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Poporul român salută cu căldură proclamarea 
independenței statului Zimbabwe și urează 
poporului său noi succese pe calea făuririi 

unei vieți noi, libere si înfloritoare!
J / -»

Așa cum este cunoscut, începînd 
din 18 aprilie, pe harta politică a 
lumii contemporane a apărut un 
nou stat independent și suveran — 
Zimbabwe. După îndelunga noapte 
a dominației coloniale și asupririi 
rasiste, poporul Zimbabwe pășește 
astăzi liber și demn, stăpîn pe pro
pria sa soartă, pe calea dezvoltării 
de sine stătătoare.

Acest eveniment de însemnătate 
epocală în viața poporului prieten 
Zimbabwe este salutat cu deosebită 
însuflețire de poporul român. Se 
poate spune că tocmai un popor ca 
al nostru, care a fost, de asemenea, 
nevoit să poarte o luptă îndelunga
tă și să dea nenumărate sacrificii 
împotriva asupririlor străine, pentru 
apărarea ființei proprii, pentru eli
berare națională și socială, poate 
aprecia pe deplin măreția acestei 
victorii, luînd parte din toată inima 
la sărbătoarea poporului Zimbabwe 
prieten. Exprimind gîndul de bucurie 
și sentimentele calde ale între
gului popor, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU sublinia în telegrama 
adresată cu acest prilej tovarășului 
Robert Mugabe, președintele Uniu
nii Naționale Africane Zimbabwe — 
Frontul Patriotic, primul ministru al 
Republicii Zimbabwe : „îmi este 
deosebit de plăcut ca, in numele 
Partidului Comunist Român, al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia, al poporului român și al meu 
personal, sâ salut cu toatâ căldura 
și deplina satisfacție proclamarea 
independenței noului stat Zimbab
we, rezultat al îmbinării luptei cu 
arma în minâ cu activitatea politi- 
co-diplomaticâ, strălucitâ încununa
re a eroismului cu care poporul 
Zimbabwe a luptat împotriva domi
nației coloniale și a inechităților ra
siale, pentru ciștigarea dreptului 
său inalienabil la o viață liberă, 
independentă și demnă".

Intr-adevăr, proclamarea Republi
cii Zimbabwe, stat liber și indepen
dent, este rezultatul luptei eroice 
desfășurate cu arma în mină de 
poporul Zimbabwe, de forțele pa

triotice, în frunte cu Uniunea Națio
nală Africană Zimbabwe, sub con
ducerea lui Robert Mugabe, și a 
Uniunii Poporului African Zimbab
we, sub conducerea lui Joshua 
Nkomo. însuflețit de conștiința cau
zei sale juste, învingînd cu prețul 
unor grele jertfe nenumărate pie
dici și greutăți, dovedind o tenaci
tate de neînfrînt, poporul Zimbabwe 
a reușit să obțină importante suc
cese în lupta de eliberare naționa
lă, să lichideze regimul dominației 
rasiste pe cea mai mare parte a 
teritoriului țării, impunînd astfel or
ganizarea conferinței de la Londra 
și determinind o soluționare reală, 
efectivă, a problemei rhodesiene. In 
aceste Împrejurări a devenit posibi
lă organizarea alegerilor generale 
care au marcat o strălucită victorie, 
poporul Zimbabwe manifestîndu-și 
și pe plan electoral, așa cum își 
dovedise și pe cîmpul de luptă, do
rința fermă de a-și cuceri libertatea 
și a se dezvolta de sine stătător.

Cu satisfacție se poate spune că, 
In decursul întregii sale lupte de 
eliberare, poporul Zimbabwe s-a 
bucurat permanent de sprijinul 
ferm acordat de Partidul Comunist 
Român, de România socialistă. In 
spiritul politicii sale principiale și 
consecvente de solidaritate cu lupta 
tuturor popoarelor pentru neatirna- 
re, țara noastră a acordat un aju
tor amplu și multilateral — politic 
și diplomatic, material și moral — 
mișcării de eliberare din Zimbabwe. 
Sprijinul ferm, manifestat a’e țară 
noastră în mod neabătut, și-a găsit 
oglindirea cea mai fidelă și expre
sia cea mai înaltă prin întîlniril'e și 
contactele repetate ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, atît la București, 
cit și în țări de pe pămîntul Africii, 
cu liderii mișcării de eliberare a 
poporului Zimbabwe. Aceste întilniri 
au reprezentat de fiecare dată un 
puternic stimulent pentru relațiile 
de prietenie reciprocă, documentele 
semnate cu aceste ocazii constituind 
tot atîtea recunoașteri politico-diplo- 
matice internaționale ale forțelor 

patriotice Zimbabwe și contribuind 
la întărirea autorității lor ca repre
zentante legitime ale poporului 
Zimbabwe.

Această poziție militantă a întru
nit înalte aprecieri din partea lide
rilor mișcării de eliberare a poporu
lui Zimbabwe. „Exprimăm cele mai 
călduroase mulțumiri pentru ajuto
rul multilateral, frățesc, acordat de 
România, de Partidul Comunist Ro
mân și personal de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu" - declara Ro
bert Mugabe. La rîndul său, Joshua 
Nkomo sublinia : „Exprimăm pro
funda noastră recunoștință pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, C.C. 
al P.C.R. și poporului român pentru 
sprijinul material, moral și diploma
tic acordat luptei noastre de elibe
rare națională. Sprijinul dv. a dat 
un puternic impuls luptei noastre de 
eliberare".

In același sens, faptul că, chiar 
din prima zi de independență — 
s-ar putea spune din chiar clipa 
proclamării Republicii Zimbabwe — 
noul stat independent a fost recu
noscut diplomatic de către Româ
nia reflectă elocvent sentimentele 
de prietenie și solidaritate pe care 
le nutresc unul față de altul cele 
două state și popoare prietene.

Proclamarea Republicii Zimbabwe, 
deschizînd înaintea poporului aces
tei țări perspectiva unei dezvoltări 
libere și independente, pe calea 
prosperității, are totodată profunde 
semnificații internaționale.

Se dovedește încă o dată și 
își găsește o nouă confirmare 
marele adevăr al contemporaneită
ții — faptul că în epoca actuală nu 
există forță capabilă să împiedice 
realizarea aspirațiilor popoarelor 
de a-și cuceri libertatea și indepen
dența, că un popor hotărît să facă 
orice sacrificii pentru apărarea 
acestor drepturi sacre, imprescrip
tibile este de neinvins. In acest 
sens, se poate spune că. victoria 
poporului Zimbabwe, înscriindu-se
(Continuare în pag. a Vl-a)

IERI A PLECAT

DE LA PLOIEȘTI

SPRE BACĂU

Un utilaj de mare 
complexitate 

tehnica
Ieri, Ia întreprinderea de uti

laj chimic din Ploiești a avut loc 
o operație grea si complicată — 
aceea de scoatere din hala de fa
bricație și așezarea cu două ma
carale de cite 150 tone fiecare, pe 
un trailer special amenajat, a ce
lui mai greu (128 tone) și de 
mare complexitate tehnică utilaj 
fabricat pînă acum în această 
uzină. Directorul tehnic al între
prinderii, inginerul Teodor Un- 
gureanu. ne-a furnizat cîteva 
amănunte : Un asemenea utilaj 
se fabrică pentru prima dată în 
tară, pentru industria chimică și 
de rafinării. El este necesar la 
reacțiile chimice pentru produ
cerea ureei și este destinat Com
binatului chimic din Bacău. Pen
tru ' realizarea lui a fost nevoie 
de tehnologii complicate, de in
stalații, dispozitive și aparatuță 
de măsură și control pe care 
le-am realizat aproape în între
gime prin autoutilare. Practic, 
toate compartimentele întreprin
derii au participat Ia realizarea 
acestui utilaj, al cărui transport 
extrem de dificil îl realizează 
oameni experimentați de la 
Transchim-București. Luni, uti
lajul este așteptat Ia Bacău.
(Constantin Căpraru).

PÎNĂ LA SFÎRȘITUL LUNII APRILIE, 
T0A TE SUPRAFEȚELE - ÎNSĂMINȚA TE !

Ieri s-au semănat 390 000 hectare. Dar se poate 
si trebuie mai mult!

9 ♦

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, s-a întîlnit vineri 
dimineața cu tovarășul Felipe Gon
zalez. secretar general al Partidului 
Socialist Muncitoresc Spaniol, care se 
află in vizită în tara noastră la in
vitația C.C. al P.C.R.

La întrevedere a participat tovară
șul Virgil Cazacu, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

A fost prezent Jose Federico de 
Carbajal. membru al Comisiei Execu
tive a P.S.M.S.

Exprimind mulțumiri pentru invi
tația de a vizita România, pentru 
onoarea și posibilitatea ce i se oferă 
de a avea un schimb de păreri cu 
conducătorul partidului nostru, oas
petele a adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cordial salut din par- 

-tea conducerii Partidului Socialist 
Muncitoresc Spaniol, cele mai calde 
felicitări cu prilejul realegerii sale în 
înalta funcție de președinte al Repu
blicii Socialiste România, împreună 
cu urări de noi și insemnate succese 
poporului român. Secretarul general 
al Partidului Socialist Muncitoresc 
Spaniol a dat o înaltă apreciere po
liticii externe a României, contribu
ției șefului statului român la efortu

rile pentru instaurarea în Europa și 
in lume a unui climat de pace, des
tindere. securitate si colaborare.

Mulțumind pentru urările transmi
se, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat, la rîndul său. un călduros 
salut conducerii Partidului Socialist 
Muncitoresc Spaniol și a apreciat că 
actuala vizită reprezintă un moment 
important in dezvoltarea relațiilor 
dintre cele două partide, dintre 
România și Spania.

