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Convorbirile la nivel înalt, documentele semnate dau expresie voinței comune de a dezvolta în continuare conlucrarea prietenească româno-iordaniană, în interesul ambelor popoare, al destinderii și înțelegerii internaționale, al păcii în Orientul Mijlociu și în întreaga lume 
CEREMONIA SEMNĂRII DECLARAȚIEI COMUNE»

■ După încheierea convorbirilor ofi
ciale, președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. și Maiestatea Sa regele 
Hussein Ibn Talal al Regatului Ha- 
șemit al Iordaniei au semnat, in ca
drul unei ceremonii care a avut loc 
la Palatul Consiliului de Stat. De
clarația comună româno-iordaniană.

După semnare, cei doi șefi de stat 
s-au felicitat cu căldură, și-au strins 
îndelung miinile, s-au îmbrățișat cu 
cordialitate.

Președintele Nicolae, Ceausescu și 
suveranul Hussein Ibn Talal au rostit 
apoi alocuțiuni, care au fost subli
niate cu, aplauze de cei prezenți.

La solemnitate au participat tova-. 
rășii.Ilie Verdeț, Emil Bobu. Virgil 
Cazacu, Ion Coman. Nicolae Con
stantin. Constantin Dăscălescu. Ja
nos Fazekas. Ludovic FaZekas. Petre 
Lupu, Gheorghe Oprea. Gheorghe 
Pană. Ion Pățan. Dumitru Popescu. 
Leon te Răutu. Virgil Trofin. Ștefan 
Andrei. Nicolae Giosan, Ion Ioniț.ă, 
Ion Ursu. Richard Winter. Ilie Ra
dulescu, alte persoane oficiale ro
mâne.

Au fost de față Alteța Sa Al-Sha- 
rif Abdul Hamid Sharaf, prim-mi- 
nistru, Ahmad Lozi. șeful Curții re
gale hașemite, Alteța Sa prințul 
Raad Bin Zeid, celelalte persoane 
'oficiale Cară ' irisoțASc pS~suveranul 
iordanian.

In încheierea ceremoniei, cel doi 
șefi de stat au închinat o cupă de 
șampanie pehtru' întărirea continuă 
a prieteniei și colaborării româno- 
iordaniene.

In ajunul alegerilor de la 9 mar
tie, intîmpinate de întregul nostru 
popor ca o veritabilă sărbătoare a 
democrației socialiste, vom ' aniver
sa un moment de o deosebită în
semnătate în procesul făuririi de
mocrației noastre noi — instaura
rea, la 6 Martie 1945. a primului 
guvern cu adevărat democratic din 
țara noastră, guvernul revoluționar 
democratic cu pronunțat caracter 
muncitoresc-țărănesc.

Cu trei decenii și jumătate in 
urmă, in acea perioadă, imediat 
următoare revoluției de eliberare 
națională și socială din august 1914, 
cînd In fața României s-a pus alter
nativa istorică de a-și determina 
calea evoluției viitoare — a înainta 
pe drumul deschis de insurecția 
națională armată 'antifascistă • și 
antiimperialistă spre profunde 
transformări revoluționare, demo
cratice, spre făurirea unei noi 
orinduiri sociale, sau a se reîntoar
ce la vechile rînduieli burghezo- 
moșierești — opțiunea maselor 
pentru democrație populară, pentru 
libertate, independență națională și 
progres social a fost neșovăitoare, 
categorică și. ireversibilă.

Se poate aprecia că esența eve
nimentelor petrecute acum 35. de 
ani a fost tocmai această alegere a 
poporului, în care votul pentru de
mocrație populară s-a exprimat prin 
bătălii sociale de o amploare fără 
precedent, fiind nu o dată pecetluit 
cu singele celor ce muncesc. înmă
nuncheate intr-un unic front de 
luptă in jurul Partidului Comunist 
Român, forțele sociale democratice, 
progresiste, formînd majoritatea co- 
vîrșitoare a poporului, au înfrînt 
împotrivirea forțelor reacțiunii, im- 
punînd instaurarea guvernului de 
largă concentrare democratică pre
zidat de remarcabilul om politic și 
patriot dr. Petru Groza. Departe de 
a constitui o schimbare oarecare â 
unui cabinet ministerial, izbinda de 
atunci a consemnat o transformare 
de esență a însuși regimului politic 
din România, înlocuirea vechii pu
teri politice a burgheziei și moșierî- 
mii cu puterea revoluționar-dcmo- 
cratică a muncitorilor și țăranilor, 
noul guvern devenind instrumen
tul principal pentru cucerirea în
tregii puteri politice de către clasa 
muncitoare, aliată cu țărănimea și 
ceilalți oameni ai muncii, pentru 
edificarea societății socialiste. Așa 
cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu : „Crearea guvernului 
revoluționar democratic de la fi 
Martie 1945 a constituit un moment 
de importanță istorică pe calea in
staurării puterii muncitoresti-ță- 
rănești, a marcat trecerea Ia pro
funde transformări democratice, re
voluționare, care au deschis drumul 
înfăptuirii revoluției socialiste și

edificării cu succes a noii orinduiri 
sociale în patria noastră".

Rememorînd în aceste zile — clnd 
apropierea alegerilor prilejuiește un 
amplu bilanț al înfăptuirilor noas
tre — evenimentele istorice petre
cute cu 35 de ani în urmă, "sintem 
in măsură să apreciem și mai Ijine 
cit de salutară a fost opțiunea de 
atunci a maselor largi, cit de bogat 
a rodit lupta revoluționară a po
porului condus de partid. Retro
spectiva anilor care au trecut de la 
marea victorie de la 6 Martie 1945, 
in cursul cărora, sub steagul parti- 

r dului, socialismul a învins deplin 
și definitiv în patria noastră, con
firmă în mod strălucit uriașa forță 
vitală a puterii de stat a clasei 
muncitoare, a poporului. Imaginea 
României anului 1980, împlinirile 
dobindite de poporul nostru in pe
rioada construcției socialiste ilus
trează, cu forța de necontestat a 
faptelor, capacitatea clasei munci
toare, aliată cu țărănimea, intelec
tualitatea, cu ceilalți oameni ai 
muncii, fără deosebire de naționa
litate, de a conduce statul, de a gos
podări treburile obștești, de a reali
za pe plan cantitativ si calitativ 
progrese de neimaginat în anii do
minației claselor exploatatoare. în-* 
tr-ade.văr, ceea ce își propunea 
primul guvern, democrat, ceea ce 
în platforma sa politică apărea ca 
obiective și teluri ce urmau să fie 
atinse într-o perspectivă îndepăr
tată; a fost nu numai integral în
deplinit, dar cu mult depășit, in 
răstimpul, celor 35 de ani fiind stră
bătute mai multe etape istorice.

■ In marea epopee a luptei Si 
muncii poporului se detașează în 
mod deosebit perioada ultimului 
deceniu și jumătate, de cînd tova
rășul Nicolae Ceaușescu se află la 
cîrma partidului și statului — peri
oadă căreia dinamismul fără prece
dent al dezvoltării economice-so- 
ciale. amplele și binefăcătoarele 
transformări petrecute in toate 
domeniile ■ vieții economice, politi
ce, sociale i-au atras pe bună 
dreptate aprecierea drept cea mai 
fecundă, mai bogată în înfăptuiri 
din întreaga istorie a țării.

Generațiile mai vîrstnice tși a- 
mintesc bine cu ce „zestre" a por
nit la drum. în martie 1945. guver
nul democratic. După patru ani de 
război și dominație hitleristă. țara 
se afla în pragul ruinei economice; 
producția industriei scăzuse într-o 
serie de ramuri la circa 50' Ia sută 
față de nivelul antebelic; numai 10 
la sută din parcul de mașini-unelte 
existent în 1943 se afla, in funcți'r 
une ; capacitatea de transport a 
căilor ferate scăzuse la 30 la suta, 
iar capacitatea de prelucrare a ra
finăriilor scăzuse cu 85 la sută.
(Continuare în pag. a V-a)

Pe afișul ..electoralI înscriem aceste mîndre..cuvinte:.

Muncă și demnitate

Cuvîhtul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Maiestate;
Domnilor.
Tovarăși și prieteni,
Aș dori să exprim, și cu prilejul semnării 

Declarației comune, satisfacția conducerii 
statului român, a mea personal, a ponorului 
român pentru relațiile bune dintre România 
și Iordania.

Vizita dumneavoastră în România și sem
narea Declarației comune constituie încă o 
expresie a nivelului înalt al acestor relații, 
a dorinței comune de a da noi dimensiuni 
at.ît cooperării bilaterale in diferite domenii, 
cit și în activitatea pe plan internațional, 
pentru o politică de destindere, de pace, de 
respect al independenței și suveranității' 
naționale a tuturor popoarelor.

Am avut convorbiri ample, cu privire la 
relațiile bilaterale, am ajuns la înțelegeri 
bune. Am convingerea că, in viitor, pe baza 
acestor înțelegeri, vom reuși să realizăm în 
viață o colaborare și o cooperare tot mai 
intensă în domeniile economice, tehnico- 
științifice, culturale, ceea ce este în interesul 
ambelor noastre popoare, servind, totodată, 
și cauzei destinderii și păcii.

Situația internațională este destul de 
încordată. Evenimentele sînt de așa natură 
încît cer să se acționeze cu întreaga răs
pundere pentru a opri cursul încordării, 
pentru reluarea și dezvoltarea politicii de 
destindere și de pace. Sînt bucuros că și în 
această privință, în cursul convorbirilor 
noastre, am ajuns la concluzii comune.

Cum este și normal, am acordat o atenție 
deosebită problemelor din zonele în care se 
găsesc țările noastre, din Orientul Mijlociu 
și Europa. în Declarația, comună, dealtfel, 
se afirmă cu toată (Ilaritatea hotărîrea co
mună de a face totul pentru o pace globală, 
care să ducă la retragerea Israelului din 
teritoriile ocupate, la soluționarea problemei 
poporului palestinian, inclusiv Ia realizarea 
unui stat palestinian propriu, independent.

De asemenea, afirmăm preocuparea noas
tră pentru'înfăptuirea securității în Europa, 
pentru desfășurarea cu rezultate bune a 
conferinței de la Madrid din acest an, ceea 
ce va avea o influență pozitivă asupra în
tregii vieți internaționale,
(Continuare în pag. a III-a)

Cuvirrtul regelui
Hussein

Stimate prietene și frate drag, președinte 
Nicolae Ceaușescu,

Frați și prieteni,
Vă rog, în primul rînd, să-mi permiteți să 

mulțumesc fratelui meu președintele Nicolae 
Ceaușescu, în numele delegației iordaniene, 
al meu personal, pentru faptul că ni s-a 
creat acest minunat prilej de a vizita țara 
prietenă și, totodată, de a he întîlni încă o 
dată cu fratele și prietenul nostru vechi și 
drag pentru a discuta o serie de probleme 
de interes comun. Intre acestea m-aș referi 
la relațiile bilaterale și la situația interna
țională. preocupări care, dealtfel, și la noi, 
și la dumneavoastră se exprimă în aceleași 
gînduri : necesitatea clădirii păcii internațio
nale, a înțelegerii între toate popoarele, a 
creării unui climat de destindere, care să 
aibă la bază principiile sănătoase ale asigu
rării unei vieți mai bune și fericite genera
țiilor ce ne vor urma,

Despre relațiile bilaterale doresc .să ex
prim aprecierea că ele au parcurs o etapă 
importantă și ne bucură că am reușit să 
realizăm această dezvoltare, care'este în in
teresul popoarelor noastre, pentru o mai 
bună apropiere și înțelegere între ele. Vi-

Ibn Talal
zita ne-a dat prilejul să analizăm unele pro
bleme menite să ducă la dezvoltarea și con
solidarea pe mai departe a relațiilor de prie
tenie existente între România și Iordania.

în ce privește situația internațională, am 
fost de acord — și este necesar, avînd în 
vedere și evoluția acesteia — să rămînem în 
contact permanent pentru a ne consulta con
tinuu și a schimba, în acest domeniu, opi
niile noastre. Sigur, noi, în Orientul Mijlociu, 
în general lumea arabă, acordăm atenție și 
acționăm în direcția realizării unei păci 
drepte, reale, care să bucure toate popoarele, 
să asigure conlucrarea pașnică în această 
zonă. Avem în vedere acea pace la care să 
participe toate părțile interesate, în confor
mitate și pe baza rezoluțiilor Organizației 
Națiunilor Unite, ale altor foruri internațio
nale. Am în vedere că este necesar, în acest 
context, să se realizeze lichidarea ocupației 
israeliene asupra teritoriilor arabe, redobîn- 
direa drepturilor arabe asupra zonei Ierusa
limului arab, recunoașterea drepturilor legi
time ale poporului palestinian, pentru a i se 
acorda acestuia dreptul la autodeterminare
(Continuare în pag. a III-a)

Apropierea zilei de 
9 martie, ziua alegeri
lor pentru deputății 
care ne vor reprezen
ta în organele de con
ducere, pină la Marea 
Adunare Națională, 
mă umple de <5 tonică 
bucurie. O aștept ca
pe-o sărbătoare, în 
care simt și știu că 
voi trăi și îndepljni 
un act înalt, încărcat 
de semnificații și con
secințe faste pentru 
zilele și anii care vin.

Se spune că, de obi
cei, popoarele și ge
nerațiile își aleg con
ducătorii pe care-i 
merită. Epoca noas
tră socialistă, poporul 
nostru, stăpîn pe soar
ta sa, luminat de 
ideologia partidului, 
își promovează. își 
deleagă reprezentan
ții în forurile de. con
ducere cu acea încre
dere și bucurie sănă
toase. necesare mari
lor momente din viata 
obștească, pentru ca 
ele să devină in ade
văr mari. Poate, fată 
de cei tineri, noi, vîrst- 
nicii, trăim o satisfac
ție în plus: aceea <a 
unor alegeri scutite de 
tot cortegiul silniciilor 
de altădată. A unor 
alegeri luminate de

rațiune și de senti
mente Înalte. Nu mal 
întilnesc nici întruni
rile zgomotoase, pa
tronate de trepădușii 
politici, un fel de 
spaime morale pentru 
bietul posesor al drep
tului de vot. Nu mai 
aud răcnetele și ame
nințările, nu mai văd 
dezlănțuite patima și

de Dumitru ALMAȘ

ura, împinse pînă la 
crimă, așa cum se mai 
întîmplă și azi în atî- 
tea părți ale lumii. Nu 
se mai practică scîr- 
boasele șantaje întru 
„convingerea" electo
rilor. A amutit toba 
mare a demagogiei’, 
iar lufietul surselor 
propagandistice a ră
posat de istov. Turbu
lenta etapă a propa
gandei electorale de 
altădată se șterge pînă 
și din amintirea celor 
care au trăit acele 
vremi.

Noi facem azi pro
pagandă electorală 
muncind. Muncind mai 
bine, mai cu elan și 
prospectînd viitorul 
pe care știm că noi

înșine ni-1 vom făuri, 
așa cum. am stabilit 

- în congresele partidu
lui și l-am drămăluit 
în planurile de per
spectivă. ' Am lăsat 
în preistoria vieții 
politice de- altădată fă
găduielile mincinoa
se și balivernele elec
torale. Am făcut să se 
curme șirul palavre^ 
lor fără noimă și nij- 
meni nu mai aude cum 
se promitea, cu frene
zie dementă, marea 
cu sarea întru capta
rea votului ca, îndată 
ce tnșfăcau puterea, 
sub mascarada par
lamentarismului. să 
cufunde țara în ma- 
rasme economice, in 
crize și-n amărăciu
nea șomajului. Noi, în 
perioada de pregătire 
a alegerilor, muncim 
în uzine și-n coope
rative, în laboratoa
re și instituții. Mun
cim alături de cel 
care ne vor reprezen
ta în' forumurile o- 
cirmuitoare. Nu dăm 
votul unor negustori 
de vorbe late și sfo
răitoare, ci tovarășu
lui de lingă noi al că
rui umăr 11 simțim
(Continuare 
in pag. a IV-a)

Președintele Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și regele Hussein Ibn 
Talal al Regatului Hașcmit al Iordaniei au avut, 
cu prilejui vizitei oficiale efectuate de șeful sta
tului iordanian in Republica Socialistă România, 
in perioada 20—23 februarie 1980, un rodnic și 
cuprinzător schimb de păreri, desfășurat intr-o 
atmosferă cordială, de prietenie și respect re
ciproc, asupra stadiului și perspectivelor ra
porturilor de cooperare pe multiple planuri din
tre Republica Socialistă România și Regatul 
Hașemit al Iordaniei, precum și în legătură cu 
unele probleme actuale ale situației interna
ționale.

I
Evidențiind similitudinea pozițiilor exprimate 

cu privire Ia problemele discutate, cei doi șefi 
de stat au reafirmat importanta și actualitatea 
principiilor și obiectivelor cuprinse in Declara-, 
tia solemnă comună semnată la Amman la 
16 aprilie 1975 pentru dezvoltarea și amplificarea 
in continuare a relațiilor și colaborării priete
nești dintre România și Iordania, atît pe pian 
bilateral, cit și în viata internațională.

Președintele Nicolae Ceaușescu si regele 
Hussein Ibn Talal iși exprimă deplina satisfacție 
pentru extinderea permanentă a raporturilor de 
prietenie și conlucrare rodnică dintre cele două

țări pe plan politic, economic, tehnico-stiintific 
și cultural, precum și in viata internațională. în 
acest Context, ambele părți evidențiază impor
tanța deosebită a întilnirilor și convorbirilor 
dintre președintele Nicolae Ceaușescu și regele 
Hussein Ibn Talal care, de fiecare dată, dau noi 
impulsuri dezvoltării cu succes a relațiilor din
tre cele două țări, in conformitate cu interesele 
fundamentale ale popoarelor român și iordanian 
prietene, ale cauzei păcii, înțelegerii și secu
rității in Orientul Mijlociu, în Europa și in 
întreaga lume.

Cei doi șefi de stat apreciază că experiența 
dezvoltării relațiilor româno-iordaniene confirmă 
pe deplin justețea convingerii tarilor lor că ra
porturile dintre toate 6tatele lumii, indiferent de 
regimul lor social și politic, trebuie să fie sta
tornic întemeiate pe principiile deplinei egalități 
în drepturi, al respectului strict al independentei 
și suveranității naționale, al integrității terito
riale. al neamestecului direcț 6au indirect in 
treburile interne, al dreptului fiecărui popor de 
a participa la rezolvarea problemelor interna
ționale de interes comun.

Examinind problemele raporturilor bilaterale 
economice, cei doi șefi de stat au constatat că 
schimburile comerciale, care se desfășoară pe 

, baza acordului pe termen lung, precum și a pro
tocoalelor Comisiei mixte guvernamentale de 
cooperare economică și tehnico-științifieă, au în

registrat, în ultimii ani, dezvoltări notabile, co
respunzător înțelegerilor la nivel înalt. Totodată, 
au subliniat necesitatea unei creșteri mai di
namice a schimburilor comerciale dintre cele 
două țări, menționindu-se în acest sens posibi
litățile de creștere a exporturilor românești de 
echipament pentru transportul rutier și feroviar, 
de produse ale industriei ușoare, precum și alte 
mărfuri, ca și posibilitățile de sporire a ex
porturilor iordaniene de fosfați, de piei brute 
și semifabricate și de alte produse. S-a convenit 
să se dea instituțiilor de resort indicații de a ac
ționa pentru amplificarea și diversificarea le
găturilor comerciale româno-iordaniene, cores
punzător potențialului real al celor două econo
mii. S-a reliefat hotărirea părților de a sprijini 
firmele și organizațiile interesate din România și 
Iordania in identificarea de noi căi și mijloace 
pentru punerea în valoare a acestor posibilități, 
pentru realizarea unui ritm cit mai ridicat de 
creștere a comerțului dintre cele două țări, pe 
baza principiului avantajului reciproc.

Rcferindu-se la progresele importante înre
gistrate pină în prezent pe planul cooperării eco
nomice, cei doi șefi de stat și-au exprimat de
plina lor satisfacție fată de ritmul actual de 
lucru Ia rafinăria Zarka, important obiectiv al 
economiei iordaniene, care urmează să fie dat
(Continuare in pag. a III-a)

NICOLAE CEAUȘESCU HUSSEIN IBN TALAL
Președintele Republicii Socialiste România Regele Regatului Hașemit al Iordaniei



întîlnire cu caracter electoral, la 
Buftea, in cartierul Buciumeni. în- 
tr-o sală de clasă a școlii generale 
nr. 4. In bănci — elevi, tineri mun
citori și țărani care vor vota pentru 
prima oară. La catedră — un bă- 
trin de 82 de ani, primul primar 
comunist al localității (1947), Nicolae 
DUMITRESCU. Bătrinul le vorbeș
te tinerilor despre o lume uitată, 
lumea mizerie), a umilinței, a ex
ploatării moșierești, așa cum a cu
noscut-o el aici, la Buciumeni. care 
era pe atunci un sat lipit de co
muna Buftea... Tinerii, cu ochii 
mari,, privesc și ascultă, pare de 
necrezut ce aud. li se pare, poate, 
că acele lucruri s-au petrecut, dacă 
s-au petrecut, undeva pe un alt 
continent, pe o altă planetă.

Totuși, adevărul e adevăr, să-i 
ajutăm să-l înțeleagă prin citeva 
precizări. De aceea și publicăm aici 
trei fotografii făcute în urmă cu 35 
de ani, exact, absolut exact pe lo
cul in care se află ei acum, și pu
blicate în „Scînteia" din 7 martie 
1945. Pentru că în clădirea actua
lei școli n-a fost totdeauna scoală, 
iar acareturile din jur n-au fost 
totdeauna ca acum, creșă sau ate
liere ' ale cooperației meșteșugă
rești. Aici, pe atunci, se aflau cona
cul și curtea boierului Costică Ote- 
teleșanu. în acea primăvară a unor 
evenimente extraordinare, un re
porter și un fotograf al „Scînteii" 
poposiseră, în drumurile lor, și 
aici, la curtea boierului din Bu
ciumeni. Iar ceea ce au văzut — 
imagini abominabile — au înfățișat 
lumii intr-un reportaj demascator 
intitrdat „Cum trăiesc țăranii, la 
12 km de București". Să citim un 
pasaj :

,,E duminecă, dar oamenii n-au 
sărbătoare, căci foamea nu știe de 
sărbătoare. In case e un frig crîn- 
cen, ferestrele sint lipite cu hirtie, 
iar in -putinele case mai cu stare, 
lumina opaițului licărește in abu
rii .prin care abia zărești oamenii. 
Satul nu are garduri, nu are graj
duri. orice bucată de lemn a fost 
arsă. Din cînd în cind un copilaș 
in zdrențe, desculț, fuge pe. uliță să 
împrumute ceva de la un vecin. Ță
ranii trăiesc ca în vizuină. Mizeria, 
foamea, molimile îi seceră cu 
zecile".

