gare si'ai unui grup de bănci occi
dentale au semnat la Londra un 
acord privind acordarea unui credit 
de 300 milioane dolari Ungariei, 
anunță agenția M.T.I. Creditul, 
adaugă agenția, va fi folosit pentru 
finanțarea de investiții chemate să 
contribuie la perfectionarea structu
rii economiei naționale ungare.

0 declarație a directoru
lui general al F.A.0. oirecto- 
rul general al Organizației Națiu
nilor Unite pentru Alimentație șl 
Agricultură (F.A.O.), Edouard Saou- 
ma, și-a exprimat îngrijorarea în 
legătură cu eșuarea negocierilor 
de la Geneva din cadrul Con
ferinței Națiunilor Unite asupra 
griului consacrate încheierii unui nou 
acord internațional în acest domeniu. 
Saouma a arătat că eșecul conferinței 
este de natură să afecteze și mai 
mult țările care înregistrează deficite 
alimentare, și în primul rind. o serie 
de țări în curs de dezvoltare.

Bilanț tragic.Dupâ cum trans
mite agenția P.A.P., potrivit ultime
lor date, din cauza exploziei de la 
Casa de economii din centrul Varșo
viei și-ău -pierdut viata 41 de per
soane, 77 de răniți au fost spitali
zați.

Pentru o Europă a securității si cooperării - asa cum o doresc popoarele
In birourile de la Palatul Națiunilor din Geneva rezer&ite Comisiei 

Economice pentru Europa se lucrează intens in aceste zile pentru definiti
varea rapoartelor și studiilor destinate să ofere puncte de reper dezbate
rilor din cadrul apropiatei sesiuni a acestui organism regional din sistemul 
O.N.U. Creată in urmă cu 32 de ani, C.E.E.IO.N-U. a desfășurat și desfă
șoară eforturi meritorii în direcția extinderii colaborării economice și teh
nice intre statele membre — țările europene. S.U.A. și Canada. In mod 
deosebit, după 1975, in urma Conferinței pentru securitate și cooperare in 
Europa, C.E.E./O.N.U. și-a concentrat atenția asupra elaborării unor pro
grame concrete de conlucrare in domenii de larg interes, revenindu-i in 
acest sens sarcini exprese in baza prevederilor Actului final de la 
H elsinJci»

Secretarul executiv al C.E.E./O.N.U., Janez Stanovnik, personalitate 
marcantă a vieții economice internaționale, a răspuns, ca de obicei, cu 
deosebită amabilitate solicitării noastre de a prezenta cititorilor „Scinteii" 
opiniile sale cu privire la evoluția relațiilor economice în Europa, la preo
cupările comisiei pentru identificarea de noi posibilități pentru dezvoltarea 
unei cooperări largi, neîngrădite, ca o componentă esențială a realizării 
unei securități trainice pe continent.

Convorbire cu
Janez STANOVNIK 

secretar executiv
al Comisiei Economice a O.N.U. 

pentru Europa

nia, a oferit un foarte bun exemplu. 
Ea a dezvoltat amplu relațiile eco- 
nomice — atît pe planul schimburilor 
comerciale, cit și al cooperării indus
triale — cu toate țările Europei : cu 
celelalte țări socialiste, cu țările ca
pitaliste, cu cele din Europa de sud, 
mediteraneene, ca de altfel cu toate 
statele lumii.

Cred că. în general, rezultatele ob-

ci pante Ia Conferința general-euro- 
peană in Actul final de lj Helsinki.

Este știut că țările mOmbre ale 
C.E.E./O.N.U. sînt,. în ansamblu 
luate, cele mai dezvoltate. Cu o popu
lație însumînd 25 la sută din popu
lația globului, lor Ie revine 75 la sută 
din producția mondială de bunuri. 
Ele dispun de cele mai mari resurse 
financiare și tehnologice. Este, de 
aceea, o necesitate și o îndatorire pri
mordială ca țările în curs de dezvolta
re din această regiune să fie sprijinite 
în eforturile lor de accelerare a pro
gresului economic. Astfel, țările din 
Europa de sud și în special țările 
din Peninsula Balcanică au probleme 
proprii și este firesc ca C.E.E./O.N.U. 
să aibă în vedere interesele lor spe-

Congresul Partidului African 
al Independenței din Senegal

DAKAR 16 (Agerpres). — Vineri 
s-au deschis la Dakar lucrările ce
lui de-al II-lea Congres național al 
Partidului African ai Independenței 
din Senegal, la care participă de
legații ale organizațiilor regionale 
aJe partidului, precum și reprezen
tanți ai unor partide șl mișcări pro
gresiste și democratice de peste ho
tare. Partidul Comunist Român este 
reprezentat de tovarășul Aurel 
Duma, membru al C-.C. al P.C.R.

