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In întreaga țară, mai slut 
de semănat 495 000 hectare

cu plante din prima epocă
CARE ESTE STADIUL PE JUDEȚE?

Consfințind rezultatele fructuoase ale dialoguluț la nive[ înalț

PREȘEDINȚII NICOLAE CEAUSESCU
$1 ANTONIO RAMALHO EANES 

AO SEMNAT COMUNICATUL COMUN ROMANO-PORTOGHEZ
. Vineri. 23 martie, președintele Republicii 
Socialiste România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. și președintele Republicii Portu
gheze. Antonio Ramalho Eanes. au semnat, 
in cadrul unei ceremonii, care a avut loc la 
Palatul Republicii. Comunicatul comun, care 
sintetizează rezultatele vizitei oficiale a șe
fului statului portughez în tara noastră, ale 
convorbirilor româno-portugheze la nivel 
înalt, desfășurate în aceste zile la București.

La solemnitate au participat tovarășii Emil 
Bobu. Cornel Burtică, Virgil Cazacu. Lina 
Ciobanu. Constantin Dăscălescu. Emil Dră- 
gănescu. Janos Fazekas, Petre Lupu, Gheorghe 
Oprea. Gheorghe Pană. Ion Pătan. Gheorghe 
Rădulescu. Leonte Răutu. Ilie Verdet. Ștefan 
Andrei. Ion Coman. Mihai Dalea. Miu Do- 
brescu. Ludovic Fazekas. Mihai Gere. Nicolae 
Giosan. alte persoane oficiale române.

Au luat parte Joao de Freitas Cruz, Ro
drigo Sousa e Castro, Abel Repolho Cor
reia, celelalte persoane oficiale care l-au 
însoțit pe șeful statului portughez.

Erau prezenti Marin Iliescu, ambasadorul 
țării noastre Ia Lisabona, și Antonio Novaes 
Machado, ambasadorul Portugaliei la Bucu
rești.

După semnare, președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Antonio Ramalho 
Eanes și-au strins mîinile cu căldură, s-au 
îmbrățișat.

Cei doi președinți au rostit apoi alocuțiuni, 
subliniate cu aplauze de cei prezenți.

La încheierea ceremoniei, președinții 
Nicolae Ceaușescu și Antonio Ramalho Eanes 
au ciocnit o cupă de șampanie pentru conti
nua dezvoltare a prieteniei româno-portu- 
gheze, pentru extinderea colaborării fruc
tuoase dintre țările noastre, în folosul și spre 
binele ambelor popoare, in interesul cauzei 
păcii, securității și cooperării în Europa și 
în întreaga lume.

Cuvîntul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Domnule președinte,
Domnilor și doamnelor.
Tovarăși și prieteni.
Aș dori, acum, la semnarea Comunicatu

lui comun și la încheierea vizitei dumnea
voastră în România, să exprim deplina 
noastră satisfacție pentru rezultatele vizitei, 
ale convorbirilor și înțelegerilor la care am 
ajuns cu acest prilej. Am ajuns la o serie de 
Înțelegeri cu privire la extinderea colabo
rării economice și cooperării în producție, 
fiind semnate, în acest sens, acordurile co
respunzătoare.

Am făcut un larg schimb de păreri cu 
privire la problemele internaționale contem
porane, ceea ce se reflectă, de altfel, și in 
comunicatul pe care l-am semnat cu puțin 
timp înainte. Am constatat că. în situația 
complexă internațională de astăzi, este ne
cesar să acționăm cu mai multă fermitate 
pentru afirmarea politicii de independență, 
a principiilor de egalitate, de respect al in
dependenței și suveranității naționale, de 
neamestec in treburile interne.

Pornind de la faptul că țările noastre 
se află în Europa și au participat activ la 
Conferința de la Helsinki, am acordat o 
atenție deosebită necesității înfăptuirii do
cumentelor semnate și pregătirii în mod 
corespunzător a reuniunii de anul viitor, de 
la Madrid, punînd un accent deosebit pe

necesitatea trecerii la dezangajarea militară 
și la măsuri de dezarmare, care să permită 
înfăptuirea unei reale securități și a păcii 
in Europa și în întreaga lume. Este necesar 
ca, pe plan internațional, să se acționeze în 
mod ferm pentru ca soluționarea tuturor 
problemelor litigioase să se facă numai pe 
calea tratativelor, excluzîndu-se forța și 
amenințarea cu forța în relațiile dintre state, 
ceea ce corespunde pe deplin intereselor 
tuturor popoarelor, cauzei progresului și 
păcii în întreaga lume.

Aș dori să exprirfi satisfacția noastră pen
tru faptul că asupra celor mai multe pro
bleme ale vieții internaționale am ajuns la 
concluzii comune sau foarte apropiate, por
nind de la necesitatea întăririi în continuare 
a conlucrării dintre guvernele și popoarele 
noastre pentru afirmarea și realizarea po
liticii de destindere, de colaborare și pace.

Ținînd seama de toate acestea, apreciem 
că vizita dumneavoastră se încheie cu re
zultate deosebit de bune și va da noi di
mensiuni colaborării multilaterale româno- 
portugheze.

Aș ruga ca, reîntorcîndu-vă acasă, să 
duceți cu dumneavoastră sentimentele de 
prietenie ale poporului român față, de po
porul portughez, căruia îi urăm succese în 
întreaga sa activitate de dezvoltare econo- 
mico-socială independentă, bunăstare și fe
ricire. (Aplauze),

Cuvîntul președintelui 
Antonio Ramalho Eanes

Domnule președinte,
Domnilor miniștri.
Comunicatul comun pe care tocmai l-am 

semnat este o dovadă elocventă că, în do
meniul politicii internaționale, Portugalia și 
România au multe poziții asemănătoare. 
Acest lucru este firesc, deoarece ambele țări 
știu că pacea este cel mai important bun 
universal, bun pe care trebuie să-l apărăm 
necontenit prin negocieri și printr-o siste
matică și permanentă reducere a amenin
țării cu forța armelor și chiaivprin neutili- 
zarea acestor arme.

Convorbirile au avut rezultatele pe care 
le știm, ele indicînd că cele două țări — 
Portugalia și România — doresc să se bazeze 
în mod solid și onest pe relații reciproc 
avantajoase.

Doresc să mă folosesc de acest prilej 
pentru a mulțumi președintelui Nicolae 
Ceaușescu și doamnei inginer Elena 
Ceaușescu pentru amabilitatea manifestată 
față de delegația portugheză pe care am 
condus-o.

în încheiere, doresc să adresez poporului 
român urările mele și ale poporului por
tughez. Doresc, de asemenea, ca pozițiile 
Portugaliei și României să devină tot mai 
apropiate și ca această apropiere să se 
conjuge cu interesele Europei și ale lumii 
întregi.

Așteptăm viitoarea vizită a președintelui 
Ceaușescu și a doamnei Ceaușescu în Por
tugalia cu dorința firească și clară de a 
merge pe calea înțelegerii pe care cele două 
țări se află, începind din aprilie 1974. 
(Aplauze).

COMUNICAT COMUN 
cu privire la vizita oficială în Republica Socialistă 
România a președintelui Republicii Portugheze, 

general Antonio Ramalho Eanes
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Cifrele înscrise pe hortâ reprezintă, în procente, suprafețele în- 
sâmințate în fiecare județ, cu plante din prima epocă, pină la 23 mar
tie. în întreaga țară, pînâ la această dată, au fost semănate cu 
aceste culturi 496 000 ha, ceea ce înseamnă jumătate din preve
deri. Totodată, în 12 județe a început semănatul florii-soarelui, reali
zările însumînd 65 000 hectare, adică 12 la sută din suprafețele pla
nificate.

Timpul înaintat, ca șl faptul că în unele județe semănatul cultu: 
rilor din prima epocă se va suprapune cu cel al florii-soarelui fac 
necesar ca organele agricole județene și birourile executive ale con
siliilor unice agroindustriale să acționeze energic pentru concen
trarea tuturor forțelor mecanice și umane în vederea intensificării 
la maximum a însămînțării culturilor de primăvară.

ÎNSĂMÎNȚĂRILE
- mai repede, în condiții 
agrotehnice superioare 

O CERINȚĂ CARE SE ÎNFĂPTUIEȘTE CU SUCCES 
PE OGOARELE JUDEȚULUI BRĂILA

Ce Înseamnă calitate nouă în agri
cultură ? Cum se acționează acum 
pentru respectarea acestei cerințe ? 
Răspundem acestor intrebări prin 
cele constatate în județul Brăila 
acum, in plină campanie agrioolă de 
primăvară.

RESPECTAREA TERMENELOR 
OPTIME LA SEMĂNAT. La începu
tul acestei săptă- 
tnini, comanda
mentul județean 
pentru coordo
narea lucrărilor 
agricole a stabilit 
ca semănatul sfe
clei de zahăr să 
se încheie pină la 
22—23 martie, al 
florii-soarelui pină 
la sfîrșitul acestei 
luni, iar al po
rumbului — pină 
la 17—18 aprilie. 
In acest scop, 
pentru crearea 
unui larg front de 
lucru semănăto
rilor.. s-a stabi
lit ca toate tractoarele să lu
creze in schimburi prelungite, iar 
pentru 300 tractoare s-a asigurat 
schimbul doi de mecanizatori care 
lucrează noaptea la pregătirea tere
nului. Ca urmare, in ultimele zile 
viteza de semănat a crescut substan
tial, ajungînd. pe data de 21 martie, 
la 3 500 hectare. Acum semănatul 
sfeclei de zahăr s-a încheiat și de 
două zile a început însămintarea flo- 
rii-soarelui. Prin urmare, prima ce
rință — respectarea timpului optim 
de semănat — se îndeplinește.

SAMTNJA BUNA IN SOL BINE 
PREGĂTIT. în această direcție, rolul 
hotăritor îl au specialiștii. Și trebuie 
să spunem că. in general, ei conduc 
la fata locului desfășurarea lucrărilor 
de sezon. Un exemplu. La coopera
tiva agricolă de producție din Tichi- 
lesti. mecanizatorii Gheorghe Dudău, 
Ion Radu. Vasile Scurtu. Ion Nedel- 
cu erbicidau ultimele 60 de hectare 
pentru sfecla de zahăr. Lucrarea se

• Cimpul — o „carte de 
vizită" a răspunderii meca
nizatorilor și terenul de ac
țiune, din zori și pînâ seara, 
al specialiștilor

• în așteptarea unor er- 
bicide care întîrzie să so
sească, din cauza buruieni
lor indolenței...

executa sub supravegherea directă a 
șefului de fermă, ing. Dumitru Mu- 
cută, pe care l-am găsit preparind 
soluția de erbicidare. ..Acum, locul 
specialistului este în cîmp — ne în- 
timpină acesta. Pentru a conduce 
competent trebuie șă fii permanent 
alături de mecanizatori. Numai așa 
poți indruma si organiza eficient ac

tivitatea si asigu
ra aplicarea co
rectă a tehnolo
giei. Iar noi vrem 
să obținem 56 de 
tone de sfeclă de 
zahăr la hectar*1. 
Spre cinstea lor. 
în toate cele 15 
unități agricole 
prin care am tre
cut am găsit spe
cialiștii la datorie, 
in cimp. unde 
prezenta lor este 
acum hotărîtoare. 
Această constata
re permite apre
cierea că cei pes
te 600 de specia

liști și 1 300 de tehnicieni din agri
cultura județului Brăila se află in 
aceste zile in prima linie a bătăliei 
unde se hotărăște soarta recoltei.

RĂSPUNDEREA MECANIZATO
RILOR. Este adevărat că în condi
țiile acestei primăveri terenul se 
poate lucra la un nivel superior. De 
asemenea, dună cum arătam, specia
liștii se află de dimineața pină seara 
in cimp unde îndrumă și controlează 
activitatea. în ultimă instanță insă 
calitatea lucrărilor este in mina me
canizatorilor. cei care le execută. Și 
trebuie spus că în toate unitățile 
agricole din județ mecanizatorii sint 
într-o adevărată competiție pentru a 
realiza numai lucrări de cea mal 
bună calitate. Tractoristul Ion Radu 
ne spunea : „Lucrez cu alți 3 tova
răși într-o formație de erbicidare. 
Iar cu erbicidarea nu te joci. Orice
(Continuare în pag. a V-a)

După semnarea Comunicatului comun La plecarea de pe aeroportul Otopenl

• Conferința 
de presă 

a președintelui 

Republicii 

Portugheze

• Plecarea 
din țară 

a înaltului 
oaspete 

Ceremonia 
de la aeroportul 

Otopeni
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Zeci de ani de zile a lucrat 
In ture de zi și 
arșiță și viscol.
reu prezent la datorie, pină 
în ziua pensionării. Au urmat 
zile ce nu mai semănau cu cele 
dinainte. Iar el, fost ceferist. 
Vasile Rauciulă din Șcheia, ju
dețul Iași, nu se putea impăca 
de fel cu gindul că nu mai 
muncește. „Mărețe secret al 
vieții — obișnuia el să spună — 
e munca". Așa se face că s-a 
prezentat la cooperativa agri
colă și a cerut de lucru. I s-a 
dat imediat. Au trecut de atunci 
25 de ani și el nu s-a despărțit 
nici acum de cooperativă. Cifră 
„rotundă", prilej de sărbătorire 
a fostului ceferist, azi coope
rator.

Și i-au venit oaspeți tot unul 
și unul: cei 11 copii ai săi, îm
preună cu 37 de nepoți și 18 
strănepoți. La care s-a adăugat 
tot satul, adresindu-i urarea de 
mulți ani cu sănătate.

noapte, pe 
A fost me-

I „Mă înscriu
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și eu la 
cuvînt"
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Un cititor din Brăila.
Pascu, ne roagă să-i publicăm o 
replică la cele zise in rubrica 
noastră despre Nicolae Ilie din 
municipiul Gh. Gheorghiu-Dej, 
pensionar, care străbate tara in 
lung și-n lat pe bicicletă. „In ce 
mă privește — ne scrie brăilea- 
nul, care este tot pensionar — 
am și eu pasiunea bicicletei. Șl 
asta, nu de ieri, de alaltăieri. 
Dar nu m-am gindit pină acum 
să țin o evidentă a kilometri
lor parcurși. Pot să vă asigur că 
in acest an voi străbate peste 
10 000 de kilometri. Sint curios 
să văd dacă mă intrece alt pen
sionar, cu atit mai mult cu cit 
eu sint și un mare pescar".

Și noi sintem curioși, dar de 
ciștigat vor clștiga toți cei care 
au astfel de pasiuni. Numai in 
privința pescuitului, brăileanul 
nu a aruncat nimănui... mănușa. 
Să fie o momeală ?
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Originar difi comuna Bucu, 
jiidețul Ialomița, Marin Stroe 
lucra pe un șantier din județul 
Gorj. Venea adeseori la Tg. Jiu 
și de cite ori venea — ne infor
mează președintele judecătoriei 
locale, C. Banța — el prefera 
locurile cele mai aglomerate. 
Locuri unde putea să profite de 
iuțeala lui de mină și nebăga- 
rea de seamă a celor din jur. 
Dar nu țintea buzunarele bărba
ților sau poșetele femeilor. „Pa
siunea" lui erau... medalioanele 
de la gitul fetelor. Cum vedea 
cite un medalion mai acătării, 
cum se apropia de fata cu pri
cina și, fulgerător, i-l smulgea 
de la git. Prins și imobilizat de 
cetățeni tocmai intr-un moment 
in care se credea mai sigur, a 
fost judecat și condamnat la un 
an și jumătate inchisoare. Re- 
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cursul fiind respins, sentința 
rămas definitivă.
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Cînd cobori 
de la volan...
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Un cetățean din orașul Victo
ria mergea cu mașina prin oraș 
cu prietenul său Viorel Codrea. 
Oprind mașina in fața unui ma
gazin, a coborit să-și facă unele 
cumpărături, uitind să scoată 
cheia din contact. Lucru care 
n-a trecut neobservat de prie
tenul său. Acesta a ocupat locul 
șoferului și, in ciuda faptului că 
nu avea nici permis de condu
cere, a invirtit cheia in contact 
și a apăsat pe pedala de accele
rație. Nu a ajuns insă prea de
parte, pentru că a intrat cu 
toată viteza intr-un pom. Mași
na s-a făcut zob, iar el a fost 
internat in spital in stare gravă.
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Coincidențe 
nedorite
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La adăpostul întunericului, 
Nagy Lorincz de la C.A.P. Flo- 
rești, județul Cluj, transporta 
clandestin cu autocamionul 
niște lemne. Echipajul miliției 
l-a obligat să descarce lemnele 
la ocolul silvic din Gilău și i-a 
dat cuvenita amendă de 1 000 de 
lei. Un altul, in situația lui N.L., 
s-ar fi întors acasă necăjit, dar 
și decis ca altădată să nu mai 
facă ce-a făcut. El s-a dus însă 
in aceeași seară la I.A.S. 
„Avicola", de unde a sustras 
niște făină furajeră pe care a 
încărcat-o in același camion, cu 
gindul s-o valorifice pe cont 
propriu. Dar in aceeași noapte, 
același echipaj l-a prins din 
nou. De această dată i s-a în
tocmit dosar de cercetare pe
nală.
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Imprudență
Un tinăr din comuna Corbasca, 

județul Bacău, s-a intors acasă 
seara tirziu. Vrind să bea 
o dușcă de vin. a intrat pe în
tuneric in cămară, a pus mina 
pe una din sticle și a dus-o la 
gură. Gest nesăbuit. După pu
țină vreme a inceput să acuze 
dureri in abdomen. Zadarnice 
au fost toate eforturile depuse 
pentru a-l salva, tn sticla cu 
pricina se afla o substanță 
toxică foarte puternică.
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șl corespondenții „Scînteli1
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PRODUCȚIA PENTRU EXPORT
urmărită zi de zi, realizată exemplar, livrată prompt
Produsele realizate de unitățile e- 

conomice din județul Sibiu sint cu
noscute astăzi în peste 70 de țări. 
Ponderea pe care o deține ex
portul în producția întreprinde
rilor sibiene confirmă în mod 
elocvent priceperea, capacitatea de 
creație tehnică și tehnologică a oa
menilor muncii, precum și bunele a- 
precieri ale partenerilor externi, ale 
căror cereri au crescut permanent in 
ultimii ani. Astfel. în cei trei ani 
care au trecut din actualul cincinal, 
valoarea produselor exportate a spo
rit cu peste 52 la sută. Nu-i mai 
puțin adevărat însă că, în această 
perioadă, dinamica exportului putea 
fi și mai accentuată. Anul trecut, 
de pildă, planul de export a fost 
îndeplinit in proporție de numai cir
ca 75 la sută. Ce măsuri au fost lua
te pentru recuperarea restantelor de 
anul trecut si realizarea integrală a 
sarcinilor de export pe primul tri
mestru ? Consemnăm pentru început 
opinia tovarășului Nistor Palcu. se
cretar al comitetului județean de 
partid, președintele comisiei județene 
de export.

— Realizarea planului de export pe 
primul trimestru. în care au fost in
cluse și restantele de anul trecut, se 
urmărește zilnic în fiecare întreprin
dere, pe baza unor grafice precise. 
Totodată. în perioada care a trecut 
din acest an. biroul comitetului ju
dețean de partid a analizat în cîte
va rînduri felul cum se desfășoară 
activitatea de export. Cu aceste pri
lejuri au fost stabilite o serie de mă
suri concrete pentru asigurarea ba
zei materiale necesare si respectarea 
riguroasă a condițiilor de calitate fi
xate de partenerii externi, s-au re
zolvat. unele probleme care privesc 
relațiile dintre unitățile producătoa
re din județ și întreprinderile de 
comerț exterior. întreaga activitate 
este organizată in așa fel incit, in 
primul trimestru, concomitent cu 
realizarea planului de export pe a- 
ceastă perioadă vor fi recuperate toa
te restanțele de anul trecut. Este un 
angajament pentru îndeplinirea că
ruia sint mobilizați toți oamenii 
muncii.

Continuăm investigația in două 
mari unităti economice, care au res
tante de anul trecut, pentru a ur
mări cum sint traduse în via
ță măsurile stabilite. Anul trecut, 
la întreprinderea „BALANȚA" nu 
au fost onorate contracte, concreti
zate în 25 războaie de pasmanterie, 
o basculă automată rabatabilă, pie
se de schimb pentru industria ușoa
ră. După cum ne spune tovarășul 
Viorel Ocoș, directorul întreprinde
rii. au existat două cauze principa
le care au determinat restantele de 
anul trecut : insuficienta capacitate

Dumitru Vrinceanu, loan Dengel, 
Constantin Cosman, frezorii loan 
Pătru. Wilhelm Șuier. loan Konerth, 
ceilalți muncitori din secție, repre
zintă o adevărată pildă de dăruire 
pentru apărarea prestigiului între
prinderii, respectarea contractelor în
cheiate cu partenerii externi fiind 
considerată o datorie de onoare. Pe 
strungarul Ion Ciobanu l-am găsit 
lucrind alături de Gheorghe Jinaru, 
căruia îi împărtășea tainele meseri
ei. „Vom lucra Împreună numai cî- 
teva zile, ne spune Ion Ciobanu. 
Apoi, vom munci în schimburi". Și,

In Întreprinderi din județul sibiu
a sfecției de prelucrări mecanice șl 
lipsa unor piese turnate care tre
buiau să fie livrate de diferite u- 
nităti colaboratoare. Cum s-a acțio
nat. deci, pentru eliminarea acestor 
neajunsuri ?

Primele măsuri luate au vizat creș
terea capacității de producție la sec
ția de prelucrări mecanice. „De fapt, 
avem nevoie de oameni, de mese
riași : strungari, frezori, rectificatori, 
ne spune tovarășul Vasile Lazăr, 
șeful secției prelucrări. După ce 
ne-am consultat cu toți oamenii din 
secție am ajuns la concluzia că sin
gura soluție este să organizăm schim
buri prelungite la unele locuri de 
producție. Apoi, am suplimentat for
țele și am organizat mai bine acti
vitatea de pregătire a fabricației. Re
zultatul ? Sporirea simțitoare a nu
mărului de piese prelucrate zilnic. 
Pină la începutul lunii februarie am 
terminat de prelucrat toate reperele 
restante de anul trecut, iar acum se 
lucrează intens Ia montaj. în felul 
acesta, pină Ia încheierea primului 
trimestru vom recupera toate rămi- 
nerile în urmă si ne vom îndeplini 
sarcinile de plan pe această perioa
dă".