Acesta era, ca să zicem așa. un 
preambul al reportajului care nu de 
satul Buciumeni (pe care îl descrie 
ca mai sus) avea să se ocupe în 
special, ci de argatii de la curtea 
boierului. Aici, în sat, trăiau aȘa- 
numiții țărani care... Exact : in ce 
raporturi se aflau ei cu moșierul ? 
Să-1 ascultăm pe fostul primar :

— Țăranii de aici nu aveau pă- 
mîntul lor. Sau aveau atît de pu
țin și atit de prost că dacă ar fi 
fost să trăiască numai din el ar fi 
murit de foame. Pămînt avea boie
rul și-l dădea în dijmă la‘ țărani. 
Adică ei, țăranii, cu vitele și cu 
spinarea lor. cu semințele lor'culti
vau pămîntul. iar recolta o impar- 
teau cu boierul în felul următor : 

două părți lua boierul, o parte ță
ranul. De ce lua boierul două părți? 
Pentru că el avea pămintul. dacă 
voia îl dădea țăranilor să-l lucre
ze. dacă nu, nu. Ca să-l dea.; țăra
nul nu numai că-i dădea partea cea 
mai mare din recoltă, dar. la Anul 
Nou, trebuia să se înfățișeze la 
curte cu ce era mai bun din porcul 
pe care cine știe cu ce greutăți îl 
crescuse și cite guri flăminde aș
teptaseră ignatul. Mai trebuia, in 
plus, să lucreze 7 zile, pe gratis.

reportaj
Replica noii condifii umane 

la un
de acum 35 de ani

CE-I SPUNEAU REPORTERULUI ARGAȚII DE ACUM TREI DECENII ȘI JUMĂTATE, 
CE POVESTESC ASTĂZI FOȘTII ARGAȚI, COPIII ȘI NEPOȚII LOR
Pornind de la un reportaj intitulat „Cum trăiesc țăranii la 12 km de București“ publicat în „Scînteia“ din 7 martie 1945

la boier. Așa li se și zicea acelor 
zile : „boierescul".

Deci așa trăiau țăranii care se 
chema că nu-s argati la curte, ci... 
țărani liberi.

Or mai fi trăind ? Și cum oare ? 
După-amiază, în Buciumeni. batem 
intr-o poartă (nu numai că acum 
au garduri, dar în curțile in care 
încă se mai văd rădăcinile florilor 
de astă-toamnă, casele sînt si ele 
altele).

— Dumneavoastră cum vă nu
miți ?

— Andrei Gereanu. Nevastărmea 
e Ștefana.

— Acum 35 de ani ati fost țărani 
— țărani sau argați la curte ?

— Și așa, și așa. Eu eram argat, 
nevastă-mea era... la casa părinți
lor ei, țărani. M-am însurat cu ea... 
avea 3 pogoane de pămînt.

— Acuma ?
— Acuma eu stnt vînzător la 

cooperativa de consum, nevas
tă-mea lucrează la C.A.P.. la cîmp.

— . Deci dumneavoastră aveți o 
retribuție... Soția cît cîștigă la 
C.A.P. ?

— Păi, anul trecut a luat 2 000 kg 
de porumb, citeva sute de kilogra
me de griu. alte produse si bani, 
nu le-am ținut socoteala, că i-a luat 
în mai multe rinduri.

— Casa? z
— Veniti s-o vedeți. Cinci ca

mere. E făcută de mult, dar am re- 
făcut-o acum cîțiva ani.

Am văzut și casa : mobile noi.

instalație de apă curentă. 2 (do-uă) 
televizoare, o bucătărie bine echi
pată...

— Aveți și copii ?
— Da. trei.
— Unde sint ?
— Păi, cel mare e lector la Aca

demia de știinte economice. Cel 
mijlociu e tehnician proiectant în 
București. Cei mic e student.

Cam atît despre starea socială de 
azi a fostului argat, a fostei țărănci 
și a copiilor lor (nu erau în foto
grafiile făcute in 1945, dar, dacă ar 
fi fost, nu puteau să,arate altfel).

Să mai citim din reportajul de 
atunci : „Am fost, pe moșia lui 
Costică Oteteleșanu, de 630 de po
goane. Ne-a intimpinat administra
torul Molnar, foarte necăjit de tul
burarea cauzată de noua situație de 
la 23 August... Am vizitat conacul 
boierului, așezat la marginea iazu
lui, conac în stil occidental... Dar 
la numai o sută de metri de conac, 
vizitarea așa-ziselor camere ale ar- 

gaților m-a convins că dl. Otetele
șanu, ca un adevărat spirit --istoric-, 
iubește contrastele și vrea să-i tie 
pe țărani departe de --stricăciunile 
civilizației». Intr-o comeră cu 2 pa
turi, pe paie, -trăiesc» pheorghe D. 
Badea și soția sa, cu cinci copii. 
Dintre aceștia, trei copii sînt im- 
brăcați in zdrențe, toți desculți...". 
Și mai departe : „Ne-a călăuzit 
jon Arlciu, de 13 ani. El ne-a dus 
in -camera tineretului». Intr-o ca
meră mică am găsit 17 tineri, fete 

și băieți, de 13—20 de ani. Unii se 
spălau, alții. întorși de la muncă, 
adormiseră. Fetele ni se plingeau că 
n-au făcut baie de citeva săptămâni. 
Toți dorm împreună, in două pa
turi, pe rogojini. Am vorbit aici cu 
Ion Fulga, Maria Olteanu, Nica 
Vlădoiu, Ioana Buboi, Anghel llie, 
Lia Ion, Lia F. Dumitru".

— I-ați cunoscut ? — l-am Între
bat azi pe fostul argat Andrei 
Gereanu.

— Pe toți i-am cunoscut, dar nu 
mai știu pe unde or fi și ce-or mai 
fi făcînd. S-au împrăștiat, s-o fi 
dus fiecare de pe unde i-or fi adus 
atunci boierul, că și eu venisem de 
prin Vîlcea.

La școală, In fostul conac, în sala , 
clasei a 6-a A. Copii curați, cocheți, 
în uniforme, scriu un extemporal 
cerut de noi. Citim din foile de 
caiet : „Părinții mei muncesc la 
fabrici noi și mari. AVem o casă cu 
cinci camere. Camerele sînt mari, 
spațioase și bogat împodobite". 

(Nuța Capanu). „Părinții mei Iu-, 
crează : mama la fabrica de conser
ve de la noi, tata la Electrobobinajul 
în București. Ei astăzi trăiesc bine" 
(NistOr Alexandru). „Părinții noștri 
se ocupă cu condusul unor mașini 
noi" (Traian Stancu). „Astăzi tata 
lucrează la uzina Laromet in Bucu
rești. Trăim fericiți. Satul nostru 
face parte din orașul Buftea, care 
este un oraș frumos și s-au con
struit blocuri, uzine, fabrici". (Sanda 
Ciufu). „Părinții mei sint la servici.

tatăl meu lucrează la Avicola, iar 
mama la întreprinderea de piese 
de schimb și ambalaje. Locuim în- 
tr-o casă frumoasă din Buciumeni, 
avem multe fabrici pe lingă noi". 
(Răzvan Tutunaru). „Astăzi părinții 
mei lucrează in fabrică și ne-am 
mutat din cartierul Buciumeni in 
centru, la bloc". (Daniela Negoiță).

Și iată că am pătruns de-acum 
într-un alt univers economic și so
cial. Regăsim, in curatele propozi- 
țiuni ale copiilor, toate elementele 
actualității din această localitate a 
României : industrializare, urba- 
nis’rti, un nou orizont al vieții, o 
altă condiție umană.

Comuna Buftea a devenit, la 3 
iulie 1968, oraș. Numele . localității, 
total obscur altădată, a intrat intr-o 
largă circulație odată cu construc
ția, în anii- ’50, a modernului centru 
de producție cinematografică. Dar 
să n-o trecem la capitolul industria
lizării (deși mulți locuitori din 
Buftea și Buciumeni și-au găsit și 

aici locuri de muncă la ateliere, labo
ratoare și altele). Propriu-zisa in
dustrializare s-a produs prin con
strucția noii fabrici de oxigen, a 
uzinei chimice, a întreprinderii de 
piese de schimb și ambalaje pentru 
agricultură, a combinatului de creș
tere a păsărilor „Avicola", a între
prinderii de industrializare a lapte
lui, a altor citorva unități economi
ce, precum și prin modernizarea și 
extinderea a două fabrici mai vechi: 
fabrica de conserve și fabrică1 de 

vată. PERSONAL MUNCITOR AC
TUAL : 9 808.

Deci industrializare. Ea a impus 
și o dezvoltare urbanistică.

S-AU CONSTRUIT BLOCURI CU 
1 990 DE APARTAMENTE MODER
NE. Mai multe decît casele pe care 
le moștenise localitatea. Și infinit 
mai bune. Să adăugăm lucrările de 
utilitate publică firesc implicate 
prin apariția unor blocuri de locu
ințe : rețea de apă curentă, canali
zare, rețele electrice, străzi, alei, 
parcuri, iluminat public, telefoane 
(automate) în mai toate noile apar
tamente. Apoi școli, grădinițe, uni
tăți sanitare, culturale etc. etc. etc.

Cu toate acestea, cum aveam să 
constatăm în ziua vizitei noastre la 
Buftea și în cartierul Buciumeni, 
localitatea (dar mai cu seamă con
ducerea ei) nu a scăpat cu totul de... 
greutăți. Dar ce fel de greutăți sint 
astăzi pe teritoriul și în preajma 
fostei moșii Oteteleșanu ? ,

Pe primar l-am găsit... năucit. 

Tînăr (32 de ani), fără o îndelun
gată experiență de... primar (doar 
4 luni), ieșea ca dintr-un virtej 
dintr-o ședință cu primul vicepre
ședinte al județului.

— Of 1
— Dar ce s-a intimplat ? Ce-ați 

făcut ?
— Că... n-am făcut. Știți, noi avem 

de construit anul ăsta 600 de aparta
mente. Din astea, musai să facem 
100 pe lună. Ei. și sint probleme. 
Cu organizarea, cu pregătirea lucră
rilor. cu materialele, cu forța de 
muncă și eite și mai cîțe. Mai tre
buie să extindem rețeaua de apă. 
canalizarea... Din pămint. din iarbă 
verde trebuie să facem rost' de in
stalații de foraj, avem de făcut 16 
puțuri... Sint probleme grele, vă 
spun eu...

L-am lăsat pe tînărul primar cu. 
într-adevăr. dificilele lui probleme 
(pe care, nu ne îndoim, le va re
zolva dacă va cer.e, cum se și în- 
timplă, contribuția cetățenilor) 
și am pornit să căutăm citeva 
adrese.

Dacă cei din generația argaților 
preferă căsuțele cochete cu boltă de 
viță, cu pomi și apă curentă din 
cartierul Buciumeni. mulți dintre 
fiii și fiicele lor locuiesc acum in 
apartamente confortabile din cen
trul'orașului. Plecăm pe urmele lor 
cu citeva adrese procurate de la 
primărie. Sînt fiii foștilor argați și 
țărani Gheorghe Neamțu, Gheorghe' 
Gogoțea, Gheorghe T. Vasile. Ni
colae Olteanu. Sunăm mai întîi la 
un apartament proprietate persona
lă de la etajul III al blocului B 2, 
unde locuiește familia Nicolescu. 
Dar și el (maistru la „Grivița Roșie" 
în București) și ea (telefonistă la 
noua centrală din Buftea) nu sint 
acasă. Un vecin spune :

— Dar poate că știe ceva despre 
ei fratele Măriei Nicolescu. locuiește 
și el la bloc, pe aiăi, pe-aproape.

Acasă la familia Andrei Drago- 
mir. Apartament bine pus la punct. 
Atmosferă de seară, cu emisiunea 
pentru copii la televizor... Da. au 
locuit, cu părinții, in Buciumeni, 
părinții au lucrat la moșie. Ei, ur
mașii, sînt muncitori și trăiesc... cum 
trăiesc. Ne Conduc la alți buciu
meni strămutați la bloc. Dar nu sint 
acasă. La alte adrese trebuie să re
nunțăm, sînt greu de găsit printre 
zeci și zeci de. blocuri botezate cu 
litere și cifre după moda marilor 
orașe noi.

La primărie se muncește încă. Se 
pregătesc întîlriirile dintre alegători 
și candidați (una a avut loc chiar 
azi, la fabrica de oxigen Buciu
meni). Ce or fi discutat ?

Poate tocmai cele de mai sus.

Mihai CARANHL
Lucian CIUBOTARU

FOTOGRAFIILE DE ACUM 35 DE ANI ASTĂZI, ÎN ACELEAȘI LOCURI
...cu explicațiile date atunci

Argații lui Oteteleșanu. Șapte suflete intr-o odăiță, dormind pe „paturi" 
și între paie, pe jos

în aceeași localitate, aparatul fotografic înregistrează astăzi cu totul 
altfel de imagini, alte documente, ale altei epoci, o epocă în care umi
lința a fost abolită in cel mai concret mod cu putință : dezvoltare eco
nomică, socială, condiții omenești de muncă șîvde viață.

Priveliștea din imaginea de sus, la indemînă pentru orice călător pe 
șoseaua București — Tirgoviște. in orașul Buftea, e doar un colt din tot 
ce s-a construit aici pentru a oferi locuitorilor apartamente modeme, un 
alt orizont de viață. Și, cum se vede, incă se construiește. In' fotografia 
de "la mijloc, o clipă dintr-o oră de clasă, in școala din fostul conac boie
resc. Dar in localitate funcționează acum și alte școli, construite in ultimii 
zece ani. între ele, dOuă licee de specialitate (industrial și economic), can
tine și internate cu 428 de locuri, ateliere școlare. încă 16 săli noi de clasă 
vor fi date in folosință anul acesta.

In fotografia din stingă, jos, intr-un apartament ca oricare altul, tntr-o 
familie ca oricare alta din Buftea. Familia Dragomir. Strămutindu-se, din 
vechile cocioabe de demult ale Buciumenilor, familia Dragomir a pătruns 
aici intr-un alt ev al existenței sale.

în fotografia din dreapta, jos: artere largi, mărginite de blocuri, cu ma
gazine la parter, casa de cultură, viitorul sediu politico-administrativ, 
unele construite deja, altele aflate in construcție (sau pe planșete), iată 
chipul de azi și de mîine al unei localități care nu-și poate aminti cu plă
cere de trecutul ei. In sediul primăriei, macheta este un prilej de tonică 
scrutare a viitorului.

Cum arată un leagăn pe moșia lui Oteteleșanu... Sărăcie și foame 
pretutindeni
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Alt rob al lui Oteteleșanu. Gol, rănit, cu miinile degerate, se „odih
nește" în grajd, intre hamuri și rogojina mucegăită de pe „pat"

1
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încheierea convorbirilor oficiale

(Urmare din pag. I)

La Palatul Consiliului de Stat s-au 
Încheiat, simbătă, 23 februarie, con
vorbirile oficiale intre tovarășul 
Nicolae .Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, și Ma
iestatea Sa regele Hussein Ibn Talal 
al Regatului Hașemit al Iordaniei.

Cei doi, șefi de stat au. relevat cu 
Satisfacție rezultatele fructuoase ale 
convorbirilor purtate, intr-o ambian
tă de caldă prietenie, de înțelegere 
și stimă reciprocă, apreciind că ac
tualul dialog româno-iordanian la 
nivel Înalt se înscrie ca un nou și 
important moment in evoluția bune
lor relații dintre țările noastre, în 
întărirea conlucrării dintre ele. atit 
pe tărîm bilateral, cit și in sfera vie
ții internaționale.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
suveranul Hussein, Ibn Talal și-au 
manifestat convingerea că. pe baza 
înțelegerilor convenite, se va realiza 
o dezvoltare și mai accelerată a 
colaborării pe plan politic, economic, 
tehnico-științific și cultural, se va in
tensifica cooperarea industrială, se 
vor lărgi legăturile economice, se vor 
imprima dinamism, durabilitate și 
diversificare raporturilor româno- 
iordaniene, 
și popoare, 
tății lor. al 
naționale.

în același timp, a fost exprimată 
încrederea că România și Iordania 
vor conlucra tot mai activ pe arena

dinamism,
■ raporturilor
in interesul ambelor țări 
al bunăstării și prosperi- 
păcii și înțelegerii inter-

internațională, contribuind, prin 
eforturi comune, la soluționarea con
structivă a marilor probleme ce con
fruntă omenirea, la promovarea po
liticii de destindere, la crearea unui 
climat de pace și securitate, inde
pendență și progres ale popoarelor, 
la făurirea unei lumi a înțelegerii și 
cooperării egale intre națiuni.

Cei doi șefi de stat au stabilit să 
continue contactele româno-iordanie
ne la nivel inalt, subliniind însem
nătatea lor pentru amplificarea și a- 
profundarea colaborării dintre țările 
și popoarele noastre, pentru cauza 
păcii, destinderii și cooperării inter
naționale. ,

in folosință în următoarele luni, ca urmare a 
eforturilor comune ale muncitorilor, tehnicieni
lor și inginerilor români și iordanieni, contribu
ție de preț Ia cimentarea raporturilor strinse 
dintre- cele două țări și popoare prietene. Au 
fost, totodată, evidențiate perspectivele favora
bile ale cooperării economice româno-iordaniene 
îndeosebi in domenii ca explorarea, prelucrarea, 
depozitarea și transportul petrolului, foraje pen
tru apă, fabrici de ciment, industria chimică și 
altele. în acest scop, s-a căzut de acord să se 
dea indicații întreprinderilor dc specialitate din 
cele două țări pentru convenirea, cit mai urgent 
posibil, a modalităților concrete de conlucrare, 
inclusiv prin constituirea dc societăți mixte și 
prin alte ' forme moderne de cooperare in 
producție.

Subliniind importanța unei mai bune cunoaș
teri și apropieri intre popoare și scoțind în evi
dență satisfacția pentru conlucrarea rodnică sta
tornicită pe planul culturii și educației, cele două 
părți și-au exprimat dorința de a extinde și di
versifica in continuare raporturile strinse in 
aceste domenii.

Președintele Nicolae Ceaușescu si regele 
Hussein Ibn Talal au reafirmat, și cu acest pri
lej, hotărîrea țărilor lor de a depune în conti
nuare toate eforturile în scopul promovării co
laborării dintre ele, cu convingerea că dezvol
tarea relațiilor româno-iordaniene corespunde 
intereselor fundamentale ale popoarelor tomân 
și iordanian și reprezintă o importantă contri
buție la afirmarea principiilor democratice în 
raporturile internaționale, la continuarea proce
sului destinderii, al edificării securității și co
laborării egale în drepturi în Europa, la reali
zarea justiției și instaurarea unei păci drepte 
in Orientul Mijlociu, la lupta generală pentru 
pace și progres în întreaga lume.

tarea problemelor litigioase dintre 
siv pe calea tratativelor pașnice 
gerilor.

III

II

din Capitală
Simbătă la amiază s-a încheiat vi

zita oficială întreprinsă în țara noas
tră, la invitația președintelui Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de către Maiesta
tea Sa regele Regatului Hașemit al 
Iordaniei, Hussein Ibn Talal.

Prin ..Întreagă șa desfășurare, prin 
înțelegerile și documentele convenite 
cu prilejul convorbirilor dintre cei 
doi șefi de stat, vizita a reprezentat 
o nouă și importantă contribuție la 
dezvoltarea in continuare a relațiilor 
de prietenie, de colaborare și coope
rare dintre România și Iordania, a 
conlucrării țărilor noastre pe plan in
ternațional, in folosul păcii, destinde
rii, securității și colaborării dintre 
națiuni.

Ceremonia plecării a avut loc pe 
aeroportul Otopeni, care era împodo
bit sărbătorește. Pe frontispiciul aero
gării se aflau portretele președintelui 
Nicolae Ceaușescu și regelui Hussein, 
încadrate de drapelele de stat ale 
României și Iordaniei. Pe mari pan
carte se puteau citi urările : „Să se 
dezvolte continuu relațiile de priete
nie și colaborare dintre poporul ro
mân și poporul iordanian, în intere
sul ambelor popoare, al cauzei păcii, 
cooperării și Înțelegerii internațio
nale !“, „Trăiască prietenia'-și colabo
rarea dintre toate popoarele lumii !“.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și re
gele Hussein au sosit împreună la 
aeroport.

O gardă militară a prezentat ono
rul. Au fost intonate imnurile de stat 
ale Iordaniei și României, în timp ce 
erau trase 21 de salve de artilerie.

Cei doi șefi de stat au trecut in re
vistă garda de onoare.

în continuarea ceremoniei, regele 
Hussein al Iordaniei și-a luat rămas 

•• bun de la persoanele oficiale române 
venite la aeroport. Erau de față tova
rășii Ilie Verdeț, Virgil Cazacu, Ion 
Coman, Nicolae Constantin. Ludovic 
Fazekas, Gheorghe Oprea. Gheorghe 
Pană, Ion Pățan, Ștefan Andrei, Ni
colae Giosan. precum și membri ai 

• guvernului, conducători de instituții 
centrale, generali.

La ceremonie au asistat ambasado
rul României la Amman, Vasile Gin- 
dilă, și ambasadorul Regatului Hașe
mit al Iordaniei la București, Mar- 
wan Dudin.

Erau prezenți, de asemenea, șefi de 
misiuni diplomatice ai unor țări ara
be acreditați la București, precum și 
reprezentantul permanent al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei in 
.țara noastră.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și-a luat rămas 
bun de la personalitățile oficiale ior
daniene care l-au inșoțit pe suvera
nul hașemit in vizita in țara noastră: 
Alteța Sa Al-Sharif Abdul Hamid Sha- 
raf, prim-ministru. Ahmad Lozi, șe
ful Curții regale hașemite, Alteța Sa 
prințul Raad Bin Zeid, de la cele
lalte persoane din suita regelui.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a 
luat apoi un călduros, rămas bun de 
la Maiestatea Sa regele Hussein Ibn 
Talal. Cei doi șefi de stat și-au strins 
cu prietenie miinile, s-au îmbrățișat.

Un grup de pionieri a oferit pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și rege
lui Hussein buchete de flori.

Numeroși cetățeni ai Capitalei a- 
flați pe aeroport au aclamat cu en
tuziasm pe cei doi conducători de 
stat, pentru prietenia româno-iorda
niană. exprimin ..u-și deplina satisfac
ție față de rezultatele rodnice ale 
acestui nou dialog la nivel inalt, me
nit să dea un impuls și mai mare 
dezvoltării relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre țările și popoarele 
noastre, in avantajul lor reciproc, 
cauzei păcii, destinderii, securității 
cooperării internaționale.

I^a ora 13.15, aeronava specială 
care călătorește suveranul iordanian 
a decolat.

CffMMia semnării Declarației mk

Cuvîntul președintelui
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)
Iată de.ee apreciez vizita și re- 

' /uitatele ei — cuprinse în Declara
ția comună — ca un moment nou 
în relațiile dintre țările noastre. 
Am ferma convingere că aceasta 
va exercita o influență pozitivă și 
pe plan internațional.

Aș'dori să vă rog, Maiestate, să

duceți cu dumneavoastră sentimen
tele de prietenie și frăție ale 
poporului. român față, de „poporul 
prieten iordanian, urarea de' succe
se tot mai mari pe calea dezvol
tării economico-sociale, a bunăstă
rii, a independenței.

Vă urez dumneavoastră multă 
sănătate și succes în întreaga 
activitate. (Aplauze).

Cuvîntul regelui
Hussein Ibn Talal

(Urmare din pag. I)
și de a-și alege calea de dezvoltare 
pe care o dorește.

Avem convingerea că vom cola
bora și pe mai departe în mod 
fructuos în aceste probleme ce pri
vesc comunitatea internațională, 
pentru a realiza, și prin contribuția 
noastră, un climat de înțelegere 
între popoare, un-climat de'mai 
bine în viitor.

Rog pe fratele și prietenul meu 
să primească expresia celor mai 
sincere sentimente din partea mea 
și a delegației iordaniene. Vă trans
mit, totodată, dumneavoastră, în
tregii conduceri și poporului român 
sentimentele noastre de prietenie

și mulțumire. Totodată, vă expri
măm dorința noastră, a. tuturor, de 
a vă avea din nou, cît mai curînd 
posibil, ca oaspete al țării noastre, 
unde dumneavoastră, România, vă 
bucurați de stimă și respect, de dra
gostea tuturor. Noi așteptăm cu 
mult interes și plăcere această vi
zită și sperăm ca ea să se realizeze 
în cel mai scurt timp. Vă așteptăm, 
deci, să ne vizitați în Iordania. Eu 
cred că este necesar să amplificăm 
acest gen de contacte dintre noi și 
vă asigurăm că noi, în Iordania, 
vom acționa în direcția întăririi și 
consolidării acestor relații.