în cadrul convorbirii s-a procedat 
Ia un larg schimb de păreri privind 
activitatea si preocupările celor două 
partide, precum și în legătură cu 
unele probleme actuale ale situației 
internaționale.

De ambele părți s-au evidențiat cu 
satisfacție bunele raporturi statorni
cite între Partidul Comunist Român 
și Partidul Socialist Muncitoresc Spa
niol, exprimîndu-se dorința de a, se 
acționa in continuare pentru dezvol
tarea colaborări între cele două par
tide. în interesul extinderii și ampli
ficării relațiilor româno-spaniole. în 
folosul ambelor popoare, al indepen
dentei, păcii, destinderii si cooperării 
în Europa si in lume.

Schimbul de vederi în probleme 
internaționale a pus în evidentă în
grijorarea celor două partide fată de 
deteriorarea situației din lume, care 

pune in pericol politica de destindere, 
pacea, indopendenta și securitatea 
popoarelor.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român și secretarul gene
ral al Partidului Socialist Muncito
resc Spaniol au reliefat că in aceste 
condiții se impune să se acționeze in 
vederea unirii eforturilor tuturor sta
telor și popoarelor, intensificării co
laborării dintre partidele comuniste, 
socialiste, social-democrate, demo- 
crat-creștine. dintre toate forțele pro
gresiste și democratice pentru a opri 
înrăutățirea climatului mondial, pen
tru reluarea politicii de destindere, 
bazată pe respectul în relațiile din
tre state al principiilor independenței 
și suveranității naționale, al egalității 
in drepturi și avantajului reciproc, 
neamestecului in treburile interne, 
nerecurgerii la forță și amenințarea 
cu forța, pe recunoașterea dreptului 
fiecărui popor la o dezvoltare liberă, 
de sine stătătoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Felipe Gonzalez au trecut în 
revistă unele aspecte ale situației din 
Europa. Pornind de la faptul că pe 
continentul nostru s-au acumulat o 
serie de probleme nerezolvate, că 
aici sint concentrate puternice forțe
(Continuare in pag. a V-a)

Asemeni tuturor localităților patriei, Brâila este un oraș fundamental înnoit, lata realitatea în numele câreia sîntem exigenți

„Am fost o sdptdmind constructor de cuse"(ui)
SE FACEAU CA FAC

pe un șantier, relatează situații care îndeamnă la măsuri

și accelerarea ritmului in construcția de locuințe

Așa da, constructor!
Oare aspectele negative, situațiile 

nefirești întîlnite pe șantier să nu-și 
fi găsit niciodată replica ? Oare ni
meni nu vede „buturuga" pusă-n 
drum ? Pe nici unul 'din muncitorii 
de pe șantier nu-i revoltă asemenea 
stări de lucruri ? Să nu credem așa 
ceva. Să nu rămînem cu o asemenea 
impresie. Ar fi o imagine cu totul 
și cu totul falsă. Constructorii de 
case brăileni sint și ei tot construc
tori, tot oameni crescuți, educați și 
căliți pe șantier. Cu fața brăzdată de 
vintul și gerul iernilor cind au mun
cit suflindu-și răsuflarea caldă in 
pumni. Dar au muncit. Cu pielea 
obrajilor și cu umerii arși de soarele 
dogoritor al atîtor și atîtor veri pe
trecute pe schele. Dar au muncit. 
Sint oameni minunați care au clădit

truda brațelor 
case. Și odată 
suflete o dra-

cu sudoarea frunții și 
lor puternice mii de 
cu ele și-au clădit în 
goste la fel de trainică pentru me
seria lor minunată, pentru casele pe 
care le înalță, pentru oameni.

Dacă vă spun toate acestea, e pen
tru că îmi stăruie și acum în minte 
o întimplare petrecută luni. Dădeam 
mortar la ciur. La turbosol. în față 
la AF 3. Era înspre prinz. Cind. la 
un moment dat, maistrul Robitu iese 
din bloc enervat peste măsură, roșu 
de furie.

Ce se întîmplase ? Maistrul Gheor- 
ghe Robitu, care este și secretarul 
organizației de bază Lot 3, se trezise, 
cu cîteva ore înainte de ședința de 
partid, că cei trei tineri uteciști 
ale căror cereri de intrare în partid

Șl CU CE TALENT!
• •

urmau să fie discutate în adunarea 
generală nu aveau recomandarea or
ganizației de tineret. Ce să facă ! 
Venise la secretara U.T.C.. Aurica 
Mladinov — zugrăvită in echipa lui 
Dumitru Boboc — să-i ceară reco
mandări. Cu alte cuvinte să se 
oprească din treabă, să organizeze 
vreo ședință, așa. una-două. Fata 
nici n-a vrut să audă. Nici prin gind 
nu-i trecea să plece de la lucru. 
Acesta era motivul enervării mais
trului Robitu.

— Ia uite, domnule, ce am ajuns ! ' 
Ditamai secretarul de partid, să mă 
rog de, nici nu mai știu cum o chea
mă pe mucoasa asta, să plece o ju
mătate de oră de la lucru. Alta, in 
locul ei. mi-ar fi spus și mulțumesc.

Nervos, nervos, dar diplomat. S-a 
dus și l-a luat cu binișorul pe tova
rășul Dumitru Boboc, șeful echipei 
de zidari din care făcea parte Aurica 
Mladinov, secretara organizației 
U.T.C. :

— Măi, nea Boboc. Știi bine că aș 
putea să-i dau eu singur dispoziție 
să vină cu mine. Dar nu vreau să-ți 
știrbesc matale autoritatea. Așa că 
spune-i să lase treaba și...

Nea Boboc nu s-a lăsat măgulit :
— Adică așa îmi sporește autori

tatea ? Dacă-i spun să-și lase lu
crul ?! Nu. tovarășe, eu unul nu-i 
spun așa ceva. Să stea aici, să-și ter
mine treaba, după aia să se ducă la 
liceu, să nu lipsească de la ore, iar 
la ședințe să participe atunci cind e 
planificat!

— Tovarășu’... Boboc ! — a întors 
din nou Robitu foaia. Dumneata îți 
dai seama cu cine stai de vorbă ?

Dumneata îți dai seama cui te opui ? 
Dumneata te opui...

Sare și Ivana
— Chiar așa, tovarășu’ Robitu. Eu 

unul stau și mă întreb cum a ajuns 
Boboc șef de echipă...

Nea Boboc nu și-a pierdut calmul. 
I-a răspuns mai întîi lui Robitu :

— N-oi ști eu așa de multe ca 
dumneata. Dar ce spune partidul 
știu bine. Să muncim, să ne facem 
datoria, asta spune.

După care a avut grijă de omul cu 
șapca roz :

— Iar tu. fii liniștit. N-am ajuns 
șef de echipă stînd cu șapca în mină 
pe la ușile birourilor de la șantier'. 
Am muncit și muncesc. Nu mi se În
cing miinile în buzunare. Nu mi-e 
rușine de muncă.

Robitu a plecat bodogănind.
„Nu mi-e rușine de muncă". Să nu 

fi fost un om modest și cumpătat 
cu laudele, nea Boboc ar fi trebuit 
să spună : „Sint mindru că muncesc". 
Pentru că așa și era. Țin minte că 
dimineața cind noi. ai Iui Ivana, abia 
Începeam să ne stringem, ai lu’ nea

Sportivii — constructori doar
pe statele de plată

Nu întîmplător spun toate acestea.
In ultima zi a documentării eram 

împreună cu tovarășul Ciuhlaru, șe
ful serviciului personal-învătămint- 
retribuire, pe șantier. îl întreb :

— Unde sint tovarășele și tovarășii 
din personalul tehnico-administrativ

Cu
de 
de

Boboc erau de, mult la lucru, 
șeful in frunte.

Nea Boboc lucrează la I.J.C.M.
24 de ani. Aproape o jumătate 
viață pe șantierele aceleiași intre- 

39 în 
cu el 
urmă 
să se

prinderi de construcții. Sint 
echipă. Cel mai vechi muncește 
de 15 ani. Cu două săptămîni în 
au venit două fete : sudorițe. O 
califice, o să învețe meserie si n-or să 
mai plece din echipă. Cum n-au ple
cat nici ceilalți. Ba nu. Au mai 
plecat : la școli. Ciștigau bine și pe 
șantier, că echipa și-a făcut întot
deauna planul. Dar le-a plăcut lor 
să învețe.

între timp se întărise gletul. Nea 
Boboc a pus mina pe cancioc și pe 
gletar și s-a apucat de treabă.

Ne-am luat pe urmă rămas bun și 
am plecat. L-am lăsat să-și. vadă 
netulburat de munca pe care o iu
bește atît de mult, cu 
care ii iubește atît de 
și cuvenea

Uneori insă, drumul
plici" date dezordinii sau arbitrariu- 
lui, indisciplinei sau neprincipialită- 
ții este eț, însuși întrerupt cu bru
talitate de nepăsarea cite unui func
ționar încremenit în tihna biroului 
său de „șef serviciu" — surd și- orb 
la problemele oamenilor, ale cite 

• unui subaltern la fel de mărginit, dar 
mai entuziast — temător să nu co
mită vreun delict de insubordonare 
în urma căruia în loc de Stilou s-ar 
putea trezi in mină cu o lopată.

oamenii pe 
tnult. Așa se

acestor „re-

detașați să lucreze astăzi pe șantier ? 
Tovarășul Ciuhlaru se uită la mine, 

eu la el... Amindoi ne uităm în
Florin CIOBĂ.NESCU

(Continuare in pag. a III-a>

TELEORMAN

Oamenii prețuiesc timpul și lucrează 
in două schimburi, fără răgaz

Am fost mai întii -în nordul jude
țului și. după ce ne-am convins că 
acolo nu se poate lucra decit pe pu
ținele locuri, mai nisipoase, ne-am 
îndreptat spre zona de sud. acea 
parte atit de mănoasă din marea 
Cimpie a Teleormanului care cunoaș
te in aceste zile o puternică concen
trare de forțe.