Modul în care au înțeles să se mo
bilizeze și să muncească în această 
perioadă strungarii Teodor Fleșeriu,

în felul acesta, a mal fost eliminat 
unui din locurile „Înguste" din sec
ția prelucrări.

In același timp, a fost rezolvată și 
problema pieselor turnate. Ape- 
lînd la colegii de la „Independen
ța", in luna decembrie a anului tre
cut au fost asigurate piesele turnate, 
care au și fost prelucrate în cea mai 
mare parte, iar acum se găsesc la 
linia de montaj. Practic. pină la ju
mătatea lunii martie am recuperat 
peste 50 la sută din restanta de anul 
trecut, concomitent cu onorarea con
tractelor aferente acestei perioade. 
Toate restantele de anul trecut vor 
fi recuperate în primul trimestru.

La ÎNTREPRINDEREA DE UTI
LAJE ȘI PIESE DE SCHIMB, 
partenerul din R.P. Polonă tocmai 
făcea recepția unui nou lot de încăr
cătoare frontale (I.F.R.O.N.). „Dato
rită calității lor. mașinile sint foarte 
apreciate în Polonia și în alte țări" 
— ne spune tovarășul Nicolae Pino- 
șanu, șeful biroului desfacere al în
treprinderii. Deci, o nouă comandă 
onorată la timp, in condiții calita
tive superioare. De altfel, ca o măr
turie a bunelor aprecieri de care se 
bucură mașinile și utilajele fabrica
te la I.U.P.S. Sibiu este și faptul că, 
anul trecut, planul de export a fost 
depășit cu 55 la sută. Totuși, unele

din contractele suplimentare înche
iate nu au fost onorate la timp. Res
tanțele de anul trecut însumează 34 
încărcătoare frontale și 75 mașini au
tomate de ascuțit pînze de fierăstrău. 
Ce măsuri au fost luate pentru recu
perarea acestor restante ?

într-o ședință a consiliului oame
nilor muncii, ținută tn luna ianuarie, 
s-a hotărît organizarea unei echipe 
complexe de muncitori, care să lu
creze numai pentru export. Forma
ția alcătuită din 42 de muncitori a 
fost încredințată unui om cu expe
riență, maistrul Gheorghe Roșogu. 
Totodată, s-a cerut sprijinul Între
prinderii „Independența", unde au 
fost turnate batlurile necesare pen
tru mașinile automate de ascuțit. în 
felul acesta, pină la jumătatea lunii 
martie s-a reușit să se recupereze 
din restantele de anul trecut toate 
încărcătoarele frontale si 34 mașini 
automate de ascuțit, concomitent cu 
îndeplinirea planului de export la zi.

Totuși, așa curn remarca maistrul 
Gheorghe Roșogu, nu au fost rezol
vate toate problemele de care depin
de îndeplinirea în cele mai bune 
condiții a planului de export pentru 
perioada următoare. în primul rînd, 
spațiul de montaj este insuficient 
față de actualele sarcini de produc
ție. Apoi, este vorba de livrarea cu 
întirziere a unor subansamble de că
tre întreprinderile colaboratoare. Prin 
urmare, deși restanțele de anul tre
cut sint In cea mai mare parte re
cuperate, se așteaptă și intervenția 
Centralei de utilaje și piese de 
schimb pentru ca să nu se mai re
pete neajunsurile de anul trecut.

Exemplul celor două unităti la care 
ne-am referit demonstrează că prin- 
tr-o amplă mobilizare a forțelor, prin 
organizarea unor acțiuni de întraju
torare între diferite Întreprinderi din 
cadrul aceluiași județ se găsesc în
totdeauna resurse, posibilități pentru 
ca odată cu îndeplinirea planului de 
export la zi, să fie recuperate și 
restanțele de anul trecut.

loan TEODOR 
Nicolae BRUJAN

Pe drumul pină la Buftea
Șoseaua București — 

Ploiești, via Buftea. 
Este una dintre cele 
mai aglomerate artere 
de intrare-ieșire ale 
Capitalei. ' Circulația 
spre Valea Praho
vei și Transilvania 
a autovehiculelor des
tinate transportului de 
mărfuri se face, cu 
precădere, pe aceas
tă cale. Orașul Buftea, 
in plină dezvoltare 
industrială, și studiou
rile cinematografice de 
aici adaugă traficu
lui rutier un număr 
important de vehicule 
de toate tipurile.

Cu toate acestea, 
drumul nu se bucură 
de atenția cuvenită din 
partea celor care ar 
trebui să-l întrețină in 
bună stare. De obicei.

pavajul iese din iarnă 
foarte greu încercat și 
nici în acest an nu s-a 
făcut excepție de la 
regulă. Gropile se în
șiră, mai mici, mai 
mari, de la 10 pină la 
30—40 de centimetri a- 
dîncime, de-a lungul 
drumului, punind la 
grea încercare articu
lațiile autovehiculelor. 
După ce s-a topit ză
pada. s-a auzit o veste 
precum că de îndată 
ce se usucă asfaltul se 
va trece la reparații. 
Pină azi nu s-a arătat 
nimeni cu vreo -inten
ție Salvatoare și ma
șinile continuă slalo
mul lor periculos și cos
tisitor printre gropi. 
Cred că valoarea repa
rațiilor n-ar depăși cos
tul deteriorărilor prici

nuite vehiculelor... în 
numai două-trei zile.

De fapt, drumul ar 
merita o reparație 
generală, cel puțin 
pe anumite porți
uni, cum ar fi de la 
podul Străulești, deni
velat față de șosea ca 
o trambulină, pină la 
linia de centură, pre
cum și în interiorul o- 
rașului Buftea. în zona 
construcțiilor.

Drumul ar merita o 
îngrijire permanentă 
din partea primăriilor 
comunelor prin care 
trece. Dar Se pare " că 
responsabilii . cu dru
murile, în călătoria lor 
spre Ploiești. Ia sfîrșit 
de săptămînă, preferă 
ruta cealaltă, cu patru 
piste.
Mircea MUREȘAN

pus spre vînzare la 
prețul de 1,70 lei bu
cata. Situația aceasta 
ne-a" surprins cu atit 
mai mult, cu cit ges
tionarul. deși i se a- 
trăsese atenția asupra 
cazului, a descoperit 
el însuși, în prezența 
noastră, că intr-un 
raft, alături de „sala
tă" mai era expus și

mărar depreciat la un 
preț tot ..extra".

— Astăzi am fost o- 
cupat cu alte treburi 
de serviciu și nu am 
observat că sint puse 
în vinzare și produse 
bune de aruncat — 
s-a justificat gestio
narul, scuzind-o in a- 
celasi timp și pe vin- 
zătoare, pe motiv că

se află în perioada 
de „probă".

De cind se fac ase
menea „probe" pe bu
zunarul cumpărătoru
lui ? O întrebare la 
care gestionarul nu a 
mai găsit nici un răs
puns. îl așteptăm de 
la mai marii lui. (Oc- 
tav Grumeza).

Spiritul gospodăresc din gară 
pe linie moartă?

■

Natura oferă constructorilor un excelent

TUFUL VULCANIC
• La construirea fiecărui apartament convențional se înlocuiesc: 
270 kg oțel-beton, 30 metri pătrați vata minerală, 60 metri pătrați 
carton asfaltat ți altele • Greutatea construcției scade cu 30 la 
sută • Sint eliminate stațiile de sortare și betoane cu utilaje 

grele, mari consumatoare de energie și carburanți

Cine se scuză...
în timp ce la unită

țile Centrului de legu
me șl fructe din Satu 
Mare se vindea salată

corespunzătoare, cali
tativ, cu prețul de 1.40 
lei bucata, la unitatea 
de desfacere a I.A.S.,

al cărei / responsabil 
este Vasile Florian, a- 
celași produs, deși to
tal depreciat, era ex

Spre stațiunile mon
tane și litoral au in
ceput, și peste cîteva 
zile vor spori călătorii
le. Cum se văd gările 
de la fereastra vago
nului ?

Pe rutele București— 
Brașov și București— 
Constanta, de pildă, 
gările — cu excepția 
celei din Sinaia — nu 
se grăbesc să îmbrace 
haina primăverii. Zo
nele florale si de ver
deață așteaptă gos
podarii. Alte zone 
din incintele gărilor

sint invadate de hirtii. 
gunoaie, cutii, de cont 
serve, ambalaje., , Dar 
cel mai supărător lu
cru îl constituie, fără 
îndoială. „imaginile" 
nedorite, oferite de gu
noaiele aruncate de-a 
lungul căii ferate în 
apropierea gărilor, de 
obiceiul unor „gospo
dine" de a etala la 
balcoanele blocurilor 
adevărate expoziții de 
rufe puse la uscat, sau, 
si mai grav, de obice
iul unor întreprinderi 
de a transforma aceste

zone în lăzile de gu
noi .ale . orașului. ,.......

Este de dorit și de 
așteptat ca atit edilii 
Orașelor, cit și gospo
dării gărilor să-i scu
tească pe vizitatori de 
asemenea priveliști. 
Pentru că ele sint în 
contradicție atît cu 
frumosul pe care 
vrem să-1 întîlnim in 
aceste locuri, cit si cu 
legile care guvernea
ză gospodărirea și în
frumusețarea orașelor. 
(C. Priescu)

Cu ani în urmă, constructorii din 
Piatra Neamț au descoperit în zona 
Toclloasa existența unor imense de
pozite naturale de rocă de prove
niență vulcanică. Prin măcinare, roca 
devine un excelent agregat natural 
pentru betoane, înlocuitor de vată 
minerală, armături metalice, polisti- 
ren expandat, beton celular autocla- 
vlzat — materiale deficitare si costi
sitoare in construcția de locuințe.

Imediat s-au executat foraje, s-au 
Întreprins studii, s-au făcut cercetări, 
probe de laborator și in poligoane de 
prefabricate. La puțin timp, ideea 
valorificării acestei materii prime a 
devenit obiect de invenție, breveta
tă de O.S.I.M. Încă din 1972.

Tot atunci, colectivul întreprinde
rii județene de construcții-montaj 
Neamț a trecut la realizarea prime
lor blocuri insumind 120 de aparta
mente prin folosirea de panouri pre
fabricate neportante din tuf vulcanic. 
Cel 4 ani care au trecut de la reali
zarea acestor apartamente au dat cer
titudinea — fapt confirmat si de spe
cialiștii Facultății de construcții civi
le din Iași — că folosirea in con
strucțiile de locuințe a tufului vulca
nic oferă multiple avantaje de ordin 
economic și confort termic.

De altfel, pentru înlocuirea unor 
materiale clasice de construcții costi
sitoare. colectivul întreprinderii ju
dețene de constructii-montaj Neamț, 
pe baza experienței acumulate, a di
versificat gama de produse din tuf 
vulcanic, realizînd cantități insemna- 
te de panouri exterioare cu beton a- 
parent neportante, pereți ușori pen
tru despărțiri interioare, terase pre- 
tabricațe. granuljt expandat pentru 
umpluturi si izolații, elemente din 
tuf armate cu fibre sintetice Si de 
sticlă, plăci de finisaj interior cu 
imitație de marmură si multe altele.

Care sint de fapt avantajele utili
zării tufului vulcanic in construcția 
de locuințe ? Iată succint cîteva din
tre ele :
• reducerea greutății construcții

lor cu circa 30 la sută, intrucît greu
tatea volumetrică pe metru cub de 
betoane din tuf vulcanic este de nu
mai 1000 de kilograme, față de 2 500

kg. cit are un metru cub de panou 
clasic tip ISART ;
• eliminarea stațiilor de sortare 

și de betoane, a utilajelor grele, mari 
consumatoare de energie si carbu
ranți ;
• reducerea cu 50 la sută a chel

tuielilor de transport ;
• prin realizarea elementelor pre

fabricate din tuf vulcanic în sistem 
monostrat. se înlocuiește o gamă Lar
gă de materiale deficitare ale eco
nomiei naționale. La construirea unui 
singur apartament. conventional de 
30 metri pătrați suprafață locuibilă 
se Înlocuiesc : 270 kg oțel-beton, 30 
metri pătrați vată minerală. 60 me
tri pătrați carton asfaltat si însem
nate cantități de polistiren expandat.

Dacă ridicăm aceste cifre la scara 
marelui volum de construcții de lo
cuințe care se realizează in tară, vom 
vedea cit de avantajoasă este pentru 
economia națională trecerea la gene
ralizarea inițiativei de folosire a tu
fului vulcanic.

Așadar, ideea valorificării tufului 
vulcanic conduce la înlăturarea mul
tor neajunsuri proprii soluțiilor con
structive clasice. Noile prefabricate 
din tuf vulcanic asigură construcții
lor — cele 120 apartamente din Pia
tra Neamț realizate pe baza folosirii 
materialului amintit au confirmat 
acest lucru — calități de izolare 
termică și fonică ridicată, o greutate 
volumetrică redusă, implicit micșo
rarea costului investiției.

Cum spuneam, un asemenea ma
terial ieftin- se află din abundentă in 
depozitele naturale de. origine vulca
nică situate aproape pe întreaga lun
gime a munților noștri răsăriteni. 
Din păcate, chiar Si cei care au avut 
inițiativa valorificării in construcția 
de locuințe a unei asemenea prețioa
se materii prime, pusă la dispoziție 
din abundentă de către natură, au 
fost nevoiti să-și reducă substanțial 
activitatea în acest domeniu pe mo
tiv că organele centrale de resort nu 
acționează cu toată hotărirea pentru 
a optimiza transportul tufului vul
canic și a asigura in zona depozite
lor acestei materii prime căile si sis
temele adecvate de transport.

Ion MANEA

In acest cincinal avem de construit peste 1000 000 de apartamente
PRACTIC, 50 DE ORAȘE CU CÎTE 60000 LOCUITORI FIECARE

Construcția de locuințe face parte — cum bine se știe — 
din Programul aprobat de conducerea partidului pentru creș
terea mai accentuată’a nivelului de trai al poporului. Avem 
de construit în acest cincinal peste 1 000 000 de apartamente. 
Practic, 50 de orașe cu cîte 60 000 de locuitori fiecare.

în anul 1979 — hotcrîtor pentru îndeplinirea prevederilor 
cincinalului,— constructorii au de executat cel mai mare 
volum de locuințe realizat pînă acum la noi în țară. Cuvîntul 
de ordine pe toate șantierele : Să construim mai repede — dar

și să construim bine 1 Un imperativ de la care nu are nimeni 
dreptul să abdice, cum au făcut constructorii ce au ridicat 
acum cîțiva ani blocul Z 31 din cartierul Drumul Taberei — 
despre care relatăm mai jos.

RESPECTAREA TERMENELOR ESTE PERFECT POSIBILA
...ciml constructorii, furnizorii

— Cite apartamente s-au predat in 
primele două luni ale anului, in 
comparație cu ritmul stabilit, pentru 
realizarea planului, de 15 pe zi ?

— Nu ne-am putut încadra în acest 
ritm — ne spune ing. Gh. Blejean, 
noul director al I.J.C.M. Gorj. Am 
reușit să predăm. în medie, numai G 
apartamente pe zi. Un ritm care, 
firește, nu ne mulțumește și ne obli
gă să luăm toate măsurile ca in pe
rioada imediat următoare să-l îmbu
nătățim, să-1 realizăm pe cel optim.

— Nu era posibil ca I.J.C.M. Gorj 
să predea un număr mai mare de a- 
partamente in primele două luni?

Tovarășul Alexandru Mladin, vice
președintele de resort al consiliului 
popular județean, afirmă că stadiul 
frontului de lucru cu care a intrat 
constructorul in 1979 ii permitea a- 
cestuia să dea în folosință mult mai 
multe apartamente decit a predat. 
Iată dovada : I.J.C.M. Gorj a început 
anul cu 345 de apartamente la finisaj, 
656 cu structura încheiată. 830 înăl
țate pină la cota zero și peste 1 700 
în organizare. Dar stadiul bun ai 
pregătirilor nu i-a ajutat aproape 
deloc pe constructorii gorjeni. De 
ce ?

— Pe de o parte — ne spune tova
rășul vicepreședinte — nu ne-a fost 
asigurat volumul de panouri nece
sar, nici ca repartiții, nici ca ritmici
tate de livrare, la nivelul planului 
stabilit. Deși pînă Ia sfîrșitul lunii 
februarie ar fi trebuit să sosească pe 
șantiere cel puțin 20 000 mc panouri 
mari, s-au primit abia 10 la sută din 
acestea. Unul dintre ei. întreprinde
rea de prefabricate Deva, nu ne-a 
livrat nici un panou și ne-a comu
nicat că nici nu ne va livra, intru
cît avem repartiție din cota de „de
pășire de plan". Altul. întreprinde
rea de prefabricate Craiova, in loc 
de 7 000 mc panouri mari, ne-a tri-

«/ unesc forțele 
mis. in primele 40 de zile. 18 plan- 
șee și 6... scări. Cel de-al treilea, 
„Granitur-București. ne condiționea
ză livrarea panourilor de acceptarea 
unui tip de proiect.

Acestea sint faptele. Ele arată clar 
că pe șantierele I.J.C.M. Gorj s-a 
pășit cu stîngul datorită, în primul 
rind. furnizorilor de materiale. Re
zultatul? în loc să scadă, restantele

Pe șantierele 
din județul Gorj 

din anul trecut — de circa 1 000 de 
apartamente — au crescut.

— Să admitem, totuși — am pro
pus interlocutorilor noștri — că ați 
fi primit toate panourile, că ar fi fost 
livrate ritmic. în aceste condiții, ati 
fi reușit să asigurați predarea, in 
medie, a 15 apartamente pe zi?

— N-am fi reușit nici în aceste 
condiții — ne spune ing. Sergiu Tro- 
tea. director adjunct al I.J.C.M. Gorj 
— pentru că ne confruntăm și cu alte 
dificultăți. O întreprindere ca a noas
tră. care este descompletată, ca forță 
de muncă, cu circa 100 de maiștri, 
tehnicieni și ingineri și cu aproape 
1 000 de muncitori, nu putea să rea
lizeze nivelul maxim al planului.

Dacă problemele aprovizionării se 
pot rezolva — si există asigurări in 
această privință din partea furnizori
lor — eforturile care se fac pentru 
completarea forței de muncă sint 
insuficiente și. mai ales, nu vizează 
o perspectivă imediată. E pozitiv, de
sigur, faptul că din alte localități au 
revenit acasă, la invitația organelor 
județene, peste 100 de constructori 
gorjeni. Dar ce înseamnă 100 de oa

si beneficiarii
*

meni cind lipsesc o mie? E clar deci 
că pe fiecare din șantierele I.J.C.M. 
este necesar să se acționeze ne- 
intlrziat atît pentru atragerea de noi 
oameni in construcții, cit și pentru 
calificarea lor. Cum se acționează în 
acest sens? Faptele arată că se ac
ționează anemic, neconvingător. Anul 
acesta, I.J.C.M. Gorj ar trebui să ca
lifice — conform planului de școlari
zare — peste 1 500 de muncitori. Or, 
in timp ce primul trimestru se apro
pie de sfîrșit, atit pe șantiere, cit și 
la Întreprindere, despre calificare se 
mai discută la timpul... viitor.

— îmbunătățirea activității con
structorului, inclusiv în ce privește 
completarea forței de muncă, ne pre
ocupă in mod deosebit și pe. noi — 
ne spune tovarășul Iancu Drăghici, 
prim-vicepresedinte al consiliului 
popular al municipiului Tg. Jiu. în 
lumina indicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, la recenta Con
sfătuire cu cadrele de conducere din 
industrie, construcții, transporturi și 
agricultură, am stabilit ca locuitorii 
municipiului să presteze peste 250 000 
de ore muncă voluntară pe șantierele 
de locuințe. în momentul de fată, 
instituțiile și întreprinderile au fost 
repartizate pe blocuri și zone, iar în 
prezent participă zi de zi pe șantiere, 
alături de constructori, la executarea 
lucrărilor stabilite. De asemenea, am 
luat măsuri ca întreprinderile să de
tașeze permanent pe șantiere mun
citori din sectoarele de Întreținere.

Cerințele de locuințe sint mari in 
acest județ și trebuie făcut totul 
pentru ca cele peste 4 000 apartamen
te planificate pe acest an să fie e- 
xecutate in întregime și predate be
neficiarilor conform graficelor în
tocmite.

C. PRIESCU 
Dumitru PRUNA

RESPECTAREA CERINȚELOR CALITATIVE ESTE NECESARA
...excluzind practicile constructorilor blocului 131

Tovarășul Nache Lucian, unul 
din locatarii blocului „Z31" din 
Aleea Obcina Mică nr. 1 din cartie
rul bucureștean Drumul Taberei, 
ne-a sesizat următoarele !

— Au început să se facă șl la 
blocul nostru consolidări. Este un 
bloc construit in urmă cu nouă ani. 
Odată cu începerea lucrărilor ds 
reparații, s-au descoperit grave ne
glijente de construcție. Cum a fost 
oare posibil să se lucreze cu ase
menea condamnabilă superficialita
te de către respectivii constructori?

Am pornit pe urmele acestei se
sizări. La parterul blocului cu pri

cina. in apartamentul locuit de 
Gheorghe Mitică se refac sase din 
cei doisprezece pereți, fundația are

Pe un fost șantier 
din „Drumul Taberei**

fisuri, iar podeaua subsolului este 
boltită. Un alt locatar, Gheorghe 
Alexandru, de la apartamentul 21, 
ne spune : „Cu nouă ani in urmă.

...rezistența nouă pentru ziduri 
incâ noi

cind ne-am mutat in acest bloc, 
am reclamat o serie de deficiente, 
printre care lucrări de zidărie prost 
executate. în special în iurul tocu
rilor de uși. Timp de un an si ju
mătate, constructorii au evitat să 
dea ochii cu noi. Apoi au făcut un 
act de... autoreceotie. Acum, pe 
lingă viciile vizibile au apărut si 
cele ascunse". La rindul său. Mir
cea Nicolae de la apartamentul 6 
ne sesizează faptul că meșterii de 
la I.C.R.A.L. au pus in locuința sa 
armătura de metal, dar au fost ne
voit! să lase totul baltă multe zile, 
din cauză că nu au avut materiale.