Vă mulțumim încă o dată pentru 
tot și vă urăm numai bine ! 
(Aplauze).

Președintele Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și suveranul Regatului Ha
șemit al Iordaniei, Hussein Ibn Talal, au efec
tuat un aprofundat schimb de vederi cu privire 
la problemele internaționale actuale și procesele 
care au loc în lumea contemporană. Ei .au con
statat că evoluția raporturilor internaționale 
confirmă justețea aprecierilor conținute in docu
mentele comune româno-iordaniene.

Cei doi șefi dc stat au subliniat din nou im
portanța profundelor transformări care au loc 
in lumea contemporană, relevînd că Ia baza 
acestora se află afirmarea tot mai puternică a 
voinței de libertate și independență a tuturor 
popoarelor și țărilor, lupta lor pentru progres și 
bunăstare și edificarea unor relații internațio
nale democratice. Popoarele sint hotărîte să pună 
capăt politicii imperialiste, colonialiste și neoco- 
lonialiste și oricărei alte forme de dominație 
străină, să dispună, de sine stătător de bogățiile 
naționale, să-și aleagă în mod liber căile dez
voltării sociale și să trăiască in condiții de pace, 
securitate și colaborare pe bază de egalitate in 
drepturi.

Cei doi șefi de stat au exprimat, totodată, 
preocuparea față de inrădtățirea puternică, in 
ultima vreme, a situației internaționale datorită 
acumulării unei serii de probleme nesoluționate, 
deosebit de complicate, intensificării tendințelor 
de .reîmpărțire »..lum.^to^I;erațde..WiU^ță,zaș-. 
cuțirii contradicțiilor economice și politice dintre 
state și grupări de state, recrudescentei ma
nifestărilor vechii politici imperialiste de forță 
și dictat, de amestec in treburile interne ale al
tor popoare, dc nesocotire 'a drepturilor funda
mentale. ale acestora de a trăi libere, stăpine pe 
destinele lor.

Cei doi șefi de stat au subliniat necesitatea de 
a se acționa intr-un spirit de înaltă responsa
bilitate pentru a se pune capăt tensiunii .și 
încordării internaționale, ceea ce corespunde in
tereselor tuturor popoarelor, cauzei destinderii, 
păcii și securității internaționale. Ei au reliefat 
că procesul destinderii nu trebuie să fie limitat 
doar la anumite regiuni ale lumii, că reprezintă 
o necesitate a întregii omeniri și trebuie să aibă 
un caracter universal.

A fost evidențiat faptul că destinderea în lume 
trebuie să se bazeze pe deplina egalitate in 
drepturi, pe respectarea neabătută a indepen
denței și suveranității naționale a fiecărui popor, 
a dreptului său sacru de a-și hotărî în mod liber 
soarta, calea dezvoltării sociale, pe eliminarea 
din raporturile dintre state a politicii de forță, 
intervenție și amestec în treburile altor popoare. 
Totodată, a fost reliefat faptul că destinderea 
poate fi înfăptuită numai cu participarea activă 
și egală a tuturor statelor, indiferent de mărime 
sau de orinduire socială, care trebuie să-și asume 
o mai mare răspundere in viața internațională, 
in lupta pentru însănătoșirea climatului politic, 
pentru transformarea profundă a relațiilor in
ternaționale și democratizarea lor consecventă. 
O componentă .și o premisă esențială 
rii procesului destinderii o constituie

a relansă- 
reglemen-

state exclu
și a ințele-

atenție deo-Cei doi șefi de stat au acordat o 
sebită situației încordate din Orientul Mijlociu, 
ca urmare a continuării ocupării de către Israel 
a unor teritorii arabe din 19G7 și a refuzului 
acestuia de a se conforma rezoluțiilor adoptate 
de Consiliul de Securitate și de Adunarea Ge
nerală a O.N.U. în acest domeniu.

Examinind evoluția actuală a situației din 
zonă, cei doi șefi de stat au subliniat convin
gerea lor că aceasta nu poate fi soluționată fără 
a se lua în considerație, in primul rind. proble
ma palestiniană, care reprezintă problema cen
trală a conflictului. Ei au subliniat că instau
rarea unei păci globale, juste și durabile in 
Orientul Mijlociu trebuie să se bazeze pe retra
gerea completă și imediată a forțelor israeliene 
din toate teritoriile arabe ocupate în 1967, in
clusiv din Ierusalimul arab, • pe recunoașterea 
drepturilor naționale ale poporului palestinian, 
a dreptului său Ia autodeterminare, inclusiv de 
a-și întemeia propriul său stat independent, cu 
luarea in considerație a rezoluțiilor pertinente 

Securitate si deadoptate de Consiliul de 
Adunarea Generală a O.N.U.

Ambele părți și-au exprimat 
jorare față de practicile ilegale 
teritoriile arabe ocupate, îndeosebi politica de 
creare de așezări israeliene în aceste teritorii, 
violarea moștenirii istorice și culturale arabe, 
asuprirea și politica .discriminatorie care obli
gă locuitorii arabi să-și părăsească țara, urmă- 
rindu-se astfel modificarea caracterului demo
grafic al teritoriilor ocupate.

Cei doi șefi de stat au scos în evidentă că 
este necesar să fie intensificate eforturile pen
tru realizarea unei reglementări globale, juste 
și durabile a situației din Orientul Mijlociu, cu 
participarea tuturor părților interesate, inclusiv 
a Organizației pentru Eliberarea Palestinei, cu 
participarea Organizației Națiunilor Unite și pe 
baza rezoluțiilor salo. A fost, totodată, reliefată 
importanta consolidării solidarității și unității 
de acțiune a tuturor țărilor arabe, in eforturile 
lor comune pentru a se ajunge la o 
atotcuprinzătoare, dreaptă și trainică 
regiune.

Președintele Nicolae Ceaușescu . __
Hussein Ibn Talal au hotărit să mențină con
tacte permanente și să procedeze Ia consultări 
bilaterale

profunda îngri- 
ale Israelului in

soluționare
in această

și regele

ori de cite ori este nevoie.

IV

Cei doi 
păreri in 
liniind necesitatea unor acțiuni ferme pentru 
pregătirea temeinică a reuniunii de la Madrid 
dpi 1980, in vederea înfăptuirii unitare a docu
mentelor de Ia Helsinki, colaborării între toate 
statele continentului, trecerii la măsuri concrete 
și eficiente de dezangajare militară și dezar
mare, continuării destinderii.

A fost exprimată convingerea că realizarea 
de progrese în domeniul cooperării și securită
ții în Europa va influența..pozitiv climatul po
litic în întreaga lume, cu consecințe favorabil» 
pentru pacea' șî destihdereaș’UHiVersală. S-a scos 
in evidență faptul că singura cale pentru edifi
carea securității în Europa constă in oprirea acu
mulării de arme și trecerea la tratative în vede
rea dezarmării, pe baza realizării unui echilibru 
militar pe continent care trebuie să ducă nu la 
sporirea înarmărilor, ci la diminuarea continuă 
a acestora, la reducerea efectivelor militare, a 
cheltuielilor, la dezarmarea generală.

România și Iordania consideră că securitatea în 
Mediterană este inseparabilă de securitatea în 
Europa și apreciază că la reuniunea de la Ma
drid ar trebui să se adopte măsuri corespunză
toare care să stimuleze colaborarea generală și 
să ducă și la întărirea securității în bazinul Mă
rii Mediterane, in special în Orientul Mijlociu.

șefi de stat au efectuat un schimb de 
legătură cu situația din Europa, sub-

V

O problemă dintre cele mai acute pentru pacea 
și securitatea lumii este lichidarea subdezvoltării 
și înfăptuirea unei noi ordini economice interna
ționale.

Cei doi șefi de stat constată că in negocierile 
desfășurate pină in prezent, inclusiv în cadrul 
celei de-a V-a Conferințe a Națiunilor Unite pen- 
rtru comerț și dezvoltare de la Manila si al reu
niunii Organizației Națiunilor Unite pentru dez
voltare industrială de la New Delhi, nu numai 
că nu s-au înregistrat progrese semnificative, ci, 
dimpotrivă, s-au adincit inegalitățile economice, 
au sporit dificultățile economice și financiare ale 
țărilor în curs de dezvoltare, care se agravează 
în continuare ca urmare a crizei economice, pre
cum și a crizei in domeniul materiilor prime și

pe aeroportul Otopeni
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energiei, cu repercusiuni negative asupra ansam
blului vieții internaționale.

România și Iordania consideră că intensifica
rea eforturilor pentru lichidarea subdezvoltării, 
pentru depășirea greutăților existente in econo
mia mondială și in relațiile economice interna
ționale, pentru instaurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale constituie o datorie și pre
zintă un interes vital pentru toate statele, indi
ferent de sistemul lor social-politic sau de nive
lul de dezvoltare economic, că soluționarea echi
tabilă a acestor probleme fundamentale pentru 
viitorul întregii omeniri este posibilă numai cu 
participarea activă și egală in drepturi a tuturor 
țărilor. Apreciind O.N.U. ca forul cel mai adec
vat pentru negocieri și găsirea de soluții cores
punzătoare, cele două țări acordă o mare impor
tanță pregătirii temeinice a sesiunii speciale a 
Adunării Generale din 1980, consacrată noii ordini 
economice internaționale, care trebuie să adopte 
un program de măsuri care să ducă la lichidarea 
subdezvoltării, Ia asigurarea unui progres mai ra
pid al țărilor în curs de dezvoltare, in interesul 
păcii și colaborării între toate națiunile lumii.

România și Iordania acordă o mare importanță 
întăririi solidarității și unității de acțiune a tu
turor țărilor în curs de dezvoltare, a statelor nea
liniate, în eforturile pentru instaurarea noii or
dini economice și pentru pregătirea corespunză
toare a sesiunii speciale a O.N.U. și sint hotăriie 
să acționeze, împreună cu ceilalți membri ai 
„Grupului celor 77“, eu toate țările lumii, pentru 
soluționarea problemelor economice interna
ționale.

VI

Președintele Nicolae Ceaușescu și Maiestatea 
Sa regele Hussein Ibn Talal au fost de acord că 
o pace trainică in lume poate fi asigurată numai 
dacă vor fi luate măsuri concrete de dezarmare, 
și in primul rind de dezarmare nucleară, de în
cetare a cursei înarmărilor. Ei au subliniat im
portanța hotăririlor adoptate de sesiunea specia
lă a Adunării Generale a O.N.U. consacrată de
zarmării, prin care organizația mondială s-a an
gajat in soluționarea politică, pe baze democra
tice. a problemelor dezarmării și au reafirmat ne
cesitatea ca O.N.U. să aibă rolul esențial in ne
gocierile de dezarmare, în asigurarea participării 
tuturor statelor la edificarea securității interna
ționale. Părțile se pronunță în modul cel mai 
hotărit pentru încetarea producției și perfecțio
nării armelor nucleare și distrugerea stocurilor 
existente, pentru oprirea fabricării celorlalte 
arme dc exterminare în masă, pentru retragerea 
trupelor străine și lichidarea bazelor militare de 
pe teritoriile altor state, pentru reducerea activi
tății blocurilor în vederea desființării lor conco
mitente. Reamintind povara uriașă care apasă pe 
umerii popoarelor ca urmare a menținerii cursei 
înarmărilor, părțile și-au exprimat convingerea 
că oprirea acestei curse ar avea nu numai o im
portanță esențială pentru pacea mondială, dar 
prin mijloacele economisite ar fi de natițrâ să 
contribuie la dezvoltarea economico-socială a tu
turor statelor, la ajutorarea țărilor in curs do 
dezvoltare, la lichidarea subdezvoltării.

VII

Apreciind că Organizația Națiunilor Unite este 
forul cel mai potrivit pentru dezbaterea aprofun
dată și soluționarea trainică, cu participarea tu
turor statelor, a tuturor problemelor care con
fruntă omenirea, părțile se pronunță pentru în
tărirea continuă a rolului organizației mondiale, 
pentru democratizarea O.N.U. și a organelor sale, 
îmbunătățirea activității acestora și adaptarea or
ganizației la realitățile și cerințele vieții inter
naționale contemporane. Ele atribuie cea mal 
mare însemnătate participării mai active la viața 
internațională, în condiții de deplină egalitate, a 
țărilor mici si mijlocii, a țărilor nealiniate și iii 
curs dc dezvoltare, care reprezintă marea majo
ritate a populației globului și sint vital intere
sate în instaurarea unei politici de egalitate și 
independență a fiecărei națiuni, de pace și cola
borare internațională.

★
Președintele Republicii Socialiste România, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu și Maiestatea Sa 
Hussein Ibn Talal, regele Regatului Hașemit al 
Iordaniei, și-au exprimat satisfacția deplină pen
tru rezultatele vizitei și pentru convorbirile pe 
care le-au avut cu acest prilej. Ei au exprimat 
convingerea că această întilnire reprezintă o im
portantă contribuție și dă un nou impuls 
derii relațiilor prietenești și colaborării 
rale și pe arena internațională, ceea ce 
punde intereselor popoarelor României și
niei, intereselor păcii, securității și colaborării in 
Europa, in Orientul Mijlociu și in întreaga lume.

extin- 
bilatc- 
cores- 
Iorda-

COMUNICAT
La invitația președintelui Repu

blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, regele Hussein Ibn Talal 
al Regatului Hașemit al Iordaniei a 
făcut o vizită oficială in Republica 
Socialistă România, intre 20 și 23 
februarie 1980.

Regele Hussein Ibn Talal. precum 
și celelalte personalități care l-au 
insoțit au vizitat obiective econo
mice și soc.ial-culturale din București 
și din județul Brașov, cu care prilej 
au luat cunoștință de trecutul istoric 
al României, precum și de succesele 
obținute de poporul român in con
struirea unei societăți multilateral 
dezvoltate. Regele Hussein Ibn Talal 
al Iordaniei a dat o inaltă apreciere 
rezultatelor deosebite obținute de 
poporul român, sub conducerea di
namică și clarvăzătoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, pe calea 
dezvoltării economice și sociale inde
pendente a țării sale, pentru ridi
carea sa pe noi trepte de civilizație 
și cultură.

în timpul vizitei, suveranul Rega
tului Hașemit al Iordaniei, Hussein 
Ibn Talal, a fost primit de oficiali
tățile și poporul român cu cordiali
tate și căldură, expresie a raporturi
lor de strinsă prietenie statornicite 
intre cele două țări și popoare.

Președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și Ma
iestatea Sa Hussein Ibn Talal, regele 
Regatului Hașemit al Iordaniei, au 
avut convorbiri oficiale la care au 
participat :

Din partea română: tovarășii Ilie 
Verdeț, prim-ministru al guvernului, 
Stefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe, Ion Stănescu. ministru secre
tar de stat la Ministerul Construc
țiilor Industriale, Ion M. Nicolae, 
prim-adjunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării economice 
internaționale, Vasile Gîndilă, amba
sadorul României la Amman.

.Din partea iordaniană: Alteța Sa 
Al-Sharif Abdul Hamid Sharaf, prim- 
ministru, Ahmad Lozi, șeful Curții 
regale hașemite, Alteța Sa prințul 
Raad Bin Zeid, Marwan. Dudin, am
basadorul Iordaniei la București,

general-locotenent Mohammad Idris, 
aghiotant șef și secretar militar.

în cadrul convorbirilor — care s-au 
desfășurat într-o atmosferă cordială, 
de prietenie și deplină înțelegere re
ciprocă — părțile s-au informat! asu
pra activității și preocupărilor actua
le. ale celor două țări și popoare, au 
acordat o atenție deosebită dezvoltării 
și extinderii relațiilor prietenești din
tre România și Iordania in toate do
meniile de interes comun și au făcut 
un schimb de păreri cuprinzător asu
pra principalelor aspecte ale situației 
internaționale.

In încheierea convorbirilor, to
varășul Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste România, și 
Maiestatea Sa Hussein Ibn Talal, 
regele Regatului Hașemit al Iorda- 
niei, au semnat Declarația comună 
româno-iordaniană.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
Maiestatea Sa regele Hussein' Ibn 
Tajal au dat o înaltă apreciere con
vorbirilor pe care le-au purtat și au 
subliniat cu satisfacție rezultatele lor 
rodnice, ■ care reprezintă o nouă și 
importantă contribuție la dezvoltarea 
și adincirea relațiilor de prietenie, 
de colaborare multilaterală dintre 
Republica Socialistă România și Re
gatul Hașemit al Iordaniei. în inte
resul popoarelor român și iordanian, 
al cauzei unei păci drepte si durabile 
în Orientul Apropiat, securității, în
țelegerii 
lume.

Regele 
sincere 
Nicolae 
tele de caldă prietenie și ospitalitatea 
ce i-au fost rezervate în timpul 
vizitei sale in Republica Socialistă 
România.

Regele Regatului Hașemit al Iorda
niei, Hussein Ibn Talal, a adresat pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul 
invitația cordială 
vizită oficială în 
a fost acceptată 
vizitei urmînd a

și destinderii .în întreaga

Hussein Ibn Talal a adresat 
mulțumiri .președintelui 

Ceaușescu pentru sentimen-

Nicolae Ceaușescu, 
de a efectua o 

Iordania. Invitația 
cu plăcere, data 

fi stabilită ulterior.
București, 23 februarie 1980
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Ciuta alba
O raritate a naturii, o podoa

bă a pădurilor noastre: ciuta 
albă. Albă ca zăpada. A fost 
semnalată pe meleagurile Timi
șului, intr-un chip heobișnuitr 
Rătăcită de suratele ei și hăi
tuită de clini, ciuta albă a po
posit in ograda săteanului loan 
Bogdan, din Bencecu de Jos, ju
dețul Timiș. Cu dragoste și mi
gală, gospodarul i-a oblojit răni
le și a hrănit-o. După ce s-a in- 
zdrăvenit, frumoasa ciută albă 
și-a reluat locul in parcul de la 
Șarlota cu cerbi superbi.
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Un crimpei 
din viața străzii

o dată am consemnat in

I
I

I
I

I
I
I
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Nu .
rubrica'noastră micile întâmplări 
ale străzii. Prilej nou de a pune 
in lumină atitudini, norme de 
viață, temeiuri de educație. Un 
cetățean din Cugir, Ioan Mărif.- 
neanu, a pierdut pe stradă port- 
moneul în care avea actele per
sonale și suma de 9 000 lei. L-a 
găsit elevul Vasile I. Stănilă, de 
la. Liceul industrial nr. 2 din lo
calitate. N-a considerat căii i-a 
ieșit... norocul in cale. Fără ză
bavă, el a pornit pe urmele pă
gubașului. L-a căutat, l-a găsit, 
i-a restituit portmoneul cu tot ce 
se afla in el.

Dacă nu ne povestea păguba
șul, întâmplarea ar fi rămas ne
cunoscută. Încă un merit al ele
vului, care 
său ca pe 
omenesc.

a considerat gestul 
ceva absolut firesc,
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Două fetițe 
băiat.
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si un
La- maternitatea municipiului 

Roman, o muncitoare de la fa
brica de produse ceramice din 
localitate a adus pe lume trei 
copii : două fetite șl un băiat. 
Toți trei sînt sănătoși. Și frumoși 
— ca toți copiii !

Nici mama lor. Doina, nici 
tatăl lor, Romeo Vleru, nu ne-au 
putut spune numele micuților, 
pentru că, pur și simplu, înainte 
de eveniment nu se gîndtseră 
decit la un nume. 0 să-l atribuie 
și pe el. fără îndoială, unuia 
dintre cei trei. Dar cui anume ? 
Părinții nu s-au sfătuit încă, dar 
nu-i timpul tirziu și de nume 
frumoase nu duce lipsă limba 
română. Să le dorim, deopotrivă, 
părinților și celor trei copii, 
multă sănătate, multe bucurii.
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Un anume Gheorghe Iulian, 
pripășit, de puțin.timp prin Deva, 
s-a dus la miliție și a reclamat 
faptul că a fost' victima unei a- 
gresiuni din partea a doi răufăcă
tori, care ii luaseră și „niște o- 
biecte, la care țineam foarte 
mult".

Miliția a cercetat și a constatat 
că, intr-adevăr, reclamantul avea 
dreptate: fusese prădat. Dar de 
cine și pentru ce? latfy ce-a ieșit 
la iveală: că el, păgubașul, cum
părase o serie de obiecte de pro
veniență dubioasă de prin alte 
județe și venise la Deva să le 
comercializeze cu suprapreț. Doi 
indivizi — "de aceeași teapă cu 
el — s-au arătat și ei dornici să 
cumpere 'acele ..niște obiecte" la 
care ținea atât de mult, dar pe o 
stradă dosnică i le-au înșfăcat și 
au dispărut, fără măcar să zică 
mersi.
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ar- 
prin 
zis: 

atita
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Barbut cu ghinion
In miez de noapte, la un ate

lier al cooperativei meșteșugă
rești „Unirea" din Tulcea 
deau toate luminile. Aflat 
apropiere, paznicul și-a 
„Măi, să fie! De unde
vrednicie? Că nici la lumina zi
lei, meșterii noștri nu prea se 
omoară cu hărnicia..."

Paznicul a chemat un milițian 
și, împreună, au intrat în ate
lier. '

— Șase-șasel — s-a auzit gla
sul unuia dintre ei.

Nu știm precis care
urma să ciștige; știm exact 
amindoL— Haralambie Stelian și 
C. Dumitru — au pierdut straș
nic la barbut: confiscarea suinei 
puse in ioc. plus amenda de ri
goare.
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din... balcon
Nu mită i-a fost surpriza, dar 

și spaima lui C. N.;de pe strada 
Republicii din Comănești (Ba
cău), cind s-a trezit in miez de 
noapte cu o. mașină drept in bal
conul casei. Și nu o mașină oa
recare, ci o... autospecială. Fre- 
cindu-se la ochi, cu greu l-a pu
tut identifica la volanul mașinii 
— făcută armonică — pe meca
nicul de utilaje Vasile Bălănică, 
de la un trust de construcții. 
Cum a ajuns Bălănică in balco
nul de la parterul blocului in 
care locuia C. N. și-a putut ex
plica abia a doua zi, cind a aflat 
că năzdrăvanul avusese mult al
cool in singe, dar nu și permis 
de conducere in buzunar. Ținind 
cu tot dinadinsul să se plimbe 
motorizat. Pe ascuns, a ajuns 
unde a ajunș...
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I Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scînteii .1

Așa cum se arată in Programul 
partidului, critica de artă trebuie să 
joace un rol activ in afirmarea artei 
umaniste, revoluționare. Pe bună 
dreptate s-a observat că nu exista 
documente de partid, expuneri, cu- 
vintări ale 
Ceaușescu in 
care să nu se facă referiri directe la 
îndatoririle criticii de artă, deoarece 
da vizează nemijlocit analiza mesaju
lui de idei al operei. Fiind o formă 
a ideologiei, parte integrantă a mun
cii ideologice de ansamblu, critica se 
definește ca una dintre posibilitălile 
eficiente de indrumare si conducere a 
artei și literaturii de către partid.

Referindu-se la. acest domeniu im
portant al culturii 
noastre, secreta
rul general al 
partidului, tova
rășul Nicolae 
Ceaușescu. lacca 
următoarea apre
ciere : „Cultivind 
consecvent spiri
tul obiectiv, ști
ințific in judeca
rea valorilor lite
rare, manifestind 
exigență princi
pială față de 
lipsurile și feno
menele negative 
ției, critica trebuie 
pasiune orientările 
autentice, să constituie 
real in dezvoltarea literaturii noas
tre noi, revoluționare".

tovarășului Nicolae 
problemele artei in

receptare ale publicului. Căci ce alt
ceva este criticul decit un purtător 
de opinie, un delegat avizat al cetă
ții, chemat să evalueze conținutul de 
idei, mesajul și expresia artistică, să 
emită judecăți de valoare exacte, 
clare, sincere și pertinente, dar și să 
posede capacitatea de a influenta re
lația estetică, de a contribui la dez
voltarea gustului pentru teatru al 
maselor de oameni ai muncii de la 
orașe și sate?