Străbatem o cale de multe zeci de 
kilometri, dar nu oprim decit in lun
ca Oltului, deși cimpul era străbătut 
in lung și lat de sute și sute de trac
toare care pregăteau terenul sau 
erbicidau și semănau. Pe una din 
solele cooperativei din Slobozia Min- 
dra ii intilnim pe primii 20 de me
canizatori. din cei 5 600 citi lucrează 
in schimbul de zi în actuala campa
nie de primăvară pe ogoarele jude
țului. Organizați in formații mari, 
complexe, ei au semănat in cursul zi
lei de joi 80 hectare cu sfeclă de za
hăr și 70 hectare cu floarea-soarelui, 
adică aproape dublu cit au realizat 
cu o Zi, înainte. Acest record a fost 
insă întrecut vitieri. cind au însămin- 
tat o suprafață de aproape 180 hec
tare. revenind în medie 17 hectare pe 
cite o semănătoare, adică cu 3—4 
hectare peste norma planificată.

Am pus totuși întrebarea : oare 
această „grabă" nu duce . cumva la 
abateri de la normele de calitate ? 
„Primii care nu admit asemenea a- 
bateri sint tocmai mecanizatorii, care 
știu acum foarte bine că retribuția 
lor depinde de cit se culege la tpam- (Continuare în pag. a III-a)

Vineri, 18 aprilie, la C.A.P. „Cetatea" din Turnu Măgurele s-a semănat 
aproape de două ori mai mult decit miercuri

nă și nu atit de numărul hectarelor' I 
pe care le seamănă in plus — ne 
spunea directorul S.M.A. Slobozia 
Mindra. tovarășul. Tânase Lupu, 
specialistul care organizează și 
răspunde de desfășurarea campa
niei agricole în această unitate. De
pășirea normei se realizează, in pri
mul rind, pe seanța prelungirii 
timpului de lucru, care Ia semănat și 
erbicidat durează acum pînă la 16 
ore pe zi. Viteza de lucru a crescut 
însă mult și ca urmare a înlăturării 
operative a eventualelor defecțiuni 
de la mașini, dar și prin suprave
gherea funcționării semănătorilor de 
cite un cooperator, care răspunde și 
de alimentarea acesteia cu sămință. 
Facem totul ca semănătorile să fie 
folosite la capacitate maximă".

Aici. în cooperativele agricole din 
consiliul agroindustrial Slobozia 
Mindra. ca și in multe alte unități 
agricole prin care am trecut, stațio
nările se rezumă doar la acele puține 
minute necesare alimentării semănă
torilor.' Astfel s-a reușit ca. in cursul 
zilei de vineri. în 10 consilii agroin- 1 
dustriale din cele 14 situate in sudul 
județului să se realizeze, pentru 
prima dată în ■ această primăvară, vi- ’ 
teza planificată la semănat. Cele mai ' 
mari suprafețe — intre 600 și 800 
hectare — au fost' insămințate in

Iosif POP
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Lumea cea mică în carese clădește
marele univers moral:

Acasă la familia Mitrea - in atmosfera caldă, luminată de îndemnul : „să fii de folos celorlalți I

Neîndoielnic, puține au fost, de-a lungul veacurilor, alcătui
rile și fenomenele vieții colective care să fi solicitat atit de 
intens ca familia spiritul de observație și înțelepciunea celor mai 
pătrunzătoare spirite ale umanității. Și la fel de neîndoielnic e 
faptul că în puține locuri ale lumii, ca în țara noastră, între
bările pe care le ridică rolul social-educativ al acestei celule 
de bază a societății au primit, în timp, atîtea răspunsuri de o 
tulburătoare adîncime. De la Miron Costin, care sublinia că 
„feciorii cei buni adaugă și cresc numele părinților lor și-l 
fac fără de moarte, iar feciorii cei răi ocărăsc și sting numele 
părinților buni", pînă la Nicolae lorga, care evidenția că 
„faptele bun# ale tale vor fi pornirile bune ale fiilor tăi", s-a 
conturat, prin vremi, o autentică, solidă moralitate a familiei 
și, mai ales, a acelei coloane vertebrale ce o definește: rapor
turile dintre părinți și copii.

Solul în care familia își înfige astăzi rădăcinile — orînduirea 
socialistă, cu grija ei statornică, omniprezentă pentru modela
rea unor generații vrednice de prezentul și viitorul tot mai în
floritor al patriei — se dovedește deosebit de fertil pentru ca 
acest „arbore al vieții" să crească tot mai impunător și viguros.

Niciodată ca astăzi familia nu s-a bucurat de o atenție atit 
de multilaterală și profundă, mergînd de la condițiile materiale 
— sînt cunoscute marile sume cheltuite anual de statul nostru 
pentru alocațiile destinate familiilor cu muiți copii, pentru creșe 
și grădinițe, pentru întreținerea și dezvoltarea unei vaste rețele 
de învățămînt gratuit etc. — pînă la cele legale, juridice, con
cretizate in Codul familiei.

„Partidul nostru — arăta cu deosebită pregnanță tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU - poartă răspunderea pentru viitorul 
poporului și de aceea acordă o mare atenție cultivării unei 
atitudini pline de grijă și răspundere socială față de familie, 
față de tinerele generații. Familia, are un rol de mare însemnă
tate în dezvoltarea societății, a națiunii noastre socialiste și 
de aceea este necesar să se manifeste cea mai înaltă răspun
dere față de întemeierea și consolidarea ei”.

Cum se manifestă în mod concret rolul social-educativ 1 al 
familiei în societatea socialistă românească a anilor '80? — iată 
întrebarea la care ne-am străduit să aflăm răspuns pe parcursul 
prezentei anchete.

NUCLEU PRIMORDIAL

® de edificare a omului nou

♦ de modelare a atitudinii. 
înaintate față de muncă 

si viată
• de formare a unor temei

nice convingeri științifice

Tradițiile unei morale 
milenare și întruchipările lor 

contemporane
La întreprinderea de pompe 

„Aversa" oricine iți va vorbi 
despre „cei cinci Constantinești" 
ca despre un simbol al marilor 
dinastii muncitorești, specifice 
colectivelor cu vechi și sănătoa
se tradiții. Patru dintre ei — 
Ștefan. Tudor, Ion și Marin — 
lucrează ca lăcătuși-montori în 
aceeași secție, a Il-a, iar al cin
cilea, Grigore, „prîslea", e mo
deller în lemn la turnătorie, 
încă un frate. Florin, e ajutor 
de maistru la „Conect", iar două 
surori — la fel ca și soția lui 
Ștefan — muncesc la fabrica 
„Adesgo". Toți cei cinci de la 
„Aversa" sînt comuniști, iar 
omul care i-a adus de pe cind 
erau adolescenți în uzină, i-a 
învățat meserie și, mai ales, i-a 
deprins cu sentimentul înaltelor 
îndatoriri și responsabilități față 
de obște este însuși tatăl lor, 
Cristea Constantinescu, membru 
de partid din 1945, aflat de ciți- 
va ani la pensie, dar nu o dată 
oaspete al întreprinderii (mai 
poate fi numit un asemenea ve
teran „oaspete" acolo unde a 
trudit aproape patru decenii și 
jumătate ?) spre „a-și cerceta 
copiii". Și cind vorbește de 
„copii" se gîndește nu numai la 
fiii săi, ci și la zecile și zecile 
de alți muncitori de nădejde ce 
au învățat de la el „meseria de 
om" și meserie pur si simplu.

— Poate cel mai de seamă 
lucru pe care s-au străduit să 
ni-1 'insufle de mici tatăl nostru, < 
la fel ca și mama noastră. Ana, 
distinsă cu titlul de „Mamă Eroi
nă" — ne spunea cel mai mare 
dintre ei. Ștefan, un fel de 
„purtător de cuvînt" al celorlalți 
— a fost cultul muncii, ea unica 
valoare umană care iți poate 
aduce o mulțumire reală și du
rabilă. Sigur, n-a fost ușor, une
ori a trebuit să afișeze față de 
noi o asprime pe care, copii 
fiind, o socoteam cam prea... 
dură. Dar ceea ce ne-a convins 
și ne-a impresionat Întotdeauna 
a fost exemplul lui personal, 
căci aceeași severitate o avea si 
fată de el însuși, față de munca 
lui. Iar faptul că față de noi, 
fiii săi. manifesta totdeauna o 
exigență mai mare decit fată de 
ceilalți, la început, de ce să n-o 
spunem, ne cam contraria, ba 
chiar eram gata să i-o luăm in 
nume de rău. dar încetul cu în
cetul ne-am lămurit că numai in 
acest fel. cerindu-ne nouă mai 
mult decît altora, putea să-și 
păstreze autoritatea și să-i educe 
și pe ceilalți în spiritul autoexi- 
genței muncitorești.

— Odată — își amintește as
tăzi cu umor Ion — am plecat 
din uzină, căci mă supărasem 
pe nu știu cine ca văcarul pe 
sat. A umblat bătrinul după 

mine cîteva zile, apoi m-a adus 
în fata „tribunalului familiei" și, 
cind toți mi-au arătat pe ce 
drumuri greșite era să alunec, 
m-am dat pe brazdă.- N-aveam 
Încotro...

Fiind ei înșiși astăzi, cei mai 
multi, tați cu copii de diferite 
vîrste, „cei cinci Constantinești" 
se străduiesc să le insufle ur
mașilor aceleași sacre norme de 
conduită, căci modelul acesta de 
pedagogie simplă, spontană, 
muncitorească, a cărui cheie de 
boltă este munca responsabilă șî 
bine făcută, l-au preluat cu toții, 
ca pe ceva în firea lucrurilor, 
de la tatăl lor.