Si al ti locatari ne-au sesizat că 
reparațiile durează prea mult, timp 
in care oamenii stau in casă cu 
lucrurile claie peste grămadă.

— în acest bloc locuiesc aproape 
250 de oameni — he spune ingine
rul C. PenClu — și avem obligația 
să asigurăm acestei clădiri carac
teristicile de rezistentă stabilite în 
proiect Efectuăm aici lucrări spe
ciale. pretențioase care, in mod o- 
bișnuit, nu intră in preocupările u- 
nui I.C.R.A.L. în unele ziduri (chiar 
din cele de rezistentă), in loc de 
beton, am depistat bucăți de lemn, 
de P.F.L.. cutii de conserve, saci 
de ciment cirpe. bucăți de armă
tură prost amplasate, tencuială, 
goluri...

— După cum se pare, blocul 
acesta e un... unicat de neglijență.

— Chiar asa și este.
De ce n-au făcut ce trebuiau să 

facă, la vremea lor, constructorii ? 
Cine au fost ei ? Pe ce șantiere 
s-or afla tn momentul de fată ? De 
ce nu s-a Întreprins nimic împotri
va acelora care aveau răspunderi 
precise în organizarea, conducerea 
si supravegherea lucrărilor de con
struire a acestui bloc ? Iată, tot a- 
titea întrebări la care sint chemate 
să răspundă organele competente.

Al. PLAIEȘU
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VIZITA PREȘEDINTELUI REPUBLICII PORTUGHEZE, ANTDNID RAMALHD EANES
COMUNICAT COMUN

cu privire la vizita oficială 
în Republica Socialistă România 

a președintelui Republicii Portugheze, 
general Antonio Ramalho Eanes

Plecarea din Capitală

La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, președintele Repu
blicii Portugheze, general Antonio 
Ramalho Eanes, și doamna Maria 
Manuela Ramalho Eanes au efectuat 
o -vizită oficială în România, in pe
rioada 21—23 martie 1979.

In timpul șederii în România, 
președintele Republicii Portugheze și 
delegația care l-a însoțit au vizitat 
obiective economice și social-cultu- 
rale din București și din județul Pra
hova, bucurîndu-se pretutindeni de 
o primire caldă și prietenească, ex
presie â sentimentelor de profundă 
stimă și prietenie pe care poporul 
român le nutrește față de poporul 
portughez.

Președintele Republicii Portugheze 
a folosit prilejul pentru a transmite, 
din partea poporului portughez, cele 
mai vii salutări poporului român.

Cei doi președinți au avut convor
biri care s-au desfășurat într-o at
mosferă cordială, prietenească și de 
înțelegere reciprocă.

La convorbiri au participat :
Din partea română : Ilie Verdeț, 

prim viceprim-ministru al guvernu
lui, președintele Comitetului de Stat 
al Planificării ; Ștefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe ; Emil Dră- 
gănescu, ministrul turismului și spor
tului ; Mihai Dalea, vicepreședinte al 
Consiliului Național al Frontului U- 
nității Socialiste ; Nicolae Constan
tin, ministru secretar de stat la pre
ședinția republicii, șef al grupului de 
consilieri, ai președintelui republicii ; 
Constantin Niță, ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului Exte
rior ți Cooperării Economice Inter
naționale ; Ștefan Bîrlea, directorul 
Cabinetului președintelui republicii ; 
Vasile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe ; general-locote- 
nent Gheorghe Gomoiu, adjunct al 
ministrului apărării naționale ; Ma
rin Iliescu, ambasadorul României la 
Lisabona ; Romulus Neagu, director 
în Ministerul Afacerilor Externe.

Din partea portugheză : Joao de 
Freitas Cruz, ministrul afacerilor ex
terne ; căpitan Rodrigo Sousa e Cas
tro, membru al Consiliului Revoluți
ei ; dr. Abel Repolho Correia, minis
trul comerțului și turismului ; Fran
cisco Correia Guedes, secretar de stat 
pentru comerț exterior în Ministerul 
Comerțului și Turismului ; Antonio 
Novaes Machado, ambasadorul Por
tugaliei la București ; dr. Josă Ma
nuel Villas-Boas, director general 
pentru probleme politice în M.A.E. ; 
dr. Alexandre Lencastre da Veiga, 
director general pentru probleme e- 
conomice în M.A.E. ; dr. Jose Calde- 
ira Guimaraes, șeful ad-interim al 
Casei civile a președinției republi
cii ; locotenent-colonel Jose Vaz 
Barroco, șef de cabinet al președin
telui republicii ; dr. Luis Augusto 
Martins, asistent pentru relații inter
naționale la președinția republicii.

Cei doi șefi de stat au analizat 
stadiul actual al relațiilor bilaterale 
și perspectivele de dezvoltare a a- 
cestora și au făcut un amplu schimb 
de păreri cu privire la problemele 
internaționale de interes comun.

Cele două părți au constatat cu 
satisfacție că raporturile dintre cele 
două țări au cunoscut o dezvoltare 
continuă, după restabilirea relațiilor 
diplomatice în anul 1974, în spiritul 
Tratatului de prietenie și cooperare 
între Republica Socialistă România 
și Republica Portugheză. Ele au ana
lizat căile și mijloacele de lărgire 
și aprofundare a colaborării dintre 
cele două țări in diverse domenii, 
convinse că dezvoltarea relațiilor ro- 
mâno-portugheze, favorizate de ori
ginea comună de limbă și civilizație, 
corespunde voinței și intereselor ce
lor două popoare. în legătură cu 
aceasta, ele au subliniat importanța 
principiilor cuprinse in Tratatul de 
prietenie și cooperare între cele două 
țări.

Subliniind importanța deosebită pe 
care o acordă intîlnirilor la nivel 
înalt, cei doi șefi de stat s-au pro
nunțat pentru continuitatea acestor 
îrttîlniri. Ei s-au pronunțat, de ase
menea, pentru continuarea contacte
lor la diferite alte niveluri.

Cele două părți și-au exprimat satis
facția pentru dezvoltarea relațiilor co
merciale, subliniind, în același timp, 
hotărîrea lor de a acționa pentru ex
tinderea și diversificarea acestor rela
ții, pentru lărgirea schimbului de in
formații și a consultărilor între între
prinderile și firmele economice com
petente ale celor două țări.

Cele două părți au exprimat voința 
lor comună de a depune toate efortu
rile pentru intensificarea cooperării 
economice, tehnice și științifice în ve
derea asigurării unei dezvoltări con
tinue și reciproc avantajoase a rela
țiilor româno-portugheze și a unei cit 
mai eficiente utilizări a posibilităților 
economiilor celor două țări, inclusiv 
prin crearea de societăți mixte și alte 
forme de cooperare reciproc avanta
joasă. O atenție deosebită va fi acor
dată cooperării în domeniile rafinării 
petrolului și petrochimiei, construcții

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România
București, 23 martie 1979.

ANTONIO RAMALHO EANES
Președintele 

Republicii Portugheze

lor de mașini, construcțiilor de nave, 
siderurgiei, precum și în sectoarele 
agriculturii și zootehniei..

Cele două părți au hotărît să acțio
neze în vederea realizării unor acțiuni 
de cooperare pe terțe piețe, conside
red că cele două țări dispun de posi
bilități reale în numeroase domenii 
pentru realizarea de asemenea ac
țiuni.

în timpul vizitei, au fost semnate 
Acordul privind transporturile ru
tiere internaționale de pasageri si de 
mărfuri și Acordul de credit.

Cele două părți s-au angajat să 
continue negocierile pentru a se în
cheia, cît mai curind posibil, acordu
rile privind evitarea dublei impuneri, 
promovarea și garantarea investițiilor 
de capital, precum si dezvoltarea 
cooperării științifice si tehnologice.

Cei doi președinți, constatînd cu 
satisfacție că relațiile în domeniul 
culturii, artei, științei și învățămân
tului se dezvoltă favorabil, au ex- 
primat voința lor de a intensifica si 
diversifica schimburile și contactele 
în aceste domenii, precum si în do
meniile turismului și sportului, in 
vederea aprofundării cunoașterii re
ciproce a valorilor materiale si spiri
tuale ale celor două popoare. Ei au 
reliefat importanta aniversării a 2 050 
de ani de la constituirea primului 
stat centralizat dac și a organizării în 
1980 a unor manifestări culturale prin 
care să se marcheze acest eveniment.

Cei doi șefi de stat au procedat la 
o analiză aprofundată a evoluției 
situației internaționale actuale. Cu 
această ocazie, ei au relevat existenta 
unei largi identități si similitudini a 
pozițiilor celor două țări in proble
mele care confruntă omenirea. Ei au 
constatat că se produc ample mu
tații în viata internațională, cu im
plicații pentru toate țările si po
poarele lumii.

Cei doi șefi de stat consideră că, 
actionînd unite, forțele care se pro
nunță pentru o politică de indepen
dentă. colaborare, securitate si pace, 
pentru excluderea războiului si în
fruntărilor armate din viata interna
țională. pot să împiedice o nouă con
flagrație mondială și să asigure o 
pace trainică pe planeta noastră.

Cei doi președinți au subliniat ne
cesitatea aplicării active in rapor
turile . dintre toate statele a princi
pilor fundamentale ale relațiilor 
internaționale : respectarea inde
pendentei si suveranității naționale, 
a integrității teritoriale, egalitatea 
deplină în drepturi, neamestecul în 
treburile interne, avantajul reciproc, 
nerecurgerea la forță sau la ame
nințarea cu forța, rezolvarea pe cale 
pașnică a conflictelor.

Cele două părți au apreciat că 
pentru realizarea unei securități re
ale și dezvoltarea cooperării pe con
tinent și pe plan internațional tre
buie să se acorde- o atenție sporită 
problemelor cooperării economice, 
tehnico-științifice și culturale, pre
cum și lărgirii raporturilor dintre 
statele și popoarele europene, acțio- 
nîhdu-se în același timp pentru a- 
doptarea de măsuri concrete de 
dezarmare in Europa și în lume.

Cei doi șefi de stat au reafirmat 
necesitatea intensificării eforturilor 
pentru edificarea securității și dez
voltarea cooperării pe continentul 
european. Ei au apreciat că în pe
rioada care a urrhat Conferinței de 
la Helsinki au avut loc numeroase 
intîlniri între șefi de stat sau de 
guvern, au fost Încheiate o serie de 
acorduri și înțelegeri în diferite pro
bleme, s-a intensificat colaborarea 
economică, științifică și culturală. 
Rezultatele obținute nu sint insă su
ficiențe pentru a putea afirma că 
obiectivul securității se înfăptuiește 
in mod corespunzător.

Tinind seama de rezultatele Re
uniunii de la Belgrad din 1978, cei 
doi președinți au apreciat că este 
necesar să se acționeze cu fermitate 
pentru o pregătire corespunzătoare a 
Reuniunii de la Madrid în vederea 
continuării procesului inițiat de Con
ferința pentru securitate și coopera
re in Europa. Ei au subliniat impor
tanta aplicării tuturor . prevederilor 
Actului final semnat la Helsinki, 
considerîndu-le ca un tot unitar.

Cei doi șefi, de stat au subliniat, 
de asemenea, importanta pe care o 
are în procesul edificării securității 
și extinderii cooperării in Europa și 
in lume dezvoltarea relațiilor de 
bună vecinătate și colaborare regio
nală, inclusiv in Balcani.

Cei doi președinți au exprimat 
preocuparea lor față de proporțiile 
nemaiintilnite pină in prezent ale 
cursei înarmărilor, acumularea da 
arme din ce în ce mai perfecționate, 
inclusiv nucleare, care împovărează 
tot mai mult popoarele și sporește 
primejdiile la adresa securității lor, 
subliniind necesitatea de a se trece 
la adoptarea fără intirziere a unor 
măsuri practice și eficiente in ve
derea Înfăptuirii dezarmării genera
le, sub control internațional adecvat. 
Ei se pronunță cu hotărire pentru 
încheierea de înțelegeri vizind opri
rea cursei Înarmărilor și a perfecțio
nării armelor convenționale și nu

cleare, reducerea. arsenalelor și efec
tivele^ militare și a Cheltuielilor pen
tru înarmare.

Cei doi șefi de stat au apreciat că 
sesiunea specială a Adunării Gene
rale a Organizației Națiunilor Unite 
consacrată dezarmării s-a încheiat cu 
anumite rezultate pozitive in sensul 
Ca a fost creat un cadru mai demo
cratic de dezbatere și soluționare a 
problemelor dezarmării și au fost 
prezentate propuneri concrete vizind 
diverse aspecte ale înfăptuirii aces
tui obiectiv major. Ei consideră că 
esențial este acum să se treacă la 
măsuri practice in- această privință.

Cei doi președinți s-au pronunțat 
în favoarea, adoptării de măsuri efec
tive care să garanteze că nu se va 
recurge la folosirea sau amenințarea 
cu folosirea atit a armelor nucleare, 
cit și a celor convenționale împotri
va statelor nenucleare.

Cele două părți au apreciat că li
chidarea subdezvoltării este unul din 
obiectivele fundamentale ale vieții 
internaționale și au reafirmat necesi
tatea instaurării unei noi ordini eco
nomice internaționale bazată pe de
plina egalitate și echitate, care să 
permită progresul mai rapid al tari
lor in curs de dezvoltare. Ele au sub
liniat rolul și importanta sesiunii 
speciale a Adunării Generale a Or
ganizației Națiunilor Unite din 1980, 
consacrată noii ordini economice in
ternaționale și s-au declarat de a- 
cord că trebuie să se asigure o pre
gătire corespunzătoare a acestei se
siuni. Părțile au evidențiat necesita
tea reducerii decalajului economic 
dintre țările in curs de dezvoltare si 
țările industrializate, a instaurării 
unor raporturi juste și echitabile in 
relațiile economice internaționale.

Reafirmîndu-și preocuparea fată 
de stările de încordare existente in 
lume, cei doi președinți aiu subliniat 
necesitatea rezolvării lor pe cale paș
nică. în ceea ce privește problema 
Orientului Mijlociu, ei s-au pronun
țat pentru tratative eu participarea 
tuturor părților interesate, inclusiv 
a reprezentanților poporului palesti
nian. Ei au fost de acord că instau
rarea unei păci juste si trainice in 
această regiune trebuie să se bazeze 
pe retragerea Israelului din toate te
ritoriile arabe ocupate in 1967. recu
noașterea drepturilor legitime națio
nale ale poporului palestinian si res
pectarea suveranității, integrității te
ritoriale și independenței tuturor 
6tatelar din zonă.

Evodnd discuțiile care au avut loc 
pină acum la Organizația Națiunilor 
Unite cu privire la problema Orien
tului Mijlociu, cei doi șefi de stat au 
subliniat rolul important pe care tre
buie să-l aibă O.N.U. in soluționa
rea globală a acestei probleme.

Cele două părți au subliniat impor
tanta soluționării neintirziate a pro
blemei cipriote, pe calea tratativelor 
intre reprezentanții celor două comu
nități cipriote, conform rezoluțiilor 
O.N.U.. pe baza respectării indepen
dentei. suveranității si integrității te
ritoriale a Republicii Cipru.

Ele consideră că disputele între ță
rile africane trebuie să fie rezolvate 
pe calea tratativelor intre părțile in
teresate. fără amestec din afară, care 
este de natură să pună in pericol 
pacea in regiune si in lume.

Cele două părți au reiterat necesi
tatea de a se acționa cu perseverentă 
pentru a se pune capăt practicilor co
lonialiste. discriminării rasiale si 
apartheidului. Ele au exprimat spri
jinul lor fată de dreptul popoarelor 
de a-si hotărî singure soarta in mod 
liber. In acest sens, cei doi șefi de 
stat au exprimat sprijinul lor fată de 
dreptul popoarelor din Zimbabwe și 
Namibia la autodeterminare si inde
pendentă. pentru respectarea princi
piilor si rezoluțiilor O.N.U.

Cele două părți au evidențiat cu 
satisfacție colaborarea lor bilaterală 
fructuoasă in cadrul O.N.U. și al altor 
organizații internaționale si au con
venit să o aprofundeze.

Ele se pronunță pentru democrati
zarea relațiilor internaționale, pentru 
creșterea si întărirea rolului O.N.U. 
si pentru participarea activă a tutu
ror statelor în cadrul O.N.U. și. în
deosebi. a țărilor mici si mijlocii, a 
țărilor în curs de dezvoltare și neali
niate la soluționarea problemelor 
complexe ale lumii contemporane.

Convorbirile dintre cei doi pre
ședinți si înțelegerile la care au ajuns 
in timpul vizitei constituie o contri
buție importantă la dezvoltarea rela
țiilor între România si Portugalia, la 
cauza păcii si securității în Europa si 
în lume.

Președintele Republicii Portugheze, 
general Antonio Ramalho Eanes. a 
apreciat în mod deosebit căldura si 
simpatia cu care a fost primit si a 
invitat pe tovarășul Nicolae 
Ceausescu, președintele Republicii 
Socialiste România, si pe tovarășa 
Elena Ceausescu să efectueze o vizită 
oficială in Portugalia.

Invitația a fast acceptată cu plăcere, 
data vizitei urmînd a fi stabilită pe 
cale diplomatică.

Solemnitatea de la aeroportul Otopeni

Președintele Republicii Portugheze, 
general Antonio- Ramalho Eanes. și-a 
încheiat, vineri, vizita oficială efec
tuată, împreună cu doamna Maria 
Manuela Ramalho Eanes. in țara 
noastră, la invitația președintelui Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu.

Solemnitatea plecării înaltilor oas
peți portughezi a avut loc pe aero
portul internațional Otopeni.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Antonio Ramalho Eanes, 
tovarășa Elena Ceaușescu și doamna 
Maria Manuela Ramalho Eanes au 
sosit împreună la aeroport. Pe fron
tispiciul aerogării se aflau portretele 
președintelui Nicolae Ceaușescu și 
președintelui Antonio Ramalho Eanes, 
încadrate de drapelele celor două 
țări.

Pe mari pancarte erau înscrise. In 
limbile română și.portugheză, .urările: 
„Să se dezvolte relațiile de prietenie

Conferința de presă a președintelui Republicii Portugheze
cu ziariști români și portughezi, cu corespondenți ai presei străine acreditați la București

Vineri dimineața, președintele Re
publicii Portugheze, general Antonio 
Ramalho Eanes. s-a întîlnit. la Pa
latul Primăverii, în cadrul unei con
ferințe de presă, cu ziariști români 
și portughezi, cu corespondenți ai 
presei străine acreditați la București.

Cu acest prilej, președintele Eanes 
a făcut o declarație și a răspuns în
trebărilor adresate de ziariști.

Președintele Portugaliei a subliniat 
semnificația specială pe care o atri
buie primei sale vizite in România și 
convorbirilor cu președintele Nicolae 
Ceaușescu. aprecierea pentru modul 
în care țara noastră militează pentru 
respectarea, în relațiile dintre state, a 
independentei si suveranității națio
nale, cît și pentru politica pe care o 
promovează pe plan internațional.

Convorbirile cu președintele 
Ceaușescu — a spus șeful statului 
portughez — ne-au permis să con
statăm caracterul deschis și sincer 
al punctelor de vedere și să ajun
gem la sfirșitul acestei vizite la con
cluzia că este necesar să dezvoltăm, 
în continuare, buna colaborare exis
tentă între țările noastre. în acest 

și cojaborare dintre Republica Socia
listă România și Republica Portughe
ză, spre binele popoarelor român și 
portughez. în interesul păcii șl înțe
legerii in Europa și în întreaga 
lume !“. „Trăiască pacea, prietenia și 
colaborarea între toate popoarele lu
mii !“.

Pe aeroport se aflau numeroși 
locuitori ai Capitalei, care au salutat 
cu deosebită căldură pe președinții 
Nicolae Ceaușescu și Antonio Ra
malho Eanes, aclamînd Îndelung pen
tru întărirea prieteniei și dezvoltarea 
continuă a colaborării dntre țările și 
popoarele noastre.

în această atmosferă prietenească a 
avut loc ceremonia oficială a plecării 
înaltilor oaspeți portughezi.

O gardă militară aliniată pe aero
port a prezentat onorul. Au fost in
tonate imnurile de stat ale Republicii 
Portugheze și Republicii Socialiste 
România. în timp ce, în semn de 
salut, au fost trase 21 salve de ar
tilerie.

cadru, oaspetele a subliniat impor
tanța mai bunei cunoașteri reciproce 
a posibilităților de care dispun cele 
două țări pentru promovarea unei 
cooperări reciproc avantajoase in 
domeniul schimburilor economice, 
științifice, tehnice și culturale. 
Această cunoaștere — a subliniat 
el — care este la indemîna noastră, 
se reflectă în acordurile pe care le-am 
semnat, precum și in înțelegerile la 
care am ajuns în aceste zile. Ea ne 
va permite să ne folosim de posibi
litățile unei colaborări și cu terțe 
țări. în acest sens, au ■ fost identifi
cate de pe acum o serie de domenii, 
în special în ceea ce privește cola
borarea cu țările africane, precum 
și pe plan internațional, în serviciul 
destinderii și păcii mondiale.

Referindu-se în continuare la con
lucrarea româno—portugheză în pla
nul vieții internaționale, președintele 
Eanes a subliniat importanta pe care 
o are aplicarea integrală si dezvol
tarea normelor si a principiilor la 
care s-a aiuns de acord cu ocazia 
Conferinței pentru securitate si coo
perare în Europa. De asemenea, el. a

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Antonio Ramalho Eanes 
trec in revistă garda de onoare.