In ultimele, trei decenii și jumătate 
s-au petrecut mutații importante in 
ce privește dramaturgia originală 
contemporană, preocupată să asimi
leze și să pună in valoare relațiile 
noi create de noile realități social-

a stimulării dramaturgiei originale, 
a spectacolului de actualitate și va
loare.

în ultimii ani. editurile „Eminescu", 
„Junimea" și „Dacia" au acordat o a- 
tenție sporită cărții de teatrologie. 
Paralel cu restituirile unor scrieri 
despre teatru din perioada interbe
lică au apărut cărți de critică in care 
sînt relevate principalele direcții de 
afirmare a școlii noastre de actorie, 
regie și scenografie.

După scurgerea timpului, care a o- 
mologat experimentul autentic și a 
respins impostura, recitind paginile 
acestor comentatori pasionați ai vie
ții noastre teatrale constatăm că multe 
opinii au fost just formulate. Ce-i

TEATRUL CONTEMPORAN
W OGLINZILE CRITICII

Opinii de George GENOIU

din sfera crea- 
să încurajeze cu 
pozitive, valorile 

un sprijin

Istoria teatrului românesc, deosebit 
de bogată și.originală, in deplină’con
sonanță cu devenirea 
porului, a consemnat 
criticii la dezvoltarea 
scenice. în „Curierul 
11 ianuarie 1831, Ion ____ ___
lescu — primul cronicar al teatrului 
nostru — „rîvnea pentru tot românul 
a vedea (...) un teatru național". 
Cronicarul își dădea seama că 
glinda actorului trebuie să fie în 
inimă și tot meșteșugul ii este să a- 
rate natura". Alecu Russo era con
vins că cei care „au alunecat pe ca
lea teatrului național (...) sînt simpli 
iubitori de fală românească. (...) 
Scopul lor este de a introduce pe 
scena națională naționalitate, dramă, 
comedii îmbrăcate în caracterul pă- 
mintului, vorbind cum vorbim cu 
toții cind sîntem intre noi, ficștecare 
după treapta lui".

„Gustul estetic al publicului — pre
cizează Ibrăileanu în 1919 — este o 
superioritate națională și de a feri 
de scăderi și de pervertire gustul po
porului tău este un’ act de patrio
tism". Iată, așadar, cum critica tea
trală românească, încă din primii ani 
ai.afirmării sale, sezpreocupă de dra
maturgia națională, de condiția acto
rului. de specificul autohton în arta 
Spectacolului, iată o judecată de va
loare a criticii adresată sieși.

Creator de puncte de vedere, criticul 
comentează fenomenul teatral, deslu- 
șindu-i semnificațiile social-estetice. 
conectînd forța de influențare a spec
tacolului teatral la posibilitățile de

istorică a po- 
și contribuția 
artei noastre 

românesc" din 
Heliade Rădu-

teatre

o-

umane făurite de revoluția socialistă. 
O spectaculoasă evoluție au marcat 
mișcarea regizorală și noua gene
rație de actori, care au continuat 
faima, talentul și pasiunea predece
sorilor. Arta spectacolului evoluînd la 
cote superioare, critica de teatru 'a 
fost impulsionată să se profesionali
zeze, să capete conștiința propriei 
sale existențe.

. Cele șapte ediții ale colocviului 
criticilor dramatici de ia Bacău, ma
nifestările de cultură teatrală iniția
te de A.T.M. prin secția de critică, cu 
sprijinul forurilor culturale județene, 
au evidențiat și au stimulat rolul și 
locul criticii in sprijinul politicii tea-' 
trale. în cadrul unor manifestări spe
ciale sînt examinate, cu prioritate, 
problemele dramaturgiei originale 
contemporane (Brașov), ale dramei 
istorice naționale (Craiova), cele ale 
teatrului politic (Constanța), precum, 
și valorile permanente ale literatu-’ 
rii noastre dramatice. Zilele teatrale 
Eminescu, Sorbul, Iorga (la Botoșani), 
Caragiale (ia Craiova). Alecsandri (la 
Bacău), serile de teatru antic de pe 
litoral sînt tot atîtea prilejuri in 
care critica de teatru din țara noas
tră se implică eficient nu numai ca 
prezență teoretică, ci și ca o funcție 
animatoare, fiind un factor de con
cepție, de inițiativă. Dacă mai adău
găm și faptul că tot anual sînt aduse 
în dezbatere problemele artei come
diei (Galați), cele ale teatrului pen
tru copii și tineret (Piatra Neamț), 
ale teatrului scurt (Oradea), condiția 
actorului (Bacău și Satu Mare), im
perativele artei regizorale (Bîrlad) 
sau dezideratele teatrului de animație 
(Bacău și Constanța), avem imagi
nea unei activități critice cuprinză
toare, a unui bogat program de ana
liză și îndrumare ideologico-estetică 
a creației teatrale din țara noastră,

drept, au mai fost și cazuri cind ex
perimentul facil, deși respins de pro
fesioniști în materie de teatru, s-a 
văzut elogiat și împins in avanscenă 
de diletanți-elitari. Primii au folosit 
argumente, iar ceilalți... adjective.

Cele două ediții ale Festivalului na
țional „Cintarea României" au creat 
un cadru mai larg de implicare a 
criticii teatrale în viața cultural-artis- 
tică și politico-educativă a societății 
noastre.

Examinîndu-și cu exigență respon- 
sabilitățile. pe lingă alte neajunsuri, 
critica de teatru și-a dat seama că a 
absentat din cadrul mișcării artistice 
de amatori. De aceea, participarea sa. 
în ultimii ani, la manifestările teatrale 
ale amatorilor s-a dovedit mai activă, 
eficientă, atit prin comentariul teo
retic — încă insuficient, trebuie să 
recunoaștem — cit și prin prezenta 
Ia festivalurile și colocviile de crea
ție și interpretare ’de la Slănic-Mol- 
dova. Hirlău, Săveni-Botoșani,' Slănic- 
Prahova. Focșani, Buzău, Călărași sau 
Turnu-Severin. O editură ar trebui 
să se gîndească totuși la o antolo
gie în paginile căreia să fie reunite 
și comentariile și opiniile unor critici 
dedicate mișcării teatrale de amatori.

Dacă există motive să apreciem

participarea criticilor la dinamica vie
ții teatrale curente, ne Îngăduim să 
pretindem un efort sporit in ce pri
vește îmbogățirea bibliotecii de tea
trologie cu lucrări de amploare despre 
dramaturgia interbelică, deosebit de 
bogată și de valoroasă, cîteva dintre 
piese fiind socotite priorități în a- 
vangarda literară a epocii (Camil Pe
trescu, Mihail Sorbul, Gh. Cipriah). 
Monografiile despre Al. Kirițescu. Ion 
Luca, Tudor Mușatescu, Mircea Ște- 
fănescu. Victor Eftimiu continuă să 
rămînă intr-un stadiu de deziderat. 
Avem dramaturgi contemporani ca 
Baranga. Lovinescu sau Everac. ale 
căror creații, de asemenea, merită 
spațiul unor lucrări de amploare. Nu 

mai vorbim de 
faptul că. deși 
am impus aten
ției o școală de 
regie de presti
giu internațional, 
cartea noastră de 
teatru este defi
citară la acest 
capitol. Sceno
grafia se află in
tr-o situație si
milară. Poate că 
nici editurile 
nu-și propun un 
program de tipă- 

mai precis circum- 
probleme a culturii

rituri cu criterii 
scrise in aria de 
noastre, incercînd să recupereze ab
sențele inadmisibile. ,

Criticul de teatru este chemat să 
interpreteze dintr-o perspectivă ac
tuală valorile permanente ale cultu
rii noastre naționale, să orienteze re
pertoriul. să înlăture textele me
diocre, să discute calitatea ideologică 
și estetică a spectacolelor, să dirijeze 
activitățile complexe de educație a 
publicului, să militeze pentru perfec
ționarea profesională și politică a 
actorului și regizorului. în oglinzile 
criticii trebuie să se reflecte cu mai 
multă claritate valorile autentice, ac
tuale ale teatrului românesc. Asumîn- 
du-și o funcție activă, cu rol preven
tiv, ea va trebui să acționeze mai 
energic pentru a bara calea diletan
tismului și superficialității, impostu
rii și mediocrității, tuturor factorilor 
care degradează și vulgarizează arta 
autentică, să impună atenției opiniei 
publice și, desigur, instituțiilor tea
trale acele creații care, prin mesa
jul și valoarea lor, sînt demne de 
temperatura înalt ideatică a acestui 
tijnp. A forma gustul 
blicului este un act 
este o datorie politică.

estetîc al pu- • 
de patriotism, 
revoluționară.

Stegar al ideilor socialiste, tribună

o Teatrul, National (sala mică) 
Generoasa fundație — 19; O-scri
soare pierdută — 15: Examenul — 
20; (sala Atelier) : Zoo — 10: Poe
zie, muzică, dans — 15,30: Trei pe 
o bancă — 19,30.
• Opera Română : Bălcescu — 
li; Frumoasa din pădurea ador
mită — 19.
a Teatrul de operetă : Stelele 
operetei — 10.30: Lăsați-mă să cint
— 19,30.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Undeva, o lumină — 10.30: Răcea
la — 19: (sala Grădina Icoanei) : 
Cum se numeau cei patru Beatles
— 10: Infidelitate conjugală — 15: 
Interviu — 11130.
o Teatrul Mic : Să îmbrăcăm pe 
cei goi — 10: Efectul razelor
gamma asupra anemonelor — 15: 
Se ridică ceața — 20.
o Teatrul Foarte Mic : Lecția de 
engleză — 11; Emigranții — 20.
• Teatrul de comedie : Zăpăcitul
— 10: Măseaua de minte — 15; Ci
ripit de păsărele — 19,30.
• Teatrul „Notțara" (sala Ma- 
gheru) : Casa Bernards — 10: Mița 
in saC — 15; Jocul vieții — 19.30: 
(sala Studio) : Inele, cercei, be
teală — 10.30: Craii de Curtea 
Veche — 15,30: Cinci romane de 
amor — 19.
o Teatrul Giulești (sala Majes
tic) : Serenadă tirzîe — 10; Nă
pasta — 15: Dragă mincinosule — 
19.30: (sala Giulești) : Cocoșelul 
neascultător — 10: Comedie fără 
titlu — 19.30.
O Teatrul evreiesc de stat :

ca zăpada și cei 7 pitici 
Recreația mare — 17.
o Teatrul „Țăndărică" : Șoricelul 
și păpușa — 10: Puiul —? 12: Jocuri 
de poeți — jocuri de copii — 17.
o Circul București : Atracțiile 
circului bulgar — 1Q: 16: 19.30.
o S-tudtouli de teatru »‘al- VA-.T.O* 
l)-ale; carnavalului — T0.39.

cinema

„ROMÂNIA-FILM“ prezintă
ÎN PERIOADA 26 FEBRUARIE — 2 MARTIE LA CINEMATO

GRAFUL „STUDIO" DIN CAPITALA

Săptămîna filmului cubanez

O Teatrul evreiesc de stat : Un 
gind, o lacrimă, un zimbet — 11; 
Iubiri — 18.30.
o Teatrul satiric-muzical t.C. Tă- 

(sala Savoy) : De la Cără- 
(sala Vie- 

din 
cintă

noser‘
buș la Savoy — 19.30:

. toria) : Nevestele vesele
Boema — 11: Boema ride, 
și dansează — 19.30.
o Teatrul „Ion Vașilescu’ 
la școala veseliei — 10; 
pentru, un surîs — 15;

‘ © Ansamblul artistic 
română" (sala Studio) 
de neuitat — 16.30: 19

Teatrul ..Ion Creangă"

: Hai 
cbitccUn i

19.30.
..Rapsodia 
: Cintece

a Artista, dolarii și ardelenii : 
PATRIA — 9: 11: 13: 15.30; 17.45: 
20. CAPITOL — 9: 11.15: 13.30:
15.45; 18: 20. CULTURAL — 9;
11.iă: 13.30; 15 45: 18: 20.15.
o I se spunea „Euldozerul" : 
SCALA — 9: 11.15; 13.30: 15.45:
18.15 : 20.30. ȘUCUREȘTI — 9: 11,15: 
13.30: 15,45; 18; 20.15, FAVORIT — 
9: 11.15: 13.30: 15.45: 18: 20.15.
a Deznodămint la frontieră : LU
CEAFĂRUL — 9: 11; 12.45; 14.45; 
16.30: 18.30: 20.30, FESTIVAL - 9; 
11,15: 13.30: 15.45; 18: 20.15.
e Lanțul amintirilor : PALATUL 
SPORTURILOR SI CULTURII — 
17.30. .
O Camionul de cursă lungă: FLO- 
REASCA - 11: 13: 15.30: 17.45: 20. 
FLAMURA — 9; 11; 13.15: 15.30; 
17,45: 20.
a Omul Vineri : CINEMA STUDIO
— 10: 12: 14; 16: 18: 20.
o Studentul, computerul si car
tofii : VICTORIA — 10: 12: 14;
16: 18: 20.
a Program de desene animate — 
9,15: 10,30: 11.45: 13: 14,30: 16. Ca
mera cu fereastra spre mare — 
18: 20 : DOINA.
e Rug și flacără : GRIVITA — 9: 
11,15: 13.30: 15.45: 18: 20.15. VOL
GA — 9: 11.15: 13.30: 15.45: 18:
20.15. MIORIȚA — 9: 11.15: 13.30; 
15.45; 18; 26.i5.
a Colosul din Rhodos- : EXCEL
SIOR — 9: 11.45: 14.30: 17.15: 20. 
AURORA — 9: 12; 16: 19. TOMIS
— 8.45: 11.30; 14.15: 17: 19.45.
o Cumpăna : FEROVIAR — 9: 
fi.15; 13.30: 15.45: 18: 20.15: GLO
RIA — 9: 11.15: 13 30: 15.45: 18:
20.15. MODERN — 9: 11.15: 13.30:
15.45: 18: 20.15. .
o Inspectorul și braconierii : 
TIMPURI NOI — 1'5: 17.15: 19.30.
O Omul care ne trebuie : 
ZESTI — 15.30: 17.30:

Manifestările se. vor desfășura după următorul program : marți 26 II 
„Brigadierul" — spectacol de gală; miercuri 27 II ..Brigadierul"; joi 28 11 
„Supraviețuitorii"; vineri 29 II „Recursul la metodă"; simbâtă 1 III „Riul 
negru": duminică 2 III „Elpidio Valdes". Săptămîna fibnului cubanez se 
va desfășura și in municipiul Brașov, incepind din

„Supraviețuitorii"
29 fe'bruarie, cu filmul

Se împlinesc în aceste zile nouă 
decenii de la tipărirea celui dinții 
număr al ziarului „Munca", organ al 
Clubului muncitorilor din București, 
iar apoi al Partidului Social-Demo
crat al Muncitorilor din România. 
Editat într-o perioadă marcată in 
chip preponderent de eforturile pen
tru făurirea partidului politic al pro
letariatului și apoi pentru consoli
darea sa organizatorică, ziarul „Mun
ca", cronică luminoasă a acelor 
ani efervescenți și eroici, a fost o 
tribună de luptă și un steag sub 
faldurile căruia s-au adunat mănun- 
chiurile multe ale celor care, crezind 
fierbinte in idealul socialist, au . pus 
temeliile partidului revoluționar al 
clasei noastre muncitoare.

Cind vedea lumina tiparului primul 
număr din „Munca", presa muncito
rească și socialistă din țara noastră 
avea deja o istorie de un sfert de 
veac. Un răstimp scurt, un răstimp 
de pionierat, dar în decursul căruia 
publicațiilg muncitorești și socialiste 
reușiseră să-și 
contureze un pro
fil distinct in an
samblul presei 
noastre — prin 
caracterul lor 
profund militant, 
prin curajul și 
competența cu 
care abordau pro
blemele fundamentale ale țării. Aces
te tradiții au fost continuate și îm
bogățite de ziarul „Munca", în jurul 
căruia s-au grupat militanți și gindi- 
tori revoluționari de frunte : C. Do- 
brogeanu-Gherea, G. Ibrăileanu, 
loan și Sofia Nădejde, Al, Ionescu, 
C. Miile, Panait Mușoiu, Ștefan 
Petrescu și mulți alții.

„Scris și scos la lumină de mun
citori", ziarul „Munca" a înscris pe 
frontispiciul preocupărilor sale pro
blemele muncitorești, înțelese intr-un 
sens larg cuprinzător — de la apăra
rea intereselor imediate ale lucrăto
rilor și dezvoltarea conștiinței de sine 
a proletariatului pînă la organizarea 
partidului său politic. în coloarfele 
ziarului și-au găsit o vie oglindire 
exploatarea' cruntă la care era supusă 
„oștirea uriașă a celor dezmoșteniți" 
și totodată numeroasele acțiuni re
vendicative ale proletariatului, pre- 
zentîndu-se pe larg învățămintele 
acestora. Tnțelegind că o pîrghie esen
țială in dezvoltarea conștiinței de 
clasă a proletariatului o constituia în
sușirea marxismului. ziaruTsi-a făcut 
un titlu de cinste din publicarea unor 
capitole și fragmente din opere ale 
lui Karl Marx și Friedrich Engels, 
din volume de popularizare a ideilor 
lor.

Socialiștii români au înțeles că 
însuși spiritul care guverna învățătu- . 
ra marxistă era străin oricăror osifi- 
cări și Închistări dogmatice, că aceas
ta este o metodă științifică de inves
tigare a realității, o călăuză teoretică 
și practică de luptă. De aici 
cluzia firească că socialiștilor 
ca dealtfel celor din fiecare 
revine sarcina de a aplica 
adevărurile și tezele generale aie 
marxismului la condițiile specifice ale 
tării, ale fiecărei perioade istorice. 
„Trebuie să studiem bine si cu 
de-amănuntul toate nevoile tărei — 
scria ziarul la 10 mai 1892 — să
vedem ce anume puncte din vechiul 
nostru program corespund situației 
de la noi, ce puncte nouă trebuie să 
adăugăm și mai cu seamă să stabilim 
un program practic bine adaptat cu

a

cerințele și nevoile unei țări agricole 
, ca a noastre". în adevăr, n-a fost 

problemă sau aspect major al reali
tăților românești — și paginile ziaru
lui, „Munca" stau mărturie in acest 
sens — de care socialiștii români să 
nu se fi ocupat : de la starea invăță- 
mintului și a culturii, pină la forma 
de guvernămint cea mai adecvată țării 
(..cine zice socialism nu poate să nu 
înțeleagă și republică"),; de la rezol
varea problemei agrare — „peste 
măsură de însemnată chiar pentru 
temeinicia statului, român" — si pină 
la problema națională ; de la cerința 
dezvoltării, industriei naționale și 
pină la politica externă a tării — în 
toate „Munca" s-a dovedit a fi stegar 
al ideilor înaintate, „străjer neador
mit" al intereselor fundamentale ale 
celor ce muncesc, ale țării.

Merite deosebite și-a cîștigat gazeta 
„Munca" în lupta pentru organizarea 
profesională și politică a muncitori
mii. pentru făurirea partidului său 
politic. Zeci și zeci de articole au 

argumentat „tre-  l)Uința partidului
nn i • i i -r’ muncitorilor", au90 de am de la apariția

di lucrătorii „cind 
nuielele cele des
părțite vor forma 
un mănunchi". 
„Armata munci

toare e numeroasă" scria ziarul, accen- 
tuind : „cel întii pas de făcut pentru 
mintuirea muncitorilor e de a se orga
niza și uni în același gind, formind par
tidul muncitorilor" — partidul fiind 
forța politică sub conducerea căreia 
proletariatul își va putea îndeplini 
menirea sa istorică. „Partidul munci
torilor sau partida socialistă, căci tot 
una este, dorește și luptă ca să pună 
mîna pe puterea politică si econo
mică, pentru ca să distrugă temeliile 
societății burgheze și să aducă sfirșit 
robiei omului prin om". („Munca". 4 
noiembrie 1890). în coloanele ziarului 
au fost publicate proiectele documen
telor pentru primul congres socialist 
român și tot aici și-a găsit reflectare 
ampla dezbatere desfășurată pe mar
ginea acestor documente în pre
gătirea congresului din primăvara 
lui 1893. '

Ca o expresie a sentimentelor de 
solidaritate internaționaJă care ani
mau proletariatul român, ziarul 
„Munca" a publicat sistematic articole 
privind mișcarea muncitorească in
ternațională, lupta proletariatului de 
peste hotare. '•

„Alcătuit de muncitori, sprijinit^de 
muncitori", ziarul „Munca" a fost o 
tribună muncitorească de luptă în
flăcărată pentru cauza socialismului, 
pentru izbinda unei lumi in care 
munca — numele purtat cu dempitate 
și mîndrie de publicația de acum 
nouă decenii — să fie singura măsură 
a lucrurilor, izvorul bunăstării fiecă
ruia și al tuturor. Azi. cind acesțe 
idealuri au triumfat, cind prin munca 
liberă a poporului în România se fău
rește societatea socialistă multilateral 
dezvoltată, evocarea a ceea ce a re
prezentat ziarul creat atum 90 de ani’ ’■
— ilustrare a bogatelor tradiții mill-, 
tante ale presei noastre muncitorești
— reprezintă un fierbinte îndemn ca 
slujitorii cuvîntului scris să își con
sacre întreg talentul cauzei nobile a 
apropierii viitorului de aur al țării ț- 
comunismul.

ziarului „Munca"

și con- 
români, 
tară, Ie 
creator

Silviu ACHIM

(Urmare din pag. I)

tot mai 
o viată 
mai o- 
mai a-

de altădată alcătuiesc 
miza alegerilor din so
cietatea socialistă. Nu 
căpătuială pe 
poporului și 
Nu pletoră de 
vori flămînziti
de secetă ai opoziției.

seama 
a tării, 
bugeti- 
in anii

alături 'de al nostru in 
marea strădanie de a 
se face o țară 
înfloritoare și 
tot mai bună, 
menească. Nu
sistăm la o bătălie e- 
lectorală uneori ridi
colă, de multe ori sin- 
geroașă, pentru 
cerirea puterii". Ale
gerile noastre de azi 
sînt o invitație de o- 
noare întru participa
re la responsabilitatea 
ocirmuirii patriei. O 
invitație de solidari
tate națională, patrio
tică a tuturor cetățe
nilor care trăiesc in 
republica noastră. O 
responsabilitate com
petentă, devotată, to
tală. Pe deputății so
cialismului nu-i aș
teaptă tantiemele pu
terii ori polițele ghe- 
șefturilor, nici jetoa- 
nele consiliilor de ad- 

. ministrație. Nu aceste 
momeli ale partidelor

să trimitem in areopag 
pe țovarășul și tova
rășa alături de care 
muncim, cu care ne 
sfătuim, cu care ne a- 
semănăm in gind și 

«aspirații : o viață 
prosperă pentru toți și

tatea celor pe care 
i-au investit partidul 
și poporul, adică noi 
înșine, prin votul nos
tru de-o neprețuită 
valoare civică. Vdtul 
nostru, al tuturor, pen
tru noi toți. Am auzit,

plăcea 
la care 
ea mă

ce nu mi-ar 
hala și mașina 
lucrez ? Doar 
ajută să mă hrănesc, 
ea inii sporește în
miit puterile, ea răs
punde la apelurile 
mele aproape ca o

„cu- Muncă și demnitate
Deputații sistemului 
socialist au cu totul 
altă concepție despre 
conducere șiri inzes- 
trează un cu totul alt 
profil moral. Ei întru
chipează însușirile so
cietății socialiste, in 
ce are ea mai caracte
ristic, ;mai logic, mai 
demn, mai patriotic 
și mai uman. Drept 
aceea, votul se înfăți
șează ca o datorie ce
tățenească. o nobilă 
datorie care ne ajută

o Românie înfloritoa
re in zorii tricolori. 
Da. facem propagandă 
pentru alegerile de la 
9 martie muncind cu 
sirg, fiecare la locul 
și in specialitatea sa. 
Arătăm, cinstit și cu
rajos, ce-am împlinit 
bine și frumos și cri
ticăm, 
tot ce 
tării, 
dus la 
înfățișăm 
minusurile din activi-

cu severitate, 
n-a fost acâ- 
tot ce • n-am 
bun sfirșit și 

fără ocol

zilele trecute, un mun
citor dintr-o mare uzi
nă din Brașov com- 
parind mașina la care 
lucrează cu o floare. 
O floare fată de care 
simțea imperioasa, da
torie și chemare 
o îngriji, ocroti, 
să trăiască și să 
ducă. „Și dacă 
place — zicea - 
mi-i dragă floarea de 
trandafir, de pildă, și 
mă strădui s-o păstrez 
cit mai frumoasă,

de a 
ajuta 
pro- 
îmi 

- și

ființă Înzestrată . cu 
gmdire și simțire. De 
ce 
de 
de 
cu 
rii
..Partidul m-a învățat 
cu această formulă a 
■vieții : că indiferent 
dacă-i nour sau întu
neric, furtună sau cea
tă afară, eu tot soare 
văd și în el cred. Și nu 
pentru că-mi place să 
mă amăgesc

nu mi-ai' fi tot atit 
dragă, pe cit mi-i 
necesară Apoi, 
glas pătruns de fio- 
marii sincerități :

: Albă

sfială. îl întărea în atitudinea lut

Avînd musca

cu iluzii.

pe căciula...

confecționat — tocmai în nordul Moldovei; 
concomitent cu evidențierea unei dileme de 
principiu (dacă, depunînd paltonul și pri
mind fisa, proprietarii de căciulj trebuie să 
solicite și o contramarcă suplimentară), s-au 
făcut adrese și s-a numit o expertiză. Nu
mai expertiza a costat 250 de lei...________ _________ I

— Puteți face dovada cu martori că ați 
intrat in spital cu căciulă ?