în prima zi a Congresului, Majhe- 
mout Diop, președintele P.A.I.. a 
prezentat raportul de politică ge
nerală. care definește liniile funda
mentale ale activității viitoare a 
partidului, în condițiile existentei 
sale legale.

Reprezentantul P.C.R. a prezentat 
salutul • partidului nostru si a urat 
succes deplin lucrărilor Congresului.

SITUAȚIA DIN IRAN
• Populația este chemată să mențină ordinea • Noi măsuri 

anunțate de guvern
TEHERAN 16 (Agerpres). »- Vi

neri. în capitala Iranului situația a 
fost calmă. Autoritățile iraniene au 
continuat să adreseze apeluri popu
lației de a respecta legalitatea și de 
a se abține de la atacuri armate. 
Printr-Un comunicat al guvernului, 
difuzat de postul de radio național, 
s-a anunțat că. sîmbătă toți funcțio-

transmit:
Document de colaborare 

iugoslavo-chinez. La sfîr?itul 
lucrărilor primei sesiuni a Comisiei 
mixte iugoslavo-chineze pentru agri
cultură. silvicultură, pescuit și in
dustrie agroalimentară reprezentanții 
celor două părți au semnat la Bel
grad un protocol. Documentul pre
vede extinderea cooperării în cultu
rile de porumb, griu si alte cereale, 
a plantelor industriale, legunjelor, în 
producerea si prelucrarea altor pro
duse agricole.

narii Iranieni vor relua activitatea sî 
că, în aceeași zi, vor reîncepe cursu
rile școlilor si universităților. De 
asemenea, tot simbătă va fi reluat, 
după o întrerupere de 50 zile, traficul 
aerian pe aeroportul din Teheran.

Citind postul de radio iranian, 
agențiile internaționale de presă rela
tează că în urma Unei reuniuni a 
guvernului s-a hotărît confiscarea tu
turor proprietăților șahului si mem
brilor familiei imperiale. De aseme
nea. s-a hotărît deschiderea unei 
anchete asupra provenienței averilor 
miniștrilor si a altor înalte oficialități 
ale fostului regim. Un tribunal ex
traordinar a judecat, si condamnat,*.' 
pedeapsa capitală patru gener •'$.<! 
fostului regim. Sentința a fos' AT- 
cutată.

La Varșovia a fost semnată 
înțelegerea de ' colaborare intre 
Centrala Româniafihn și Direc
ția generală a cinematografiei 
poloneză pe anii 1979—1980. Se 
prevede, printre altele, organi
zarea de gale de filme, și de 
retrospective ale filmului, co
laborarea în domeniul produc
ției cinematografice, schimb de 
experiență, informații și mate
riale cinematografice.

0 greva generală de 24 
de Ore 3 *ost declarată, ieri, în 
Franța în sectorul siderurgiei. Ia 
chemarea celor cinci federații sindi
cale din această ramură industrială. 
Acțiunea a fost organizată în semn 
de protest fată de măsurile de res
tructurare anunțate de guvern în de
cembrie. anul trecut, prevăzînd su
primarea. pînă în 1981, a 22 000 locuri 
de muncă în industria siderurgică.

După întrevederile avute 
în Israel cu Premienil Menahem 
Begin și ministrul apărării. Ezer 
Weizman, ministrul american al 
apărării. Harold Brown, a declarat că 
în cursul contactelor sale cu oficiali
tățile israeliene au reieșit multe 
puncte de vedere comune. Ieri. H. 
Brown a părăsit Israelul, sosind pen
tru o vizită în Egipt.

— Pe baza studiilor întocmite 
și, desigur, a realizărilor con
crete, la care C.E.E./O.N.U. are 
partea ei de contribuție, cum 
apreciați dezvoltarea cooperării, 
economice intereuropene după 
Conferința de la Helsinki ?