în continuare, președintele Repu
blicii Portugheze, general Antonio 
Ramalho Eanes. si doamna Maria 
Manuela Ramalho Eanes, persoanele 
oficiale din suita prezidențială își iau 
rămas bun de la tovarășii Emil Bobu, 
Cornel Burtică, Emil Drăgănescu, 
Gheorghe Pană, Ion Pățan, Ilie Ver- 
deț. Ștefan Andrei, Ion Coman, Ni
colae Giosan, de la celelalte persoa
ne oficiale române prezente pe aero
port.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu își iau ră
mas bun de la Joao de Freitas Cruz, 
ministrul afacerilor externe, căpitan 
Rodrigo Sousa e Castro, membru al 
Consiliului Revoluției, dr. Abel Re
polho Correia, ministrul comerțului 
și turismului, precum și de la cele
lalte persoane oficiale care l-au în
soțit pe președintele Republicii Por

■evidențiat însemnătatea eforturilor pe 
care cele două țări înțeleg să le facă 
in vederea creării condițiilor efective 
pentru o destindere globală, pentru 
o politică de dezarmare echilibrată, 
pentru un dialog mai amplu si mai 
regulat între toti conducătorii euro
peni. care să întărească atit solidari
tatea europeană, cît si pe cea dintre 
popoare și state. în acest context, el 
a reliefat poziția si acțiunile pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, care se 
bucură de o largă apreciere interna
țională. Am avut pasibilitatea să 
constat că România oontinuă cu fer
mitate si hotărire să mențină itelatii 
cu toate țările lumii, indiferent de 
sistemele lor politice, economice si 
sociale, intru cit înțelege că numai 
asa este posibil să se creeze condiții 
reale de independentă, suveranitate 
națională, pentru asigurarea păcii 
mondiale și efective.

în continuare, oaspetele a eviden
țiat necesitatea de a se acționa pen
tru respectarea efectivă a drepturi
lor statelor la integritate si a dreptu
rilor popoarelor la autodeterminare 
si independentă, pentru promovarea 

tugheze in vizita efectuată in țara 
noastră.

Pe aeroport se aflau, de asemenea, 
ambasadorul României în Portugalia, 
Marin Iliescu, și ambasadorul Portu
galiei in România, Antonio Novadfe 
Machado.

Era prezent ambasadorul R. P. 
Ungare la București. Sandor Rajnai.

La scara avionului, președinții 
Nicolae Ceaușescu și Antonio Ra
malho Eanes iși string cu căldură 
mîinile, se îmbrățișează. Cu aceeași 
cordialitate și-au strîns mîinile, s-au 
îmbrățișat, tovarășa Elena Ceaușescu 
și doamna Maria Manuela Ramalho 
Eanes.

Un grup de pionieri au oferit pre
ședinților Nicolae Ceaușescu și Anto
nio Ramalho Eanes. tovarășei Elena 
Ceaușescu șl doamnei Maria Manuela 
Ramalho Eanes buchete de flori.

La ora 12.00, aeronava preziden
țială a decolat, îndreptindu-Se spre 
Budapesta.

în continuare a cursului păcii. „Atit 
președintele Ceausescu, cit si eu am 
fost de acord în ceea ce privește 
caracterul indispensabil al edificării 
unei noi ordini economice internațio
nale. în acest sens, apreciem că 
înțelegerea între țările in curs de 
dezvoltare si țările dezvoltate con
stituie un fapt fundamental care nu 
poate să fie realizat decit printr-un 
dialog efectiv intre popoare. Schim
bările in structura sistemului eco
nomic international depind de voința 
politică de a se termina, o dată pen
tru totdeauna, cu inechitatea din 
relațiile internaționale, cu inechitatea 
care afectează țările în curs de dez
voltare. Trebuie să vă spun — șl 
aceasta o fac cu plăcere — că 
convorbirile de la București au con
firmat pe deplin punctele de vedere 
ale Portugaliei și ale României în 
ceea ce privește politica ce trebuie 
urmată in acest sens de către cele 
două țâri. După părere^ noastră, a- 
cest lucru este indispensabil pentru 
cooperarea economică si pentru 
dreptate, pentru ca relațiile dintre 
popoare să fie intr-adevăr priete
nești".
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De ce au acești tineri 
mersul atît de frumos ?

Fiindcă în universul moral al uzinei ei sînt educați să pășească
cu fruntea sus, cu siguranța omului util colectivităii

„Am venit aici ca unul care nu știa ce drum sâ apuce. Norocul meu câ l-am apucat pe âsta !". (Florea Nica, 
în stingă fotografiei)

Băiatul, blond, frumos ca Apollo, 
unul dintre cei cărora și ochii le 
sint un perpetuu suris, șade pe un 
scăunel și, împreună cu un vîrstnic, 
lucrează la un panou de automati
zări ; firele colorate i se împletesc 
între degete, el știe să-l aleagă și 
să-l conducă pe fiecare la locul lui.

— De ce suride băiatul ăsta tot 
timpul ?

O femele, de alături, răspunde 
amuzată și ea :

— Păi ce griji are el ? De mun
cit, muncește, de cîștigat, cîștigă, 
meserie învață... Și-a găsit băiatul 
un rost în viață, ce-f mai trebuie 1

Jenică Iacob a făcut treapta întîl 
la liceul „Spiru Haret“, a fost re
partizat aici la întreprinderea „Auto
matica", și acum, după 8 luni, șl-a 
dobîndit calificarea de electrician 
montator. „De ce ai venit la uzină 
și nu ți-ai găsit ceva în altă parte ?“. 
„Păi nu v-am spus ? fiu vreau să 
am o meserie, vreau să fiu electro
nist". De alături, două fete rid : 
„Ai încurcat-o Jenică, te dă la 
ziar !“. „Are vreun motiv să se 
teamă ?“ le întreb. „Ei, nu se are el 
prea bine cu maistrul !“. „fi adevă
rat ? De ce ?“. Băiatul ridică din 
umeri : „Mă mai ceartă. Dînsul are 
vederi învechite". „Serios ?“. „Da. 
Cînd mai lipsesc șl eu nu mă înțe
lege !“.

Jenică Iacob e un „caz" tipic. In 
uzină muncesc 1 500 de tineri. Unii 
au venit de cîteva luni, alții de 
citi va ani. De la școala profesională, 
de la licee de specialitate sau, ca 
Jenică Iacob, după prima treaptă 
a liceului. Au venit să-și facă un 
rost in viață muncind. Străbat toți 
același drum. Toți sau aproape toți 
găsesc aici, la cursurile de muncă

șl de viață ale uzinei, cite „un 
maistru cu vederi învechite" care 
îi tine din scurt, le pretinde să fie 
disciplinați și sîrguincioși, îi mai 
ciondănește, le mai dă și sfaturi, le 
tot arată un drum... Un drum la 
capătul căruia tînărul ajunge parcă 
un altul.

„Povestește-mi despre dumneata și 
despre uzină 1“. Tînărul suride 
unei amintiri (unde am mal întîlnit 
sursul ăsta ?). „Păi, acum șase ani 
cind am venit aici, am venit pentru 
că voiam să fiu independent. înțe
legeți ? Nu mai voiam să depind de 
familie. De nimeni. Ce nu știam eu 
era că «independența», așa cum o 
înțelegeam eu atunci, nu era de găsit 
nici la uzină și, de fapt, nicăieri. 
Că nicăieri nu poți fi liber să nu 
respecți anumite reguli de viață, de 
comportament. Nu poți să fii liber 
față de calitatea de om și de cetă
țean. Așa că aici, la uzină, m-am 
pomenit lingă niște oameni care ișl 
vedeau foarte serios de muncă, erau 
mulțumiți, fericiți cu viața asta și 
eu nu înțelegeam de ce. Ce viață, 
ziceam eu, e aia, cînd nu poți să 
pleci tu cînd vrei, să muncești cînd 
ai chef, cînd nu, nu ? Unul dintre 
oamenii ăștia «s-a lipit» pur și sim
plu de mine și nu mă mai lăsa nici 
să respir. îmi tot explica ce-i dis
ciplina, ce rost are și că ea. de fapt, 
e in folosul tău, ca om. Și azi și 
mîine. mereu și mereu. Era tovară
șul Sasu, șeful meu de echipă și 
secretarul de partid. Așa a fost ani 
de zile. Mare răbdare a avut omul 
ăsta cu mine ! Dacă o să scrieți ceva 
în ziar despre chestia asta, vă rog 
să ziceți că-i mulțumesc. I-o zic eu, 
mereu. Dar în ziar e altceva. Acuma 
s-a schimbat treaba. Mult de tot.

Acuma știu că independență in 
viața unui om înseamnă să' fie 
stăpîn pe meserie, pe munca Sa, 
să facă el cel mai bine o anu
mită muncă și-atunci se simte 
liber Ca păsările cerului. Liber 
de orice gînduri grele. între timp 
m-am însurat și eu, mi-am cumpă
rat apartament, am și un copil, iar 
al doilea, băiatul, trebuie să vină 
zilele acestea...". „O să fie băiat ?". 
„Bineînțeles !“. „Să vă trăiască !“. 
„Șl cînd am cîte o problemă, că în 
orice familie se mai ivește cîte o 
problemă, tot la tovarășul Sasu mă 
duc. «Dar ce sînt eu, mă ?, zice 
dînsul. Ia uite la. el.? Acum șase 
ani alergam eu după el să-i dau 
sfaturi, acuma nu pot să scap de el. 
Zi-i 1 Dă-i drumul, ce s-a mai în- 
tîmplat, măi Petrișor ?».

Marian Petrișor, 25 de ani, munci
tor de bază în secția a IlI-a, atelie
rul ajustâj, al întreprinderii „Auto
matica", trecînd și el prin creuze
tul „vederilor învechite" ale unui 
muncitor vîrstnic, a sfîrșit prin a 
înțelege că acele „vederi" sînt „în
vechite" în trăinicie. Pe cît de vechi, 
pe atit de valabile oricînd, princi
piile zdravene ale muncii și ale vie
ții într-o societate a demnității și 
omeniei comuniste.

Nu e vorba deci de un simplu 
rost în viață. Uzina oferă infinit 
mai mult. Ea îi conferă acestui 
;,rost“ o anume calitate, o altitudine 
morală. Nu un oarecare mijloc de 
existență, cît o atitudine conștientă 
față de rosturile întregii societăți 
socialiste în interiorul căreia fiecare 
om are locul și cuvîntul său de 
spus. O societate care face totul 
pentru ca fiecare om să-și găsească 
împlinirea personalității sale potri-

vit aptitudinilor, a fondului său 
uman.

Iată și un alt caz, cu totul revela
tor în această privință : destinul lui 
V.T. (nu, nu e cazul să fie cunos
cut cu numele întreg decît pentru 
ceea ce este el acum ; aici însă vom 
vorbi și despre ce a fost). Era elev, 
intrat, nu contează cum, in aria de 
influență a unui grup de tineri cer
tați cu regulile de viață și chiar cu 
legile societății. S-a trezit într-o 
zi în fața instanțelor de judecată și 
condâmnat pentru o faptă gravă. 
A fost apoi încredințat spre reedu
care uzinei „Automatica". La con
strucții metalice. O secție mai grea. 
Și i-a fost, desigur, mai greu, tntr-o 
zi a lipsit. Inabil, un șef de echipă 
l-a repezit, l-a trimis acasă. El s-a 
dus și n-a mai venit. L-a adus de- 
acasă secretarul comitetului U.T.C. 
A fost mutat într-o altă secție. Dar. 
din nou. Intr-o zl..... De ce al lipsit?".
„Mi-am spart ochelarii și m-am dus 
să caut alții, n-am găsit". Poartă 
ochelari, ochelari cu lentile spe
ciale, mal greu de găsit. Prin inter
venția uzinei 1 s-au comandat oche
lari la I.O.R. (întreprinderea optică 
română). După trei zile a lipsit din 
nou. „De ce ?“. „Nu știu cum am 
făcut, iar mi s-au spart ochelarii". 
I s-au procurat alții. „Vezi ? Moti
vul ăsta nu mai rezistă 1".

Au trecut luni șl luni... De aten
ție specială față de el. De răbdare, 
de „stratageme" pedagogice. Și, de 
la un timp, băiatului a început să-i 
placă ce i se dădea de făcut acolo, 
în atelierul de mecanică fină. Co
legii lui tineri au Început să ob
serve că în mîinile Iul cu degete 
subțiri, piesele delicate la care lucra 
au început să fie mal atent ținute, 
cu mai multă răbdare, cu plăcere 
chiar și cu din ce în ce mal multă 
pricepere.

L-am văzut acum la masa lui de 
lucru, absorbit.

— Ce este un prieten ? l-am în
trebat.

— Un prieten este cel care te 
îndeamnă si te învață să fii om.

— Adică ?
— Adică să faci acele lucruri folo

sitoare de care să te simți mîndru. 
Adică să fii cineva construind, 
făcînd lucruri bune pentru oameni și 
nu distrugînd...

— Cum ai ajuns la... filozofia 
asta ?

— Aici, la uzină; am învățat-o de 
la cei cu care muncesc și care s-au 
ocupat de mine și m-au privit cu 
încrederea de care aveam eu nevoie. 
Și care mi-au arătat că ăstâ-i rostul 
meu în viață, ăsta și nu altul.

— Cum va fi mal departe ?
— Aici aproape toți tinerii ca 

mine învață. Așa că sînt și eu în 
clasa a zecea la seral. Mi-am reluat 
școala, cu alte cuvinte.

— Ce fac vechii dumitale prie
teni ?

— Nu mă mal interesează. Am 
alții acum, prieteni buni.

Uzina modifică destine. Ie în

dreaptă, le comută de pe O direcție 
pe alta. Totdeauna pe drumul bun, 
pe drumul pentru care a fost, cu 
adevărat, hărăzit fiecare. Pentru 
sute și mii de tineri, uzina, colecti
vitatea de muncitori, cu principiile 
ei, cu omenia ei adevărată și pu
ternică și, mai ales, cu o profundă 
cunoaștere a răspunderii ei sociale, 
aduce în matca adevărului, a rostu
rilor vieții, orice conștiință cu ten
dința de a rătăci drumul și care a 
intrat în aria ei de influență.

O tînără, cu profesia de electri
cian. dar care, de cînd se află aici 
(venise ca absolventă de liceu) și-a 
făcut, la seral, facultatea de 6ubingi- 
neri. Virginia Dumitrescu : ..Cînd 
am venit nu știam mai nimic despre 
o uzină. Nici nu prea îmi convenise 
gîndul că aș putea fi muncitoare. 
După cîteva luni însă, era ca și cum 
aș fi descoperit un izvor cu apă 
proaspătă. Am văzut ce oameni 
buni și serioși sînt aici. Și cît de 
apropiați mi-au devenit ! M-au aju
tat să învăț meserie. M-au îndem
nat să merg la facultate, la seral. 
M-au făcut să iubesc munca asta și 
să înțeleg cît de importantă sînt eu 
aici pentru societate. Cînd m-am 
căsătorit m-am trezit Ia consiliul 
popular cu tot atelierul. Și tineri și 
vîrstnicf. «S-a măritat fata noastră». 
Si mi s-au umezit ochii. Tot așa 
cînd m-au primit în partid".

Florea Nica, electrician : „Am 
venit aici ca unul care nu știa ce 
drum să apuce. Norocul meu că 
l-am apucat pe ăsta. Un an m-am 
calificat. Apoi în fiecare an, o cate
gorie de calificare. Am acum cate
goria 4. Acum răspund de lucrări 
foarte grele. Uite, m-ați găsit la 
panoul ăsta, e o instalație pentru 
export. Mă uitam în proiect pentru 
că am găsit o neconcordantă între 
schema de principiu și schema de 
montaj. Discut acum cu proiectanții. 
Nu, cu mine n-a avut nimeni pro
bleme aici. A mers totul cursiv. Am 
eu probleme cU alții, nou veniți, că 
le explic și nu pricep, nu pricep 
pentru că nu-i preocupă și îmi 
pare rău pentru ei că pierd timp 
prețios. Habar n-au ce pierdere e 
asta".

...Tineri care au venit aici de pe 
toate potecile vieții capătă în uzină 
fizionomia omului integru, a mun
citorului comunist pe care senti
mentul utilității, al importantei lui 
sociale l-a înzestrat cu capacitatea 
de a discerne binele de rău, cu 
demnitatea producătorului de valori, 
cu cinstea celui care cunoaște va
loarea și bucuria bunăstării mun
cite. Pare un amănunt, dar nu e : 
chiar și mersul acestor băieți și fete 
(i-am văzut ieșind din uzină la sfîr- 
șitul schimbului) vorbește despre 
poziția lor în viață : nu e mersul 
șleampăt, ci mersul drept și sprin- 
ten, sigur și frumos al omului pen
tru care viața e o grădină a dem
nității, a creației, a omeniei.

Mlhal CARANFIE

„Acuma știu câ Independență în 
Viața unui om înseamnâ să fie stdpin 
pe meserie, pe munca sa, sâ facâ el 
cel mal bine o anumltâ muncd..."

(Marian Petrișor)

„în fond, am mari satisfacții aici, 
ca electrician : câ fac ceva concret 
pentru societate, cu mîinile mele..." 

(Virginia Dumitrescu)

«?’DiALOG
£U. CITITOR.»

— Și ție ți-au dat repartiție în provincie ? Vino
urgent fa noi câ mai e un loc la raionul de sticlârle ! 11 

Desene de ADRIAN ANDRONIC

O tlnără Ingineră ve
nită in Satu Mare, că
sătorită, mamă a unui co
pil in virstă de un an și 
jumătate (soțul, inginer, 
repartizat lot la o între
prindere din Satu Mare, 
se află in prezent sub 
drapel, efectuindu-și sta
giul militar), a cerut găz
duire temporară, pină la 
primirea unei locuințe 
prin repartiție, unei femei 
care deține un aparta
ment proprietate de stat 
in blocul nr. 22 din cartie
rul Solidarității. „Gazda", 
Angela Atofani, încadra
tă la întreprinderea „Tri- 
cotex", i-a pretins o 
sumă (400 lei lunar), care 
sfidează nu numai bunul 
simț, ci -,șl prevederile 
legale. j

După numai cinci zile, 
gazda se răzgindește insă 
și tidică ștacheta preten
țiilor la 600 lei lunar (!) și 
încă in condiții de „ulti
matum" : plata imediat, 
înainte, altminteri „disea- 
ră te trezești in stradă cu 
copil cu tot !“ Neaștepta
tul șantaj a pus-o pe tî- 
năra mamă intr-o situație 
imposibilă. Dar in sinea

ei s-a hotărit să nu cede
ze presiunilor mercantile.

Se mută deci la hotel, 
pentru o noapte, in spe
ranța că a doua zi va găsi 
găzduire la niște oameni 
de omenie. înainte de 
aceasta însă, telefonă 
acasă unei colege de

tabil, dar in cele două ca
mere ale noastre or să 
mai încapă, pentru citva 
timp, incă... trei oameni 
buni!" Nevrind cu nici 
un chip să-și deran
jeze colega, inginera a 
rămas totuși la hotă- 
rirea inițială. Dar pe

Neomenia in impas
serviciu, Maria loanee, 
funcționară la Centrul ju
dețean de protecția plan
telor, căreia i-a ex
plicat situația, ruglnd-o 
să-i primească in locuin
ță pătuțul copilului pe 
care nu-l putea duce la 
hotel. Nu-i mai spuse că, 
intre timp, sosise in Satu 
Mare și mama ei.

Vestea mutării precipi
tate a afectat-o profund 
pe Maria loanee : „Cum 
o să stai la hotel ?! Noi 
unde sintem ? Veniți cu 
toții la noi. N-avem un 
apartament prea confor

cind inginera sosea cu un 
taxi la locuința speculan
tei, ca să-și mute familia 
și lucrurile la hotel, ajun
se acolo intr-un suflet și 
soțul Măriei, Tomoftei 
Ioance, mecanic de loco
motivă la Depoul C.F.R. 
O convinse totuși să re
nunțe la hotel și să vină 
in casa lor unde vor fi 
primiți cu toată afec
țiunea.

Toată această scenă de 
emoționantă omenie s-a 
petrecut sub privirile stu
pefiate ale gazdei. Era 
o scenă peste pute-

rea de înțelegere a con
științei sale „modela
tă" de cu totul alte tipare 
morale. Dintr-o dată își 
vedea dejucate și năruite 
planurile hrăpărețe, ceea 
ce o făcu să reverse un 
potop de vorbe jignitoare 
la adresa familiei Ioance : 
„O faceți voi pe grozavii, 
pe omenoșii, da’ de ce 
n-ați luat-o de la început 
dacă nu vă mai încăpeți 
in piele de atita bună
tate ?!“ Iar pe ingineră a 
început s-o acuze de fur
tul imaginai al unor 
obiecte personale. Era ul
tima „armă" a neomeniei. 
I s-a servit pe loc lecția 
meritată : a fost invitată, 
in prezența vecinilor, să 
controleze bagajele ingi
nerei spre a se spulbera, 
de față cu toți, scorneala. 
Replica a lăsat-o fără 
replică.

Exemplul omeniei a fost 
în același timp epilogul 
unui proces intentat ne
omeniei — o sentință ne
consemnată in vreun act, 
dar nu mai puțin aspră și 
dreaptă.

Octav GRUMEZA

Poate fi duios un revi- 
zor-contabil ? întrebarea e. 
fără îndoială, absurdă. Si
gur că poate. Doar si pen
tru el există clar de lună, 
splendidele priveliști de la 
munte ori de la mare, co
pii ghiduși si poieni cu 
flori. Si pentru el curg „a- 
notimpurile în goană", cu 
frumusețile lor. există mu
zică ori culori. Deoarece 
nu mai e cazul să stăruim 
asupra acestor adevăruri 
Știute, să formulăm altfel 
întrebarea de mai sus. si 
anume : „Ce se întîmplă 
cu un revizor contabil cind 
se înduioșează peste măsu
ră ?“ De aici încolo lucru
rile iau o întorsătură mal 
complicată. Pentru a ne 
desluși în privința răspun
sului. ne aplecăm pe înde
lete asupra unei cauze cer
cetate de Procuratura lo
cală a sectorului 2 din 
București si aiunsă pe rol 
la iudecătoria aceluiași sec
tor.

Aflăm astfel că pentru 
Herovic Tatian. fostul ees- 
tionar al magazinului ali
mentar din strada Cali- 
machi nr. 67. zilele de 14 
si 15 august 1977 au rămas 
ca date de referință în 
existenta sa. Ce anume 
le-au scos din anonimat ? 
Cumva înregistrarea unui 
dever record, generat de 
pofta de mîncare neobiș
nuită a cumpărătorilor din 
cartier ? Nu. La data amin
tită s-a înființat în unitate, 
în interes de serviciu. Pa- 
nainte Ciocoiu. revizor-con- 
tabil din cadrul C.F.I. al
1. C.L. Alimentara, sectorul
2. Revizorul se anucă gos
podărește de treabă si con
stată o linsă în gestiune de 
cîteva zeci de mii de lei. 
Tocmai lsi pregătea stiloul 
să alcătuiască procesul ver

bal de rigoare, cînd Hero
vic prinde să-l implore :

— Mă nenorociți. Am fa
milie. Nu știu cum s-a în- 
tîmplat această lipsă, dar, 
vă iur. pun îndată la loc. 
Scot banii de mașină de la 
C.E.C. și acopăr. Vă rog, 
nu mă nenorociți !