— Nu.
— Cum dovediți că ați avut o căciulă de9astrahan și nu una de miel obișnuit
— Cu martorii propuși.
— Atunci cind ați depus paltonul 

deîobă, ați atras atenția că aveți o 
de astrahan mai scumpă ?

Iată un crimpei dintr-un inter’ogatoriu ju
diciar care confirmă că, prin natura situa
ției, odată nimerit in pretoriu, orice făp- 
tuleț de viață capătă dimensiuni hiperbo
lice. Inginerul P.V. s-a dus pentru două ore 
să-și trateze dantura. Instituție serioasă, 
respectivul serviciu medical dispunea și dh 
o garderobă. Pacientul și-a lăsat paltonul, 
mănușile, fularul și căciula, dar la plecare 
— ia căciula de unde nu-i ! Cererea de des
păgubiri depusă imediat a fost tratată ope
rativ și cu o evidentă dorință de conciliere 
de către conducerea clinicii. Numai că des
păgubirea oferită era de 200 lei. in timp ce 
păgubitul susținea că valoarea căciulii sale 
a fost de 1 300. Discrepanța a dus la ru
perea tratativelor și la dubla chemare in 
judecată : a garderobierei și a policlinicii.

Nimeni nu s-ar fi așteptat cite excepții și 
obiecții se pot naște din această cauză simplă. 
Au fost aduși martori care să cunoască obi
ceiul reclamantului de a nu merge iarna cu 
capul descoperit, în timp ce pirita scotea 
în evidentă că garderobiera nici nu era gar
derobieră, un asemenea post neexistind in 
schemă ; prin altă persoană s-a dovedit 
cum era căptușit obiectul și unde a fost

la gar- 
căciulă

' Riscul 
stratagemelor

Bănuiala că Ninel s-ar fi însurat doar ca 
să-și facă buletin de Capitală a fost arun
cată în treacăt, o vorbă scăpată pro
babil. La judecăți apar și ipoteze prea mes
chine pentru a fi recunoscute, prea penibile 
pentru a se accepta recunoașterile. Dacă 
zăbovim asupra cazului, o facem pentru 
tilcul, deseori uitat, că dramele pot fi de
clanșate nu numai de pumnul brutei și de 
tăișul tilharului, ci și cu brațul molatic al 
frivolității, cu surîsul mieros al mincinosu
lui șăgalnic.

Ninel știa că aleasa lui suferă, din copi
lărie, de o boală incurabilă, că viața ei în
seamnă o continuă echilibristică pe fringhia 

' celui mai riscant metabolism. Știa că fie
care an de studiu echivala cu o uriașă iz- 
bindă, iar fiecare zi de muncă reprezenta 
o victorie a vieții echilibrate. Știa că, in 
universul ei, de cărți și seringi, de ochelari 
puternici și alimente drămuite, orice imix
tiune poate fi fatală. Cerindu-i mîna de 
bunăvoie i?i nesilit de nimeni, tinărul măr
turisea implicit că s-ar simți în stare să 
urce pe treapta cea mai înaltă a dragostei 
de om : treapta devoțiunii pînă la sa
crificiu.

După două săptămîni de la căsătorie, Ni
nel i-a pretins soției să-și părăsească părinții. 
Ea l-a urmat la o gazdă, cu tot arsenalul de

fiole, rețete și alimente de regim. Nu era 
o soluție durabilă ; s-au despărțit. Peste o 
lună de zile, tinerei bolnave i se oferea un 
nou pai de care să se agațe : invitația de 
a-1 urma pe soț in orașul lui de baștină. 
Credea, probabil, că o să fie refuzat. Nu 
l -a refuzat și l-a urmat și de această dată. 
După 24 de ore, fie din cauza persecuțiilor, 
cum susține ea, fie din cauza hipersensibi
lității, cum susține el, s-a întors singură și 
distrusă, cu bani de împrumut, ajutată de 
oameni străini. •

Au urmat săptămîni de spitalizare. Aflat 
la 60 de kilometri distanță. Ninel n-a venit, 
măcar o dată să o vadă. După două luni de 
la declanșarea perioadei de stres, s-a impus 
nevoia unui examen oftalmologie. Acuita
tea vederii îi scăzuse. în numai două lyni 
Si jumătate fișa de observație oftalmolo- 
gică 1 se încheia cu implacabila cifră zero. 
Orbise.

Foarte mult a protestat Ninel în legătură 
cu pensia de întreținere la care a fost obli
gat, 250 de lei pe lună. „Poate să dea medi
tații" — sugera el. „Nu se poate stabili o 
legătură nemijlocită între scurta noastră 
căsnicie și agravarea bolii". Și, bineînțeles, 
„nu sînt vinovat de divorț. Mă jigneau ce- 
rindu-mi să merg la cumpărături, îmi re
proșau că... nu sînt titrat". Fel de fel de 
asemenea ciorovăieli, specifice divorțurilor 
obișnuite. Acesta însă nu • era un divorț 
obișnuit. Era destrămarea căsniciei unor oa
meni in cunoștință de cauză, care n-ar fi 
trebuit să se unească decit convinși că se 
pot ridica pe treapta cea mai de sus a iu
birii : devoțiunea neprecupețită.

Nimeni nu înțelege pentru ce a fost în
cheiată această căsătorie efefneră și tristă. 
Rămîne în picioare explicația scăpată la 
unul din termene — buletinul de Capitală. 
Dac-ar fi așa, stratagema e plătită mult 
prea scump și de către cine nu trebuie.

Unde dormea 
bișnițarul•i w

tafție emisă pe numele lui Grumeza 
Elian din Botoșani s-a întors la Judecătoria 
sectorului 6 cu mențiunea scrisă de . mina 
mamei lui: „Plecat fără sâ i se știe de urmă". 
Sugestia aceasta, de tinăr pierdut prin 
oceanul uman, avea să fie întărită de o for
midabilă coincidență. Exact in ziua pentru 
care fusese emisă citația, deci ziua în care 
numele lui răsuna, strigat în van, pe sălile 
instanței bucureștene, Grumeza Elian era 
reținut de milițienii din Gara de Nord. A 
fost surprins comițînd, din nou, exact ace
lași gen de fapte nelegale pentru care i se 
întocmise dosarul anterior, dosarul dezbătut 
in contumacie.

G. El. face parte din soiuli-, de rătăciți 
care nimeresc în forfota orașelor mari cu 
prea palide intenții de muncă, în schimb 
foarte sensibili la tentațiile expedientelor 
tulburi. Concepuse o afacere pe cont pro
priu ce părea fără riscuri. Strîngea borcane 
goale de ness-cafe de pe la baruri, cumpăra 
de la alimentara surogat de cafea solubilă 
— „Inka", de la librărie lipici și poleială, 
umplea borcanele, le „sigila" și își făcea 
apariția în trenurile de tranzit internațio
nal, oferindu-le contra valută drept ness 
„Mocca". Pînă Ia plecarea trenurilor din 
București, nimeni nu se grăbea să-și pre
gătească ness-ul, afacerea părea să meargă, 
motiv pentru care G. El. a și perfecționat-o. 
Cu timpul a început să umple borcanele cu 
pămînt de flori, punind numai la suprafață 
un strat de „Inka" sau de cicoare.

Bineînțeles că ulciorul nu merge de multe 
ori la gară, însă nu pentru această morală 
am reținut cazul. E vorba de faptul că. 
prins o dată, acest combatant original al. 
abuzului de cofeină și-a continuat business-

ci pentru că știu că 
pot contribui la îm- 
prăștierea norilor și la 
potolirea furtunii, lu- 
crind în hala mea cu
rată ca farmacia, la 
mașina mea, străluci
toare ca floarea. Apoi 
votînd pentru tovară
șul de lingă mine, pe 
câre, ca și alții, îl tri
mit să ne reprezinte in 
adunările conducătoa
re. știu că votez pen
tru hala în care lucrez, 
pentru familia pe care 
o iubesc, pentru inima 
țării dragi pe care o 
vreau bogată și libe
ră, intr-o lume a pă
cii".

Mi 
poate 
toral 
mai convingător și mai 
asemeni chipului mo
ral al oamenilor noș
tri, care vor face din 
alegerile din 9 martie 
o sărbătoare a deveni
rii noastre pe treptele 
cele mai înalte ale 
istoriei.

se pare că nu 
fi un afiș elec- 
mai adevărat,

ul fără 
iluzia impunității. Născută din ce ? Născută 
tocmai din acea mărturisire făcută de cei 
de acasă pe citația lui : „plecat fără să i 
se știe de urmă".

Dar unde se aciuise ? Unde dormea, 
unde*$i ținea lucrurile, unde-și prepara, la 
urma urmei, „produsele" ? Aici e aici 1 
G. El. se oploșise prin cămine de tineri 
muncitori nefamiliști. Fie că lucrase, efe- 

‘mer, la întreprinderile care le gospodăreau, 
fie mai ales pentru că-și declara intenția de 
a se încadra in muncă, a ocupat cu labora
torul lui primitiv locuri poate solicitate de 
tineri îndreptățiți. Oricum, tolerarea lui in 
spații de cazare la care n-ar fi trebuit să 
aibă, acces decit în condițiile încadrării in 
producție a fost de natură să-i creeze ilu
zia înșelătoare a răufăcătorului care crede 
'că nu i se mai știe de urmă.

Din caietul 
grefierului

„Consider că instanța de judecată a sec
torului 1 București a confundat noțiunea de 
undițe cu cea de mulinete care se pun la 
lansete și nu la undițe".

al recursului înregistrat cu 
Tribunalului municipiului

(Motiv' 
dosarul 
București nr. 5 273/’78)

„Neavind act legal de confiscare la dosar, 
prima instanță avind greutatea și calitatea 
trebuia numai să o suprapună pe textul le
gal care are prețul de lei 10 cal. I-a, 8,50 lei 
calitatea Il-a și 6,50 lei sub calitatea III-a“.

(Frază din adresa Trustului județean 
I.A.S. Hunedoara-Deva nr. 2 187/11.10.78 
referitoare la dosarul Judecătoriei Deva 
nr. 3 185/’78)

Sercjiu ANDON

I.
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SARCINILE ECONOMICE - ÎNDEPLINITE EXEMPLAR!

La întreprinderea „Timpuri noi" din Capitală

RECUPERAREA RESTANȚELOR 
LA PRODUCȚIA FIZICĂ

obiectiv prioritar la fiecare
La sfîrșitul primei luni din acest 

an, rezultatele obținute de intreprin- 
derea „Timpuri noi" nu s-au situat 
la nivelul prevederilor de plan. 
Producția planificată de motoare a 
fost realizată doar in proporție de 
”8.9 Ia sută. Aceasta a influențat ne
gativ nivelul producției nete — la 
care s-a înregistrat o nerealizare de 
16.2 la sută — a dus la neonorarea 
unor contracte încheiate cu unii be
neficiari interni și la export. O si
tuație nedorită. cu care colectivul de 
muncă nu se impacă. conștient fiind 
că dacă restanțele nu sînt recupera
te rapid, acestea pot impieta activi
tatea productivă pe parcursul intre- 
gului an. Cum se reflectă această ati
tudine in activitatea productivă de zi 
cu zi ?

Secția prelucrări mecanice.
— Acum, in februarie, rezultatele 

sint mult superioare celor din prima 
lună a anului — ne spune șeful de 
atelier Constantin Chingaru. Obiec
tivul nostru nr. 1 in aceste zile il con
stituie îndeplinirea planului și recu
perarea restantelor la producția fizi
că. în acest scop, sarcinile de plan au 
fost defalcate pe zile, pe oameni și ma
șini. iar înfăptuirea lor este urmă
rită îndeaproape pe parcursul între, 
gii zile la toate locurile de muncă. 
Aceasta ne dă posibilitatea să inter
venim operativ acolo unde se ivesc 
probleme. Și asemenea situații se 
ivesc curent. De pildă, apar întreru
peri in funcționarea unei mașini ?

Rezolvăm totul pe loc. cu forte pro
prii. astfel incit mașina să fie repusă 
in funcțiune in cel mai scurt timp și 
să se poată realiza producția planifi
cată. Nu mai admitem nici o aminare 
de pe o zi pe alta.

Este o concluzie pe care o identi
ficăm cu ușurință in activitatea in
tensă ce caracterizează întreaga sec
ție de prelucrări mecanice, in opinii
le exprimate pe parcursul investiga
ției noastre de numeroși muncitori, 
tehnicieni, maiștri și șefi de echipe. 
Șeful secției prelucrări mecanice. Ion 
Ciuciu, o argumentează cu fante : 
„Ritmul producției este în creștere, 
graficele stabilite pentru reperele 
hotăritoare in fabricația motoarelor 
sint respectate — și toate acestea 
pentru că am reușit să' ne organizăm 
mai bine, să întărim disciplina in 
producție. în luna aceasta, compara
tiv cu ianuarie, absentele nemotivate 
reducindu-se la jumătate".

Aceeași atmosferă de muncă rodni
că. intensă, aceeași hotar ire fermă de 
a recupera restantele caracterizează 
și activitatea secției turnătorie. Pină 
in prezent, după cum ne spunea șeful 
secției. Alfred Kroner, la unele repe
re s-au realizat sarcinile planificate 
pe întreaga Ibnă, iar la celelalte re
alizările se situează Ia nivelul grafi
cului de producție.

Un accent deosebit se pune acum 
în toată întreprinderea pe dotarea 
secțiilor și atelierelor, îndeosebi 
a sectoarelor care au locuri în-

loc de muncă
guste, cu mașini, utilaje si dis
pozitive de mare productivitate, pe 
introducerea unor tehnologii moder
ne. Bunăoară, prin extinderea găuri- 
rii multiax se obține o economie de 
manoperă de 4 000—5 000 ore pe an. 
La unele repere și subansamble im
portante. prin modificări tehnologice 
și constructive, productivitatea mun
cii crește de 5—6 ori, reducindu-se, 
totodată, consumul de metal și ener
gie electrică.

Concomitent, in urma unei analize 
temeinice, comitetul de partid și con
siliul oamenilor'muncii au declanșat 
in întreprindere o largă,acțiune pen
tru pregătirea și folosirea rațională a 
forței de muncă, pentru repartizarea 
judicioasă a acesteia pe schimburi. 
Ca urmare, in aceste zile, 24 de mun
citori auxiliari au fost repartizați pe 
mașini în sectoare direct productive, 
s-a întărit asistenta tehnică în schim
burile II și III cu personal de spe
cialitate. Pentru mai buna folosire a 
mașinilor s-au stabilit echipe de în
treținere și reparații pe fiecare 
schimb.

— Măsurile pe care le-am luat 
pină acum, ne spunea în această or
dine de idei inginerul-șef Mircea Un- 
gureanu, ne permit să apreciem că 
vom1 îndeplini planul pe luna februa
rie, iar pină la sfîrșitul lunii viitoare 
vom recupera integral restantele.

Hie ȘTEFAN 
Dumitru TÎRCOB

Satul în aceste zile — un „șantier66 al pregătirii recoltei

FERTILIZAREA
e Ritmul lucrărilor trebuie mult sporit
© Agricultura are nevoie de îngrășăminte 

azotoase ACUM, nu la vară !
Utilizarea tuturor rezervelor de în

grășăminte naturale, cit și adminis
trarea științifică, cu eficiență maxi
mă a îngrășămintelor chimice con
stituie o importantă rezervă de 
sporire a randamentelor la hectar. 
Tinindu-se seama de cantitățile de 
îngrășăminte chimice pe care ur
mează, să le. livrpzee.potrivi.t. sarcini
lor de plan, unitățile Ministerului 
Industriei Chimice, s-a întocmit pro
gramul de fertilizare pentru perioa
da de iarnă-primăvară din acest an. 
Astfel, urmează să fie fertilizate cu 
îngrășăminte chimice 6.7 milioane de 
hectare semănături de toamnă și te
renuri care vor fi însămintate cu 
culturi de primăvară. La acestea se 
mai adaugă circa 425 000 hectare pe 
care ’ trebuie să se administreze 
aproape 3 milioane tone gunoi de 
grajd.

Măsurile elaborate de Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimentare 
prevăd obligația consiliilor unice 
agroindustriale de a organiza admi
nistrarea îngrășămintelor numai pe 
baza ’ unui program de fertilizare 
elaborat in mod unitar de către sec
toarele unice de chimizare, care să 
tină seama de cartarea agrochimică 
a i solului, nivelul producției planifi
cate și cerințele specifice fiecărei 
culturi.

Din ultimele date furnizate de mi
nister rezultă că pină la 21 februa
rie au fost fertilizate cu îngrășăminte 
organice 125 000 hectare, 'ceea ce re
prezintă doar 31 la sută din prevede
rile pe primul trimestru. Această 
suprafață este chiar mai mică decit 
cea care trebuia fertilizată in luna 
ianuarie. Necorespunzător se desfă
șoară această acțiune in cooperative
le agricole din județele Teleorman, 
Olt. Dolj. Timiș. Botoșani. Suceava, 
Galați, Vrancea. Argeș și Covasna, 
județe in care intr-o întreagă iarnă 
abia că s-au fertilizat, in medie pe 
o cooperativă agricolă, suprafețe în- 
sumind 10—30 hectare. Cum pot oare 
explica comandamentele locale, or
ganele agricole din județele aminti
te. ca dealtfel și cele din Dîmbo
vița. Iași. Neamț și Mureș, încetinea
la cu care se acționează chiar și 
acum cind primăvara bate la ușă ? 
în perioada 14—21 februarie, în 
unitățile agricole din aceste iudete 
au fost fertilizate doar intre 100 și 400 
hectare ! Asemenea stări de lucruri 
obligă la acțiuni ferme pentru a se 
transporta la cimp întreaga cantitate 
de îngrășăminte existentă in unități
le agricole de stat și cooperatiste, 
precum și în gospodăriile popplației. 
în acest scop, pe lingă tractoarele cu 
remorci trebuie folosite toate atela
jele care există in comune. Datoria 
organizațiilor de partid de la sate, a 
cadrelor de conducere din unitățile 
agricole este să mobilizeze în aceste 
zile forțe sporite pentru ca in fie
care unitate pină la inceperea cam
paniei agricole de primăvară să se 
realizeze și chiar să se depășească 
programele de fertilizare stabilite.

Tot în această perioadă are loc și 
fertilizarea cu îngrășăminte chimice 
a'semănăturilor de toamnă. Respec
tarea întocmai a dozelor de îngrășă
minte chimice la hectar capătă un 
rol cu totul deosebit în acest an, cind 
culturile pornesc în vegetație bine 
înfrățite,, iar solul dispune de o re
zervă de apă incomparabil mai bună 
decit in alți ani. Am putea spune 
chiar că soarta viitoarei recolte de 
cereale păioase este condiționată de 
modul in care fiecărei culturi j se 
asigură acum rezerva de substanțe 
hrănitoare, de felul în care se vor 
aplica tratamentele pentru combate
rea bolilor și dăunătorilor. Din pla
nul de aproape? 2.4 milioane hectare 
au fost fertilizate chimic circa 1,2 mi
lioane hectare, ceea ce nu este chiar 
puțin, dacă avem in vedere că in 
unele locuri acțiunea a trebuit să fie 
declanșată cu intirziere datorită lip
sei de îngrășăminte azotoase. In coo
perativele agricole din 11 județe — 
Constanta. Brăila. Ialomița. Tulcea, 
Buzău. Satu Mare, Ilfov, Prahova, 
Gorj. Galati și Maramureș, această 
lucrare s-a încheiat sau se apropie 
de sfirșit. Există însă 14 județe, intre 
care Dolj. Argeș, Olt, Timiș. Dîm
bovița și Neamț, unde au fost fer
tilizate suprafețe mici, cu mult sub 
media, pe țară. Evident, și in aceste 
cazuri, nu poate fi vorba decit de 
defecțiuni în organizarea muncii.

Dincolo de aces.te neajunsuri care 
țin de activitatea proprie a unități
lor agricole, realizarea întocmai a 
programului de fertilizare cu îngră
șăminte chimice este condiționată in 
ultimă instanță de livrarea de către 
industrie, conform graficelor stabili
te, a tuturor cantităților de țpgrășă- 
minte chimice. Pentru producția 
agricolă a acestui an. industria chi
mică a rămas datoare din toamna 
trecută cu peste 220 000 tone îngrășă
minte fosfatice și potasice substanță 
activă. în lunile ianuarie și februa
rie, acestei restanțe i s-au mai adău
gat circa 66 000 tone îngrășăminte cu 
azot. Cele mai mari restanțe au 
combinatele de îngrășăminte chimice 
din Bacău, Arad. Craiova și Turnu 
Măgurele. Analizînd această situație, 
conducerea Ministerului Industriei 
Chimice s-a angajat să recupereze, 
pină la 29 februarie, cea mai mare

parte din restantele lunii ianuarie, 
iar 20 000 tone să le livreze in prima 
decadă a lunii martie. în acest scop, 
a fost întocmit un nou'grafic potri
vit căruia incepind cu data de 19 fe
bruarie urma să șe livreze agricultu
rii. zilnic, cite 6 000 tone îngrășămin
te azotoase . substantă activă. După 
patru zile de-la luarea‘-acesttli anga-- 
jament, în loc de 22 300 tone s-au li
vrat numai 10 300 tone.