—Faptul cel mai marcant în ta
bloul european al relațiilor econo
mice de după Helsinki este aspectul 
firesc, „cotidian" pe care l-a dobin- 
dit conlucrarea interstatală în regiu
nea noastră geografică. Cu mulți ani 
în urmă, cînd se propunea un proiect 
de cooperare economică, primul exa
men pe care trebuia să-l treacă era 
cel politic : in ce măsură obiectivul 
respectiv aVea repercusiuni asupra 
balanței strategice din Europa. După 
Conferința genera]-europeană, coope
rarea a înregistrat progrese notabile 
pe calea normalizării. Aș putea da 
nu puține’ exemple de proiecte pre
zentate in ultima perioadă si accep
tate' sub raportul valorii lor economi
ce. fără a se mai ridica obiecții pri
vind .semnificația lor politico-strate- 
gică. Sint în curs de elaborare ample 
programe de colaborare în domeniile 
energiei, cărbunelui, apei, economiei 
forestiere. în raportul ce urmează să-l 
prezint la sesiunea anuală din mar- 
tie-aprilie sint descrise pe multe pa
gini aceste propuneri care, sperăm, 
vor găsi sprijin în rîndul țărilor in
teresate.

Pentru a răspunde direct Ia între
barea dumneavoastră, cred că, fără a 
ignora obstacolele ce mai persistă în 
calea colaborării, putem aprecia cu

® Colaborarea intereuropeană — progrese după Conferința de la Helsinki 
• „România oferă un foarte bun exemplu" • Vaste proiecte de conlucrare pe 
plan regional în domeniul energiei, materiilor prime, transportului, apărării mediului 

• Preocupări în perspectiva anului 2000

deplin temei ca pozitivă evoluția re
lațiilor economice pe continent după. 
Conferința general-europeană. Aș 
dori să relev in mod deosebit dezvol
tarea pe care au cunoscut-o schim
burile comerciale' în Europa. După 
semnarea Actului final de la Hel
sinki a avut .loc o intensificare a 
schimburilor intereuropene. Este sem
nificativ faptul că. de pildă, rata de 
creștere a acestor schimburi a depă
șit sensibil creșterea înregistrată pe 
plan mondial. Astfel, dacă ritmul de 
creștere a comerțului exterior pe an
samblul lumii a fost inferior celui 
înregistrat în urmă cu un deceniu, in 
Europa — și în mod special intre ță
rile capitaliste si țările cu economie 
planificată — ritmul de creștere a 
fost net superior.

— Ce semnificație atribuiți 
acestui fapt ?

— Este un semn bun. Aceasta de
monstrează că eliminarea unor obsta
cole de natură politică a permis in
tensificarea relațiilor economice. Și 
aceasta este în interesul tuturor sta
telor.

îmi face plăcere să relev în acest 
sens că țara dumneavoastră, Româ-

ținute pe ansamblu în extinderea 
cooperării intereuropene după Hel
sinki sînt cît se poate de evidente 
în cele mai diverse domenii : in. do
meniul comerțului, al cooperării teh
nologice. al protejării mediului încon
jurător.

— Desigur, țările membre ale 
C.E.E./O.N.U. sînt foarte diferite 
intre ele nu numai ca orinduire 
socială sau mărime, ci și ca grad 
de dezvoltare. In Actul final de 
la Helsinki au fost inscrise un 
șir de prevederi referitoare la 
sprijinirea eforturilor de pro
gres ale țărilor în curs de dez
voltare. Ce preocupări are Co
misia Economică pentru Europa 
in această direcție ?

— Aș spune că principala preocu
pare a C.E.E./O.N.U. o constituie toc
mai programele vizînd colaborarea 
destinată să sprijine țările mai ră
mase în urmă din punct de vedere 
economic. Aproape în toate proiectele 
noastre există prevederi speciale 
care interesează țările în curs de dez
voltare. Aceasta cu atît mai mult în 
prezent, avînd în vedere angajamen
tele exprese asumate de statele parti-

cifice. Aș aminti asemenea acțiuni 
concrete de cooperare inițiate sub 
egj^la comisiei noastre, cum sint in
terconectarea sistemului de transmi
tere a energiei electrice între țările 
balcanice, sau proiectele privind 
cooperarea în transportul fluvial, in 
special pe Dunăre; în legătură cu 
acest ultim aspect putem spera că 
vor fi inițiate acțiuni de anvergură 
in zona bazinului dunărean pentru 
extinderea colaborării în valorifica
rea potențialului energetic al fluviu
lui, în dezvoltarea sistemelor de iri
gații și. desigur, in apărarea mediu
lui ambiant.

Deși C.E.E./O.N.U. este un organism 
regional, ea nu poate abdica de la 
responsabilitățile sale globale. Este 
pe deplin normal, de pildă, ca Eu
ropa, care a avut întotdeauna strînse 
legături cu țările aflate de cealaltă 
parte a Mediteranei, să fie receptivă 
la problemele cu care se confruntă 
acestea.

•— Actuala reuniune de experți 
din capitala malteză, La Valetta, 
privind cooperarea în regiunea 
Mediteranei, ar putea fi un 
exemplu...