Care-i replica revizorului 
contabil ? O vom con
semna îndată. Mai înainte 
însă, un...

...stop cadru asupra 
gestionarului in im
pas. „Nu știu cum s-a 
întîmplat această lip
să". se văicărea el. 
vărsînd lacrimi de cro
codil. Dosarul aiuns pe 
rolul instanței conține, 
între nenumărate pro
be doveditoare. si 
cîteva imagini foto
grafice semnificative. 
Herovic la un chef. în 
compania a două fe
mei.» Herovic cu capul 
într-o poală... extra- 
coniugală... Herovic și 
o cunoștință feminină 
pe capota unei ma
șini... Herovic, în ace
leași companii. în ex
cursie... Herovic... Ne 
oprim aici, adăugind 
doar că toată această 
activitate. „extrama- 
gazin". toca ceva pa
rale. nu ? De unde ? 
Crocodilul, e limpede, 
avea lacrimi de... gli
cerina. Invocările: „Mă 
nenorociți" ; „Am fa
milie" : „Nu știu cum 
s-a întîmplat" nu 
erau decît... liru. liru. 
de se prinde, bine că 
s-a prins...

...spre rușinea revizoru
lui contabil. Declară acum 
acesta, sub semnătură : 
„M-am lăsat înduioșat de 
rugămințile lui Herovic șl 
am acceptat propunerea 
acestuia de a nu evidenția

lipsa constatată la inven
tar, iar pentru a fi cit . mai 
autentic acest inventar, îm
preună cu Herovic, pe 
ultima filă a inventarului 
am introdus mărfuri in 
valoare de 37 000 lei...".
Stratagema are drept ur
mare încheierea controlu
lui in magazinul lui Hero
vic, nu numai fără nici un 
fel de lipsă, ci și cu un

prima clipă cînd a 
primit această învesti
tură — dacă cumva, 
din nefericire, nu le-a 
avut în structura sa, 
de Ia începutul-înce- 
putului. Apropo de 
înduioșarea lui Pana- 
inte Ciocoiu : ce-ar 
spune acesta dacă, de 
pildă, pilotul avionu
lui cu care ar călători

pins definitiv în zona nisi
purilor mișcătoare fără 
întoarcere — citiți zona 
infracțiunii, a compromi
surilor irevocabile — Hero
vic strecoară în buzuna
rul revizorului contabil 
1 500 de lei. Răsplata ru
șinoasei pactizări la actul 
său de înfruptare din bunul 
obștii. Prețul rușinos al 
tăcerii, al tăinuirii unui

revizorul contabil. în adin- 
cul căruia începuse să 
sune un semnal de aver
tizare.

Declară Herovic: „Cind 
mi-a dat telefon și mi-a 
spus că lipsa este mai 
mare.... Ia început am 
crezut că face acest lucru 
pentru a mă tapa de ceva 
bani...".

Declară Panainte Cioco-

După ce crocodilul a vărsat 
lacrimile de... glicerina

plus de 518 lei la... amba
laje. Multe suportă hîrtia ! 
Nu la nesfîrșit însă. Ea 
păstrează cu incăpăținare 
tot ce-i scris, și atunci cind 
adevărul iese la lumină, 
minciuna scrisă izbește 
fără milă.

Ajunși in acest punct, 
considerăm util un al doi
lea...

„.stop cadru. De data 
aceasta, asupra lui 
Panainte Ciocoiu. Nu 
pentru a reaminti în
datoririle unui om în
vestit cu atribuții de 
control. Nu pentru a 
reaminti, drept o ce
rință elementară, obli
gația acestor oameni 
de a avea o conduită 
morală ireproșabilă. 
Toate aceste lucruri 
se știu, se învață, tre
buie să intre în fibra 
morală a fiecăruia din

o dată s-ar lăsa îndu
ioșat de rugămințile 
unul pasager și, neso
cotind ordinul de zbor, 
ar ateriza pe bătătu
ră, în fața casei soli
citantului, pentru mi
cul dejun ? Unde am 
ajunge dacă doctorul 
s-ar înduioșa la cere
rile de certificat me
dical ale tuturor chiu- 
lăilor, dacă vînzătoa- 
rea de la dulciuri ar 
da pe gratis bunătă
țile din galantar ?... 
Etc., etc.

Din pricina „înduioșării", 
revizorul contabil Panainte 
Ciocoiu nu și-a pus cîtUși 
de puțin asemenea între
bări. în felul acesta și-a 
spulberat singur șansa de 
a nu aluneca pe un teren 
friabil, periculos. Iar pen
tru a fi sigur că l-a îm-

drum al cărui capăt n-avea 
cum să ducă în altă parte 
decît la aplicarea dreaptă 
a legii.

Fire ușor de... înduioșat, 
revizorul contabil calcă în 
picioare norme de con
duită profesională, calcă 
legea și acceptă mita. Po
sibil că în momentul cînd 
primea argintii să nu fi 
realizat inevitabilele con
secințe ale gestului său 
reprobabil. Va avea însă 
grijă să-i reamintească, 
curînd și brutal, Herovic, 
La numai cîteva săptămîni, 
în gestiunea acestuia se 
constată din nou. „tot așa, 
în chip inexplicabil !...“, o 
nouă lipsă. Mai substan
țială de data aceasta. în 
raport direct cu activita
tea extramagazin a ges
tionarului.

— Ia măsuri, urgent, că 
e de rău 1 îl sfătuiește

iu : „Herovic mi-a spus 
la telefon : fă în așa fel 
incit să nu se afle lipsa pe 
care o voi acoperi. In ca
zul in care vei spune con
ducerii, se va afla și despre 
lipsa din august și despre 
banii pe care i-ai primit 
ca mită. Fiindu-mi teamă 
de consecințe, am acceptat 
și acest compromis".

Două idei ni se pare că 
merită a fi scoase in prim 
plan din alăturarea celor 
două declarații. Mai întîi, 
disprețul cu care gestio
narul necinstit il tratea
ză pe proaspătul complice. 
Pînă atunci, știindu-se cu 
musca pe căciulă, tremura 
ori de cîte ori s-apropia 
ziua controlului. Era mie
lușei, își ungea vorbele cu 
lăptișor de matcă. Era nu
mai zîmbet și bunăcuviință. 
Cum l-a... înduioșat pe

revizorul contabil (mituit 
— n.a.), cum mielul s-a 
transformat subit în lup. 
Vorbele alese au fost 
uitate, mierea pentru în
dulcirea cuvintelor s-a 
terminat. Lupul a început 
să fie grosolan, să ame
nințe, să șantajeze, să dis
prețuiască și să dicteze. 
Merită oare să dai o viață 
demnă,- o muncă demnă, 
în respectul pentru lege și 
in respectul pentru condi
ția ta de om, cu un statut 
social bine determinat, în
conjurat de stima celor 
din jur, pe o existență in
trată într-o permanentă 
eclipsă, sub incidența co
dului penal, la remorca și 
în simbria unor indivizi 
fără scrupule ? Este o în
trebare nu numai pentru 
revizorul contabil în cauză, 
ci pentru toți aceia asu
pra cărora oameni ca He
rovic fac presiuni, agită 
momeala compromisului, a 
complicității morale și pe
nale.

A doua idee căreia am 
dori să-i dăm relief aici se 
referă la puterea, la capa
citatea de redresare a 
omului. Viața își are cap
canele ei, unii cad pradă 
pe neștiute. Cei mai mulți 
însă își revin la șocul pri
mului pas greșit. Află in 
ei forța care să-i așeze pe 
linia de plutire. Biruie la 
ei dorința de a face totul 
pentru a avea dreptul să 
meargă cu fruntea sus, să 
se bucure pe merit de pre
țuirea colectivității. In acest 
efort de autoperfecționare 
ei ajung să pătrundă adevă
rul că, In societatea noas
tră. singura conduită posi
bilă este aceea a muncii 
cinstite, a vieții trăite cin
stit. Incit destine eșuate, 
precum cel al revizorului 
contabil, care n-a avut in

el forța, nici în al doispre
zecelea ceas, să spună nu 
hotărît infractorului ce-1 
folosea ca instrument al 
fărădelegilor sale, îțj lasă 
un gust amar. Avea tot 
timpul Panainte Ciocoiu să 
nu se rostogolească at’t 

i de ios. Avea tot timpul 
să-și redreseze cursul vieții 
lui, a familiei sale. N-a 
făcut-o. Acum plătește un 
preț scump, dar drept Preț 
în direct raport cu con
secințele pe care le pro
voacă, de regulă, orice în
chidere de ochi asupra ac
tului reprobabil, ce con
travine legii. indiferent 
unde se produce acesta.

Consecințele în cazul su
pus dezbaterii ? Și a doua 
pagubă produsă în gestiunea 
lui Herovic este acoperită 
prin fals. De data asta con
tribuie să iasă totul în „or
dine" și alt revizor con
tabil, Floarea Angelescu, 
despre care același ges
tionar afirmă cu dispreț 
că : „se pricepe doar la 
jonglerii cu acte, cu pasa
rea la alte gestiuni". Pa
sarea fictivă de mărfuri 
la alte magazine devine o 
„metodă" pînă cînd, în sfîr
șit. se sparge ulciorul. Mo
ment din care. Panainte 
Ciocoiu, de pildă, după ce 
recunoaște faptele săvîr- 
șite (lacătul spre infrac
țiunea de păgubite a avu
tului obștesc a fost des
cuiat de amintitul gestio
nar cu mîinile sale, să nu 
uităm 1), adaugă : „solicit 
organelor judiciare toată 
clemența".

Dar acestea — fostul re
vizor contabil nu se poate 
să n-o știe — nu se lasă 
înduioșate decît în fața 
adevărului, a legii.

Atît și nimic mai mult !
Iile TANASACHE

0 DISCUȚIE 
DESPRE GRAMATICĂ 

SI ETICĂ
1

© Tntr -una din recentele adu
nări generale ale organizației de 
partid de la Universitatea din 
București, ordinea de zi a cu
prins și dezbaterea unor proble
me etice generale. Printre cei 
care s-au înscris la cuvint a fost 
și tovarășul conf. univ. dr. 
Ștefan Cazimir. La sugestia 
celor care i-au ascultat opinia, 
dînsul a trimis textul respectiv 
și redacției noastre. Găsind in
tervenția interesantă, o redăm 
in extenso, deschizînd totodată 
o dezbatere la care așteptăm șl 
alte „luări de cuvînt". (Firul 
demonstrației demarează doar 
aparent ca o analiză lingvistică; 
să reținem că dezbaterea avea 
loc la filologie ; cititorii pot 
aborda tema și de ne alte tere
nuri profesionale). Deci :

„Există adjective care au gra
de de comparație și adjective 
care nu au grade de comparație. 
Din a doua categorie fac parte 
adjectivele care, prin originea 
lor, sînt vechi comparative sau 
superlative (inferior, superior, 
optim, suprem etc.), precum și 
adjective care exprimă însușiri 
ce nu pot avea valori crescînde 
sau descrescînde (ex. : întreg, 
mort, oral, veșnic, principal, 
pulmonar etc.). Pînă aici lucru
rile se pot considera clare. Exis
tă totuși adjective cu statut 
incert, despre care nu se știe 
cu exactitate dacă posedă sau 
nu grade de comparație, pentru 
că nu se știe nici dacă însușirea 
exprimată de ele se poate ma
nifesta sau nu în grade diferite. 
Așa este adjectivul onest.

Printre cel care „consideră" 
că adjectivul onest are grade de 
comparație trebuie să-1 cităm in 
primul rînd pe... dom’ Nae Ca- 
tavencu : «Să mă ierți și să mă 
iubești, pentru că toți (...) 
suntem mai mult sau mai puțin 
onești».

Cred că primejdia cea mai 
gravă pentru morală nu o re
prezintă hoții calificați, care 
folosesc șperaclul și gura de 
lup, ci indivizii „mai mult sau 
mai puțin onești". Cei care 
adoptă față de tentațiile ilegale 
o atitudine mai mult sau mai 
puțin receptivă, care acceptă 
atenții mai mult sau mai puțin 
compromițătoare, care, mînjin- 
du-se, au remușcări mai mult 
sau mai puțin trecătoare.

Să proclamăm cu tărie șl să 
aplicăm fără echivoc ideea că 
onestitatea este indivizibilă și că 
adjectivul onest nu are grade 
de comparație !“.
• Si totuși, în limbaj se în- 

tîlnesc expresii cum ar fi : 
„foarte cinstit", „cam necinstit", 
„nu prea e onest" ș.a.m.d. Dar 
ele corespund efortului expri
mării de a fi cît mai nuanțată 
sau mai sugestivă ; sub aspect 
etic, împărtășim întru totul pă
rerea tovarășului Cazimir: cin
stea, onestitatea nu pot cunoaște 
jumătăți de măsură. Nu există 
decît cinste sau necinste, nu și 
cinste bună, cinste rea sau 
cinste mediocră.

Trebuie să privim cinstea ca 
pe un fel de particulă elemen
tară a moralei, de cărămidă 
esențială a eticului, așa cum sint 
proteinele în țesătura vieții sau 
electronii în structura materiei. 
Drămuirea ei nu poate avea ca 
efect decît fisiunea atomului 
moral, convertirea Iui in alte 
entități. Onestul mai puțin onest 
înseamnă un ne-onest in deve
nire. Nu poți ajunge mai cinstit 
pentru că actele de cinste nu 
trebuie numărate, după cum 
nu-ți numeri pașii sau respira
ția : nu poți deveni mai puțin 
cinstit, decit printr-un act inco
rect ; or, comițîndu-1 nu mai 
ești cinstit.

Și totuși, deosebiri există. 
Una e necinstea delapidatorului 
Ștefănescu și alta a pasagerului 
fără bilet in tramvai. Una e 
cinstea celor care, observînd o 
faptă incorectă, întorc privirea 
pe fereastră și alta e. spre 
exemplu, cinstea tovarășului 
Teodor V. Dănilă, electrochimist 
la E.T.O. Galați, care ne scrie 
o însemnare despre un caz con
cret de contravenție ; e atît de 
hotărit să impună prin opinia sa 
cinstea, incit acceptă aprioric și 
eventualele sacrificii materiale. 
„Dacă pentru publicarea scriso
rii alăturate se cere plătită 
taxă, declar că sînt gata să o 
suport". Nu. tovarășe Dănilă, co
loanele presei se află la dispo
ziția oamenilor cinstiți. însăși 
intenția dv. este concludentă, 
mai sugestivă Chiar decît rela
tarea faptului comis în seara de 
27 ianuarie în autobuzul 31-GL- 
7780. Ea ne permite să observăm 
că dacă cinstea nu cunoaște di
ferente de nuanță, ea poate cu
noaște (ca și necinstea) dife
rente de amploare. Cinstea indi
ferentului poate fi nepătată, 
fără cusur, dar prin absenta ei 
din clocotul în care se plămă
dește morala publică, prin lipsa 
de aport sau prin insignifianta 
lui, face jocul necinstei. Așa 
cum există mediocrități in mun
că. ușor alunecătoare in lene, 
așa cum există mediocrități in 
gîndire. care lesne se pun In 
slujba prostiei, există și medio
crități morale. Sînt fără pată, 
dar și fără energie. Al cui joc 
îl fac ele, deci ? Al incorectitu
dinii. fără îndoială.

• O SECUNDA! Nicu Buchea, 
Hațeg : Și de ideile dv. am ți
nut seama redactînd rubrica de 
astăzi. Adrian Em. Popescu, co
muna Covrigi, județul Gorj : 
Folosiți aceeași adresă, adică a 
ziarului, ca acum șase ani, cînd 
destinatarul v-a răspuns, în nu
mărul din 11 aprilie 1973.
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ÎN SĂMÎNTĂRILE
(Urmare din pag. I)

în perioada 20—23 martie au avut 
loc la București lucrările sesiunii de 
constituire a Comisiei mixte gu
vernamentale româno-cehoslovace de 
colaborare culturală. în cadrul se
siunii s-a analizat evoluția schimbu
rilor culturale româno-cehoslovace în 
ultimii ani si s-au făcut recomandări 
vizînd amplificarea colaborării în 
domeniile culturii si învătămîntului 
în vederea îmbunătățirii continue a 
cunoașterii reciproce, a adîncirii prie
teniei dintre popoarele celor două 
țări. Au fost stabilite măsuri privind 
organizarea Zilelor culturii românești 
in R.S. Cehoslovacă, în acest an, și a

Zilelor culturii cehoslovace în tara 
noastră, in anul viitor.

Documentul sesiunii a fost semnat 
de președinții celor două părți in 
comisia mixtă — Aurel Duca, vice
președinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, și Zdenek Trhlik, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe al R.S. Cehoslovace.

Vineri, tovarășul Miu Dobrescu, 
președintele Consiliului Culturii • și 
Educației Socialiste, a primit pe 
Zdenek Trhlik.

La întrevedere a participat Lumir 
Hanak. ambasadorul R.S. Cehoslovace 
la București. (Agerpres)

Sosirea unei delegații
Vineri seara a sosit tn Capitală o 

delegație economică japoneză, con
dusă de Shiego Nagano, președintele 
Camerei de comerț șl industrie a 
Japoniei.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de Marin 
Trăistaru, adjunct al ministrului co-

economice japoneze
merțuiui exterior și cooperării eco
nomice internaționale, Ion Con- 
stantinescu, președintele Camerei de 
comerț și industrie, de alte persoa
ne oficiale.

Au fost prezenți Junji Yamada, 
ambasadorul Japoniei la București, 
membri ai ambasadei. (Agerpres)

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

sări a stabilirii relațiilor diplomatice 
dintre Republica Socialistă România 
si Malayezia. între miniștrii afaceri
lor externe ai celor două țări a avut 
loc un schimb de telegrame de felici
tare.

★
Cu prilejul apropiatei aniversări a 

’’Silei naționale a Republicii Elene, 
vineri după-amiază a avut loc la 
Institutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea o manifestare 
culturală. Cu acest prilej, scriitorul 
Platon Pardău a împărtășit impresii 
de călătorie din Grecia.

în încheiere a fost prezentat un 
film documentar realizat de studiou
rile grecești.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S.. reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe. Consiliu
lui Culturii si Educației 
oameni de artă si cultură.
numeros.

Au fost prezenti membri 
sadei Republicii Elene la

★
Vineri după-amiază a 

pltală Emilio Calderon 
ambasador extraordinar 
tențiar al Statelor Unite 
Republica Socialistă România.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Islamice Pakistan. Shaikh

Socialiste, 
un nublic
ai Amba- 
Bucuresti.

sosit in Ca- 
Puig, noul 
ți plenipo- 

Mexicane in

A. Moid. ambasadorul acestei țări 
la București, a vorbit vineri la postu
rile noastre de televiziune.

★
Vineri a avut loc la sediul Asocia

ției de drept internațional și relații 
internaționale o masă rotundă, cu 
care prilej Kenneth Jowictt. profesor 
la Universitatea Berkeley (Califor
nia), a vorbit despre „Stadiul pre
zent al procesului de destindere". Au 
participat profesori universitari, func
ționari din M.A.E.. ziariști și studenți.

Au fost de fată reprezentanți 
Ambasadei S.U.A. la București.

★
In sala Dalles a avut loc vineri 

amiază vernisajul expoziției pictoru
lui Brăduț Covaliu. Oferind un nou 
prilej de întîlnire cu creația acestui 
reprezentant' de seamă al artei noas
tre . contemporane, expoziția reunește 
aproape 100 de lucrări — pictură și 
grafică — rod al activității artistului 
din ultimii ani. Sint opere — com
poziții, portrete, peisaje, flori — ce 
ilustrează înaltele calități ale acestui 
pictor, prețuit în tară și peste hotare.

La vernisaj au luat cuvîntul Dumi
tru Ghise. vicepreședinte al Consiliu
lui Culturii si Educației Socialiste, 
Ion Frunzetti. vicepreședinte al 
Uniunii artiștilor plastici, si pictorul 
expozant .

ai

la

greșeală influențează negativ nivelul 
producției. De aceea, pentru noi exe
cutarea lucrării la indicii de calitate 
ceruți este o chestiune de conștiin
ță". Se poate spune că la fel gindesc 
si acționează toți ceilalți mecaniza
tori din județ care pregătesc terenul, 
seamănă, fertilizează sau fac alte lu
crări. Felul cum arată ogoarele brăi- 
lene constituie o dovadă con
cludentă in acest sens. Odată cu 
crearea sectorului unic de mecani
zare și legarea retribuției mecani
zatorilor de realizarea producțiilor 
planificate, am constatat un interes 
deosebit si o răspundere sporită din 
partea fiecărui mecanizator pentru a 
face la timo și de calitate superioa
ră toate lucrările agricole.

CONTROLUL LA FAȚA LOCU
LUI. Este demn de evidențiat modul 
concret în care se acționează pentru 
a se asigura pretutindeni o calitate 
ireproșabilă a lucrărilor. ..în acest 
scop — ne spunea tovarășul Ștefan 
Budur. inginer-șef la consiliul unic 
agroindustrial Viziru — a fost con
stituită o comisie din care, in afară de 
mine, fac parte inginerii șefi ai coo
perativelor agricole, șefii secțiilor de 
mecanizare și șefii fermelor. Aceas
tă comisie are sarcina de a recepțio
na înainte și după semănat, la răsă
rirea plantelor. în prezenta mecani
zatorilor. calitatea lucrărilor execu
tate pe fiecare parcelă. Aș vrea să 
rețineți că facem recepția lucrărilor 
nu pentru că nu am avea Încredere 
în mecanizatorii și specialiștii noș
tri, Dimpotrivă. în condițiile in care 
acum mecanizatorii sint direct răs
punzători de nivelul recoltei, tocmai 
ei sint aceia care solicită recepția 
calității lucrărilor executate pentru a 
avea garanția că vor obține produc
țiile planificate. înainte de semănat 
verificăm calitatea pregătirii patului 
germinativ, a erbicidării terenului ?i 
„împachetarea" parcelei. Numai după 
acest examen semănătorile intră în 
lucru. La fel vom proceda și după 
răsărirea plantelor, de fapt, atunci 
cînd cîmpul vorbește singur despre 
calitatea muncii fiecăruia. Pînă acum.

nu am respins nici o lucrare si cred 
că nici de aici înainte".