Faptul că Ministerul Industriei 
Chimice s-a angajat să respecte nu 
numai graficele de livrare la zi. ci 
să și recupereze într-o perioadă re
lativ scurtă întreaga restanță a lunii 
ianuarie, este o primă dovadă că În
treprinderile producătoare dispun de 
stocuri suficiente de îngrășăminte. 
Pentru ca livrarea lor să se facă nein- 
tirziat este necesar, totodată, să se 
asigure combinatelor chimice mijloa
cele de transport corespunzătoare. 
Important este acum, in preajma pri
măverii, ca toate combinatele chimi
ce să-și onoreze întocmai obligațiile 
contractuale — așa cum procedează 
dealtfel cele din Tîrgu Mureș, Slobo
zia și Piatra Neamț — astfel îneît 
toate județele și unitățile agricole să 
dispună de cantitățile de îngrășămin
te prevăzute. în această ordine de idei 
este absolut necesar să se pornească 
de la situațiile reale existente. în 
producerea azotatului de amoniu la 
Combinatul de la Arad și in ce pri
vește fabricarea și posibilitățile de 
desfacere a celor 34 000 tone amoniac 
anhidru. Agricultura nu poate conta 
pe aceste produse și. de aceea, tre
buie găsită o altă soluție pentru aco
perirea acestui deficit de îngrășă
minte. Aceste probleme trebuie să se 
rezolve acum, cind ingrășămintele 
azotoase sînt absolut hecesare. nu la 
vară, cînd agricultorii au nevoie de 
alte sortimente. Cu toată claritatea 
trebuie înțeles că la actualul nivel 
de intensificare a producției agricole 
și la tehnologiile și soiurile existente 
pentru realizarea recoltelor mari la 
hectar stabilite pentru acest an este 
obligatorie administrarea unor doze 
sporite de îngrășăminte, care să fie 
și bine echilibrate, pentru a se asi
gura plantelor toate substanțele hră
nitoare de care au nevoie.

Iosif POP

Utilaj petrolier de înalt nivel tehnic
întreprinderea constructoare de 

utilaj petrolier „1 Mai" din Ploiești 
a realizat in - actualul cinci
nal noi utilaje de cel mai inalt 
nivel tehnic. Familia de instalații 
pentru forajul de adincime și 
structural, bunăoară, la fel ca și ce
lelalte agregate aferente săpării 
sondelor, și-a sporit randamentul 
mediu de aproape 3 ori. in compa
rație cu tipurile similare realizate 
pină în anul 1975. De asemenea, au 
fost asimilate și introduse in fabri
cație curentă instalații și echipa-

mente pentru forajul geologic, de 
etanșare și prevenire a erupțiilor, 
sape cu role și lărgitoare. cores
punzătoare tuturor straturilor geo
logice, unele dintre ele capabile să 
foreze pină la 10 000 metri adinci
me. Dealtfel, aproape întreaga pro
ducție planificată a întreprinderii 
prahovene pentru anul 1980 o re
prezintă produsele noi sau repro- 
iectate. performanțele lor tehnico- 
funcționale conferindu-le competiti
vitate sporită la export.

De la Comisia electorală centrală
• Intre candidați! F.D.U.S. și alegători au 
avut loc aproape 20000 de întîlniri ® Peste 
12000000 de cetățeni și-au verificat înscrierea 

numelui în listele de alegători
Conform datelor înregistrate la Co

misia electorală centrală, pină in 
seara zilei de 22 februarie s-au des
fășurat in toată tara aproape 20 000 
de întîlniri ale alegătorilor cu candi
dat» Frontului Democrației șl 
Unității Socialiste. Pe categorii de 
circumscrip'ții electorale s-ău ținut 
pină acum 920 de iutîlniri cu candi
dați! pentru Marea Adunare Națio
nală, peste 3 000 pentru consiliile 
populare județene ; de asemenea, 
peste 1 200 pentru consiliile populare 
municipale, peste 2 000 pentru consi
liile populare orășenești și aproape 
14 000 pentru consiliile populare co
munale..

Interesul viu pe care-1 manifestă 
cetățenii pentru acest amplu dialog 
democratic este reflectat și de fap
tul că la întîlnirilc de pină acum au 
participat peste I 600 000 de alegători, 
reținindu-se zeci de mii de propuneri 
vizînd atît îmbunătățirea activității 
diferitelor colective de muncă pen
tru îndeplinirea exemplară a sarci

nilor pe acest an — anul hotărîtor 
ai cincinalului — cit și realizarea 
programelor de dezvoltare economi- 
co-socială a tuturor localităților, mo
dernizarea bazei materiale social- 
edilitare.

Amploarea acțiunilor politice des
fășurate de consiliile locale ale Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste, sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid, este eviden
țiată ți de faptul că, pină in pre
zent, peste 12 000 000 de cetățeni și-au 
verificat înscrierea corectă a nume
lor și datelor necesare pe listele de 
alegători, pentru a-și putea exerci
ta dreptul de vot. Peste 3 300 de ce
tățeni, în urma verificării listelor, au 
făcut intîmpinâri privind omiterea 
lor de pe liste sau pentru Înscrierea 
corectă a numelui. Este, desigur, ne
cesar ca, în continuare, toti cetățe
nii să verifice înscrierea pe liste, 
pentru a se asigura din timp că înde
plinesc și aceste condiții tehnice ne
cesare exercitării dreptului la vot.

Premiile Uniunii Tineretului Comunist 
pentru literatură pe anul 1979

Simbătă 23 februarie a.c. a avut 
Ioc decernarea premiilor Uniunii Ti
neretului Comunist pentru lucrări de 
literatură beletristică și social-politi- 
că. publicate de autori tineri în anul 
1979 :

PREMIUL PENTRU POEZIE : 
Nicolae Dan Fruntelată, pentru vo
lumul „Vara din noi, vara", Editura 
„Eminescu", 1979 ; Titus Vijeu, pen
tru volumul „Simbătă seara unui 
deceniu", Editura „Albatros", 1979 ; 
PREMIUL PENTRU PROZA : 
Mircea Nedelciu, pentru volumul 
„Aventuri într-o curte interioară", 
Editura „Cartea Românească", 1979 ; 
Teodor Bulza, pentru romanul „Iulie", 
Editura „Facla", 1979 ; PREMIUL 
PENTRU REPORTAJ : Ovidiu Ioa- 
nițoaia, pentru volumul „Bărbați cu

obiceiuri de eroi", Editura „Junimea", 
1979 ; PREMIUL PENTRU CRITICA 
ȘI ISTORIE LITERARA : Mircea 
Constantinescu pentru „Triumful lui 
Făt-Frumos" ; PREMIUL PENTRU O 
LUCRARE ÎN LIMBA MAGHIARA : 
Kali Istvan, pentru volumul „Mit 
Tud Az a Nagy Sarga Gep („Ce poate 
face mașina aceea mare și galbenă"), 
Editura „Kriterion", 1979 ; PREMIUL 
PENTRU O LUCRARE ÎN LIMBA 
GERMANA : Rolf Bossert, pentru 
volumul j,,Siebensachen“ („Șapte lu
cruri"), Editura „Kriterion", 1979 ; 
PREMIUL PENTRU LITERATURA 
SOCIAL-POLITICĂ : pentru lucra
rea „Dezvoltarea conștiinței socialis
te a tinerei generații", Editura po
litică, 1979. (colectiv de autori).
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primăvară la 
astăzi cu des- 
„optimilor de

FOTBAL

Adunare consacrată prieteniei româno-coreene
Căminul cultural din comuna arge- 

șeană Poiana Lacului a găzduit, sim
bătă, o adunare consacrată aniver
sării a 16 ani de la a-paritia „Tezelor 
tovarășului Kim Ir' Sen cu privire la 
problemele economiei rurale socialis
te în R.P.D. Coreeană".

Au participat reprezentanți ai or
ganelor locale de partid si de stat, 
numeroși țărani cooperatori.

Au fost, de asemenea, prezenți 
membri ai Ambasadei R.P.D. Coree
ne la București.

Despre însemnătatea lucrării tova
rășului Kim Ir Sen. care constituie 
un vast și mobilizator program de 
transformare socialistă și moderniza

t V «

DUMINICA,. 24 FEBRUARIE
PROGRAMUL 1

Sezonul oficial de 
fotbal se Inaugurează 
Ușurarea meciurilor 
finală" ale „Cupei României". Iată 
programul intilnirilor : Ploiești :
F.C.M. Galați — Chimia Rm. Vilcea 
(repriza a II-a se transmite la TV) ; 
Pitești : C.S. Tirgovlște — Steaua ; 
Brăila : Politehnica Iași — Sportul 
Studențesc ; Sibiu : Petrolul Ploiești 
—■ Gloria Bistrița ; București : Meta
lul București — Rapid (stadionul Re-

publicii; Deva: A.S.A. Tg. Mureș — 
Politehnica Timișoara ; Brașov : 
Universitatea Craiova — S.C. Bacău ; 
Alba Iulia : Universitatea Cluj- 
Nâpoca — Jiul Petroșani. Toate par
tidele incep la ora 14,30.

Stațiile noastre de radio vor trans
mite in cadrul emisiunii „Sport și 
muzică" aspecte de la toate întilni- 
rile. Transmisia se va face pe pro
gramul 1 cu Începere din jurul orei 
14,15.

9.00 Tot înainte !
9,20 Șoimii patriei. Cum se face o 

carte 7 (I)
9.30 Film pentru copii : „Călătorie In 

doi" (I). Producție a studiourilor 
americane. In distribuție : Deși 
Arnaj jr„ Mike Evans și Beverly 
Garland. Regla : Lee H, Katzin 
Viața satului 
Bucuriile muzicii 
De strajă patriei 
Telex

13.05 Album duminical
14.50 Festival pionieresc pe gheață. În

registrare de ia patinoarul „23 Au
gust"

13.20 Șah — rubrică realizată șl pre
zentată de maestra internațională 
Elisabeta Polihroniade
Telesport • Fotbal : F.C.M. Ga
lați — Chimia Rm. Vilcea in 
„Cupa României" (repriza a II-a). 

Transmisiune directă de la Ploiești 
• Jocurile olimpice de iarnă — 
selecțiuni înregistrate de la Lake 
Placid
Film serial : „Linia maritimă One- 
din". Episodul 2
Constructori la înălțime. 
Micul ecran pentru cei mici, 
lume minunată (11) 
Finala „Cupei României 
bal feminin (repriza a II-a). Trans
misiune directă de la’ Craiova 
în -actualitate : pregătirea alege
rilor de La 9 martie 1
Telejurnal
Antena „Clntăril României". Spec
tacol prezentat de județul Vrancea. 
Realizator Adrian Păunescu
Film artistic : „Acțiunea Venus din 
Milo". Premieră pe tară. Produc
ție a studiourilor franceze. în dis
tribuție : Francis Perrin. Michel 
Galabru, Roger Mimot și Claude 
Pieplu. Regla : Girault
Telejurnal 
închiderea programului

10.00
11.45
12.30
13.00

15,30

17.35
17,55

le,13

18.45

19.00
19,20

20.25

21.40
22,00

9.00

PROGRAMUL 2

Reportaj
O

la hand

Jocurile olimpice de iarnă
LAKE PLACID 23 (Agerpres) — 

Vineri seara a început turgepl. final 
. al compeWiei „dg.-hochei.. pe„.

. din cadrul „Olimpiadei albe". Peste 
8 000 de spectatori au fost prezenți 
in tribunele arenei .„Fieldouse" pentru 
•a urmări cele două meciuri. în primul 
joc. echipele Suediei și Finlandei au 
terminat la egalitate : 3—3 (0—1,
1—1, 2—1). Apoi a urmat partida 
dintre reprezentativele S.U.A. și 
U.R.S.S. La capătul unui joc spec
taculos, hocheiștii americani au re
purtat o surprinzătoare victorie cu 
scorul de 4—3 (2—2, 0—1, 2—0).

Astăzi au loc ultimele două întîlniri 
ale turneului final : Finlanda — 
S.U.A. și Suedia — U.R.S.S.. la capă
tul cărora va fi cunoscută echipa 
campioană olimpică.

Pentru locul 5 al clasamentului 
s-au intilnit selecționatele Cehoslova
ciei și Canadei, Net superiori, jucă
torii cehoslovaci au terminat victo
rioși cu scorul de 6—1 (5—0, 0—1,
1-0).

Concursul rnasculin de patinaj vi
teză s-a încheiat cu un record fără 
precedent in istoria acestor întreceri, 
sportivul american Eric Heiden cîști- 
gînd toate cele 5 medalii de aur puse 
în joc. învingător la 500 m. 1 000 m, 
1 500 m și 5 000 m, in penultima zi a 
Jocurilor, Heiden a terminat pe locul 
întii și în cursa de 10 000 m. Heiden 
nu numai că a obținut victoria, dar a 
doborît și recordul mondial al pro
bei, cu timpul de 14’28”13 100 (vechiul 
record 14’34”33/100, deținut de sovie
ticul V. Leskin).

Medalia de argint a revenit olan
dezului Piet Kleine — 14’36”03/100, iar 
cea de bronz a fost adjudecată de 
norvegianul Tom Eric Oxholm — 
14’36”60/100.

Cursa de 50 km fond, desfășurată 
pe pirtiile muntelui Van Hoevenberg, 
s-a terminat cu succesul concurentu
lui sovietic Nikolai Zimiatov, care 
cucerește a treia medalie de aur la. 
actuala ediție a Olimpiadei albe,

1N CÎTEVA RÎNDURI
• în cadrul concursului internațio

nal atletic desfășurat pe teren acope
rit la Trincc, proba masculină de 
săritură in înălțime a fost cîștigată 
de atletul român Adrian Proteasa cu 
2,25 m, performanță care constituie 
un nou record al României (vechiul 
record era de 2,24 m și aparținea 
aceluiași sportiv). La feminin, pe 
primul loc s-a clasat poloneza Ursula 
Kielan, cu 1.88 m, urmată de atleta 
română Cornelia Popa cu 1,85 m.

• în sferturile de finală ale tur
neului internațional feminin de tenis 
de la Detroit, Billie Jean King 
(S.U.A) a invins-o cu 6—1, 6—4 pe 
Virginia Ruzici (România), iar Evonne 
Goolagong (Australia) a eliminat-o cu 
4—6, 6—1. 6—2 pe Kathy Jordan 
(S.U.A.).

a fost cîștigător in cursa de 
și component al ștafetei 
învingătoare în proba de

re a agriculturii, precum și de înflo
rire multilaterală a localităților ru
rale din R.P.D. Coreeană, au vorbit 
Ion Dumitru, președintele C.A.P. 
Poiana Lacului, și Sin In Ha, amba
sadorul R.P.D. Coreene în tara noas
tră.

Participantii la adunare au vizionat 
apoi o gală de filme documentare, 
despre vizita oficială de prietenie pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu $i 
tovarășa Elena Ceaușescu au efec
tuat-o in R.P.D. Coreeană, in mai 
1978, precum și despre zidul de be
ton armat ce separă Coreea de Sud 
de R.P.D. Coreeană.

(Agerpres)

16,45 Din cartea naturii. Păsări pe grin
duri. Realizator Al. Satmari. O 
producție a studioului de film TV 

17,10 De drag și de veselie. Cintece și 
jocuri populare românești
Muzee, expoziții și galerii de artă 
bucureștene. Muzeul Theodor A- 
man
In recital interpretul de muzică 
ușoară Al. Martino
Bucureștiul ieri, azi, mtine 
în actualitate : pregătirea alege
rilor de la 9 martie !
Telejurnal
Tele rama
Pagini muzicale de mare popu
laritate
Emisiune literară
Divertisment muzical-coregrafic. 
Cu : Liliana Ciulei, Jeanlna Matei, 
Mircea Vintilă, Florin Anca. Geor
ge Enache, formațiile „Venus" sl 
Valențlu Grigorescu. Participă un 
grup de balerini de lă Opera Ro
mână din București
Telejurnal 
închiderea programului

17.40

18.00

18.30
18.45

19.00
19.20
19.50

20.40
21.05

21.40
22,00

16.00
18.30
19.00
19.20

LUNI, 25 FEBRUARIE
PROGRAMUL 1

Emisiune !n limba maghiară 
1001 de seri
Telejurnal
în actualitate : pregătirea alege
rilor de la 9 martie 1

19.30 La ordinea zilei in economie
19,45

20.05
20.45

21.40
22.00

15.00
16.30

16.50

Cadran mondial o Congresul al 
Xll-lea al P.C.R. — Orientări ma
jore ale politicii externe românești 
Orizont tehnico-știlnțiflc
Roman foileton : Primarul din 
Casterbridge. Episodul 2
Telejurnal 
tnchlderea programului

PROGRAMUL 2

Cenaclul tinerilor (lin Bușteni 
împreună cintăm tara. Soliști t 
Elena Turjescu, Achim Nica șl su
rorile Flrcea
Izvoare veșnic vil. Film docu
mentar. Producție a studioului 
„Sahiafilm"
Portativ muzical

după ce
30 km
U.R.S.S. _____ ____
4x10 km. Zimiatov a acoperit dis
tanta in 2h 27'24”6'0/100, fiind urmat 
de Juha Mieto (Finlanda) — 2h 
30’20”52/100 și Aleksandr Zavialov 
(U.R.S.S.) — 2h 30’51”52/100.

în clasamentul pe medalii conduce 
U.R.S.S., cu 10 medalii de aur. ,5 de 
argint și 6 ele bronz, urmată de R.D. 
Germană — 7—7—6 ; S.U.A, — 5—3— 
2 ; Austria — 3—1—2 etc.

Cea de-a 13-a ediție a Jocurilor 
olimpice de iarnă se încheie astăzi, 
in programul ultimei zile fiind în
scrise ultimele 
patru persoane 
din turneul de

Consultații pentru elevii cursurilor 
serale (matematică, fizică, chimie 
— clasele X—XU)

10.00 Concert simfonic
11.45 Repere ale zilei de mtine. Re

portaj 
Din muzica și dansurile popoare
lor
Desene animate
Fenomen amazontan. Film docu
mentar. Producție a studiourilor 
de televiziune braziliene

14.00 Selecțluni din spectacole muzical- 
coregraflce

15,10 Meserii de virf ale 
șovene. Emisiune 
grupurile școlare 
„Steagul, roșu"

15,40 Matineu teatral : 
broaștelor" de Victor Eftimiu

12.00

12.55
13.20

lndustrlel bra- 
reallzată la 

„Tractorul" și
>----

„Inspectorul

17.00
1.7.20 Publicitate
17,25 Selecțluni din opera „Tosca" de 

Pucclnl. In rolurile principale: 
Grabe Bumbry (S.U.A.). Nicolae 
Herlea, Francesco Ortiz (Spania), 
Constantin Gabor. Conducerea 
muzicală : Cornel Trăilescu 
Istoria civilizațiilor balcanice (UD. 
întemeietori de state. Film de 
acad. Emil Condurachi și Paula 
Zah. O producție a studioului de 
film TV
1001 de seri
Telejurnal
In actualitate : pregătirea alege
rilor de la 9 martie !
De la A la... infinit (selectiunl) 
Un fapt văzut de aproape. Repor
taj pe teme electorale
Pagini din creația compozitorului 
Stan Golestan

18,15

19.30
20.5'5

21.15

21.40 Telejurnal
22.00 închiderea programului

două manșe la bob 
și partidele decisive 

hochei pe gheată.

Timpul probabil pentru zilele de 25, 
26 și 27 februarie. In țară : Vremea se 
va încălzi ușor. Cerul va fi variabil. 
Vor cădea precipitații slabe, izolate, sub 
formă de ninsoare șl burniță. Vîntul 
va sufla slab pină la moderat. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse intre 
minus 8 și zero grade, mai coborîte în

estul Transilvaniei, tar cele maxime in
tre minus 2 șl plus 8 grade, local mal 
ridicate, îndeosebi în a doua parted a 
intervalului. Se va produce ceată. în
deosebi în depresiuni. In București i 
Vreme In curs de încălzire ușoară. Ce
rul va deveni variabil, fiind favorabil 
fulguielli și burniței, la începutul in
tervalului. Vîntul va sufla slab. Dimi
neața șl seara se va produce ceață. 
Temperaturile minime vor oscila între 
minus 4 și minus 1 grad, cele maxime 
în creștere de la 3 la 6 grade. (Corneliu 
Pop, meteorolog de serviciu).

Istorica victorie de la 6 Martie 1945
(Urmare din pag. I) a dezvoltării economice.

® ENERGIA NUCLEA
RĂ PENTRU ÎNCĂLZIT 
LOCUINȚELE. ° centralâ 
termică nucleară destinată în
călzirii locuințelor a fost con
struită la Institutul de cercetări 
științifice pentru reactoare ato
mice „V. I. Lenin" din Dimi- 
trovgrad. U.R.S.S. Cu o putere 
d? 5 000 kW. centrala reprezin
tă prototipul unor instalații de 
mici dimensiuni, care vor fi uti
lizate in zonele îndepărtate ale 
Uniunii Sovietice, unde nu 
ajung rețelele magistrale de 
aprovizionare cu energie elec
trică. într-un an. instalația 
consumă doar 2 kg de combus
tibil nuclear, in timp ce un 
cazan de aceeași capacitate con
sumă circa 1 500 tone de com
bustibil lichid. Cheltuielile pen

tru construcția unei centrale 
termice nucleare sint relativ 
mici. Avind trei circuite, din 
care primul este pentru înceti
nirea reacției, stația folosește 
compuși carbonici cu o tempe
ratură ridicată de fierbere in 
primul ciclu, ceea ce. permite 
functionarea la presiuni scăzu
te. Aceasta exclude posibilitatea 
contaminării zonei cu reziduuri 
radioactive.

• UNIVERSITATE DIN 
SECOLUL V. Arheologii in
dieni desfășoară săpături la Na- 
landa — așezare situată in sta
tul Uttar-Pradesh. unde, in se
colul V. exista una dintre cele, 
mai mari universități din Orient.' 
Aici studiau medicina, astrono
mia. chimia, logica si literatura 
aproape 10 000 de studenți din

India. China și Japonia. Univer
sitatea adăpostea și o vestită bi
bliotecă cu prețioase voiume in 
limba sanscrită. Atit universi
tatea. cit si biblioteca au fost 
incendiate in secolul al Xll-lea 
in cursul unui război. Se speră 
că săpăturile vor duce la desco
perirea unor dovezi inedite des
pre cultura acelor vremuri.

• MICROSCOP CU 
ULTRASUNETE. Primul mi
croscop pe bază de ultrasune
te, realizat în R.P. Chineză, este 
opera cercetătorilor de la Insti
tutul de acustică al Academiei 
de științe a Chinei. Specialiștii 
chinezi apreciază că microscopul 
ultrasonic prezintă calități su
perioare celor optice sau elec
tronice. folosite actualmente in 
cercetarea științifică. El va fi un

. T
Instrument de mare utilitate în 
observațiile asupra structurii in
terne a materiei și, îndeosebi, 
în studiul unor ■ celule cum sint 
cele de tip canceros.

• DESCOPERIRE 
GEOGRAFICĂ. Muncitori 
forestieri ce lucrau intr-o pădu
re virgină din nord-estul Argen
tinei. in apropierea localității 
Posadas, s-au aflat dintr-o dată 
intr-o postură rivnită de orice 
explorator și geograf: ei au des
coperit pe un mic riu o cascadă 
înaltă de 103 metri, a cărei 
existentă nu o bănuiau nici lo
calnicii, care nu figura ne vreo

Agricultura era secătuită de jaful 
hitleriștilor, de rechizițiile din timpul 
războiului, de distrugerile provocate 
de trecerea frontului. La toate aces-. 
tea se adăugau efectele sabotajului 
capitalist, speculei, inflației.

în aceste condiții, guvernul demo
cratic își stabilea ca obiectiv major 
imediat refacerea și reconstrucția e- 
conomiei, lichidarea urmărilor războ
iului. Ca o chestiune de perspecti
vă a fost pusă, la Conferința Națio
nală a P.C.R. întrunită la citeva luni 
după victoria de la 6 martie, in oc
tombrie 1945, problema industrializă
rii, subliniindu-se că „progresul tu
ni noastre este in directă si nemij
locită legătură cu progresul industria
lizării tării" și că „de tăria industria
lă a țării depinde in mare măsură 
însăși independenta statului nostru".