— Da. cu atît mai mult cu cit, pe 
lingă cele 35 de state semnatare ale 
Actului final de la Helsinki, au fost 
invitate să-și prezinte punctele de 
vedere sau eventuale propuneri sl 
țările neeurOpene riverane Medite
ranei.

Pe de altă parte, Comisia Econo
mică pentru Europa are in general 
in atenție problemele țârilor in curs 
de dezvoltare din întreaga lume. Am 
in vedere faptul că. împreună cu ce
lelalte două organsime regionale din 
sistemul O.N.U. — respectiv comi
siile economice pentru Africa și pen
tru Asia — putem conlucra mai strins 
în abordarea problemelor de an
samblu ale lichidării decalajelor. In
tr-un cuvint, trebuie să ne angajăm 
efectiv in eforturile pentru edificarea 
unei noi ordini economice internațio
nale, care să permită progresul tu
turor națiunilor.

— Vorbind despre prezent, 
aveți mereu în vedere viitorul.

— Ne ocupăm mult de viitor. Am 
desemnat și un grup de specialiști 
avînd misiunea să alcătuiască un 
studiu privind cooperarea economică 
pe continentul european pînă în anul 
2000. Este firesc să ne gîndim cum va 
arăta sau — mai bine zis —‘cum va 
trebui să arate tabloul colaborării in
tereuropene în anul 1990 sau in 2000. 
De fapt, această perspectivă nici nu 
mai este prea îndepărtată. As spune 
chiar că este foarte aproape. Gîn- 
diti-vă. copiii care se nasc acum abia 
vor fi trecut pragul, celor 20 de ani in 
anul 2000 1 Europa colaborării — așa 
cum o doresc popoarele — trebuie să 
o clădim acum. Cred că nici nu am 
putea defini clar o politică de dezvol
tare economică fără a o raporta la 
un termen mai îndelungat. Perspec
tiva anului 2000 a. devenit o ipoteză 
de lucru în cadrul Comisiei Econo
mice a O.N.U. pentru Europa. Nurhai 
asțfel putem înțelege mai bine pro
blemele care ne confruntă azi, nu
mai astfel putem acționa eficient 
pentru înlăturarea obstacolelor ce ar 
putea să apară în voiajul nostru spre 
viitorul mileniu.

Dumitru ȚINU
Geneva, februarie

De la 1 martie

Groenlanda dobîndește 
autonomie internă

COPENHAGA 16 (Agerpres). — 
Parlamentul danez a aprobat, vineri, 
proiectul de lege prevăzînd acordarea 
autonomiei interne. începind de la 
1 martie, provinciei Groenlanda, cea 
mai mare insulă de pe glob. Această 
lege ratifică rezultatul referen
dumului de la 17 ianuarie, prin care 
majoritatea populației Groenlandei 
s-a pronunțat în favoarea autonomiei 
interne. în baza acestei legi, statutul 
actual al Groenlandei, care din 1953 
face parte integrantă din Danemarca, 
nu este pus in discuție, problemele 
de politică externă, apărarea, secu
ritatea și poliția răminind de resortul 
guvernului și parlamentului de ia 
Copenhaga.

Vizita lui Erich Honecker 
în libia

TRIPOLI 16 (Agerpres). — Erich 
Honecker, secretar general al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R.D.G.. care întreprinde o 
vizită în Jamahirla Arabă Libiană 
Populară Socialistă, în fruntea unei 
delegații de partid și guvernamenta
le, a avut joi după-amiază. la Tri
poli, o întrevedere cu Moammer El 
Geddafi, secretar general al Congre
sului General Popular, șef al statu
lui. Părțile și-au exprimat satisfac
ția în legătură cu dezvoltarea con
stantă a prieteniei și colaborării din
tre cele două țări.

P.C. din Paraguay 
se pronunță pentru 
o alianță a forțelor 

antidictatoriale
ASUNCION 16 (Agerpres). — în

tr-o declarație dată publicității in 
perspectiva aniversării, la 19 fe
bruarie. a 51 de ani de la crearea 
sa. Partidul Comunist Paraguayan 
a reafirmat necesitatea constituirii 
in țară a unui amplu front al tu
turor forțelor antidictatoriale. Men- 
ționînd că regimul dictatorial al 
generalului Alfredo Stroessner de
pune „eforturi disperate, folosind 
toate mijloacele, inclusiv asasinatul 
politic, pentru distrugerea organiza
ției comuniștilor paraguayeni", do
cumentul arată că „nu a existat 
nici un eveniment politic important 
pe plan intern la care P.C.P. să nu 
aibă o participare directă sau indi
rectă". „Partidul Comunist Para
guayan — se spune in document — 
apreciază că o alianță a forțelor an
tidictatoriale din tară este instru
mentul capabil să creeze condițiile 
necesare răsturnării dictaturii fas
ciste corupte a lui Stroessner și în
locuirii ei printr-un guvern provi
zoriu civil-militar de unitate demo
cratică și patriotică".