E interesant și semnificativ 
faptul că despre virtuțile unor 
asemenea tradiții familiale •— 
admirabil liant al solidarității 
generațiilor — ne-a vorbit, cu 
înțelepciunea sa de octogenar 
trecut prin „ale vieții valuri", 
un om cunoscut azi de la un 
capăt la altul al țării, renumi
tul cronicar de la Arbore, țăra
nul sucevean Toader Hrib :

„La cei 83 de ani ai mei am 
trăit și am văzut multe. O parte 
din cele mai de seamă eveni
mente și sentimente le-am con
semnat în Cronica de la Arbore, 
pe care o țin de la 1915 încoace. 
Am scris mult și despre grija 
și căldura cu care sint clădite 
în sufletul copiilor de către fa
milia românească sentimente de

Un abecedar care se învață 
înaintea abecedarului

Florica Mitrea e de aproape 
15 ani confecționeră în secția 
croit tricotaje a întreprinderii 
„Tinăra gardă". Și aproape tot 
de atit timp numele ei e mereu 
prezent in rîndurile fruntașilor. 
E membră de partid și desfă
șoară o intensă activitate ob
ștească, în calitate de organiza
tor de grupă sindicală.

Unii ar putea crede că toate 
acestea Is-ar datora, cumva, 
faptului că Florica Mitrea nu 
are griji și probleme familiale. 
Dar nu e deloc așa. Judecați și 
dumneavoastră : e ușor să fii 
mamă a patru copii — trei fete 
și un băiat — toți de vîrstă șco
lară, de- la clasa a IV-a la a 
VIII-a ? Sigur, soțul ei. Traian 
Mitrea, instalator fochist, o aju
tă cu tragere de inimă. Dar 
mama e, precum se știe, pivotul 
vieții de familie, pilonul de te
melie al educației copiilor. Iar 
cei patru vlăstari ai familiei 

respect pentru marii noștri îna
intași, dragostea pentru pămin- 
tul sfînt al patriei noastre mi
lenare. îmi aduc aminte cum 
tata, țăran arborean, ținea ca în 
familia noastră să se vadă că 
sintem români chiar în cele mai 
grele momente de restriște, cind 
ne aflam sub stâpînirea austria
că. Noi. copiii, purtam in per
manentă costumul național ro
mânesc, iar de sărbători briie cu 
tricolorul nostru scump. Era și 
acesta >un fel de a ne apăra 
ființa.

La noi in sat. ca pretutindeni 
în tara asta, copiii fiind comoa
ra familiei, familia este, si pri
ma școală pentru ei. Aducind 
din îndepărtata istorie, din buni- 
străbuni, asemenea valori spiri
tuale cum ar fi cinstea, onoarea, 
dragostea de muncă, demnitatea, 
părinții sînt primii care trans
mit copiilor frumoasele tradiții 
roțnânești, contribuind la înno
bilarea lor spirituală. Odată, o 
nepoțică mă intreba ce ar tre
bui să facă ea ca să se scrie 
și despre dînsa în ziar. I-am 
răspitns că trebuie să facă ceva : 
dacă va face ceva rău. se va 
scrie de rău, iar dacă va face 
ceva bun nu numai pentru ea, 
ci și pentru ceilalți, ceva util și 
durabil, atunci se va scrie bine 
și frumos.

Aș mai dori — a spus în în
cheiere interlocutorul nostru — 
să fac următoarea remarcă : 
dacă familia, și în principal 
mama și tata, au fost dintotdeau- 
na la noi o verigă principală de 
creștere a omului nou, astăzi 
marea familie socialistă a țării, 
avîndu-1 în frunte pe președin
tele Nicolae Ceaușescu. promo- 
vind inaltc virtuți morale și spi
rituale. se constituie ca un tot 
unit și armonios, capabil de tot 
mai mari izbinzi".

Mitrea — Elena-Oxana. loan, 
Marilena și Corina — sînt cu- 
noscuți atit în școala unde înva
ță, cit și în blocul unde locuiesc 
ca niște copii harnici, sîrguin- 
cioși. cuviincioși, săritori la ne
voie.

— După părerea mea — ne 
spune tovarășa Maria Nieuiescu, 
secretară adjunctă a comitetu
lui de partid al întreprinderii 
„Tinăra gardă", care o cunoaș
te bine pe Florica Mitrea și. îi 
știe familia — „secretul pedago
gic" al acestei familii unite, în 
care se plămădesc trăsături atit 
de prețioase ale omului inaintat 
cum sint cinstea, rivna. întraju
torarea, modestia, s-ar putea 
condensa în acel abecedar care 
se învață.înaintea abecedarului : 
a fi de folos celorlalți. Mi s-a 
povestit, bunăoară, că nu o dată 
copiii Mitrea, în afara felurite
lor activități ‘ obștești la care 
iau parte in cadrul școlii, au 

propria lor „activitate obșteas
că" in cadrul micii colectivități 
pe care o reprezintă blocul, și 
anume îi ajută pe bătrini și 
bolnavi la efectuarea cumpără
turilor.

— La noi în casă — ni se des- 
tăinuie Florica Mitrea — totul 
e „problema întregii familii", 
inclusiv buna gospodărire a bu
getului nostru de oameni mun
citori. Copiii cunosc exact retri
buția mea și a soțului meu și 
știu deci, cum s-ar zice, „cit ne 
permite plapuma" să ne întin
dem. Să vă dau un singur exem
plu : de cînd problema econo
miei de energie a devenit și în 
țara noastră, ca în întreaga 
lume, atît de acută, ei sînt pri
mii care urmăresc ca nici un 
bec să nu ardă degeaba, nici un 
aparat casnic să nu funcționeze 
mai mult decît e nevoie. Și 
aș mai adăuga ceva: la noi 
se discută tot ce e nou in știin
ță și politică — de multe ori ei 
sînt cei ce ne informează, căci 
urmăresc cu pasiune emisiunile 
de radio și televiziune — și în 
felul acesta izbutim să le for
măm o concepție științifică, de 
oameni ai timpului nostru, cu 
privire la toate fenomenele na
turii și ale societății.

Asemenea familii se găsesc, la 
ora actuală, cu sutele de mii în 
toate colturile țării. Iar mama 
se vădește a fi, în toate împre
jurările. factorul educativ deter
minant, punctul de iradiere a 
luminii și căldurii umane în 
microcosmosul familial.

Iată ce ne-a destăinuit în 
această privință învățătoarea 
pensionară Floarea Sălăjan din 
comuna Viile, județul Satu 
Mare :

— Am crescut cinci copii, dar, 
de fapt, de-a lungul unei vieți 
de dascăl, aș putea spune că 
am crescut și educat sute și mii 
de copii, azi oameni maturi, care 
îmi fac cinste prin destoinicia 
lor. Aș vrea să subliniez un 
lucru : în familie am aplicat în
totdeauna cerințele pe care le 
aveam în școală, mai ales pre
țuirea și respectul pentru înal
tele valori morale ale societății 
noastre, pentru știință și cu
noaștere. Acest lucru l-am rea
lizat nu doar prin vorbe și 
sfaturi, ci în primul și în primul 
rind prin muncă. De mici, co
piii mei au avut fiecare un 
anume rol, o anume responsabi
litate în gospodărie, fiind puși 
in situația să se descurce de la 
virsta cea mai fragedă in tre
burile casei. Astăzi, doi dintre 
băieții mei sint ingineri — 
Gheorghe constructor, Coriolan 
mecanic — Dorin este student 
în anul I la Facultatea de me
canică agricolă, Ioan este mun
citor textilist, iar fiica. Ma
riana, a devenit profesoară de 
limba franceză. Ei vin adesea și 
ne vizitează acasă. Și care cre
deți că e primul lucru pe care-1 
fac ? Se duc spre locul, de ei 
știut, de unde își iau hainele de 
lucru pentru gospodărie și se 
pun pe trebăluit — în casă, în 
curte, în grădină etc. Ei nu pot 
concepe viața și sensul vieții în 
afara muncii și a omeniei.

— Pornind de la experiența 
dumneavoastră de mamă și de 
educatoare a atitor generații, ce 
ne puteți spune despre forma
rea de la oea mai fragedă virstă 
a unei concepții științifice des
pre lume și viață, a unei gin- 
diri eliberate de negurile misti
cismului, despre combaterea 
înriuririlor nocive pe acest 
tărîm ?

— Nu vă ascund că, în cali
tate de dascăl, m-am aflat 
uneori in situația de a duce o 
adevărată bătălie, nu exagerez, 
pentru suflftul și mintea, pen
tru conștiința unor copii cărora 
părinți sau bunici 'sau alte rude 
și apropiați ai familiei încercau 
să le sădească idei și mentalități 
opuse viziunii științifice pe 
care se străduiește s-o înrădă
cineze școala. Spuneți și dum
neavoastră : ce poate înțelege un 
copil, un adolescent din faptul 
că, in timp ce școala îi predă 
cunoștințe exacte despre for
marea îndelungată, pe parcursul 
miliardelor de ani, a galaxiilor, 
a sistemului nostru solar, a Ter- 
rei, acasă cineva, cu „autorita
tea" ascendenței familiale sau 
a vîrstei, îi „interzice" să-și 
însușească asemenea cunoștințe 
— sau, și mai rău, îl îndeamnă- 
să le învețe papagalicește, doar 
pentru notă — și caută să-l 
facă a crede că lumea, în în
treaga ei complexitate, a fost 
creată în... numai șase zile ? E 
numai un exemplu, aș putea 
aminti și altele. Din păcate, 
mai există incă părinți care 
nu-și dau seama că o asemenea 
contracarare iresponsabilă a 
instrucțiunii științifice pe care 
o dă școala se poate solda cu 
mutilarea sufletească a copi
lului, iar uneori chiar cu bara
rea accesului său, din cauza 
slabei pregătiri, către trepte

Puncte de convergență 
și puncte de divergență 

pe un drum comun
Deși în „obiectivul" prezentei 

anchete se află familia, cu mul
tiplele, feluritele și complexele 
trăsături și probleme ce-i defi
nesc prezența în contextul vieții 
noastre sociale, pe parcursul 
convorbirilor și investigațiilor 
ni s-au relevat, în chip firesc, și 
profundele implicații pe care le 
are celălalt factor educativ ma
jor al societății noastre, școala, 
in însăși realizarea cit mai de
plină și mai eficientă de către 
familie a rosturilor ei forma- 
tiv-modelatoare.