Și iată că, după numai 35 de ani, 
tara cu o economie predominant a- 
grară, cu o industrie slab dezvolta
tă și o agricultură înapoiată, care era 
România in 1945, și a cărei situație 
economică fusese și mai mult a- 
gravată de ocupația hitleristă și ur
mările războiului, a devenit — prin 
înfăptuirea consecventă a politicii 
partidului de industrializare — o 
tară industrial-agrară, cu o industrie 
puternică, in plină dezvoltare și mo
dernizare, pe baza aplicării largi a 
celor mai avansate cuceriri ale re
voluției tehnico-știintifice contem
porane. Acum, in 1980, cînd cetățe
nii tării sînt chemați să-și dea vo
tul candidaților Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, producția 
industrială a tării este de 53 de ori 
mai mare decit cea obținută în anul 
1938, iar venitul național de 16 ori 
mai mare.

Un adevărat salt s-a petrecut tn 
răstimpul celor 35 de ani, pe teme-

1 iVTTi

hartă și care, așadar, nu purta 
încă un nume.

® MUZEUL PÎINII... 
Un muzeu consacrat piinii și 
produselor de panificație func
ționează în orașul vest-german 
Ulm. Exponatele sale vorbesc 
despre apariția și evoluția fa
bricării piinii. punind totodată 
Ia dispoziția publicului retete și 
metode contemporane de pre
gătire a produselor de panifica
ție. Sint prezentate, de aseme
nea. un străvechi cuptor, o 
moară manuală din bazalt, des
coperită la Erihon. in timpul 
unor săpături arheologice, pre
cum și macheta unei mori mo
derne, cu ajutorul căreia șe de

lia trainică 
in condițiile de viată ale oamenilor 
muncii — saltul de la relațiile de 
exploatare și asuprire la relațiile de 
deplină egalitate in drepturi și în
trajutorare tovărășească proprii so
cialismului, de la sărăcie la pros
peritate generală. Să amintim, intre 
indiciile acestui salt, faptul că ve
niturile reale ale populației au cres
cut de circa 6 ori în 1978 fată de 
anul 1950, iar cheltuielile social-cul- 
turale ale statului de aproximativ 18 
ori. că în aceeași perioadă s-au 
construit peste 4 milioane de lo
cuințe, că într-o ț 
măra milioane de 
realizat gratuitatea 
de toate gradele și 
învățămintului de 10 ani.

Cu 35 de ani în urmă, prefectu
rile și primăriile cucerite prin lupta 
maselor largi, comitetele muncitorești 
in fabrici, comitetele țărănești, forma
țiunile patriotice de luptă reprezen
tau nucleele — încă plăpînde — ale 
puterii populare revoluționare. în 
România anului 1980. ca urmare a 
amplului proces de adîncire continuă 
a democrației socialiste în ambele 
laturi — directă și reprezentativă — 
funcționează un sistem unitar de con
ducere a statului de către popor, o 
democrație politică, economică și so
cială de tip nou, în al cărei climat 
iși găsesc larg cadru de afirmare ini
țiativa, energia și capacitatea mase
lor. Crearea sistemului institutional 
menit să asigure participarea.efecti
vă a maselor .populare, practic a în
tregii națiuni, la conducerea statului, 
la gospodărirea treburilor obștești ; 
creșterea rolului Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, ca cel mai 
larg și reprezentativ organism al de
mocrației noastre socialiste. în ca
drul .căruia se realizează o formă su
perioară de unire și coordonare a

monstrează principiul măcinării 
grăunțelor în sistem automati
zat. O expoziție specială este 
consacrată obiceiurilor legate 
de pîine existente in diferite 
părți ale globului. Printre alte
le. se arată că într-o regiune 
din Pakistan se păstrează tradi
ția ca viitoarea mireasă să fră- 
minte aluatul pentru o piine 
uriașă — .de circa 20 kg. Dacă el 
nu crește, nunta se contraman
dează.

• VEDETA SALONU
LUI DE MAȘINI DE 
CURSE, care are loc zilele a- 
cestea Ia Paris, este prototipul 
unei mașini realizate de ingine
rul francez Max Sardou. Spre 
deosebire de predecesoarele 
sale, care au îndeobște forma

tară care nu- 
analfabeti s-au 
învățămintului 

i generalizarea

eforturilor națiunii ; coeziunea tutu
ror cetățenilor tării — români, ma
ghiari, germani și de alte naționa
lități — m jurul partidului reprezintă 
trăsături definitorii ale unei socie
tăți in care uriașele forte creatoa
re ale poporului imprimă un ritm im
petuos dezvoltării tării.

în conștiința cetățenilor patriei, 
mindria și satisfacția pentru bilan
țul marilor succese dobindite in cei 
35 de ani care au trecut de la isto
rica victorie din martie 1945 se îm
bină cu forța mobilizatoare a minu
natelor perspective deschise de Pro
gramul partidului, de hotărîrile Con
gresului al Xll-lea. Avem ferma con
vingere că așa cum a fost îndepli
nit programul marilor transformări 
revoluționare pentru care partidul a 
mobilizat poporul acum 3 decenii si 
jumătate, tot astfel vor prinde via
tă, prin munca plină de elan și dă
ruire a întregului popor, obiective
le însufletitoare stabilite de Con
gresul al Xll-lea și reflectate în Ma
nifestul Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste.

La 9 martie vom vota lientru dez
voltarea cuceririlor revoluționare do
bindite de-a lungul celor 35 de ani 
care au trecut de la istorica victo
rie din martie 1945, pentru înflorirea 
multilaterală a scumpei noastre pa
trii, pentru o viată tot mai bună și 
îmbelșugată, pentru o înaltă civili
zație pe pămintul românesc. Prin vo
tul nostru, dat candidaților Frontu
lui Democrației și Unității Socialis
te. vom întări orinduirea noastră so
cialistă. puterea de stat a poporului, 
vom consolida și mai puternic uni
tatea întregii națiuni în jurul parti
dului. al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — che
zășia dobindirii a noi și noi victo
rii spre binele și fericirea patriei 
socialiste, libere și independente.

de pară — plată la bază și 
bombată la partea de sus — va
rianta franceză ’80 și-ă inversat 
formele : este mai plată deasu
pra. foarte bombată dedesubt și 
considerabil mai lată în partea 
din spate. Efectele acestor mo
dificări ? Aerul opune o rezis
tentă mai mică in timpul 
cursei : cind atinge viteza de 
130 km pe oră. mașina realizea
ză o economie de carburant de 
30 la sută. în plus, ea prezintă 
o mai mare stabilitate decit cele 
concepute în trecut.

® STRĂVECHE AȘE
ZARE UMANĂ ÎN GU
YANA. în urma cercetărilor 
arheologice efectuate în nord- 
vestul Guyanei, arheologii au 
descoperit o așezare umană da-

tînd de 5 000—7 000 de ani, cea 
mai veche din tară. Au fost scoa
se la iveală unelte agricole din 
piatră foarte bine conservate, un 
mare număr de vase de cerami
că, alte instrumente casnice. 
Oamenii de știință apreciază că 
descoperirile respective au va
loare de unicat pentru această 
parte a continentului și prezin
tă un mare interes pentru ar
heologi, istorici și etnografi.

© PREȚ RECORD. ° 
pictură avind ca autor pe artis
tul plastic britanic Edward Wad
sworth a fost vindută la o lici
tație organizată la Londra pen
tru suma de 110 000 lire sterline. 
Prețul este cel mai mare plătit 
pentru un tablou al unui pictor 
englez din perioada modernă.



Pe calea rodnică a atairii prieteniei MOSCOVA

si colaborării româno-iordaniene
Cuvîntarea tovarășului Leonid Brejnev

Declarația comună româno-ior- 
daniană, semnată de cei doi șefi 
de stat, constituie un document de o 
profundă semnificație, care eviden
țiază similitudinea pozițiilor expri
mate de cei doi șefi de stat, face o 
amplă trecere in revistă a rezultate
lor obținute în dezvoltarea conlucră
rii româno-iordaniene și jalonează 
perspectivele intensificării lor pe 
multiple planuri.

în cadrul convorbirilor, o impor
tanță deosebită s-a acordat analiză
rii posibilităților pentru extinderea 
și aprofundarea colaborării româno- 
iordaniene pe plan economic. Ma
rile realizări obținute de țara noas
tră in dezvoltarea economiei, creș
terea potențialului și înaltul ni
vel tehnic al industriei românești, 
pe de o parte, și programele pri
vind dezvoltarea economiei iorda- 
niene prin prospectarea și valo
rificarea bogățiilor solului și subso
lului țării, pe de altă parte, creează 
condiții obiective pentru strîngerea 
legăturilor de colaborare și coopera
re. Avind- in vedere tocmai acești 
factori, convorbirile de la Bucu
rești au evidențiat dorința de a fruc
tifica. cît mai' eficient, posibilitățile 
existente prin extinderea colaborării 
economice, prin crearea de societăți 
mixte, prin stimularea formelor mo
derne de cooperare în producție.

Schimbul de păreri în problemele 
vieții internaționale a dat expresie 
îngrijorării celor doi șefi de stat față 
de agravarea deosebită a relațiilor 
.internaționale și accentuarea încor
dării. ca rezultat al acumulării unor 
probleme nesoluționate, al politicii 
sferelor de influență, de dominație, 
de nesocotire a intereselor altor po
poare. în aceste împrejurări, Româ
nia și Iordania au subliniat necesita
tea de a se face totul pentru împie
dicarea agravării' raporturilor dintre 
state, pentru asigurarea continuării 
procesului de destindere și consolida
re a păcii. A fost . reafirmat punc
tul 
vent ... ,__ ___  ..
zent este mai necesar ca oricînd să 
se .acționeze cu spirit de răspundere, 
recurgindu-se la soluționarea di
ferendelor și lichidarea focarelor de 
conflict Pumai și'numai prin mijloace 
pașnice, prin tratative — singura cale 
rațională și eficientă de rezolvare 
trainică a problemelor litigioase, ori- 
cit de complexe și complicate ar 
fi ele.

Pornjndu-se de la analiza acestor 
realități, cei doi șefi de stat au sub
liniat. așa cum se relevă și în Decla
rația comună, că trebuie făcut totul 
pentru a se pune capăt, tensiunii și 
încordării internaționale, că procesul 
destinderii nu poate fi limitat doar 
Ia anumite zone sau regiuni, ci are 
un caracter universal și reprezintă o 

' necesitate'pentru pacea întregii ome
niri. Reliefind această cerință esen
țială a securității internaționale, do
cumentul are meritul deosebit de a 
preciza și principalele direcții de ac
țiune necesare : se evidențiază,, ast
fel, că destinderea în lume trebuie 

; 'să se bazeze pe deplina egalitate în 
pect al independentei și suveranității 
naționale a tuturor popoarelor".

Desfășurîndu-se sub asemenea aus
picii favorabile, convorbirile purtate 
la nivel înalt. întreaga desfășurare a 
vizitei s-au încheiat cu rezultate deo
sebit de rodnice, deschizătoare dc 
largi perspective pentru amplificarea 
și adîncirea in continuare a relațiilor 
de prietenie și colaborare româno- 
iordaniene în diferite domenii.

Poporul român, care, la invitația 
președintelui Nicolae Ceausescu, l-a 
avut ca distins oaspete pe regele 
Hussein Ibn Talal al Regatului Ha- 
șemit al Iordaniei. își exprimă via 
satisfacție pentru faptul că. prin re
zultatele rodnice cu care s-a încheiat, 
ca și prin întreaga sa desfășurare, 
această vizită a dat noi dimensiuni 
și a deschis ample perspective rapor
turilor de prietenie si colaborare 
româno-iordaniene.

Punind in evidență consecvența cu 
care partidul și statul nostru acțio
nează pentru traducerea in viată a 
orientării statornice. reafirmată 
pregnant de Congresul al XII-lea, 
privind dezvoltarea prieteniei, co
laborării și solidarității cu țările in 
curs de dezvoltare, cu țările neali
niate. convorbirile româno-iordanie
ne la cel mai înalt nivel confirmă 
o dată mai mult bunele relații stator
nicite între România și statele arabe 
și, in acest cadru, cu Iordania, evolu
ția lor fructuoasă, voința reciprocă 
de a le dezvolta continuu.

Convorbirile dintre președintele 
României și regele Iordaniei, desfă
șurate intr-o ambianță de prietenie, 
înțelegere și stimă reciprocă, au de
monstrat marea însemnătate pentru 
dezvoltarea relațiilor dintre cele 
două țări a dialogului la nivel înalt, 
început în 1974 la București și conti- 

anul următor la Amman, 
puternic 
româno-

nuat in 
acest dialog , a impulsionat 
conlucrarea multilaterală. 
iordaniană. Prin traducerea in viață a 
înțelegerilor stabilite cu prilejul in- 
tîlnirilor precedente, raporturile bila
terale — întemeiate pe deplină ega
litate și avantaj reciproc— s-au am
plificat și aprofundat pe diverse pla
nuri — dovadă vie a faptului că. in
diferent de deosebirile de orînduire 
socială, între orice state se pot dez
volta relații din cele mai bune atunci 
cind sint respectate cu strictețe nor
mele de bază ale legalității interna
ționale.

în acest cadru general, se cuvine 
relevată dezvoltarea 
lațîilor economice, 
burilor comerciale 
timii cinci ani de 
realizat sau sînt 
făptuire un șir de acțiuni de coope
rare în diferite domenii de interes 
comui). Astfel, pentru a menționa 
doar un singur exemplu, ca re
zultat al unei strinse conlucrări 
între muncitorii și specialiștii români 
și iordanieni, în următoarele luni ur

să fie dat in folosință impor- 
obiectiv de la rafinăria de la 
construit de România in coo- 
cu Iordania. Este, de aseme-

favorabilă a re- 
volumul schim- 

crescind in ul- 
două ori : s-au 

în cults de in-

de vedere susținut consec- 
de tara noastră că în pre-

plan bilateral, ci și inter-

mează 
ta ritul 
Zarka. 
perare 
nea, pozitiv bilanțul colaborării pe 
plan tehnico-științific și cultural. 
, Exprimind satisfacția pentru cursul 
ascendent al conlucrării româno- 
iordaniene. președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU sublinia că vizita rege
lui Hussein „constituie incă o expresie 
a nivelului înalt al acestor relații, 
a dorinței comune de a da noi dimen
siuni atit cooperării bilaterale în di
ferite domenii, cit și în activitatea 
pe plan international, pentru o poli
tică de destindere, de pace, de res-

drepturi, pe respectarea neabătută a 
independentei și suveranității fiecă
rui popor, a dreptului său sacru de 
a-și hotărî în mod liber soarta, ca
lea dezvoltării sociale, pe eliminarea 
din raporturile dintre state a politi
cii de forță, intervenție și amestec 
in treburile altor popoare. Prin 
aceasta documentul dobindește o în
semnătate politică deosebită riu

numai pe 
național.

In acșst spirit, în cursul convorbi
rilor a fost acordată o atenție deo
sebită situației din Orientul Mijlociu.. 
Este bine cunoscută poziția consecven
tă a României, care , s-a pronunțat 
statornic și a militat activ pentru o 
soluție pașnică globală a conflictului 
din zonă, pornind de la„considerentul 
că perpetuarea acestui conflict nu 
poate decit. să lezeze' interesele po
poarelor respective și să înrăutățeas
că situația politică mondială ; și că, 
dimpotrivă, o soluționare pașnică ar 
crea premise pentru concentrarea 
eforturilor lor în direcția dezvol
tării economico-sociale. ar contri
bui la . înțelegerea și colaborarea 
între toate statele din zonă și, în ace
lași timp, la consolidarea păcii mon
diale. In mod special, in condițiile 
actualei încordări internaționale, so
luționarea conflictului din această 
zonă-pe căi politice ar avea o mare 
influență pozitivă pe plan interna
țional. contribuind la destindere, la 
mențirțerea păcii și securității în 
lumea întreagă. In cursul convorbiri
lor a fost reafirmată poziția Româ
niei și Iordaniei, care se pronunță 
ferm pentru intensificarea eforturi
lor in vederea realizării unei soluții 
globale, juste. în Orientul Mijlociu, 
care să ducă la retragerea Israelului 
din toate teritoriile arabe ocupate in 
1967 și, îndeosebi, la rezolvarea pro
blemei poporului palestinian, pe 
baza dreptului său la autodetermi
nare. inclusiv constituirea unui stat 
propriu, independent, ta asigurarea 

. integrității și securității tuturor sta
telor din zonă.

Poziția constructivă a României s-a 
bucurat și se bucură de o înaltă apre
ciere din partea popoarelor și state
lor arabe. în această ordine de idei, 
regele HUSSEIN IBN TALAL a 
arătat in cursul vizitei : „Dăm o 
înaltă apreciere rolului eficient al 
României in problemele regiunii 
noastre, eforturilor sale depuse la Or
ganizația Națiunilor Unite și, în ge
neral, pe plan internațional. Noi, in 
Iordania, dorim o pace dreaptă pen
tru regiunea noastră, pentru toate 
regiunile și popoarele lumii".

In cadrul convorbirilor româno- 
iordaniene s-a subliniat, de aseme
nea, necesitatea de a se acționa con
secvent pentru edificarea securității 
europene, în acest sens relevindu-se 
însemnătatea unei temeinice pregă
tiri a reuniunii europene de la 
Madrid ; au fost puse in evidență 
cerința imperioasă a opririi curse' 
inarmărilor și trecerii la măsuri 
efective de dezarmare, și in primul 
t ind de dezarmare nucleară ; 
rativul 
făuririi 
mondiale, 
active a tuturor statelor și. 
sebi. a țărilor mici și mijlocii la so
luționarea problemelor majore ale 
lumii de azi.

Salutînd rezultatele pozitive ale 
noilor convorbiri dintre președintele 
Nicblae Ceaușescu și regele Husseip, 
eSrprimîndu-și deplina aprobare față 
de acest bilanț rodnic, poporul român' 
nutrește convingerea că, prin trans
punerea în viață a înțelegerilor con
venite, relațiile româno-iordaniene, 
de prietenie și colaborare pe mul
tiple planuri, vor cunoaște o dez
voltare continuă; in interesul reci
proc, al. cauzei .păcii mondiale Și 
progresului. ■

impe- 
lichidării subdezvoltării și 
unei noi ordini economice 

necesitatea participării 
indeo-

t

AI. CÂMPEANU

sub soarele tropicelor
Acolo unde apele neliniștite ale .A- 

tlanticului incearcă gitul strimt al in
trării în golful Guanabara, se izbesc 
de stincile promontoriilor ori se re
varsă in talazuri înspumate peste 
coasta nisipoasă. începe scenariul in 
țâre, pulsează viața singularei metro
pole braziliene, ziha tropicelor — Rio 
de Janeiro. O trilogie cromatică — al
bastrul de peruzea al oceanului, albul 
scinteietor al clădirilor și verdele in
tens al pădurii —.domină această pa
noramă unde natura, artist îndrăzneț, 
intr-un acces de generozitate, a con
centrat pe un spațiu restrins ceea ce 
obișnuia să distribuie mai zgircit pe 
mari întinderi. Cu așa zestre, omul 

-nu 's-a putut lăsa mai breios 
in ce a adăugat operei spre a o în
tregi după nevoile și-gusturile sale. 
In gdlf, uriașă scoică albăstruie, sint 
risipite ca perlele o puzderie de insu
le cu felurite forme și culori. Unele 
alungite și stincoase, semănind a ba
lene cu spatele cenușiu, dezgolit ; al
tele. inundate de verdeață și umbrite 
de coroanele palmierilor, par grădini 
plutitoare, iar pe citeva se păstrează 
case și fortărețe din vremuri cind 
apele acestea erau preferate de pirați 
ori se înfruntau pe ele corăbii de răz
boi. Plutește mereu in atmosfera cal
dă și umedă ceva unduios, feminin, 
îmbietor, in priveliștea orașului ce.se 
diluează in peisaj, in fizionomiile și 
gesturile trecătorilor. Contemplînd 
cearșaful lichid, cu reflexe schimbă
toare. al golfului, formele bi
zare ale masivelor pietroase, limpezi
mea boitei de unde soarele de oțel 
incandescent pulverizează văpaie or
bitoare, mai că-ți vine să te intrebi 
dacă totul e aievea sau ai de-a face 
cu Vreun efect hipnotic, cu proiecția 
închipuirii vreunui pictor peisagist de 
geniu după o noapte de insomnie.

întregul perimetru urban e brăzdat 
de dealuri, pleșuve sau acoperite de 
verdeață, cu virfuri rotunjite, plate, 
dințate. Fantezia populară le-a dat 
nume sugestive : Dealul Văduvei, De
getul Domnului. Uriașul Adormit, 
Masa împăratului. Doi Frați, Căpățina 
de zahăr — ultimul, mai arătos, stră
jer implintat la intrarea in golf și. 
precum Statuia Libertății din New 
York, socotit simbol al orașului. In 
mijlocul acestei familii de monoliti 
giganți ce par mamuți îngenuncheați 
sub povara preistoriei, cel mai înalt. 
Corcovado, susține pe creștet un Crist 
de piatră,'înalt de 40 de metri, cu 
brațele larg deschise a binecuvîntare.

Se zice că Rio iși datorează nu
mele unei drori. Cind primii navi
gatori portughezi s-au apropiat de 
țărmul unde apoi avea să s.e nască 
orașul, au luat intrarea in golf drept 
gura unui riu și, fiindcă era in ianua-

Rio - metropolă

rie. au botezat locul Rio de Janeiro, 
adică Rîul de Ianuarie. Se-vede că, 
de reușită ce era, greșeala n-a de
ranjat pe nimeni. De la 
tupinamba și tamoyo. care populau 
locurile înaintea colonizării lusitane, 
n-au mai rămas decit puține pagini de 
istorie, nume date azi unor posturi 
de radio și televiziune, unui bulevard: 
șî, desigur, un prim adaos Ia bagajul 
genetic ațit de amestecat al brazilieni
lor in general și al „cariocas" (cum sint 
denumiți locuitorii din Rio) în spe
cial. Cel dinții oraș brazilian unde, în 
a doua jumătate a secolului trecut, a 
început procesul unei industrializări, 
Rio de Janeiro, fostă capitală a Bra
ziliei pînă acum două decenii, a ră
mas „vioara a doua", după Săo Paulo, 
ca forță industrială și ca populație, 
păstrind însă primatul indiscutabil cq 
punct turistic. EI a crescut și crește 
vertiginos : aproape exclusiv pe ver
ticală in centru și in zona sudică, 
unde costul terenului întrece uneori 
pe cel al edificiilor : pe orizontală — 
in cartierele și suburbiile părții de 
nord, unde ritul buldozerelor dărimă 
neostoit ziduri de case sau nivelează 
coline pentru halele noilor fabrici, 
pentru superbele coloane metalice 
ale chimiei moderne ce răspindesc 
in jur mirosuri pestilențiale. Dimi
neața, trenurile varsă in oraș sute de 
mii de navetiști.