Mai consemnăm că pentru crește
rea răspunderii la semănat, toate su
prafețele au fost repartizate meca
nizatorilor cei mai bine pregătiți. 
Pentru a se asigura calitatea lucră
rilor. asemenea măsuri au fost luate 
în toate cele 17 consilii unice agro
industriale din județ.

CE SE MAI AȘTEAPTA PEN
TRU „INTRAREA ÎN RITM" 1 
De miercuri, în multe coopera
tive agricole de producție, printre 
care Stăncuța. Cuza Vodă. Gabrie- 
lescu, Bărăganu. Lișcoteanca. Opriț#- 
nești, s-a trecut la însămînțatul 
florii-soarelui. cultură ce ocupă in 
unitățile agricole de stat și coopera
tiste din județ 33 000 hectare. In pri
ma zi au fost semănate circa 500 
hectare. Or, pentru ca însămînțarea 
florii-soarelui să se încheie în 6—7 
zile, zilnic trebuie să fie semănate 
circa 5 000 hectare.

„Am urmărit permanent tempera
tura solului, care a ajuns la 7—8 
grade — ne spunea tovarășul Gheor
ghe Chiriac. Inginer-șef la cooperati
va agricolă Stăncuța. Deci nu mai 
avem ce aștepta. Este timpul florii- 
soarelui". Aici, din prima zl s-a în
ceput semănatul florii-soarelui cu 
toate forțele. Pentru scurtarea ter
menului de semănat, prin folosirea 
agregatelor de mașini agricole, la o 
singură trecere a tractorului se exe
cută concomitent trei lucrări de 
bază : fertilizarea cu îngrășăminte 
chimice, erbicidarea în fișii și semă
natul propriu-zis.

Din păcate, nu peste tot s-a înțe
les că realizarea unor lucrări de ca
litate înseamnă deopotrivă și înca
drarea semănatului în perioada op
timă. Specialiștii din unele unități 
agricole se autolinistesc cu formula 
„de miine începem". Această „reți
nere" este determinată de cauze 
subiective ce țin de unele carențe in 
organizarea activității. La cooperati
va agricolă „23 August“-Vlziru. a 
treia semănătoare pentru sfecla de 
zahăr a fost scoasă în cîmp abia 
după cinci zile de la începerea se
mănatului acestei culturi. Consecin-

ța : acum se suprapune semănatul 
sfeclei de zahăr cu al florii-soarelui. 
Unele cooperative agricole — Uni
rea și Valea Cinepii — nu și-au asi
gurat încă sămînța de , floarea-soare- 
lui pentru loturile de hibridare, iar 
altele nu dispun de erbicide. Supu- 
nind aceste neajunsuri atenției orga
nelor agricole județene, se desprinde 
concluzia că acestea au datoria să 
întreprindă măsuri hotărîte pentru 
ca perioada de „intrare in ritm" să 
fie cit mai scurtă și să se ajungă la 
viteza planificată de semănat în cel 
mai scurt timp.

UN APEL PE ADRESA MINIS
TERULUI AGRICULTURII. Pe to
varășul 
adjunct 
dețene, 
poluri 
turtle județului se punea una și a- 
ceeași întrebare : „Cînd primim er- 
bicidele pentru floarea-soarelui ?"

— Prin plan ne-am propus ca tn 
acest an să erbicidăm întreaga su
prafață cu floarea-soarelui. acțiune 
deosebit de importantă în condițiile 
județului Brăila — ne spunea tova
rășul Mocanu. De marți, am dat sem
nalul să se înceapă semănatul, dar 
nu ne-au sosit încă erbicidele — pro- 
metrin — pentru 19 000 hectare cu 
floarea-soarelui. De asemenea si la 
treflan — cu care erbicidăm o parte 
din suprafața cultivată cu floarea- 
soarelui. soia și legumele — am pri
mit doar jumătate din repartiție. Mi
nisterul Agriculturii ne asigură 
erbicidele sînt pe drum, dar la 
nu au ajuns.

Această situație, de natură să 
tirzie semănatul florii-soarelui. tre
buie să constituie un semnal pentru 
organele de specialitate din Ministe
rul Agriculturii și Industriei Alimen
tare pentru a asigura în cel, mai 
scurt timo erbicidele necesare.' Cum 
poate fi explicat faptul că o proble
mă de asemenea importantă — asi
gurarea erbicidelor — nu a putut fi 
rezolvată nici pînă acum, cînd a so
sit momentul însămintăril florii-soa
relui ?

Grigore Mocanu. director 
al direcției agricole ju- 

1-am găsit asaltat de a- 
telefonice. Din toate col-

că 
noi

în-

Aurel PAPADIUC

(Agerpres)

R. P. BULGARIA

Valorificarea algelor
în sud-vestul Bulgariei, la poalele 

unui vulcan stins, funcționează de 
un deceniu prima bază experimen
tală de cultură a algelor din această 
țară. Amplasarea sa în apropierea 
unei surse de apă termală cu un de
bit de 4 000 mc pe oră, avind o mare 
concentrație de acid carbonic și de 
săruri, nu este întîmplătoare. Zona 
respectivă are o climă caldă și us
cată, temperatura medie anuală fiind 
de 13 grade C. Soarele încălzește 
timp de 240 de zile pe an. Aceste 
condiții permit să se cultive în tot 
cursul anului, pe o suprafață de 0,3 
ha, alge unicelulare microscopice din 
speciile chlorellas și scenedesmus. 
Din ele se extrag 10—12 tone de masă 
biologică, ce conține proteine, în 
proporție de 62 la sută, precum și 
vitaminele A, C, K, B 12. Specialiștii 
bulgari au făcut experiențe de utili
zare a substanțelor obținute din alge 
în medicină, parfumerie, cosmetică, 
agricultură. Cercetătorii de la aceas-

tă bază, în colaborare cu specialiști 
din alte țări, au obținut rezultate 
bune în ce privește studierea produc
tivității diferitelor specii de microal- 
ge. S-au dovedit promițătoare și 
periențele de epurare a apelor 
luate prin procedee biologice.

Potrivit proiectelor, suprafața 
bală destinată culturii algelor 
crește în 1980 pînă la 34 hectare, 
ralel, se elaborează un sistem de 
lizare cit mai completă a 
printr-o tehnologie care să ducă la 
obținerea unui concentrat cu o pu
ritate de 80 la sută proteină. A fost 
elaborat și un program de automati
zare a proceselor de cultivare a al
gelor și de transformare a lor în 
masă biologică. în 1980, cînd toate 
acestea vor fi înfăptuite. actuala 
bază experimentală se va transforma 
intr-o mare uzină de preparare a 
proteinelor și vitaminelor extrase din 
alge.

ex- 
po-

glo- 
va 

Pa- 
uti- 

algelor.

DE LA C EC t

R. P. POLONĂ

Construcții portuare moderne
Potențialul portuar al Poloniei a 

înregistrat în ultimii ani o creștere 
considerabilă, fapt ce a permis să se 
transbordeze, anul trecut, peste 65 
milioane tone de mărfuri. în perioada 
1971-1975, constructorii de porturi au 
rezolvat, pentru anii imediat urmă
tori. problema transbordării rapide 
și eficiente a cărbunelui și combus
tibilului lichid, în actualul plan cin
cinal urmind să fie depuse eforturi 
financiare considerabile în vederea 
sporirii activității de transbordare a 
altor mărfuri. Principalele investiții

alocate în acest seop vizează con
struirea de noi capacități moderne, 
în ansamblul portuar Gdansk — Gdy
nia se construiește o bază de contei- 
nere, parale] cu efectuarea lucrărilor 
de modernizare la cheiul de încăr- 
care-descărcare a coletăriei. în an
samblul portuar Szczecin — Swinou- 
jscie o investiție deosebit de impor
tantă o constituie terminarea con
strucției bazei de materii prime pen
tru îngrășăminte, precum și moder
nizarea cheiurllor de coletărie în por
tul Szczecin.

Casa de Economii și Consem
națiuni face cunoscut că la 31 
martie a.c. vor avea loc în Ca
pitală, în sala Casei de cultură 
„Petofi Săndor", din str. Zalo- 
mit nr. 6, la ora 13,30, trage
rile la sorți pentru acordarea 
cîștigurilor pe trimestrul I 1979 
la libretele de economii cu cîști
guri și la libretele de economii

și cîștiguri, precum 
la sorți lunară a

cu dobîndă 
și tragerea . .
obligațiunilor C.E.C. cu cîștiguri.

Cu acest prilej. Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni va acor
da numeroase cîștiguri în bani 
și obiecte.

Tragerile la sorți fiind publi
ce, toți cei interesați sint invi
tați să participe la lucrările de 
efectuare a acestora.

PROGRAMUL 1
13,30 Telex
13.35 Curs de limba spaniolă
14.15 Corespondenții județeni transmit...
14.35 Stadion
15.15 Agenda culturală
15,40 Un fapt văzut de aproape.
16,00 Clubul tineretului la Aler—
16,50 ~ ‘ ' ................

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
La 25 martie, START IN ETAPA DE VARĂ A „DACIADEI" HOCHEI

Marea competiție sportiva națională
la un nivel superior!

Duminică. .25 martie. în Întreaga 
tară se va inaugura — prin ample 
acțiuni de educație fizică, de sport 
de masă și turistice, prin competiții 
de performantă — etapa de vară a 
celei de-a II-a ediții a „Daciadei".

Analizînd, în decembrie 1978, mo
dul în care a fost organizată și s-a 
desfășurat prima ediție a marii com
petiții sportive naționale. Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
sublinia necesitatea ca organele pen
tru educație fizică și sport, sindica
tele, organizațiile de copii și tineret, 
asociațiile sportive să-și intensifice 
munca pentru atragerea oamenilor 
muncii de la orașe și sate, a între
gului tineret la practicarea sistema
tică a exercițiilor fizice, a sportului 
și turismului, pentru depistarea și 
pregătirea talentelor capabile să ri
dice pe noi trepte sportul românesc 
de performanță. Aceasta înseamnă 
,"e^i ca ediția a II-a a „Daciadei" să 
sv desfășoare la un nivel evident 
superior.

Realizările incontestabile ale pri
mei ediții, experiențele valoroase, 
care acum așteaptă să fie generali
zate. prilejuiesc constatarea îmbucu
rătoare că dezvoltarea educației fi
zice și a sportului la nivelul noilor 
cerințe puse de conducerea partidu
lui este pe deplin posibilă la orașe 
șl la sate, in toate unitățile de bază 
— școli, întreprinderi, instituții. 
Pentru aceasta însă, e nevoie de 
o mobilizare și reactivare a forțelor 
organizatorice sportive — dintre care 
unele, așa cum se constată în ultima 
vreme, manifestă o pierdere de ritm, 
un fel de oboseală după sprinturile 
care, ce-i drept, au fost încununate 
de succese la vremea respectivă.

Unul din principalele obiective ale 
„Daciadei" în acești doi ani, cit va 
dura ediția a II-a, este de a Înde
plini indicatorii din Programul de 
dezvoltare a mișcării sportive pri
vind cuprinderea in practicarea sis
tematică a exercițiilor fizice, sportu
lui și turismului : 80 la sută dintre 
elevi, 60 la sută dintre studenți, 30 
la sută din personalul muncitor. 20 
la sută din populația satelor. Acești 
indicatori — deosebit de revelatori 
pentru puterea de cuprindere a ..Da
ciadei" — trebuie luați, la toate ni
velurile, drept criterii de bază în pla
nificarea și organizarea științifică a 
activității de educație fizică și sport 
a maselor, precum șl in aprecierea 
muncii sportive. Nu., mai este deci 
vorba de limitarea la citeva acțiuni 
sportive sau excursii ocazionale, de 
o campanie, de. mulțumirea cu parti
cipări, chiar de mari proporții, la 
concursuri sportive în diverse Prile
juri, ci de o acțiune continuă, siste-

matică pentru a imprima educației 
fizice și sportului un caracter de 
permanență, un real și profund ca
racter de masă.

Astfel, importantă in această etapă 
este promovarea acelor forme și 
mijloace care să atragă și să cu
prindă masa largă a tineretului și 
cetățenilor de toate viratele și cate
goriile, potrivit aptitudinilor și do
rințelor personale, la practicarea or
ganizată și sistematică a exercițiilor 
fizice, a turismului, a unei discipli
ne sportive anume. Aceasta presu
pune să se elaboreze și să se reali
zeze programe și măsuri care să asi
gure practicarea pe scară largă. în 
mod organizat și independent, a ac
tivităților sportiv-recreative cu mare 
eficiență asupra fortificării organis
mului și întreținerii 
ta te.

In educarea fizică 
nostru o foarte mare___ ,________
dă tineretului studios. In acest spi
rit, se impune ca „Daciada" să acor
de o atenție prioritară intensificării 
activității pentru atragerea copiilor 
și tinerilor. Asociațiilor sportive ale 
elevilor, organizațiilor de copii și ti
neret le revine, prin urmare, dato
ria de a acționa cu interes și stă
ruință pentru organizarea în fiecare 
școală a unui program prin care să 
se completeze educația fizică din 
procesul de invățămint (care, in mod 
regretabil, in multe școli și clase nu 
se desfășoară la nivelul prevederilor 
Programului de dezvoltare a mișcă
rii sportive) prin acțiuni de educa
ție fizică, sportive și turistice des
fășurate săptăminal cu Întreaga masă 
a elevilor, in timpul liber al aces
tora.

Este de așteptat ca — tn perioada 
martie-octombrie, cit va dura ediția 
de vară a „Daciadei" — în fiecare 
asociație sportivă să sporească in 
mod simțitor inițiativele și acțiunile 
pentru a se asigura pe toată durata 
competiției o activitate de educație 
fizică și sport intensă, bine organi
zată, concretizată, in toate colectivi
tățile. prin creșterea numerică a 
particlpanților și formațiilor sporti
ve. Aceasta presupune deplasarea 
centrului de greutate al muncii 
sportive de masă tot mai mult în 
unitățile de bază ............ . ..
treprlnderi, instituții, 
ratiste, începînd de la 
secții, ateliere.

Una din problemele
în legătură cu „Daciada" este cea a 
bazei materiale. Subliniind cu satis
facție importantele investiții fă
cute în acest sens mai ales în 
ultimii ani. adunările si conferin
țele organizațiilor sportive locale.

stării de sănă-

a poporului 
atenție se acor-

școli, facultăți. în- 
unităti coopa- 
nivel de clase.

larg discutate

• SALVAȚI COPIII LU
MII I Din cei 125 milioane de 
copii născuțl in 1978, 12 milioa
ne — in cea mai mare parte din 
țările „lumii a treia" — riscă 
să nu atingă virsta de un an. 
apreciază dr, Halfdan Mahler, 
directorul general al Organiza
ției Mondiale a Sănătății, in
tr-un artiool apărut în ultimul 
număr al revistei „Sântă du 
Monde", dedicat Anului inter
național al copilului. Dar. după 
părerea autorului, aceste imense 
pierderi de vieți omenești nu 
reprezintă decît „partea vi
zibilă a aisbergului", situația 
copiilor care trăiesc în condiții 
de sărăcie și mizerie fiind si 
mai dramatică. Din cei 1 500 mi
lioane de copii citi există azi 
în lume. 1 220 milioane (adică

81 la sută) locuiesc tn zonele 
vitregite ale globului, sub spec
trul foametei și al bolilor ende
mice. Arătind că Ziua mondială 
a sănătății —7 aprilie —va o- 
feri un bun prilej de a atrage 
atenția opiniei publice mondiale 
asupra acestei drame, dr. Mah
ler precizează că mai mult de 
o treime din populația globului 
din anul 2 000 va fi alcătuită din 
copiii ce se vor naște după 1979.

• „HELIOTERME" 
MINIATURALE. Noi posi
bilități de utilizare a energiei 
soarelui oferă sistemul de „ți
gle solare", reprodus în imagi
nea alăturată. Aceste țigle, 
realizate în R.F.G., sînt dotate 
cu celule de siliciu, care colec
tează energia soarelui în vede

recent încheiate, au semnalat, tot
odată. unele probleme pe plan 
local privind extinderea bazelor 
și terenurilor de sport simple. Așa 
cum se prevede în regulamentul 
„Daciadei". consiliilor populare — 
împreună cu celelalte organizații cu 
atribuții în sport — le revine sarcina 
de a intensifica acțiunile cetățenești 
in direcția dotării localităților, car
tierelor de locuințe, unităților de in- 
vățămint, căminelor, internatelor, a 
celorlalte mari colectivități, cu tere
nuri simple și cu zone destinate acti
vității sportive și de recreare, care 
pot fi realizate cu cheltuieli minime, 
prin muncă patriotică șl fonduri din 
contribuția cetățenilor.

în lumina indicațiilor de partid, 
organizațiilor sportive, întregului ac
tiv specializat și organizațiilor de stat 
și obștești cu atribuții în domeniul 
educației fizice și sportului le revine 
sarcina de a acționa stăruitor si efi
cient pentru a asigura desfășurarea 
la un nivel superior a ediției a Il-a 
a „Daciadei" — competiție chemată 
să atragă masele largi în activități 
de educație fizică și sportive siste
matice, să depisteze și să propulseze 
noi valori capabile de performan
te tot mai înalte.

Gheorqhe VLĂDICĂ
șef de secție la C-N.E.F.S.

_____ ____________ _ „ Alexandria. 
Campionatul mondial de hochei — 
grupa B : România — Norvegia 
(reprizele a II-a șl a IlI-a). Trans
misiune directă de la Galați. In 
pauză : Instantanee.

18,20 Săptămina politică internă șl In
ternațională

18,35 Festivalul pionieresc pe gheață, 
organizat de Consiliul național al 
Organizației pionierilor
Telejurnal
Teleenciclopedla • Civilizații me
galitice (II) • Idei în premieră 
(din tehnica viitorului) • Explo
rări polare — Antarctica. Redac
tori : Toma Popescu șl loan Ionel 
Film serial : In spatele ușilor în
chise. Episodul 3 
întilnirea de simbătă seara. Ion 
Lucian și invitații săi in specta
colul de divertisment „Eu și res
tul... glumei"

21,55 Telejurnal 
22,00 Campionatul mondial de hochei — 

grupa B : Olanda — Republica De
mocrată Germană și aspecte de 
la festivitatea finală

10.30
20,00

30,30

21,20

între-
1-0, 

Japo- 
(1-1,

vremea

Campionatul 
mondial grupa B

La Galați, după o zi de odihnă, 
s-au reluat întrecerile din Campiona
tul mondial de hochei pe gheață 
(grupa B) cu partidele care vor sta
bili clasamentul final al competiției.

în primele două jocuri ale zilei de 
vineri, din cadrul turneului pentru 
locurile 5—8, echipa Elveției a 
cut cu scorul de 3—1 (0—1,
2—0) formația Danemarcei, iar 
nia a învins Austria, cu 3—2 
1—1, 1—0).

In urma acestor rezultate, Elveția a 
evitat retrogradarea, iar Japonia a 
obținut un succes care, în eventuali
tatea unei victorii astăzi în meciul 
cu Danemarca, i-ar permite să rămî- 
nă în grupa B a campionatului mon
dial.

în turneul pentru locurile 1—4, 
seara s-ariucat meciul România — 
Olanda, fii cîștlgat echipa Olandei 
cu 3—2 (0—1, 3—1, 0—0), hocheiștii 
români jucînd mult sub nivelul atins 
în precedenta lor partidă, cu puter
nica echipă a R.D. Germane.

Astăzi, în ultima zi a campionatu
lui mondial de hochei (grupa B) de 
la Galați sînt programate următoa
rele întîlniri : ora 9,30, Danemarca — 
Japonia ; 12,30, Austria — Elveția ; 
16, România — Norvegia ; 19, R. D. 
Germană — Olanda.

Timpul probabil pentru zilele de 25, 
26 și 27 martie. In țară : Vreme în ge
neral instabilă. Cerul va £i temporar 
noros. Vor cădea ploi locale, mal ales 
sub formă de aversă, iar în zona de 
munte ninsori. Vîntul va sufla modp- 
rat, cu intensificări locale în zona ae 
munte, viteza vîntului atingînd 80 kilo
metri pe oră. Temperatura în scădere 
la începutul intervalului, apoi în creș
tere ușoară. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 4 și plus 6 grade, iar ma
ximele între 6 și 16 grade, local mai 
ridicate. Dimineața, ceață slabă. In 
București : Vreme schimbătoare. Cerul 
temporar noros. Ploaie sub formă de 
aversă. Vînt moderat. Temperatura în 
scădere la început, apoi in creștere. 
Dimineața, ceață slabă.

R. D. GERMANĂ

Craiova: „Expomobila

Instalație 
gigant

In Imagine: o instala
ție de testare a re
țelelor de transport a 
energiei electrice do 

■ înaltâ tensiune, reali
zată la uzinele 
transformatoare
Dresda, R.D.G. Aceas
ta este una din cele
mai mari instalații de 
acest gen din lume.

Intreprinderea comercială de stat 
metalo-chimice din Craiova a des
chis magazine de prezentare și des
facere cu produse de larg consum. 
Bunăoară, la magazinul „Expo
mobila" de pe strada Calea Bucu
rești sint expuse 14 tipuri noi de 
mobilă, care se pot cumpăra atit 
de la magazinul respectiv, cit Șl de 
la depozitele întreprinderii din 
str. Caracal și Bariera Vilcii, Din 
variata gamă de exponate mențio
năm dormitoarele „Drobeta", „Oc-

tav“, „Loreta" și „Colentina", 
frageriile „Narcisa", „Perinița". pre
cum și camerele de zi „Nera", 
„Simleu", „Mimi“, „G-76“. După 
cum am fost informați, în curînd 
se va organiza o prezentare a ar
ticolelor de uz casnic și gospodă
resc menite să faciliteze munca fe
meilor, articole care la Craiova se 
găsesc la magazinele nr. 19 
30 Decembrie, nr. 12 din 
Vlăicii și nr. 159 din str. 
Kogălniceanu, (Publicitate).

din str. 
Valea 

Mihail

FOTBAL
Ieri, biroul Federației române 

de fotbal a stabilit convocarea lotu
rilor reprezentative A, olimpic si de 
tineret. în vederea intîlnirilor oficia
le cu reprezentativele similare ale 
Spaniei. Ungariei și Turciei, pentru 
ziua de joi 29 martie. Lotul de tine
ret va intîlni într-un joc de pregă
tire, in ziua de 30 martie. Ia Bucu
rești, echipa braziliană Santa Cruz 
Recife.