In rindurile de mai jos con
semnăm — firește, rezumativ — 
opiniile formulate de clțiva pe
dagogi cu recunoscută expe
riență de la Școala generală nr. 
15 din Capitală despre puntea 
de legătură ce se statornicește 
între familie și școală, despre 
elementele de fundație ce o con
solidează și „eroziunile" ori 
„vîltorile" subterane ce, uneori, 
îi slăbesc trăinicia.

„Trebuie s-o spunem răspi
cat și fără nici o ezitare : nici
odată ca în ultimii ani — dato
rită, în primul rînd și înainte 
de orice, împrejurărilor deo
sebit de prielnice făurite și pe 
acest tărim de orinduirea noas
tră — legăturile dintre școală și 
familie n-au fost mai puternice 
și mai rodnice în consecințe 
pentru educarea tinerei gene
rații. Am putea afirma, fără 
teamă de a greși, că așa cum 
s-a realizat integrarea învăță- 
mintului cu producția și cerce
tarea, ca un factor determinant 
al progresului social, s-a înfăp
tuit și integrarea școlii cu fami
lia și a familiei cu școala, ca 
un proces definitoriu al formării 
omului nou. împreună cu fami
lia, cu U.T.C., cu organizația de 
pionieri, școala tinde a mode
la din copiii de azi cetățenii de 
mîine, stăpini pe un bogat 
bagaj de cunoștințe, conștienți 
de capacitățile și forțele lor, 
apți să le convertească în fap
te utile pentru ei și pentru 
societate. Teoretic așa stau lu
crurile — și nu numai teoretic, 
desigur — dar de ce să n-o re
cunoaștem. se mai ivesc și dis
torsiuni... Și atunci răsar fisu
rile. Fisuri ce apar mai ales pe 
„traseul" dintre răsfăț și indi
ferență, „traseu" ce duce la de- 
busolare și derivă. Răsfățul sau 
indiferența — uneori și unul, și 
cealaltă — duc nu numai la 
acele „cazuri-limită", ce cad 
adesea sub incidența legii, dar 
și la dereglări ale concordanței 
între ce se învață la școală și ce 
le spun unii părinți sau bunici 
copiilor despre anumite feno
mene. ale naturii sau societății" 
(Mina Stana, directoarea școlii).

„Eu m-aș opri tocmai la aces
te discordanțe, cu efecte adesea 
greu de prevăzut asupra psi
hicului copilului. Mi s-a întim- 
plat, bunăoară, să întîlnesc ca
zuri cînd copii, sub ochii ade
sea nepăsători ai unor părinți 
cu o bună pregătire intelec
tuală, ba. chiar lucrînd în anu
mite domenii ale științei, afi
șau cu ostentație — să nu 
uităm că ostentația, mai ales la 
adolescenți, e sinonimă cu spi
ritul de frondă, cu voința de a 
etala cu orice preț o persona

superioare ale invățămintului și 
deci către deplina sa realizare 
profesională Și civică. Poate că 
tocmai în această direcție ar 
trebui să se îndrepte în mai 
mare măsură munca de lămu
rire a unor părinți în privința 
colaborării cu școala pe tărimul 
edificării unor ferme convin
geri științifice.

Un rol esențial îndeplinește, 
în închegarea unui „climat fa
milial bun conducător de vir
tuți civice", exemplul, modelul 
părinților. Conf. dr. Miron lo- 
nescu, de la Facultatea de isto- 
rie-filozofie a Universității „Ba- 
beș-Bolyai“ din Cluj-Napoca, 
ne-a spus în această privință : 
„Exemplul moral acționează de 
la naștere, în tot cursul copilă
riei, pînă la tinerețe și virsta 
adultă, fiind conjugat cu acțiu
nea școlii și a altor factori edu
cativi. El are un rol important 
în educația moral-politică — 
chiar central intr-o anumită 
etapă a dezvoltării ontogenetice 
— prin aceea că acționează di
rect, convingător și cu mațe 
putere de sugestie. Exempliil 
oferă copilului posibilitatea de 
a intui faptele celor din jur, 
astfel încit acționează mai 
profund asupra conștiinței lor 
decît oricare imperativ verbal. 
O mare răspundere au părinții 
nu numai pentru ceea ce spun, 
ci îndeosebi pentru ceea ce fac, 
pentru întreaga lor atitudine mo
rală. Nimic nu poate avea ur
mări mai dezastruoase în educa
ția copilului decît contradicția 
dintre ceea ce spun și ceea 
ce fac părinții. O atmosferă 
familială autentică este con
diționată de autoritatea și pres
tigiul celor luați drept exem
plu, de unitatea dintre con
știința și conduita lor morală"^

litate distinctă, ieșită din comun 
— semne ori simboluri religi
oase, cărora, firește, nu le atri
buiau, decit în cazuri rare, altă 
semnificație decit aceea de po
doabă mai „originală", dar 
care deteriorau, pe undeva, 
conștiința acelei unități indiso
lubile dintre orizontul lăuntric 
și înfățișarea exterioară ce ar 
trebui să definească, în fond, 
orice personalitate autentică" 
(Nicolae Alexandrescu, profe- 
sor-psiholog). .

„Firește, există tot felul de 
atitudini cu care se confruntă 
un dascăl în exercitarea profe
siei sale. Mă refer, desigur, la 
atitudini ale părinților. Cea mai 
nocivă mi se pare aceea con
densată în formula menită să 
justifice totul : „n-am timp". 
Știm, oamenii sint adesea 
foarte ocupați, dar, după cite 
am putut constata, în cazurile 
„copiilor-problemă", nu e vorba 
de o lipsă de timp reală, ci mai 
mult de un alibi al nepăsării. 
Iată, în clasa unde sînt diri
gintă am un băiat, altminteri nu 
lipsit de calități, dar lăsat efec
tiv, în special de tată, în grija 
străzii, ceea ce l-a dus, pînă 
la urmă, sub influența dăună
toare a unui grup de bișnițari, 
în acest caz, manifestările exte
rioare ale băiatului mi-au con
firmat o idee mai veche — și 
anume că, acolo unde fa
milia nu colaborează cu școala 
în educarea propriului vlăs
tar, infiltrarea anumitor con
cepții și mentalități necon
forme cu cunoștințele științifice 
deprinse pe băncile școlii se 
conjugă și cu îndemnul la fapte 
contrare normelor bunei convie
țuiri sau, pur și simplu, contra
re legii" (Eugenia Voiculescu, 
profesoară de limba română).

Există unele cazuri extreme 
care, tocmai prin caracterul lor 
de excepție, reclamă o atenție 
specială. Iată, de pildă. în de
cursul ultimelor 4—5 luni, un 
fost elev al grupului școlar auto 
din Brașov, E. B„ a săvirșit șase 
furturi, printre care și o spar
gere la magazinul universal din 
Zărnești. de unde a sustras 
obiecte în valoare de circa 
10 000 lei. De ce oare un adoles
cent. despre care toți vecinii din 
Zărnești afirmau pînă nu de 
mult că era foarte omenos, res
pectuos și că nu trecea pe lingă 
un om mai în vîrstă fără să-i 
dea binețe și care, ani la rînd, 
elev fiind, participa, in vacante, 
la muncă, alături de părinți, a 
devenit dintr-o dată un delinc
vent ?

Am încercat să aflăm ce opi
nie are tatăl elevului. Gh. B.. 
dar acesta a refuzat, pur și 
simplu, să iasă din circiumă 
pentru a veni să stea de vorbă 
cu „un tovarăș de la județ", 
cum l-au informat soția și ne
poțica în trei rînduri. La rîndul 
ei. soția părea speriată și dez
orientată, refuzînd să discute cu 
noi. în lipsa soțului, problema 
fiului deoarece, spunea ea, „so
țul... m-ar nenoroci dacă aș face 
acest lucru". Am apelat atunci 
la cîtiva dintre vecinii si cunos- 
cuții familiei B. în rezumat, pă
rerea lor s-ar putea exprima 
astfel: „Nici nu-i de mirare că

Sub semnul morilor tradiții muncitorești : „cei cinci Constan
tinești" de la „Aversa", împreună cu tatăl lor, veteranul

s-a intîmplat cu acest copil ceea 
ce ș-a întîmplat, dacă se tine 
seama de climatul viciat care 
există .în. această familie. Tatăl, 
care se străduiește cel mai ade
sea să apară in ochii obștii ca 
un om cumsecade, onorabil, este 
de fapt un bețiv notoriu, care, 
ce-i drept, nu este cules din 
șanțuri, dar care, atunci cînd o 
ia pe calea asta. își bea si min
țile. maltratîndu-si familia, pe 
care o alungă din casă în plină 
noapte".