Ceea.ce'in peisajul de aici e îneîn- 
tare pentru ochi, a pus. și pune se
rioase problemfe urbaniștilor. Atotpu
ternică, in făptura noilor edificii, li
nia dreaptă e o raritate in geometria 
străzilor : mai toate șe întretaie 
neregulat și chiar cele mai largi se 
ondulează spre a se insinua între fa
liile colinelor de granit, pentru a pă
trunde in tunelurile tixite cu gaze de 
eșapament ori a însoți curbura litora
lului. Din nevoia de a se ciștiga teren, 
s-au ‘nivelat dealuri pe porțiuni în
tinse. uscatul a trebuit să înainteze 
in golf pentru a1 se putea croi șoseie 
cu șase sau opt piste. S-au perforat 
căi de tranzit prin stînca compactă 
spre a lega diversele cartiere : peste 
golf, un pod monumental de 13 km 
unește Rio cil orașul 
undei altădată pluteau 
ționează un aeroport 
cheiurile portului, in 
altfel. Mai nou. avansează liniile me
troului. care, alături de lucrările de 
renovare a rețelei electrice subterane, 
au transformat in multe locuri mer
sul pe jos in act de .cutezanță,. Spre 
resemnare, un ziar proclama groapa 
„simbol al progresului". Se de
molează intens, chiar și pe magistra
lele din centru, unde clădiri uneori 
destul de arătoase și solide cedează 
ioc zgirie-norilor. Tonul il dau clă-
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Niteroi : acolo 
bărci azi func- 
și sint aliniate 
plin centru, de

dirile înalte, multe pe piloni, cu fața
de lucrate artistic, prin aplicarea 
marmurii și ceramicii colorate, care 
le adaugă prospețime, legind, totodată, 
arhitectura modernă de tradițiile lu- 
sitano-ârabe ale primilor colonizatori 
ai Braziliei. Se păstrează și obiceiul 
de a individualiza edificiile cu nume 
de figuri istorice, de țări, regiuni, flu
vii. munți. In zona comercială din 
centru, pe unele străzi circulația e 
oprită, intre ele — „Ouvidor", unde 
vitrinele magazinelor de lux au o așa 
de mare putere de atracție asupra, 
femeilor, incit cineva i-a spus „calea 
dureroasă a soților săraci". Aici, ca 
și in alte părți, oricit de mic lucru 
ai cumpăra, vinzătorul nu uită să te 
întrebe dacă e pentru cadou, căci în 
acest caz hirtia de împachetat și ața 
de legat. sint speciale. Un veritabil 
cult pentru ambalajul prezentabil, 
care, de sărbători, atinge performanțe 
rar întilnite pe alte meridiane. în 
plus, cil orice prilej festiv — și sint 
așa de multe — milioane de felicitări 
sint oferite la tot pasul.

Prin parcurile umbroase, surîsuri 
verzi, in inima junglei de beton, ca 
și prin piețele cu fîntini in mijloc (azi 
pur decorative) njișună lumea ieșită 
la promenadă, ritual trainic înrădăci
nat, vizibil mai cu seamă duminica. 
Nu-i numai plimbare, ci și spectacol 
in aer liber. Intr-un colț al pieței, o 
poetă recită stihuri romantice ; mai 
încolo, adepți ai vegetarianismului 
înfierează consumul de carne, iar în 
alt loc, predicatorul bărbos ves
tește un nou termen pentru „sfir- 
șitul lumii". Nu lipsesc grupurile de 
„nordestinos" — băștinași ai înde
părtatelor regiuni din nord-estul țâ
rii. cu folclorul lor inedit. Acompa- 
niindu-se la chitară, ei deapănă în 
fața asistenței ocazionale savuroase 
catrene satirice ori balade ale pămin- 
tului natal, între care nelipsita evo
care a isprăvilor legendarului „can- 
gageiro" (haiduc) Lampiăo. rămas in 
memoria populară ca protector al să
racilor, și ale consoartei ,sale Maria 
Bonita (Maria cea Frumoasă). la cinci 
decenii după decapitarea amîndurora. 
Acești trubaduri provin din conțin-* 
gentele pe care viața aspră din „Po
ligonul secetei" le mînă^spre locurile 
unde piața brațelor de muncă are ca
pacitate de absorbție. Lucrează, de 
regulă. în construcții.

Strămutați de, nevoi, ei poartă me
reu in suflet nostalgia pămîntului 
părăsit, dorit insă și mai pătimaș 
poate tocmai pentru asprimea lui. 
Cintecul le este cordonul ombilical 
prin care se hrănesc cu amintiri 
scumpe. Nu ostenesc să cînte „ca
atinga" — pădurea rară, cu arbori 
chirciți — orizonturile incendiate in

Articole din presa italiană dedicate țării noastre
— scrie publicația italiană — pre
ședintele Ceaușescu a lansat o propu
nere foarte, interesantă — ac.gea a 
unei conferințe europene la nivel de 
șefi de stat și guvern. Articolul evi
dențiază atenția pe care țara noastră 
o acordă creării în Balcani a unei 
zone a păcii lipsite de arme nucleare, 
precum și necesității realizării unei 
noi ordini economice internaționale.

Revista italiană „Dimensione" pu
blică articolul „Unirea Principatelor : 
prim pas spre realizarea României 
contemporane", in care se relevă că 
ideea de unitate națională are rădă
cini profunde in istoria poporului 
român. „Dacă azi România se află 
printre țările care acționează neobosit 
pentru realizarea unei păci trainice 
in lume — scrie revista —. aceasta se 
datorește fa.ptului că ea a trebuit să 
Suporte atitea sacrificii umane și ma
teriale pentru a-și ciștiga și menține 
independența Și suveranitatea națio
nală".

ROMA 23 (Agerpres) — Sub titlul 
„Președintele Nicolae Ceaușescu 
propus echilibrul dezarmării", publi
cația italiană „La Gazzetta clei 
Mattino" inserează un articol dedicat. 
celui de-al XII-lea Congres al Par
tidului Comunist Român, in care 
relevă semnificația realegerii tova
rășului Nicolae Ceaușescu in funcția 
de secretar general al partidului, 
subliniindu-se că aceasta,constituie o 
recunoaștere a justeței politicii ela
borate și promovate de secretarul ge,- 
neral al P.C.R. pentru dezvoltarea 
și înflorirea economică a României, 
pentru soluționarea problemelor ma
jore ale omenirii.

Referitor la unele aspecte ale po
liticii externe a României, in articol 
se evidențiază ideea că „reducerea 
armamentelor este un pas obligato
riu pentru însuși viitorul omenirii". 
Este necesar să se oprească tendința 
actuală, acționindu-se imediat și 
in mod concret. în acest sens

l -------------------------
BUENOS AIRES 23 (Agerpres). — 

Televiziunea argentiniană a difuzat 
o emisiune de o jumătate de oră con
sacrată României. Au fast înfățișate 
principalele momente din istoria po
porului nostru, realizările obținute in 
diverse domenii de activitate de 
România.

a

WASHINGTON 23 (Agerpres). — 
în orașul .Dearborn, statul Michigan, 
a început un festival al filmului ro
mânesc, 
„Dacii", 
mân dr. 
pe tema 
primului 
pendent".

prin prezentarea producției 
în deschidere, lectorul ro- 
Lucian .Roșu a conferențiat 
„2050' de ani de Ja formarea 
stat dac centralizat si inde-

„O măsură de natură să îmbunătățească 
climatul relațiilor greco-turce“

ANKARA 23 (Agerpres), — Turcia 
ridicat în mod unilateral interdic- 

1974 —
a 
țiile — in vigoare din anul 
privind folosirea jumătății răsăritene 
a spațiului aerian al Mării Egee pen
tru traficul civil, informează agen
țiile de presă.

Potrivit comunicatului publicat, 
vineri, la Ankara de Statul Major 
General turc și reluat de agențiile 
France Presse și A.P., această măsură 
adoptată de guvernul turc va’ asigura 
normalizarea traficului aerian civil 
in zonă. Totodată. Statul Major Ge
neral apreciază că această decizie 
„va spori încrederea reciprocă și va 
permite accelerarea convorbirilor, 
turco-grecești".

Adresindu-se parlamentului, tn le
gătură această măsură, ministrul

t
i
i

-de externe turc. Hayrettin Erkmen. 
a declarat : „Se pune capăt unui liti
giu, și gestul nostru de bunăvoință 
nu a rămas fără .răspuns".

ATENA 23 (Agerpres). — Ca răs
puns la măsura similară anunțată, 
vineri, de Turcia, Grecia a redeschis, 
simbătă, coridoarele sale aeriene 
deasupra Mării Egee, închise traficu
lui civil din anul 1974, relevă un comu
nicat dat publicității la Atena. Agenția 
elenă de presă A.N.A. informează că 
ministrul grec de externe. Gher- 
ghios Rallis, și-a exprimat, îrițr-o 
declarație, satisfacția față de- decizia 
guvernului turc, care — a spus el — 
„a contribuit la normalizarea traficu
lui aerian in Marea Egee și. totodată, 
la îmbunătățirea climatului în rela
țiile dintre cele două țări".

'AGENȚIILE DE PRESA
pe scurt

sat-'

I

GRECIA A RESPINS PROPUNERILE COMANDANTULUI SUPREM AL
N.A.T.O., Bernard Rogers, privind reintrarea țării in structura militară inte
grată a alianței nord.-atlantice 
menționează că ~ 
ment Special în 
națională.

Grecio încearcă să 
baza căruia forțele

DE SECURITATECONSILIUL
AL O.N.U. s-a întrunit vineri noap
tea pentru a dezbate situația din 
teritoriile arabe ocupate de Israel. 
Țările arabe, inclusiv Egiptul, au 
criticat extinderea așezărilor israe- 
liene in aceste teritorii. Dezbate
rile din Consiliul de Securitate au 
fost apoi întrerupte, ele urmind a 
fi reluate luni scara.

la intîlnirea cu alegătorii

informează agenția Reuter. Agenția 
obțină din partea N.A.T.O. un aranja- 
sale armate să rămînă sub comandă

PRIMIRE LA PHENIAN. Kim Ir 
Sen. secretar general al C.C. al 
Partidului Muncii din Cordea, pre
ședintele R.P.D. Coreene, a primit 
delegația P.C. Italian, condusă de 
Pietro Ingrao, membru al Direcțiu
nii P.C.I.. aflată în vizită la Phe
nian — informează agenția A.C.T.C.

MOSCOVA 23 (Agerpres). — La 
Palatul Congreselor din Kremlin a 
avut loc. vineri, intilnirea secretaru
lui general al C.C. al P.C.U.S.. pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S.. Leonid Bre.inev. eu 
alegătorii din raionul Bauman,, din 
Moscova, care l-au propus candidat 
in alegerile pentru Sovietul Suprem 
al R.S.F.S. Ruse. Alegerile pentru 
sovietele supreme ale republicilor 
unionale și organele locale au loc 
azi, 24 februarie.

In cuvîntarea rostită cu acest 
prilej, Leonid Brejnev a arătat că in 
întregul deceniu care a trecut au con
tinuat creșterea fermă a potențialului 
economic și tehnico-științific al 
Uniunii Sovietice, dezvoltarea in
dustriei și agriculturii, ceea ce a per
mis ridicarea substanțială a nivelului 
de trai al poporului, obiectiv' princi
pal al întregii noastre activități eco
nomice.

In anii ’70. a arătat apoi L. 
Brejnev, am început cotitura întregii 
noastre economii in direcția dezvol
tării intensive, creșterii eficienței si 
calității, accentului pe rezultatele fi
nale alei activității economice. In anii 
’80 sîntem obligați să continuăm și 
să încheiem această operă ( impor-

facîn Vniunea Sovietică au 
astăzi alegeri de deputați în 15 so
viete supreme republicane. 20 de 
soviete supreme din republicile 
autonome și in peste 50 000 de so
viete locale — regionale, districtua
le și de ținuturi autonome, raionale, 
orășenești și sătești. în aceste or
gane ale'puterii locale vor fi aleși 
peste 2,2 milioane deputati.

Campania, electorală, inaugurată 
încă la mijlocul lunii decembrie 
anul trecut. H-a desfășurat sub sem
nul unei intense activități politice, 
la care au participat un număr 
foarte mare de cetățeni. Ea s-a 
încheiat prin intîlnirea tovarășului 
L.I. Brejnev. secretar general al C.C. 
al P.C.U.S.. cu oamenii muncii din 
raionul Bauman din Moscova, care 
l-au propus candidat pentru Sovie- 
tul Suprem al R.S.F.S.R.

Rodnicul dialog dintre candidați 
și corpul electoral a permis unui 
număr mare de alegători, să-și spu
nă cuvintul in problemele vitale

A avut loc. cu acest prilej, o con
vorbire prietenească.

ATACURI SUD-AFRICANE ASU
PRA TERITORIULUI ZAMBIEI. 
Un purtător de cuvint al guvernu
lui Zambiei. citat de, agențiile 
A.F.P. și U.P.I., a declarat că 
avioane militare sud-africane au 
bombardat vineri dimineață o loca
litate zambiană aflată in apropiere 
de frontiera cu Namibia, provocind 
rănirea a patru persoane.

DECLARAȚIE. Ministrul de in
terne din Nicaragua, Tomas Borge, 
a declarat că este necesară transfor
marea Frontului Sandinist de Eli
berare Națională intr-un partid re
voluționar, intrucit numai un ast
fel de partid va fi capabil să con
ducă procesul transformărilor pro
gresiste din țară. ,

care constituie osatura strate-tantă.
giei economice a partidului.

La plenara din noiembrie, a C.C. al 
P.C.U.S. au fost dezbătute cu acuitate 
și in mbd critic rezultatele dezvoltă
rii economiei naționale. încă nu: 
toate ramurile, nu toate întreprinde-* 
rile își îndeplinesc planul. Pentru a 
lichida aceste deficiențe, plenara a 
recunoscut necesitatea transpunerii 
in viață, cu și mai multă perseve
rență, in mod și mai energic a poli
ticii economice â partidului. Calea în 
acest sens o constituie creșterea ni
velului conducerii în toa'te verigile, 
îmbunătățirea mecanismului econo
mic. creșterea răspunderii, întărirea 
disciplinei in toate locurile de muncă, 
în toate sectoarele fie activitate. 
Multe depind în această privință de 
activitatea departamentelor 
dar o însemnătate la fel 
are si inițiativa locală.

Leonid Brejnev a vorbit 
pre organizarea vieții sociale si des
pre sarcinile noilor soviete supreme 
din republicile unionale și ale noilor 
soviete locale.

tn continuare, vorbitorul a expus 
poziția U.R.S.S. în probleme actuale 
ale vieții internaționale.

centrale, 
de mara

apoi des

ale dezvoltării societății sovietice, 
democrației socialiste, ale construc
ției comuniste in Uniunea Sovie
tică. precum și in problemele' de 
ordin gospodăresc legate practic de 
ridicarea continuă a nivelului de 
trai material și cultural al întregu
lui popor. Oamenii muncii au fă
cut. in cadrul adunărilor cu candi- 
dații. propuneri valoroase de îmbu
nătățire a tuturor aspectelor vieții 

'economice și sociale, au scos în 
■ evidentă necesitatea îndeplinirii 

cantitative, dar mai ales calitative, 
a prevederilor actualului plan de 
dezvoltare social-economică. a ridi
cării pe trepte noi a întregii acti
vități economice. Oamenii muncii 
sovietici pășesc astăzi in fata urne
lor cu noi și mari succese obținute 
in întrecerea socialistă pentru în
deplinirea și depășirea înainte de 
termen a celui, de-al X-lea cincinal.

Mihai CHEBELEU
Moscova, 23

general al O.N.U.. a părăsit New 
York-ul cu destinația Salisbury. Mi
siunea va supraveghea modul de 
desfășurare a celei de-a doua etape 
a alegerilor din Rhodesia (27—29 
februarie), in cadrul căreia este 
chemată la urne populația de cu
loare, majoritară.

RAPORT. La Paris, sub auspiciile 
UNESCO, a fost dat publicită
ții raportul Comisiei internaționale 
de studiere a problemelor comuni
cațiilor, prezidată de Sean MacBri- 
de, fost ministru al afacerilor ex
terne al Irlandei, care relevă nece
sitatea instaurării unei „noi ordini 
mondiale in domeniul comunica
țiilor și informării".

POLONIA VA TRECE LA ORA
RUL DE VARA. Printr-o hotărîre. 
a Consiliului de Miniștri. Republi
ca. Populară Polonă va trece la ora
rul de vară incepind de la 6 apiji-O MISIUNE DE OBSERVATORI

AI O.N.U.. condusă de Javier Perez 
de Cuellar, adjunct al secretarului

a fost 
bucu- 
totuși, 
pentru

și gunoierii 
să măture 

dru-

iar ei iși 
zidar, timplar. 
bagheta unui 
confuzia mo-. 
globul său de

și-a făcut o mină de

dornici să petreacă un

Vasile OROS

negustor american din 
intuit intr-o străfulge- 

formule cu care copiii

de- 
sub 
de

»« »«

pe an. 
i zile.

se joace, industria jocurilor și jucăriilor nu este afectată de criză, are 
debușee garantate prin sporul natural al populației planetei. Mai ales 

..................  ‘ 1 ' s că 
celor mici doar cind tăticii sint

nco, dm centrul orașului, 
ul golfului Guonabara

Magistrala Rio Bra 
țărm

client ahtiat să joace „Jocul acela" - rolul de stăpin 
ar putea să coste și să-l coste scump, depășind cu

bune proliferează, așa că in unele țări occidentale 
. Cluburi paramilitare, cu

amurg, să 
obsesiv, avertis
mentul baladei : 
„Trezește-te, Ma
ria Bonita. / Ca 
vin jandarmii..."

Invers fală, de 
cum e împărțită 
geografic bogă
ția' lumii, ca si 
cea a Braziliei, 
protipendada ca- 
riocană iși are 
universul plasat 
cu deosebire in 
zona de sud, 
unde trăiesc pro
prietarii de a- 
faceri industri
ale. financiare și 
comerciale, 
jocuri de 
latifundiari 
fieri, înalti 
tionari 
vreme 
nordică 
coloniile 
tare și in 
straturile 
dește.

O. dată i 
pentru trei 
suprema sărbătoare locală, unică in 
lume — carnavalul — înlătură barie
rele sociale, dizolvîndu-i pe toți in 
„apa regală" a sambei. „Lasă tobele 
să bată / Poate să se aprindă circul I. 
Poate să se scumpească fasolea. / 
Eu vreau să dansez samba" — glă- 
suiește un cîntec zămislit în umbra 
„favelelor" — cartierele mizeriei. Cine 
trăiește in ele ? In general, toți cei 
ce nu reușesc să-și cumpere o locu
ință decentă, nici să suporte chiria 
care înghite o treime sau mai mult 
din cîștigul mediu, ca și cei aflați la 
discreția ciștigurilor ocazionale — 
„biscateiros" — sau șomerii eterni. 
Zicala „Quem canta seus males 
espanta" '.(cine cîntă iși „sperie", își 
alungă relele) dezvăluie resorturile 
adinei ale sambei. Iar carnavalul e 
marea paradă a, creațiilor —- îndelung 
șlefuite la repetiții — izvorite din 
aceste împrejurări.

Pentru cei mari și puternici, car
navalul. această supapă prin care țiș- 
nește pătimaș dragostea dc viată 
și de frumos', -e formula magică 
și comodă de â oferi, nevoiașilor ilu
zia de-o clipă a egalității generale. 
Cei mulți găsesc in el rivnitul pri
lej de a-și deșerta, povara de frustrări 
cotidiene, de dorințe reprimate, pe 
care și le topesc in ritmul contagios 
al sambei — elixirul amăgitor care 
creează iluzia eliberării. Sau a uită- ■ 
rii...

de 
noroc, 

ren- 
func- 

etc„ in 
ce zona 
grupează 

proîe- 
genere 

mo- sfirșește pe

Cind mirajul se stinge 
municipalității se apucă 
vestigiile exuberanței generale, 
murile participanților se despart, po
lii sociali se retrag in albia lor. Prin
țesele de ieri leapădă cizmulițele de 
operetă și pășesc iarăși in tirlici ori 
pe talpa goală. Părul creț și pudrat al 
cavalerilor nu mai e acoperit de 
coifuri impunătoare, 
reiau meseria 
vinzător. Ca 
vrăjitor sătul 
meritană stîrnită cu 
cristal, iilcintătorul castel feeric se 
năruie. în grupuri pedestre ori în
ghesuit! în autobuze, vlăguiti și cu 
hainele ponosite, nevoiașii se îndreap
tă spre cartierele periferice din nord 
sau urcă spre barăcile de pe coastele 
dealurilor. în același timp, persoane 
travestite in saltimbanci și cerșetori, 
obosite și ele de amuzament, iau loc 
in „Chevrolet“-uri și pornesc spre 
vilele sau apartamentele lor cu aer 
condiționat.

Pentru primii, sărbătoarea 
o mare ocazie de afirmare a 
riei. simulată, dar gustată, 
intens, căci e veșnic dorită : 
ultimii — un episod, fie și memora
bil. din nesfirșita ..dolce vita 
picală.

aeaammied
Jocuri și jucării

Ce bine că, în noianul de, știri internaționale, se mai strecoară 
unele de natură să descrețească frunțile. Fiindcă lumea continuă

că nici nu este destinată in exclusivitate copiilor — cine nu știe 
trenulețele electrice ajung pe mina 
prea ocupați.

Nemaivorbind de jucăriile destinate direct adulților, căci joaca le 
place și copiilor ajunși oameni in toată firea.

...De aci a pornit, probabil, un intrepid 
Seattle, dl. Parrish Walters ; fin psiholog, el a 
rare genial-comercială perspectivele universalei 
iși încep jocurile : „eu mă făceam că eram...''.

Și din ,,mă făceam că era.m'', s-a făcut și
aur : o „Casă de comenzii" care, în funcție de dorința clientului, ii 
permite să se joace de-a orice. Vine, de pildă, un bancher mai dur
duliu, _cu spleenul consiliilor de administrație, și vrea, ca recreație, să se 
joace'de-a pirații ? Nimic mai simplu : iși va schimba cămașa de mă
tase naturală cu un tricou vărgat, se va urca pe un vas cu pinze în 
mărime naturală, special amenajat, cu tunuri de bronz și cascadori, de 
asemenea în mărime naturală, și va ataca un alt vas închiriat, cu alți 
figuranți închiriați, care se vor lăsa jefuiți după o luptă crîncenă cu 
pirații aflați sub comanda viteazului bancher durduliu și jucăuș. Un 
fel de teatru pe viu, cu decoruri autentice și regizori experimentați.

„Casa de jocuri" organizează pentru amatorii buni platnici 
westernuri cu atacarea de diailențe obținute din recuzita studiourilor 
cinematografice, jocuri de-a spărgătorii cu victime avertizate și remu
nerate anterior ; un industriaș ultrabogat și-a văzut visul cu ochii par- 
ticipind la un ,,hold-up" asupra unei „bănci", urmărit apoi ca-n filme 
de „poliție" care trăgea dq zor asupra lui (cu gloanțe oarbe).

Un alt client s-a dorit pentru o zi șerif, altul explorator, altul sultan 
medieval. Prețul uriui bmuzament - pînă la 30 000 de dolari (in mărime 
naturală). Noroc că amatorii s-au mulțumit cu cerințe modeste, că nu 
a existat vreun 
al lumii: jocul 
mult tarifele.

...Dar ideile
sint acum la modă cluburile ,,de-a soldații" 
echipamente autentice din timpul celui de-al doilea război mondial - 
instituții serioase, pentru oameni serioși, 
week-end rătăcind cu jeep-urile prin păduri sau escaladind tranșee. 
Distracția este inofensivă, se asumă doar riscul unor luxații.

Spre, deosebire de celelalte cluburi. Acele cluburi foarte puternice, 
de mare forță, mult mgi bine dotate ca echipament, cu divizii de 
membri și aderare obligato'rie, cu cotizații' de miliarde obținute prin 
impozite publice. Și care organizează piin diferite colțuri ale lumii 
jocul acela - cel mai vechi și mai blestemat joc al lumii.

Se joacă lumea, se joacă - și, citeodată, chiar cu focul. Deși se 
știe că nu trebuie lăsate chibrituri pe mina copiilor, fie mici sau mari.

De „Anul internațional al copilului" într-o țară nordică a fost in
terzisă vinzarea oricăror jucării reprezentind arme.

De ce însă nu s-a organizat pînă acum și un „An internațional 
al adulților" care să le interzică acestora atit jocul acela, cit și jucă
riile aferente, in mărime natuiolă ?

N. CORBU
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