Investigație hotărîtă 
de parlamentul nipon

TOKIO 16 (Agerpres). — Cele două 
camere ale Dietei japoneze au adop
tat o rezoluție vizind începerea unei 
investigații imediate și amănunțite 
cu privire la plățile ilicite făcute de 

, firmele americane „McDonnell Dou
glas" și „Grumman" unor persoane 
din Japonia in scopul promovării 
vînzărilor de avioane produse de 
companiile menționate.

Documentul solicită cooperarea Gu
vernului S.U.A. in furnizarea de in
formații* privind cazurile de m'ituire 
și a cerut guvernului japonez să ia 
toate măsurile pentru o deplină in
vestigație.

Capriciile vremii pe glob
MAREA BRITANIE cunoaște cea 

mai grea iarnă din ultimii 16 ani. 
Activitatea rutieră este practic para
lizată. La Londra s-a înregistrat un 
mare număr de accidente de circu
lație datorită drumurilor înghețate. 
In unele părți, troienele de zăpadă 
depășesc patru metri. Guvernul bri
tanic a numit un membru al cabine
tului care se ocupă exclusiv cu con
ducerea campaniei de neutralizare a 
efectelor gravelor intemperii.

In landurile din R.F. GERMANIA 
Saxonla inferioară și Schleswig-Hol
stein se menține interdicția de circu
lație a automobilelor. La frontiera 
dintre R.F.G. și Olanda, pe o porțiu
ne de aproximativ 5 kilometri, se află 
un șir nesfirșit de automobile blocate 
de zăpadă.

In nordul OLANDEI, aprovizio
narea populației se face cu ajutorul 
elicopterelor. In SUEDIA, situația 
este la fel de gravă. Sudul acestei 
țări este izolat de citeva zile. In mod 
paradoxal, temperaturile sint mai 
blînde in nordul Suediei. La Kiruna, 
în Laponia, se înregistrează zero 
grade.

In DANEMARCA a fost instituită 
starea de urgență. In unele regiuni 
circulația este complet blocată. Au
tomobilele nu circulă din dispoziția 
autorităților.

Nordul SPANIEI se află sub ză
padă. Aeroportul din Bilbao a fost 
închis. Andaluzia și. Insulele Baleare 
reșimt din plin efectele valhlui de 
frig.

Mai mult de 2 000 de morți, aproa
pe un milion de persoane rămase fără 
adăpost, 500 de localități aflate sub 
apă, 90 de șosele și 220 de poduri 
distruse, rețelele de distribuire a apei 
și electricității scoase din uz in trei 
din cele mai importante state — iată 
urmările catastrofale ale ploilor to
rențiale căzute fără întrerupere de 
55 de zile asupra unei mari părți din. 
teritoriul BRAZILIEI. Tragicul bilanț 
este socotit provizoriu, intrucit ploile 
continuă cu aceeași intensitate, ame- 
nințind cu ruperea unor mari baraje 
de pe cursurile riurilor. Pentru a 
preveni un asemenea lucru, in zo
nele calamitate au fost deschise va
nele barajelor.

Activitățile umane modifică climatul 
terestru ?

GENEVA 16 (Agerpres). — După 
o primă săptămînă de dezbateri, 
participanții la Conferința de la 
Geneva consacrată analizării im
pactului activităților umane asu
pra climatului terestru au exprimat 
puncte de vedere convergente asu
pra faptului că vremea este în 
prezent în schimbare. Răcirea vre
mii pe o scară globală ar putea re
zulta din mari erupții vulcanice, o 
scădere a radiației solare sau o ex
tindere a calotei glaciare antarctice.

Pe de altă parte, ar putea surveni 
și o încălzire a climei terestre, ca 
urmare a creșterii bioxidului de 
carbon și a altor gaze din atmo
sferă. Printre activitățile umane de 
natură să contribuie la schimbarea 
climei figurează utilizarea exce
sivă a dtombustibilitor fosili, des
păduririle, crearea de zone de de
șert prin metode agricole impro
prii.

La lucrări iau parte peste 400 de 
experți din aproximativ 50 de țări.
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