L-am solicitat pe procurorul 
Tănase Joița, de la procuratura 
locală Brașov, să-si exprime 
punctul de vedere : „Trebuie 
să luăm aminte la faptul 
că asemenea adolescenți nu 
au devenit delincventi peste 
noapte, ci treptat, că au început 
cu neprezentarea la orele de

Codul etic al familiei- 
parte integrantă a Codului etic 

al societății
Există, precum se știe, un 

Cod al familiei care legiferează 
toate aspectele și problemele 
privind structura familiei în so
cietate și obligațiile legale ce 
decurg, firesc, din ea. Dar 
există, în afară de acesta, și 
un cod etic al familiei, o înjghe
bare milenară de prescripții ne
scrise. cărora vremea noastră, 
cu luminoasele ei deschideri și 
perspective, le-a conferit un nou 
și revigorant conținut. Am soli
citat, în această privință, punc
tul de vedere al unui specialist 
în științele sociale, tovarășul 
Tudor Cătineanu, lector la Fa
cultatea de istorie-filozofie a 
Universității „Babeș-Bolyai" din 
Cluj-Napoca, care se înscriu în 
concluziile anchetei noastre :

„Familia este prima scoală de 
educație. Nu o școală institutio- 
nalizată. dar totuși o școală, cu 
atît mai importantă cu cit este 
prima. Ca intr-o operă de artă, 
prima schița, prima modelare 
sînt decisive. Societatea este un 
mare artist. Dar și un artist ge
nial desăvîrseste cu greu o 
operă plecind de la o schiță 
amorfă. Răspunderea părinți
lor de a fi primii dascăli este 
imensă, chiar dacă nu toti pă
rinții sînt conștienți de acest 
fapt, iar unii nu-și asumă pe 
deplin această răspundere.

Familia este, în mai multe 
sensuri, un filtru valoric. Ea fil

clasă, cu lipsuri nejustificate de 
acasă, cu legarea unor prietenii 
dubioase, necontrolate. Dar nici 
părinții, nici școala nu le-au în
tins la timp o mină de ajutor. 
Și mai e ceva : de ce oare unele 
foruri obștești din Zărnești. 
care au remarcat aceste stări de 
lucruri alarmante pentru viito
rul copilului, au rămas indife
rente ? E necesar să fie lim
pede oricui că toți copiii sînt ai 
noștri, ai tuturor, și că nimănui 
nu-i poate fi indiferent destinul 
vreunui copil, fie că e al lui sau 
al altuia 1“

Sînt cuvinte pătrunse da 
realism și înțelepciune, care ex
primă, am spune, o preocupare 
dominantă a tuturor celor cu 
care am stat de vorbă, ca un re
flex al preocupării întregii noas
tre societăți.

trează valorile morale ale socie
tății în personalitatea si com
portamentul părinților, care sint 
primele modele pentim copii. 
Căci părinții nu sînt numai pă
rinți, ci sînt. și oameni și cetă
țeni care aduc în viata de fa
milie valorile sociale traduse 
intr-un anumit limbaj. A pro
mova în familie alte valori de
cit cele dezirabile social — deci 
pseudovalori sau antivalori — 
înseamnă a predestina copiii la 
o integrare defectuoasă în rea
litățile vieții noastre economice, 
sociale, culturale.

Climatul moral al familiei 
trebuie să fie și el un climat 
democratic, la fel ca întreaga 
noastră viață socială. Căci ega
litatea. respectul, afecțiunea și 
încrederea reciprocă, despre 
care vorbește Codul etic, nil se 
referă doar la relațiile dintre 
părinți, ci și la relațiile dintre 
părinți și copii. Dominanta de
cisivă a familiilor ce trăiesc în- 
tr-un climat democratic este 
singura în măsură să asigure 
prima modelare a copilului ca 
personalitate, deci ca ființă au- 
tointegrată. capabilă de iniția
tivă și răspundere proprie. De 
felul în care-i modelăm azi pe 
urmașii noștri în universul fa
miliei depinde în hotărîtoare 
măsură felul în care ei vor mo
dela marele univers social de 
mîine — societatea comunistă".

Victor BÎRLĂDEANU
Cu sprijinul corespondenților „Scinteii*
Al. MUREȘAN, Octav GRUMEZA, 
Nicolae MOCANU, Gh. PARAS CAN

Foto : S. Cristian
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PÎNĂ LA SFiRȘITUL LUNII APRILIE,
TOATE SUPRAFEȚELE - ÎNSĂMÎNTATE!

Pentru aplicarea Decretului privind recuperarea 
si valorificarea resurselor materiale refolosibile 

Descoperiri, prindeți și stîrpiți 
„ROZĂTORUL"!

TIMIȘ

Viteze sporite și citeva inițiative 
ce merită a fi extinse

Suprafața totală insămîntată în ju
dețul Timiș pină in seara zilei de 
18 aprilie a ajuns la peste 152 550 
hectare — 53 la sută din prevederi. 
Viteza de lucru a crescut, ajungînd 
vineri la 14 276 hectare. Un prim 
succes : s-a Încheiat semănatul florii- 
soarelui pe toate cele 32 500 hectare, 
iar suprafața însămințată cu porumb 
a ajuns ieri la 63 316 hectare. La Con
siliul unic agroindustrial Cărpiniș. 
vitezele zilnice planificate la semă
nat au fost simțitor depășite. Au fost 
msămînțate pină acum 6 000 ha, din 
cele 10 735 ha planificate. Printre fac
torii care au contribuit la folosirea 
mai bună a tractoarelor și mașinilor 
agricole, implicit a timpului de lucru 
am notat :
• Mecanicii din secția de mecani

zare Iecea Mare au adaptat la un 
tractor L-400 o pompă centrifugă de 
la o mașină de stropit, cu ajutorul 
căreia alimentarea cu carburanți se 
face în numai două minute, fată de 
o jumătate de oră cit dura înainte. 
Această metodă este în curs de gene
ralizare in toate secțiile de meca
nizare.
• întrajutorarea intre unități cu 

mijloace mecanice. Bunăoară, la 
C.A.P. Cărpiniș. deși se lucrează în 
schimburi prelungite, nu se asigura 

In județul Timiș insâmințările de primăvară se desfășoară intens. In fotografie 
— semănatul porumbului pe ogoarele din Voiteni

Foto: E. Robitsek

un avans la pregătirea patului ger
minativ. Din această cauză, o semă
nătoare SPC-8 stătea in cursul dimi
neții nefolosită.

• în majoritatea fermelor se lu
crează pînâ seara tîrziu la semănat, 
în acest mod. mecanizatorii Iordan 
Stănușilă și Năstase Zbenghea de la 
C.A.P. Iecea Mică au semănat ieri 
cite 18 ha cu porumb, în condiții ire
proșabile de calitate.

Se semnalează și unele situații ne
dorite. Deplasarea spre și de la cimp 
a mecanizatorilor și țăranilor coope
ratori se face cu remorcile. Numai că 
joi la C.A.P. Cărpiniș tractorul cu 
remorca respectivă a sosit abia la 
ora 7. oamenii pierzînd astfel timp 
bun de lucru. în ferma condusă de 
ing. Nicolae Florescu. de la I.A.S. 
Jimbolia. din patru semănători lucrau 
numai două. Unui tractor, abia repa
rat la centrul Variaș. i s-a defectat 
pompa de ulei, iar altuia — o con
ductă.

Sînt citeva notații care redau ex
periența bună a mecanizatorilor și 
cooperatorilor din acest consiliu, dar 
și unele neajunsuri ce trebuie hotărit 
înlăturate.

Cezar IOANA
\ corespondentul „Scînteii*

Pe una din solele C.A.P. Slobozia Mindra se erbicidează și se discuie, iar 
semănătorile intră in brazdă npmai după ce solul se mai mărunțește o dată 

cu combinatoarele

TELEORMAN

Oamenii prețuiesc timpul și lucrează 
in două schimburi, fără răgaz

(Urmare din pag. I)
unitățile agricole din zona Fîntînele, 
Brinceni,' Furculești, Slobozia Min
dra, Lunca și Turnu Măgurele. Fapt 
este că vineri, 18 aprilie, pe ansam
blul județului Teleorman au fost se
mănate circa 15 000 hectare, aproape 
dublu decit cu trei, zile in urmă. Ex
plicația trebuie pusă nu numai pe 
seama extinderii ariei de semănat, 
ci mai ales pe creșterea randamen
tului de lucru al mașinilor. Concret, 
in cea mai mare parte a cimpiei din 
sudul județului s-au realizat 14—15 
hectare pe semănătoare.

Pină vineri seara. în județ s-au în- 
sămințat aproape 80 000 de hectare. 
Dar problema cea mai importantă o 
constituie acum așigurarea frontului 
de lucru pentru semănat. în acest 
sens, comandamentul județean pen
tru coordonarea lucrărilor agricole a 
luat măsuri pentru organizarea 
schimbului doi. care într-o sin
gură noapte poate discui pină 
la 10 000 hectare. Nu s-a atins încă 
această cifră, dar după felul în care 
am văzut că se lucrează la Lunca, 
Segarcea Vale. Traianu. Turnu Mă
gurele. Nanov, Bogdana, Buzescu, 
Dracea și Furculești am plecat cu 

convingerea că această acțiune este 
bine organizată și se poate conta pe 
contribuția schimburilor de noapte la 
sporirea substanțială a vitezelbr de 
lucru la pregătirea terenului. La Tra
ianu, bunăoară, formațiile de noapte, 
conduse de președintele cooperativei, 
tovarășul Ion Marin, au discuit circa 
120 hectare, adică atît cit se poate er- 
bicida cu cele două instalații care 
condiționează realizarea vitezei la se
mănat. Erbicidarea este, dealtfel, ope
rația de care- depinde însăși creșterea 
ritmului de semănat pe ansamblul 
unităților agricole din județul Teleor
man. Cum capacitatea mașinilor 
aflate în dotare este insuficientă pen
tru a putea ține pasul cu semănatul, 
ș-a trecut la pregătirea a încă 500 
de instalații prin adaptarea echipa
mentelor de la diferite mașini de 
stropit, care au fost montate pe ca
drul de la semănătorile SPC-6, Nu
mai pe această cale se pot erbicida 
înj plus 5 000 hectare pe zi. ceea ce 
va face posibil ca ritmul zilnic la se
mănat să depășească 18 000—20 000 
hectare. Este, de fapt, un prim obiec
tiv pentru atingerea vitezei zilnice 
planificate. în care scop se acționează 
acum cu toată hotărirea în județul 
Teleorman.