Biroul F.R.F. a hotărît suspendarea 
pe timp de trei etape competitionale 
a jucătorului Anghel îordănescu 
(Steaua) pentru părăsirea temporară 
a lotului. în interesul bunel pregătiri 
pentru jocul cu Spania, la cererea 
antrenorilor federali, Biroul F.R.F. a 
hotărît 
care a 
bene, 
etapă)
după întilnirea România

★
La ZUrich a avut loc vineri tragerea 

la sorti pentru stabilirea meciurilor 
din semifinalele cupelor europene la 
fotbal. Iată programul intîlnirilor:

ca jucătorul Cornel Dinu, 
acumulat trei cartonașe gal- 
să execute suspendarea (o 

la primul joc al echipei sale 
Spania.

„Cupa campionilor europeni" : Aus
tria Viena — F.C. Malmoe ; Nottin
gham Forest — F.C. Koln ; „Cupa 
cupelor" : Fortuna Diisseldorf — Ba- 
nik Ostrava ; C. F. Barcelona — S.K. 
Beveren ; „Cupa U.E.F.A." ; M.S.V. 
Duisburg — Borussia Moenchenglad
bach ; Steaua 
Hertha.

Jocurile tur se 
aprilie, iar cele . _ _ ... 
Finala „Cupei cupelor" va avea loc la 
16 mai în orașul elvețian Basel, iar 
finala „Cupei campionilor europeni" 
este programată la 30 mai la Miin- 
chen. Finala „Cupei U.E.F.A.". care, 
conform regulamentului, se va desfă
șura tur-retur, se va disputa la 9 și 
respectiv 23 mai.

★
retur pentru sferturile de 
„Cupei campionilor euro- 
fotbal, echipa Glasgow 

terminat la egalitate : 1—1

Roșie Belgrad —

vor desfășura la 11 
retur la 25 anrilie.

In meci 
finală ale 
peni" la 
Rangers a
cu formația F.C. Koln. învingători 
în primul ioc cu 1—0. fotbaliștii vest- 
germani s-au calificat pentru semifi
nale.

cinema
• Clipa t SCALA — 15,30; 19, FA
VORIT — 15,30; 18,45, EXCELSIOR
— 15,30; 19.
• Incredibila Sarab 1 PATRIA — 
15; 17,30; 20.
• Un om de zăpadă pentru Afri
ca : TIMPURI NOI — 15.30; 17,30; 
19,30.
• Leac împotriva fricii : CEN
TRAL — 15,30; 17,30; 19,30.
• Cuibul iluziilor : VICTORIA — 
15,30; 19.
• Police Python 357 : BUCU
REȘTI — 14,45; 17,15; 20, FERO
VIAR — 14,45; 17,30; 20,15, MO
DERN — 15; 17,30; 20.
• Expresul de Buftea : CAPITOL
— 15: 17,30! 20. MELODIA —-----
17,45; 20.
• Cobra : FESTIVAL — 15; 17;
19; 20,45, GLORIA — 15: 17; 19;
20.45, LUCEAFĂRUL — 15; 17; 19;
20.45.
• Al patrulea 
15; .17,30; 20, 
17.30; 20.
• Intre oglinzi 
STUDIO — 10;
COTROCENI -
MIS — 15; 17,30; 20.
• Nea Mărln miliardar : ARTA
— 14,30; 16,30: 18.30; 20.15. GIU- 
LEȘTI — 14,30; 16.30; 18,30; 20,15, 
LIRA — 14,30; 16,30; 18.30; 20,15.
• Vlad Țepeș : PROGRESUL — 
15,30; 19.
• Lanțul amintirilor s BUCEGI — 
14,30; 17,30; 20,30, FERENTARI — 
14 30; 17,30; 20,30.
• Melodiile nopții albe : BU-
ZEȘTI — 15; 17.30; 20.

15,15;

stol : AURORA — 
FLAMURA — 15;

paralele : CINEMA 
12: 14; 16: 18; 20,
15; 17,30; 20, TO-

rea producerii de curent electric 
și apă caldă pentru locuințe. Se 
apreciază că pe această cale se 
poate economisi 60 la sută din 
energia utilizată pînă acum pen
tru încălzirea unui imobil.

• ELECTRONICA ÎN 
STOMATOLOGIE. Prote

zele actuale nu mal prezintă, 
desigur, problemele de instabi
litate ale lucrărilor dentare de 
odinioară. Este indicat totuși ca 
dentistul să aibă grijă ca ele
mentele de ancorare ce ser
vesc la stabilizarea prote
zei să nu compromită sta
rea dinților naturali pe care 
se sprijină aceasta. Trebuie deci 
măsurată mobilitatea acestor 
dinți-piloni. Un dispozitiv pus 
la punct de secția de medicină 
dentară a facultății din Geneva 
a fost conceput tocmai în acest 
scop. Este vorba de un dispozi
tiv electronic de paloare care 
se introduce în gura pacientului

și permite măsurători compara
tive. de la un test la altul. Den
tistul poate astfel urmări în 
timp evoluția mobilității dinte
lui înainte de instalarea orotezei 
si apoi, la intervale regulate, 
după instalarea ei.

® PRODUSE REZI
DUALE RECICLATE. Pra- 
ful metalic ce se acumulează în 
mari cantități la șantierele na
vale a devenit o sursă de be
neficii in Bulgaria. în fiecare 
an. numai la Șantierul naval din 
Vama. ca urmare a curățirii 
suprafețelor metalice ale vapoa

• Front In spatele frontului : 
COSMOS — 15.30; 19.
• Cheia — 11,45, „M“ — un oraș
ișl caută ucigașul — 14; 16,15, Cel 
șapte magnifici — 18,30; 20,30 :
CINEMATECA.
• Lebedele sălbatice — 15; 16,30, 
Cascadorii — 18; 20 : DOINA.
• Șeriful din Tennessee : DACIA
— 14,30; 16,30; 18.30; 20.30.
• Aurul lui Mackenna : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 19.
• Furtuni de vară : FLACARA — 
15,30; 17.45; 20.
• Sfirșitul „împăratului din tai
ga" : FLOREASCA — 15; 17,30; 20,
• Masca de apă I GRIVIȚA — 15; 
17.30; 20.
• Stepa I MIORIȚA — 15,30: 17,45;
20. (
80 de husari : MUNCA — 15; 17,30; 

20.
• Omul rără Identitate : PACEA
— 15; 17.30: 20.
• Circiuma de pe strada Piatnlț- 
kaia : POPULAR — 15: 17.30; 20.
• Excursie ciudată : VIITORUL
— 15.30: 17,45; 20.
• O simplă problemă de timp : 
VOLGA — 15; 17,30: 20.

teatre
• Teatrul Național București
(sala mică) : Gaițele — 15, însem
nările unui necunoscut — 20,
(sala Atelier) : Zoo — 16, Trei pe 
o bancă — 20.
• Filarmonica „George Enescu" 
(sala mică a Palatului) : „După- 
amiezile muzicale ale tineretului". 
Trio : Carmen Mihalaclie — pian, 
Liliana Ciulei — vioară, George 
Atanasiu — violoncel

relor. se obțin 500 tone de oxizi 
de fier si de particule de fontă. 
Aceste produse reziduale se 
transformă intr-o pudră erbi- 
cidă.

• UN MUZEU DE PE
DOLOGIE unic în felul său 
a fost deschis recent In apro
pierea orașului olandez Wage- 
ningen. Organizatorii și-au pro
pus să adune pe o imensă plat
formă deschisă și să înfățișeze 
specialiștilor și cercetătorilor 
toate profilurile de sol existente 
pe planeta noastră. Deocamdată, 
muzeul cuprinde 350 de profi
luri aduse din 30 de țări; în 
curind. numărul lor se va ridi
ca la 1 000.

18.

• Opera Română : Walkiria — 19.
• Teatrul de operetă : Tara su- 
risului — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
La Lilieci — 19,30, (sala Grădina 
Icoanei) : Anecdote provinciale — 
15, Elisabeta I — 19,30.
• Teatrul Mic : Efectul razelor 
gamma asupra anemonelor — 15, 
Să Îmbrăcăm pe cei gol —, 20.
• Teatrul de comedie ; Cercul de 
cretă caucazian — 19.
• Teatru] „Nottara" (sala Maghe- 
ru) : Mița in sac — 15,30; 19,30, 
(sala Studio) : Conversație... — 
15. Cinci romane de amor — 19.
• Teatrul Giuleștl (sala Ciulești) i 
Noaptea păcălelilor — 19,30, (sala 
Majestic) ; O familie Îndoliată — 
19,30.
O Teatrul evreiesc' de stat : 
femeile nu-i de glumit — 18.30.
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista in 
luna de miere — 19,30, (sala Vic
toria) : Omul care aduce rîsul — 
19,30.
• Teatrul „Ion Vasllescu" : Pia
tră Ia rinichi — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Cunupă de frumuseți 
— 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" ; Sfirlă 
năzdrăvanul — 17.
• Teatrul „Țăndărică" : Ninlgra 
și Aligru — 17.
• Circul București : „Stopl Toată 
lumea la circ" — 16; 19.30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. : 
Vedere de pe pod — 19,30.
• Ansamblul artistic al U.T.C. (la 
Sala Palatului) : Anotimpurile ti
nereții — 19,30.
o Ansamblul de estradă al Arma
tei : Inimi de primăvară — 19,30.

• FUMATUL LA VO
LAN - INTERZIS. Parlcolul 
fumatului la volan a fost subli
niat din nou de participanții la 
o consfătuire medicală desfășu
rată recent la Paris. La confe
rință s-au prezentat rezultatele 
unor experiențe din care reiese 
că in interiorul automobilelor 
fumul de tutun se adaugă ga
zelor rezultate din arderea ben
zinei, accentuind starea de o- 
boseală și slăbind agerimea ve
derii. ceea ce poate duce la gra
ve accidente automobilistice, 
în Republica Populară Polonă 
s-a interzis. în mod oficial, fu
matul la volan.

• EREDITATE SAU 
ADAPTARE ? în ce măsură

Cu

tensiunea arterială la om este 
influențată de ereditate si în ce 
măsură este ea rezultatul adap
tării la mediu 7 Căutind un răs
puns la această Întrebare, doi 
oameni de stiintă peruani au 
cercetat, comparativ, locuitorii 
a cinci sate — trei dintre ele 
situate în munți, la altitudini 
de peste 3 000 metri, și două în 
imediata apropiere a mării. Ei 
au constatat că locuitorii comu
nităților montane prezintă. în 
general, o tensiune sub limita 
considerată normală ; spre de
osebire de aceștia, cei de pe 
coastă aveau tensiunea simțitor 
mai ridicată. De aici, ei au tras 
concluzia că. cel puțin în ce 
privește valorile tensiunii arte
riale. factorii de mediu au o 
influentă mai mare decît cei de 
ordin genetic.
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ii România promovează o colaborare rodnică LONDRA Reuniunea de la La Valletta privind
cooperarea în zona Mării Mediterane

Negocieri 

consacrate reînnoirii

Intervenția reprezentantului țârii noastre la sesiunea Comisiei 
Economice O.N.U. pentru Africa

RABAT 23 (Agerpres). — în ca
drul dezbaterilor generale la cea de-a 
XIV-a sesiune a Comisiei Economi
ce a O.N.U. pentru Africa, ce își 
desfășoară lucrările în aceste zile in 
capitala Marocului, a luat cuvîntul 
reprezentantul tării noastre, amba
sadorul Ovidlu Popescu. El a pre
zentat pe larg concepția României 
privind noua ordine economică inter
națională si lichidarea subdezvoltării, 
a relevat atenția acordată de tara 
noastră extinderii relațiilor cu țările 
africane.

Expunind aprecierile tovarășului 
Nicolae Ceausescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. privind cele două tendințe care 
se confruntă in viața internațională 
— afirmarea tot mai puternică a 
voinței popoarelor de a se dezvolta 
libere si accentuarea politicii impe
rialiste. colonialiste si neocolonialis- 
te de dominație, dictat și reîmpăr
țire a zonelor de influentă — repre-

zentantul român a arătat că profun
dele schimbări sociale și naționale, 
revoluționare care au loc in lume de
monstrează că. actionînd unite, for
țele progresului, popoarele pot asigu
ra pacea si colaborarea în lumea 
treagă.

Evidențiind acțiunile României 
direcția dezvoltării cooperării cu 
rile africane, cu toate țările în curs 
de dezvoltare, cu țările nealiniate, re
prezentantul tării noastre a subliniat 
importanta lărgirii și diversificării 
cooperării economice între țările in 
curs de dezvoltare pentru crearea 
unui larg sistem de întrajutorare in
tre aceste țări, ca expresie concretă 
a solidarității în lupta comună pen
tru dezvoltarea economico-socială. 
independentă a fiecărui popor, pen
tru promovarea unei politici noi în 
lume, de egalitate și respect între 
națiuni, pentru abolirea vechii poli
tici imperialiste de dominație , și asu
prire.

în-

in
ță-

CONFERINȚA O.N.U. ASUPRA DREPTULUI MĂRII

Valorificarea bogățiilor oceanului mondial

in folosul întregii umanități
GENEVA 23 (Agerpres). — La a 

opta sesiune a Conferinței O.N.U. 
asupra dreptului mării s-au abordat 
problemele sistemului si condițiilor 
de exploatare a resurselor minerale 
ale zonei internaționale a teritoriilor 
submarine.

Țara noastră ' consideră că regle
mentările elaborate trebuie să ducă 
la statornicirea unul sistem de ex
ploatare a bogățiilor submarine care 
să asigure criterii juste si echitabile 
de valorificare a bogățiilor oceanului 
mondial. Aceasta presupune. în vi
ziunea României, participarea efec-

tivă a tuturor statelor nu numai la 
procesele productive, ci si Ia împăr
țirea beneficiilor, luîndu-se în consi
derare cerințele de progres si dezvol
tare ale tuturor popoarelor.

Reprezentantul țării noastre a ară
tat că, in concepția României, activi
tățile de exploatare și valorificare a 
resurselor teritoriilor submarine tre
buie să se desfășoare în beneficiul 
întregii umanități, fără deosebire de 
situarea geografică a statelor, rive
rane sau fără litoral, luind în consi
derare interesele si cerințele tuturor 
țărilor, și in primul rind ale celor in 
curs de dezvoltare.

NICARAGUA

INTENSIFICAREA ACȚIUNILOR FORȚELOR PATRIOTICE 
ÎMPOTRIVA REGIMULUI ANTIPOPULAR

In ultimele 
zile, la Managua, 
Leon, Chinande- 
ga, El Viejo, San 
Antonio și in alte 
localități din Ni
caragua 
produs noi _cioc- 
niri intre ... /_ 
Națională, stipen
diată de genera
lul Anastasia So- 
moza, și detașa
mente ale Fron
tului Sandinist de 
Eliberare Națio
nală. Forțe san- 
diniste au ătd- 
cat posturi mili
tare și patrule 
ale armatei. După 
cum menționează 
agențiile Prensa 
Latina și United 
Press Internatio
nal, cele mai 
puternice lupte 
au avut loc la 
Chinandega. Un 
comunicat al F.S.L.N.
tății la Managua, afirmă 
timpul acțiunilor realizate 
țele sandiniste, săptămina

s-au

Garda

publtei- 
că, in 

de for- 
trecută,

in diverse puncte ale capitalei, au 
fost dinamitate instalațiile centrale 
ale sistemului militar de telecomu
nicații, precum și postul oficial „Ra
dio National".

—

Conferința Națiunilor Unite, de la 
Geneva, asupra transferului de teh
nologie — manifestare ce se înscrie 
în actualul proces de reevaluare a 
rolului științei și tehnicii moderne in 
dezvoltarea generală a omenirii — a 
fost din nou aminată. Aminareă a 
survenit după două săptămîni de dez
bateri. la care au participat 100 
de state, 
nia. Este 
doua sesiune (prima _ . 
toamna anului trecut) a conferinței 
amintite. însărcinată cu elaborarea 
unui cod internațional de conduită in 
domeniul transferului de tehnologie 
din țările dezvoltate spre cele in curs 
de dezvoltare. Și de această dată ne
gocierile s-au împotmolit atunci cînd 
s-a trecut la abordarea diferitelor as
pecte legate de crearea cadrului in
stitutional si juridic menit să asigu
re aplicarea unui astfel de cod. Iar. 
după cum a declarat purtătorul de 
cuvînt al „Grupului celor 77“ (din 
care fac parte cvasitotalitatea țărilor 
in curs de dezvoltare), la originile 
impasului se află nu atit aspectele 
tehnice ale problemei, cit cele poli
tice.

Intr-adevăr, transferul de tehnolo
gie are implicații nu numai asupra 
raporturilor economice dintre state, ci 
și asupra celor politice. „Știința esfe 
putere", spunea filozoful englez Fran
cis Bacon. Or. ce poate confirma mai 
bine vestitul său precept decît reali
tățile actuale ? Ele arată că aproape 
98 la sută din potențialul știin
țific al omenirii este concentrat in 
țările dezvoltate, adică în acele țări 
care au și cea mai mare pondere po
litică. în fapt, decalajele tehnologi
ce sînt mult mai mari decît cele e- 
conomice. Dacă discrepantele dintre 
săraci si bogați sînt. în medie, de 
1 la 15 in ce privește venitul națio
nal pe locuitor, ele se ridică la 1 la 50 
in domeniul tehnologic. Ceea ce se 
ignoră însă adesea este faptul că de
calajele tehnologice nu sînt decît o 
consecință a celor economice, apăru
te Si accentuate în condițiile în
delungatei dominații colonialiste si 
neocolonialiste. în acest sens, sînt 
semnificative opiniile profesorului a- 
merican Simon Kuzneț. laureat al 
premiului Nobel pentru economie : 
„Tehnologia modernă, spunea el, este 
desigur un factor al creșterii econo
mice, dar numai unul potențial, o 
condiție necesară, insă insuficientă 
in sine. Pentru a se ajunge la o 
aplicare largă și eficientă a tehnolo
giei, conchidea profesorul american, 
sînt necesare adaptări instituționale 
și juridice corespunzătoare".

Cu alte cuvinte, esența problemei 
transferului de tehnologie nu constă

printre care si Ramâ- 
vorba de cea de-a 

s-a ținut în

atit în aceea că roadele cunoașterii 
științifice au devenit proprietatea 
citorva privilegiați. cit mai ales în 
existenta unui sistem instituțional și 
juridic care favorizează pe bogați in 
detrimentul săracilor. Dar tehnolo
gia creată de țările dezvoltate și a- 
daptată la condițiile lor social-eco- 
nomice nu răspunde decît interese
lor acestor state, ignorîndu-se aproa
pe complet nevoile și condițiile spe
cifice de producție din țările in care

Primul ministru al Marii Britanii l-a primit 
pe viceprim-ministrul guvernului român, 

ministrul finanțelor
LONDRA 23 (Agerpres). — James 

Callaghan, primul ministru al Marii 
Britanii, l-a primit, vineri, pe tova
rășul Paul Niculescu. viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul finan
țelor. aflat într-o vizită la Londra la 
invitația guvernului britanic.

Din partea președintelui Re
publicii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu. au fost adresate pre
mierului britanic un cordial mesaj 
de salut și cele mal bune urări.

Mulțumind. James Callaghan a 
rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceausescu un călduros salut 
și cele mai bune urări de succes. 
Evocînd vizita efectuată de președin
tele României în Anglia în cursul 
anului trecut si întîlnîrile avute cu 
acest prilej, premierul britanic a 
subliniat rezultatele fructuoase obți
nute în dezvoltarea raporturilor ro- 
mâno-britanice.

în cadrul convorbirii au fost abor
date aspecte ale colaborării econo
mice. comerciale si în special ale 
cooperării în producție în industria 
aeronautică si în alte domenii indus
triale. precum și alte probleme de in
teres comun. S-a exprimat hotărîrea 
comună a celor două guverne de a 
acționa pentru înfăptuirea înțelegeri
lor convenite la nivel înalt, ^pentru 
asigurarea dezvoltării colaborării ro-

mâno-britanice pe multiple planuri, 
în interesul celor două țări, al cau
zei păcii si securității internaționale.

La întrevedere, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, de prietenie.., a 
participat Pretor Popa, ambasadorul 
României la Londra.

★
în continuarea vizitei, tovară

șul Paul Niculescu a avut întilniri 
cu Joel Barnett, prim-adjunct al mi
nistrului finanțelor, și G. Cotterill, 
președintele Departamentului de ga
rantare a creditelor pentru export. 
Au fost analizate aspecte ale coope
rării româno—britanice din domeniul 
economic și financiar și s-a efectuat 
un schimb de păreri privind activi
tatea organismelor internaționale 
bancar-financiare.

De asemenea, a avut întilniri de 
lucru la companiile „British aero
space" — cu A. Greenwood, vicepre
ședinte, și cu alți membri ai condu
cerii, la „Rolls Royce" — cu sir 
Kenneth Keith, președinte, și D. 
Pepper, vicepreședinte, . cu conduce
rile băncilor „Lloyds International" 
și „Barclays Bank" și cu conducerea 
Băncii Anglo-Române. Au fost dis
cutate probleme de interes comun 
privind cooperarea dintre firmele și 
băncile britanice și instituțiile româ
nești de specialitate.

Identificarea unor noi domenii și posibilități de colaborare 
intre țările participante la Conterința pentru securitate 

și cooperare în Europa și țările mediteraneene

LA VALLETTA 23 (Agerpres). — In ședințele plenare ale reuniunii din 
capitala Maltei privind cooperarea in zona Mării Mediterane, in cadrul proce
sului de redactare, au fost definite și convenite noi elemente și prevederi ale 
raportului reuniunii.

S-a convenit includerea în docu
ment a recomandării conform căreia 
guvernele țărilor participante, por
nind de la posibilitățile și interesele 
lor, să continue să dezvolte coope
rarea bilaterală • și multilaterală, in
clusiv in organizații internaționale, 
atit cu statele participante la Confe
rința pentru securitate și cooperare 
în Europa, cit și cu țările meditera
neene invitate la reuniune.