Wolframul poate fi recuperat!
Este îndeajuns de cunoscut faptul 

că in procesul de producție între
prinderile constructoare de mașini 
utilizează anumite unelte de prelu
crare fabricate din metale rare. Re
aducerea in circuitul economic a pie
selor uzate, care incorporează aseme
nea metale, este o acțiune care se 
poate solda cu importante economii. 
Ave'm in vedere. în acest sens, atit 
acele plăcute dure de la uneltele as- 
chietoare. cit și diferitele scule cum 
ar fi filierele de la bancurile de tras 
bare si sirme filetate, ori trefilate, 
matrițele de prese, dornerele si alte 
piese cu o inaltă rezistentă si calități 
deosebite la uzură. Pentru a da nu
mai un exemplu, amintim că numai 
industria de prelucrare a metalului 
consumă sute de 
tone de aseme
nea plăcuțe și 
scule procurate 
din import.

Ce se întîmplă 
cu aceste mate
riale deficitare 
după ce și-au în
cheiat ciclul ac
tiv ?

în mod spo
radic. s-a încercat ca problema 
să fie rezolvată cu forțe locale. 
De pildă, la Combinatul chimic 
din Făgăraș un colectiv alcătuit 
din cadre didactice de la Institutul 
politehnic Cluj-Napoca și specialiști 
din producție au pus la punct o in- 
stalație-pilot cu caracter semiindus- 
trial pentru recuperarea unora din 
metalele la care ne referim, in speță 
wolframul, titanul, cobaltul. La fel, 
întreprinderea .,23 August“-București 
a acordat sprijin cercetătorilor care 
se ocupau de recuperarea wolframu
lui din plăcutele dure. Alte întreprin
deri string și depozitează deocamdată 
aceste metale, așteptind realizarea 
unei instalații industriale care să le 
prelucreze și să le redea apoi circui
tului economic, respectiv tot între
prinderilor prelucrătoare. Sute de 
tone de plăcuțe uzate se află depozi
tate în. vederea recuperării.

Problema valorificării wolframului 
din resurse secundare și concentrate, 
pină la obținerea pulberii metalice 
de wolfram, a preocupat și pe spe
cialiștii Institutului de cercetare, 
inginerie tehnologică, proiectare si 
producție pentru industria anorga
nică și metale neferoase, încă de 
cîțiva ani — afirmă directorul aces
tei unități științifice, ing. Gheorghe 
Bujgoi, făcînd precizarea că a fost 
pusă la punct o tehnologie originală 
de recuperare a wolframului, dar că 
preluarea ei este încă dificilă. De 
pildă, unii consumatori, cum ar fi 
întreprinderea de construcții de ma
șini din Reșița, se arată sceptici, 
considerind că recuperarea carburi- 

lor metalice de ne sculele uzate nu 
este rentabilă. Specialiștii din insti
tut sînt de altă părere.

Să vedem cum s-a desfășurat, 
materializat și finalizat această cer
cetare de mare interes economic.

Un colectiv de specialiști alcătuit 
din dr. ing. Tudor Segărceanu. ing. 
Margareta Olaru și ing. Corneliu Di- 
mitrie Năsțăsescu au reușit să pună 
la punct o tehnologie originală, și 
anume : „Procedeu și cuptor pentru 
recuperarea wolframului din deșeuri 
de aliaje dure", invenție brevetată 
în anul 1977 (data înregistrării la 
O.S.I.M., 28. III. 1974). Deși certifica
tul de invenție a fost eliberat din 
1977, procedeul nu a fost încă apli
cat la scară industrială — ci numai

Dar o tehnologie brevetată cu trei ani în urmă urmează 
să fie aplicată abia peste doi ani. Pînă atunci, sute de 
tone așteaptă în depozite, iar alte sute de tone sînt 

aduse din import și plătite cu bani grei

In faza de laborator și pilot în cadrul 
institutului.

Așa cum declară proiectantul prin
cipal, dr. ing. Lidia Drăgan, noul pro
cedeu de prelucrare a pieselor uzate 
din aliaje dure este extrem de 
eficace. El asigură o extracție avan
sată a wolframului printr-Uh număr 
redus de operații. Amintim doar cite
va din avantajele tehnico-economice :

• Plăcuțele se utilizează ca atare, 
fără o sfărîmare prealabilă (deosebit 
de dificilă și costisitoare) ;
• Procedeul este simplu, cuprin- 

zind numai două operații pe baza că
rora se obțin soluții concentrate de 
wolframat de sodiu, care nu mai ne
cesită o purificare și permit obține
rea pulberii de wolfram de puritate 
avansată ;
• Se utilizează reactivi uzuali și 

ieftini, iar randamentele pe operații 
sînt ridicate și conduc, in final, la 
un randament total de 90 la sută.

Pentru demonstrarea practică a efi
cienței acestei noi tehnologii, cerce
tătorii au preluat de la întreprinde
rea „23 Augusf'-București o cantitate 
mal mare de plăcute dure uzate pe 
care au prelucrat-o în cadrul instala
ției din institut, pină la obținerea 
pulberii de wolfram.

O certificare din partea conduce
rii ICEM : „Pulberea de wolfram 
obținută din prelucrarea plăcuțelor 
uzate întrunește toate calitățile de 
puritate și granulație pretinse de 
cataloagele firmelor străine speciali
zate în realizarea acestui produs. 
Din aceste pulberi, cercetătorii noș
tri au elaborat o serie de plăcute 
dure și filiere, a căror comportare

Demonstrația 
a fost făcută:

a fost urmărită în exploatare la di
ferite uzine. între care și întreprin
derea „23 August", unul din principa
lii consumatori". încercări soldate cu 
rezultate bune au fost efectuate și 
la întreprinderea „Electroaparataj"- 
București.

Prin urmare, verificarea în prac
tică a calității pulberilor obținute 
din piese uzate pledează pentru pu
nerea în practică cit mai rapid a noii 
tehnologii printr-o instalație indus
trială.

Care este stadiul actual de realizare a acestei instalații ?
„în prezent — ne spune ing. Ior

dan Ioanide — este practic, finalizat 
proiectul unei asemenea instalații in
dustriale a cărei capacitate de recu

perare a plăcute
lor dure uzate 
(200 tone) va per
mite readucerea 
în circuitul pro
ductiv a unor în
semnate cantități 
de metal pe care 
altfel ar trebui să 
îl obținem 'prin 
import. Este ra
țional si econo

mie ca această tehnplogie, mai
deosebită, să fie aplicată într-o
unitate mare de profil. Am dori să
fie aplicată cit mai curînd în produc
ție, cu sprijinul celor două ministere 
beneficiare".

Dacă eficienta acestor tehnologii a 
fost verificată atît experimental, cit 
și în producție, cum se explica 
atunci faptul că de atîția api cele două 
ministere interesate în valorificare, 
Ministerul Industriei Metalurgice și 
Ministerul Industriei Construcțiilor de 
Mașini, nu au trecut la realizarea in
stalației industriale necesare pentru 
recuperarea wolframului din piesele 
uzate, cit si a instalației de extragere 
a wolframului din concentrate 7

Ne interesăm la Ministerul Indus
triei Metalurgice cînd va fi pusă în 
funcțiune prima instalație industrială 
de recuperare a wolframului și 
aflăm că ea va intra in producție la 
întreprinderea „Neferal“-București, la 
sfîrșitul anului 1982. Deschiderea lu
crărilor de investiții urmează să aibă 
loc după cuprinderea în plan.

Se ridică, totuși. în mod necesar În
trebarea : „Dacă noua tehnologie 
poate contribui la valorificarea între
gii cantități de wolfram, care în pre
zent se aruncă, de ce trebuie să se 
mai aștepte incă doi ani ca instala
ția să intre in producție Să mai 
amintim că fiecare lună în devans ar 
fi un real ciștig pentru industria 
noastră, pentru economia națională 7

Elena MANTU

„Am fost o săptămină constructor de case"
(Urmare din pag. I)
stingă, ne uităm in dreapta, dar 
personalul TESA nu este pe șantier.

Măsura luată, ca trei zile din 
săptămină fiecare funcționai- să lu
creze pe șantier, este cit se poate de 
firească. Și necesară. De fapt, nu 
este o descoperire brăileană, ci o 
măsură care trebuie să se generali
zeze in toate unitățile productive.

— Unde sint, tovarășe Ciuhlaru ? 
Nu aștept răspunsul

îl știam.
Vineri dimineață îi 

ochii mei pe detașații 
— sau mai exact pe 
la TESA — cum se strîngeau cio
por pe la ora 8 în cite un hol de 
bloc și cum pină la 11, una cite una, 
plecau, care pe unde or fi 
treabă. L-am întrebat pe maistrul 
Tudor de ce nu le dă ceva de lucru 
dacă tot sint incluse în norma 
noastră...

— Am uitat să le aduc mături — 
mi-a răspuns.

—■ Pentru ce mături ? Se poate face 
zidărie cu mătura ?

— Ce întrebare I Doar n-ati vrea 
chiar să le punem la treabă. Iși 
murdăresc hainele. Ei, dacă aveam 
niște mături, poate le rugam să facă 
puțină curățenie.

Și uite așa lucrează personalul 
TESA 3 zile din săptămină pe 
șantier. Iar in adunări și la organele 
superioare se raportează : Persona
lul TESA din întreprinderea noas
tră a lucrat la... Și la, la, la...