în ceea ce privește unele domenii 
concrete de cooperare, pină in acest 
stadiu au fost convenite preliminar 
unele prevederi care se referă la 
mediul înconjurător, energie, turism 
și statistică. Astfel, se precizează că 
în domeniul mediului este necesar ca 
statele participante să examineze, în 
cadrul Programului Națiunilor Unite 
pentru mediul înconjurător (U.N.E.P.), 
mijloacele și posibilitățile de cunoaș
tere a diverselor programe de coope
rare și o mai bună armonizare a 
celor din Mediterană cu cele inter
naționale.

Se recomandă, de asemenea, luarea 
de măsuri corespunzătoare pentru

reducerea poluării Mediteranei, in
clusiv prin aplicarea mai cuprinză
toare a Convenției de la Barcelona.

în ceea ce privește energia, se re
comandă intensificarea cooperării 
bilaterale și multilaterale și difuza
rea largă a rezultatelor studiilor na
ționale referitoare la căile și mijloa
cele concrete de conservare și folo
sire rațională a resurselor de ener
gie. Totodată, se exprimă interesul 
pentru dezvoltarea cooperării asupra 
energiei solare, inclusiv cu țările din 
Mediterana.

Elementele reținute pentru activi
tatea din domeniul turismului au în 
vedere convocarea, în cadrul organi
zațiilor internaționale competente, a 
unor reuniuni de experți, care să 
examineze căile de folosire mai com
pletă a resurselor turistice, formarea 
de personal, acordarea de burse etc.

în aceste zile, activitatea de redac
tare continuă asupra altor sectoare 
economice și a celor științifice și cul
turale, conform mandatului re
uniunii.

Convenției 
de la Lome

Țările care formează Grupul A.C.P. 
cer liberul acces al produselor lor pe 

piața vest-europeană
La 
lu- 

a 
Europene

FREEPORT 23 (Agerpres). — 
Freeport (Bahamas) au început 
crările reuniunii ministeriale 
Comunității Economice 
(C.E.E.) și a celor 57 de țări africane,
caraibiene și din Pacific, care for
mează Grupul A.C.P. Cele două părți 
negociază'pentru reînnoirea Conven
ției de la Lome, ce stabilește rela
țiile economice și comerciale între 
C.E.E. șl Grupul A.C.P. si care va 
expira în 1981).

Referindu-se la conținutul reuniunii 
inițiate la Freeport, Michel Anchouey 
(Gabon), președintele in exercițiu al 
Grupului A.C.P.. a expus în deschi
derea lucrărilor revendicările Grupu
lui A.C.P. El a relevat că rezultatele 
Convenției de la Lome nu sînt sub
stanțiale. insuficientele sale aoărînd 
din ce in ce mai pregnant, mai cu 
seamă in privința persistentei barie
relor tarifare si netarifare 
anumite produse ale Grupului 
pe piața comunitară. După 
arătat că țările. A.C.P. doresc
acces al tuturor produselor lor 

vorbitorul

pentru
A.C.P.. 

ce a 
liberul 

pe 
piața vest-europeană. vorbitorul a 
subliniat necesitatea extinderii Siste
mului de stabilizare a veniturilor 
provenite din exporturi (Stabex), care 
actualmente se aplică numai 
grup de 10 produse agricole 
minereul de fier.

la un , 
si la

• O rezoluție a Consiliului de 
Securitate al O.N.U. în legă
tură cu măsurile Israelului 
în teritoriile arabe ocupate
• Contacte diplomatice la

Washington
NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres). 

— în cadrul dezbaterilor sale pe 
marginea situației din teritoriile 
arabe aflate sub ocupație israeliană 
în urma războiului din 1967, Consi
liul de Securitate al O.N.U. a aprobat 
0 rezoluție in care declară că „Poli
tica și practicile Israelului in stabi
lirea de așezări in teritoriile palesti
niene și arabe nu au nici o validitate 
juridică și constituie un serios obsta
col in calea realizării unei păci cu
prinzătoare. drepte și durabile în 
Orientul Mijlociu". Documentul a 
fost adoptat cu 12 voturi pentru, nici 
unul contra și trei abțineri (S.U.A., 
Norvegia și Marea Britanie). Rezolu
ția cere Israelului „să anuleze măsu
rile adoptate pină acum si să evite 
întreprinderea oricărei acțiuni din 
care ar rezulta modificarea statutului 
legal și a naturii geografice a aces- 
tor teritorii, inclusiv a Ierusalimului, 
sau care ar afecta cantitativ compo
ziția lor demografică". în mod spe
cial, in document se cere Israelului 
„să nu ttansfere părți ale propriei 
sale populații civile în. teritoriile 
arabe ocupate".

Textul aprobat prevede crearea 
unei comisii alcătuite din reprezen
tanți a trei state membre ale Con
siliului de Securitate, care va exa
mina situația, „in ceea ce privește 
crearea de așezări israeliene în teri
toriile ocupate" si care va prezenta 
un raport Consiliului 
pină la data de 1 iulie.

de Securitate

(Agerpres). — 
al Israelului, 

la Washington,

★
WASHINGTON 23 

Ministrul de externe 
Moshe Dayan, a avut,
o intre vedere cu secretarul de stat al 
S.U.A.. Cyrus Vance. Au fost abordate 
probleme conținute in scrisoarea 
anexă la proiectul tratatului de pace 
israeliano-egipțean care urmează să 
fie semnat luni în capitala Statelor 
Unite.

dezvoltate. Adesea produsele acestor 
întreprinderi nu corespund nevoilor 
economice și sociale ale țărilor în 
care activează și nu contribuie la 
dezvoltarea cererii locale si lărgirea 
pieței interne. în plus, ele sînt. tri
butare importurilor, ceea ce agra
vează si mai mult situația — și așa 
precară — a balanței de plăti externe 
a țărilor in curs de dezvoltare.

Aceste fenomene tehnico-economi- 
ce au serioase consecințe pe plan

agențiile de presa transmit:
Acord de cooperare eco

nomică și tehnică. Președinte
le R.P.D. Coreene. Kim Ir Sen. și 
președintele Republicii Burundi. Jean 
Baptiste Bagaza. au semnat un acord 
de cooperare economică si tehnică 
care stipulează dezvoltarea relațiilor 
economice dintre cele două țări.

Reuniune pregătitoare la 
Tokio. Vineri s-au încheiat în ca
pitala niponă lucrările întrunirii pre
gătitoare organizate in vederea sta
bilirii ordinii de zi și datei exacte a 
reuniunii la nivel înalț a principa
lelor șapte state occidentale dezvol
tate — S.U.A., R.F.G., Franța, Ma
rea Britanie. Italia, Canada și Ja
ponia. Participants au convenit ca 
hotărîrile adoptate să rămînă secre
te. anunțîndu-se doar că alte două 
reuniuni similare vor avea loc în mai 
si iunie la Washington și Paris. A- 
genda cuprinde probleme vizind in
flația si dezvoltarea economică, 
schimburile comerciale și situația 
monetară internațională.

Vizită in Sierra Leone.
La încheierea convorbirilor președin
telui Sierrei Leone. Siaka Stevens, 
cu președintele Guineei, Ahmed 
Sekou Toure, a fost dat publicității 
un comunicat în care se exprimă 
convingerea părților că schimburile 
de opinii dintre șefii de stat din 
Africa sînt necesare și pot contribui 
în mod substanțial la sporirea înțe
legerii, întărirea legăturilor culturale 
și politice și a prieteniei între toate 
statele membre ale O.U.A.

Cunoscuta artistă americană

Academiei britanice de
Pre- 

filme 
pen- 
„Iu-

Distincții cinematografi 
ce 
Jane Fonda a fost distinsă cu 
miul
și de televiziune pe anul 1978 
tru rolul interpretat în filmul 
lia“. Filmul a primit din partea a- 
celeiași academii distincția de ,;Cel 
mai bun film al anului", premiul 
pentru cel mai bun scenariu , și pre
miul pentru cea mâi bună regie.

■ r .

Ie. progresului tuturor statelor, in 
primul rînd al celor rămase in urmă.

De altfel, una dintre cele mai im
portante prevederi ale Programului 
de acțiune privind crearea noii or
dini. adoptat la a VI-a sesiune spe
cială a Adunării Generale a O.N.U. 
(1974). se referă la necesitatea elabo
rării unui cod internațional de con
duită în domeniul transferului de 
tehnologie, cod care să țină seama, 
înainte de toate, de nevoile si inte-

0 cerință evidențiată de reuniuni ale O.N.U. de la Geneva și New York

TUTUROR STATELOR LI SE CUVINE
ACCESUL LARG LA ȘTIINȚA 
SI TEHNOLOGIA MODERNA 
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• Decalajele tehnologice — mai grave decît oricare altele • Actualul sistem institu
țional și juridic frustrează țările sărace • Propunerile României pentru un „Cod de 
conduită" echitabil — componentă esențială a noii ordini economice mondiale

este implantată. Potrivit unul studiu 
al O.N.U., in ce privește metodele 
de fabricație ale filialelor societăți
lor transnaționale, numai în 3 la sută 
din cazuri tehnologia se schimbă in 
funcție de condițiile locale.

Iată de ce. la Conferința de la Ge
neva. una dintre cele mai frecvente 
critici aduse tehnologiei moderne, 
transferate de marile monopoluri, s-a 
referit la faptul că ea a dat naștere 
unui ..dualism" tehnologic, cu efecte 
nefaste asupra economiei țărilor în 
curs de dezvoltare. întreprinderile 
care folosesc această tehnologie func
ționează. de obicei, ca niște insule 
izolate în cadrul economic tradițio
nal al țărilor „lumii a treia".

Aceste întreprinderi reprezintă un 
sector străin în cadrul economiei na
ționale a statelor rămase în urmă. 
Din punct de vedere teritorial. în
treprinderile în cauză sînt situate în 
țările în curs de dezvoltare, dar sub 
raport economic ele fac parte din sfe
ra de influentă a țărilor capitaliste

social-politic : cadrele de conducere 
si specialiștii care lucrează în astfel 
de „enclave" devin o „elită" prin 
veniturile si consumul lor si adesea 
prin opțiunile lor politice. Toate 
acestea constituie o sursă de agrava
re a contradicțiilor dintre interesele 
naționale ale țărilor in curs de dez
voltare și tehnologia transferată de 
societățile transnaționale. Pe bună 
dreptate, la reuniunea amintită s-a 
apreciat că o astfel de cooperare 
tehnico-științifică internațională a 
devenit un instrument de dominație 
a săracilor de către bogați. un im
portant factor de ___ .....
nuă a decalajelor dintre 
menținere a unor 
mice inechitabile.

Tocmai de aceea, țările „lumii a 
treia" se pronunță pentru înlocuirea 
vechiului cadru instituțional șl juri
dic al cooperării tehnologice, cu unul 
nou — menit să răspundă cerințelor 
dezvoltării întregii economii mondia-

accentuare conți' 
state, de 

raporturi econo-

resele țărilor în curs de dezvoltare. 
Aceasta presupune. în fapt, adaptarea 
tehnologiei importate (dar nu numai 
a mașinilor, ci si a metodelor de lu
cru si de organizare a producției) 
la condițiile specifice si obiectivele 
fundamentale ale statelor in curs de 
dezvoltare. în felul acesta, tehnolo
gia transferată va servi numai dez
voltării. fără a influenta orientarea 
sa. care nu poate fi determinată de- 
cît de factorii politici și de decizie 
ai țărilor in cauză. în acest sens, o 
importantă deosebită ar avea finali
zarea negocierilor ce se desfășoară, 
în prezent, la sediul O.N.U. din New 
York. în vederea elaborării unui cod 
de conduită al societăților transnațio
nale. care sînt principalele pîrghii 
ale transferului de tehnologie.

Atingerea obiectivelor pe care și 
le-au propus reuniunile amintite este 
cu atit mai necesară cu cit — așa 
cum relevă o serie de specialiști — 
schimbarea actualului cadru institu
țional al transferului de tehnologie

Protocolul privind schimburile 
artistice dintre Agenția română 
de impresariat artistic si Agen
ția artistică poloneză pe anii 
1979/1980. semnat la Varșovia, 
prevede un schimb important de 
artiști pentru participarea la 
manifestări legate de sărbăto
rirea unor evenimente marcante 
din viata celor două țări, parti
cipări ,1a festivaluri 
cursuri ' internaționale, 
unor grupuri de soliști.

si con- 
schimbul

de prie- 
si a 

Prietenii
Sub egida Asociației 

tenie Austria—România 
societății „Unirea 
României în Austria", la Cen
trul cultural austriac din Viena 
a avut loc vernisajul expoziției 
de pictură pe lemn a pictorului 
român Teodor Bogoi.

Proiectele bugetului și 
planului orientativ ale Por
tugaliei pe anul *n curs> Prezen
tate de guvernul condus de premie
rul Mota Pinto nu au întrunit în Adu
narea Republicii (Parlamentul) ma
joritatea necesară.

Experiențe în Cosmos. 
Echipajul laboratorului spatial „Sa- 
liut-6“-„Soiuz-32“-„Progress-5“. for
mat din Vladimir Liahov si Valeri 
Riumin. a realizat prima experiență 
tehnologică cu ajutorul cuptorului 
„Cristal", adus în spațiu de nava de. 
transport „Progress". Programul de 
lucru prevede continuarea. punerii la 
punct a metodicii unor cercetări teh
nologice in condiții de imponderabi
litate.

Asasinat în Guatemala. 
Manuel Colom Argueta, liderul Fron
tului Unit Revoluționar (F.U R.) din 
Guatemala, organizație politică de 
tendință social-democrată. a fost asa
sinat pe o stradă din centrul capi
talei guatemaleze. Au fost ucise alte 
două persoane aflate împreună cu

ar fi in interesul nu numai al țărilor 
slab dezvoltate, ci si al celor indus
triale. Pe plan economic, dezvoltarea 
științifică și tehnologică a ..lumii a 
treia" ar asigura . țărilor industriale 
o serie de avantaje : parteneri vigu- 
rosi si stabili. în contrast: cu actua
lele Piet.e inguste și slab diversifica
te ale țărilor in curs de dezvoltare ; 
stimulente pentru lărgirea producției 
si crearea de noi locuri de muncă ; 
o mai bună articulare intre creșterea 
economică a bogatilor și cea a săra
cilor. unii fiind azi strins dependenți 
de alții. Pe plan politic, dezvoltarea 
tehnologică a „lumii a treia" ar con
tribui la înlăturarea pericolelor reale 
decurgind din existenta si adincirea 
decalajelor, la îmbunătățirea climatu
lui. politic pe plan mondial.

România socialistă — ea însăși țară 
în curs de dezvoltare — participă 
activ, alături de ceilalți membri ai 
..Grupului celor 77". potrivit politicii 
sale, in cadrul căreia edificarea noii 
ordini economice constituie un obiec
tiv primordial. în documentele de 
partid, in cuvintările și interviurile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. inclu
siv in cele mai recente, se subliniază 
NECESITATEA CREĂRII DE CON
DIȚII PENTRU ACCESUL LARG 
AL ȚARILOR RAMASE ÎN URMA 
LA NOILE TEHNOLOGII SI CUCE
RIRI ALE ȘTIINȚEI ȘI TEHNICII 
UNIVERSALE. Corespunzător aces
tei poziții de principiu, la reuniunile 
O.N.U. de la Geneva și New York, 
România a formulat o serie de pro
puneri și sugestii cu privire la con
ținutul viitoarelor reglementări. în 
opinia tării noastre, ele trebuie să asi
gure accesul tuturor statelor Ia teh
nologia modernă. îndeosebi a celor 
rămase in urmă, astfel incit aceasta 
să devină un instrument eficient in 
lichidarea subdezvoltării, a decalaje
lor economice dintre state.

In acest sens. România consideră 
necesară stabilirea unor reguli gene
rale echitabile și angajante pentru 
transferul de tehnologie, care să țină 
seama de nevoile țărilor in curs de 
dezvoltare ; să elimine barierele dis
criminatorii din acest domeniu, să 
acorde un tratament preferențial sta
telor „lumii a treia" in vederea spo
ririi propriei capacități tehnologice.

Fără îndoială, pe asemenea baze 
codurile respective ar putea juca un 
rol deosebit de important în edifi
carea noii ordini economice interna
ționale. chemată să asigure dezvolta
rea fiecărei națiuni, progresul si bu
năstarea tuturor popoarelor lumii.

Gh. CERCELESCU

liderul F.U.R. Manuel Colom Argueta 
a fost primar al orașului Ciudad de 
Guatemala în perioada 1970—1974. în 
calitate de conducător al Frontului 
Unit Revoluționar, care obținuse săp- 
tămina trecută înscrierea legală in 
registrul electoral guatemalez, inten
ționa să candideze la președinție în 
1982. La 25 ianuarie, fostul ministru 
de externe, Alberto Fuentes Mohr, 
conducătorul Partidului Socialist De
mocratic, a fost și el ucis cu focuri 
de armă în plină stradă, la Ciudad 
de Guatemala.

Congresul Național Afri
can, organizație interzisă de auto
ritățile rasiste de la Pretoria, a che
mat forțele progresiste din întreaga 
lume să intensifice sprijinul acordat 
luptei patrioților africani împotriva 
politicii de apartheid și discriminare 
rasială promovate de autoritățile din 
Republica Sud-Africană.

Cazul Minamata. Doi direc- 
tori ai firmei japoneze „Chisso 
Corp" au fost găsiți vinovați de 
tribunalul districtului Kumamoto 
din Japonia de „omicid involun
tar" provocat de otrăvirea cu 
mercur — a mai multor persoane — 
priit deșeurile industriale deversate 
m -apele riulul -Minamata.----------

Săptămina viitoare, in Bundes- 
tagul vest-german incep dezba
terile în problema imprescripti
bilității crimelor naziste. în a- 
celași timp, cercuri largi ale o- 
piniei publice cer interzicerea 
tuturor activităților grupurilor 
neonaziste. în fotografie : un 
aspect de Ia demonstrația 
antifascistă ce a avut loc zi
lele trecute. Ia Frankfurt pe 

Main

VARȘOVIA

Consfătuire cu activul de partid

si economic■
VARȘOVIA 23 (Agerpres). — în 

capitala Poloniei a avut loc o con
sfătuire a activului de partid și eco
nomic din industria constructoare de 
mașini grele și de mașini agricole, 
la care a luat cuvîntul primul secre
tar al C.C. al P.M.U.P,, Edward 
Gierek.

Vorbitorul a arătat că programul 
adoptat in vederea dezvoltării ener
geticii ' trebuie să ducă la o amelio
rare vizibilă în cursul următorilor 
doi-trei ani, adăugind că este în curs

de elaborare și un program de dez
voltare a transporturilor feroviare, 
ale căror posibilități actuale sînt uti
lizate aproape in întregime. Primul 
secretar al C.C. al P.M.U.P. a spus 
că se pune problema utilizării mal 
economicoase și raționale a materiei 
prime și energiei, manifestării unei 
griji sporite față de calitatea produ
selor, căutării de soluții care să per
mită reducerea sistematică a volu
mului de energie și materiale solici
tate de producție.

■ f

BRAZILIA

Un flagel paradoxal
Zile, săptămîni de-a rindul. agen

țiile internaționale de presă au 
transmis știri privind drama pe care 
o trăiește Brazilia : un flagel pa
radoxal — o combinație de ploi to
rențiale, urmate de inundații ca
tastrofale și baluri de secetă, care 
au uscat literalmente totul. Regiu
nile Care, de regulă, sint bintuite de 
secetă suferă acum năvala apelor 
(Espirito Santo, Bahia, partea de 
sud din Pernambuco). In schimb, 
asupra sudului și sud-vestului țării 
(Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 
Parana), de obicei afectate de inun
dații, s-a abătut acum seceta.

Mii de oameni și-au pierdut viața 
in condiții tragice, inregistrindu-se, 
totodată, mari pagube. Daunele de 
ordin economic n-au fost incă eva
luate in întregime, dar se estimea
ză, de pildă, că recolta braziliană 
de soia (care ar fi trebuit să atingă 
14 milioane de tone) va suferi in 
acest an o pierdere de cel puțin trei 
milioane de tone. Aceasta va provo
ca o reducere a încasărilor din vin- 
zările. externe de circa 700 de mi
lioane de dolari. Și dacă seceta va 
continua ■—afirmă oficialitățile r- 
Brazilia nu va, mai putea să exporte 
soia in acest an.

Secretariatul pentru agricultură al 
statului Rio Grande do Sul a anun
țat, de asemenea, că septetul și pro-

-r

inundații și secetă 
ducția de cereale (Rio Grande do 
Sul este grinarul Braziliei) au su
ferit pierderi echivalente cu 750 de 
milioane de dolari. Oferta de carne 
bovină din sudul țării a înregistrat 
o sensibilă cădere, punindu-se pro
blema creșterii importurilor. Pe de 
altă parte, autoritățile din statul 
Parana au declarat că prelungirea 
secetei va compromite recoltele de 
bumbac, orez și porumb, 
pină acum se estimează 
derile vor fi in jur de 2 
de tone.

Ploile torențiale căzute
Minas Gerais au atins Ouro Preto, 
un adevărat oraș-muzeu al istoriei 
poporului brazilian. Capodoperă a 
artei baroce din secolul al 
XVIII-lea, Ouro Preto adăpostește 
peste cincizeci de biserici și capele, 
bogat sculptate in esențe de lemn 
prețios, acoperite cu aur, ornate cu 
fresce și statuete policrome. Majo
ritatea sint opere ale celebrului 
sculptor Aleijadinho. Primarul mu
nicipiului a declarat că orașul este 
intr-o situație foarte critică : „Ouro 
Preto este amenințat, de alunecarea 
colinelor din jur spre centrul ora
șului. Pagubele ar fi ireparabile".

Oricum, 
că pier- 
milioane

in statul

V. PĂUNESCU

în 15 orașe din Irlanda de Nord au explodat, într-un interval de douâ ore, 
peste 30 de bombe, fârâ insâ ca aceste atentate sâ se soldeze cu victime. 
Atentatele, atribuite aripii provizorii a Armatei Republicane Irlandeze, au 
fost comise în special împotriva unor sedii bancare și magazine din Belfast, 
Londonderry, Dundrum, Gortin și Newry. în fotografie: Obstacole de beton 

plasate pe una din străzile Belfastului, pentru blocarea circulației
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