Și „n-avem forță de muncă", 
„n-avem forță de muncă", „n-avem 
forță de muncă"...

— Dar sportivii ce vă fac, tovarășe 
Ciuhlaru 7

Se uită bănuitor la mine și 
tace. De ce tăcea tovarășul Ciuhlaru 7 
Dinsul care este și responsa- 

' bilul secției de volei, și respon
sabil cu sportul de performanță. Și 
in ce „calitate" tăcea 7 Ca șef al 
secției de volei, ca responsabil cu 
sportul de performantă sau ca șef al 
serviciului personal-invățămînt-re
tribuire 7 Nu știu exact. Dar în ori
care dintre ele avea destule motive 
să hu vorbească prea mult.

într-una din zile mă aflam la că
minul tineretului. Acolo, tovarășul 
Constantin Ciudatu. șeful biroului ad
ministrativ. era foc și pară. Motivul 7

— Am venit să iau niște dulapuri 
pentru garsonierele in care se mută 
sportivii. iar golanii ăștia îmi fac 
greutăți. Nu vor să mi le dea.

Cine erau „golanii" ăștia care îl 
supărau atit de tare pe șeful servi
ciului administrativ ?

Am stat și eu de vorbă cu unul 
dintre „golani". Zidarul Nicolae Bă- 
■trinu. Are 32 de ani. Lucrează la 
I.J.C.M. Brăila din 1964. Pe ceilalți 
„golani" cu care stă in cameră — 
nr. 36 — ii cheamă : Ion Apostu — 
zidâr. Vasile Frățilă — dulgher. Flo
rin Dumitru — zidar. Mi-a povestit 
cum a fost :

— Eram acasă numai eu și cu Fră- 
tilă. Auzisem că Ciudatu umblă cu 
patru timplari după el prin cămin, ca 
să ia din camere dulapuri, noptiere 
și scaune pentru sportivi. N-am cre
zut. Cum să ne ia lucrurile din ca
meră ! — mi-am zis. Nu că mi-era 
de dulap, sau de noptieră. Dar le 
păstrasem. Avusesem grijă să nu se 
zgirie. să nu se păteze. Ce mai ! Erau 
ca no(i. Mi-era drag de ele. Eh. nu 
spuneți că pină la urmă au venit și 
le-au luat ! Mie. tunul, nici acum par
că nu-mi vine să cred că este ade
vărat. Iar cînd vin acasă de la lucru 
ji-mi dau seama că așa este, parcă-mi

pentru că eu
văzusem cu 
de la TESA 

detașatele de

avut

vine așa, o furie, să-mi iau lumea-n 
cap, să-l dau naibii de șantier și să-i 
las pe toți „ciudații" și „găzdoii" 
ăștia să construiască blocuri cu spor
tivii lor.

Ar fi frumos, așa cum zice tovară
șul Nicolae Bătrînu, să construiască 
sportivii blocuri. Dar wu construiesc.

l-am căutat pe sportivi la locu
rile lor de muncă. Adică acolo unde 
indică statele de plată că ar munci. 
Nici picior de sportiv. In afară de 
șahiști. Or fi la stadion — ne-am zis. 
în sală, in arenă. în plină intrecere 
sportivă. Chiar acum. Ne îndreptăm 
cu o vagă bănuială spre blocul de 
garsoniere de la Hipodrom. Sunăm 
la ușa garsonierei lui Gherase Ghe
rasim. Buimac de somn, tinărul stu
dent la Facultatea de subingineri 
(T.M.C. — curs seral), lăcătuș și vo
leibalist — nici nu știu in ce ordine 
ar fi trebuit să-i menționez „titlu
rile" — ne-a invitat înăuntru. Cit 
timp tovarășul Ciuhlar.u a admirat in 
extaz bazaconiile cu care erau tapi
sați, de jur-imprejur și de sus pînă 
jos, pereții — bazaconii decupate din 
tot felul de reviste deșucheate — 
G. G. a reușit să-mi destăinuie cite 
ceva din foarte liniștita lui viață de 
sportiv. De loc. e din Satu Mare. Dar 
liceul de construcții l-a făcut la 
Brăila. Liniștit. Pe urmă a intrat la 
facultate. Liniștit. > în 
anul trecut, s-a mutat 
sonieră. Liniștit. Acum 
grijă decit să semneze 
două săptămini statul de plată. Li
niștit. între timp, miercuri și vineri, 
de la ora 10. iar în restul zilelor de 
la 2 se duce și la antrenament. Li
niștit. Iar cit timp echipa lor se men
ține incă — liniștit — pe locul V în 
divizia secundă — n-are nici un 
tiv de... neliniște.

M-am uitat la ceas. Era exact 
și jumătate. Simbăta. 11 găsisem 
mind. Deci, nu mai avea rost 
întreb pină la ce oră trudise la banc. 
Nici cînd avea să mâi ajungă pină 
la sală.

Ar fi o naivitate să ne închipuim 
că asta este opera lui Ciuhlaru. a lui 
Găzdoiu. a lui Ciudatu sau a nu știu 
cărui responsabil de pe șantier. Sau 
numai a lor. Adică, ar ti o naivitate 
să ne închipuim că această situație 
care contravine și legii și moralei nu 
este cunoscută organelor de partid 
din Întreprindere, conducerii șantieru
lui sau organelor locale de partid. 
Aceasta și altele asemenea.

Adică sînt ținuți pe posturi de mun
citori niște sportivi, multi dintre ei 
mediocri, care nici nu muncesc, nici 
nu se antrenează și. pe deasupra, sfi
dează prin situația lor privilegiată și 
prin atitudinea lor bunul simț, acti
vitatea constructorilor, de care sînt 
alături numai prin statul de plată.

Revin la întrebarea cu sportivii. 
Dar o formulez altfel :

— Dulapurile de la căminul tine
retului pentru cine s-au pregătit 7

— Care dulapuri 7
N-am măi insistat. Imediat mi-a 

venit in minte bancul cu cei doi nau- 
fragiați și cu capra lor.. Unul vrea să 
o taie. Celălalt se opune : ..Mai bine 
mergem cu ea la păscut. O să ne dea 
lapte, lină". Zis și făcut. A doua zi 
pleacă unul cu capra la păscut. Se 
întoarce seara. O mulg, beau laptele. 
Ce mai ! Bucurie mare. A treia zi 
pleacă celălalt cu capra. Se întoarce, 
fără. întrebarea care i se pune nu-i 
greu de ghicit : „Unde-i capra ?“, — 
„Care capră 7“

Așa și tovarășul Ciuhlaru.
Ce-a mai urmat In ziua aceea la 

căminul tineretului ne-a spus tova-

rășul Marian Zeca, administratorul 
căminului :

— După ce au scotocit tot căminul, 
au ales dulapurile, noptierele și scau
nele din camerele 50, 36, 19, 6. 18 și 
17. Erau cele mai bune și mai fru
moase. Și. parcă numai în ciuda bă
ieților ăstora, s-au mai apucat să le 
dea și cu nitrolac. Să strălucească. 
Să fie și mai frumoase. Sportivii nu 
le acceptă altfel. Vreo două zile au 
tot meșterit la ele Dumitru Crăciun, 
Vasile Fotache. Gheorghe Leu și Ion 
Condruț : tîmplarii de la administra
tiv. Acum ,sint puse la uscat într-o 
cameră, la parter.

— Și unde au de gînd să le ducă 7
— în blocul de garsoniere de la Hi

podrom. Că pentru sportivi se găsesc 
garsoniere libere, numai pentru Ga- 
vrilâ nu sînt în stare să găsească.

— Cine-i Gavrilă 7
— Un zidar de la S.P.S. Lucrează 

de 8 ani la I.J.C.M. Are nevastă, are 
copil mic și-l lasă in căminul de ne- 
familișți.. Vine acasă și stă singur 
ca un cuc. Că nevastă-sa și fetița sînt 
la spital. Nu le-au mai dat doctorii 
voie să aducă copilul in cămin, că se

îmbolnăvește din nou și nu mai sca
pă. De o săptămină nu mai e om.

Am stat și eu de vorbă cu Gavrilă. 
Mi s-a părut resemnat. Ca tot omul 
copleșit, răzbit de necaz.

— De doi ani fac cerere să-mi dea 
și mie casă. Și mi-au dat.’ Să mă sa
tur : două cămăruțe, fără baie, fără 
bucătărie, fără gaze. E mai rău ca la 
cămin. Nevastă-mea mi-a zis să fac 
contestație. Eu n-am vrut. Dar ce. am 
putut să scap de gura ei 7 Și dacă am 
făcut și contestație, cu ce m-am ales 1 
Tov. Găzdoiu. șeful serviciului admi
nistrativ. mi-a zis să mă duc și să 
stau acolo unde mi-au dat. că e 
foarte bine. Pină la urmă, tot el m-a 
luat la întrebări : „Marin Zamfir 
cum a puțtit să stea și tu nu poți 7“ 
Marin Zamfir e un magaziner căruia 
i-au dat acuma casă. în locul Iui tre
buia să mă mut eu.

Pe urmă 
atit :

— Or fi 
magaziner, 
bine mă făceam și eu sportiv ! Bă- 
team mingea și-mi dădeau casă.

a tăcut. N-a mai zis decit

făcut deosebirea că el e 
iar eu sint muncitor. Mai

septembrie, 
în acea gar- 
nu are altă 
din două în

m O’

unu 
dor- 
să-1

Un proiect pentru reproiectarea... 
proiectării

— Mi s-a părut cumva sau intr-a
devăr ingineri nu prea erau pe șan
tier 7 — l-am iritrebat pe tovarășul 
Alexandru Popescu, directorul între
prinderii.

— Așa este. Nu vi s-a părut. Dar 
sînt tare curios dacă ne veți critica 
pentru acest lucru și după ce vă voi 
spune care este motivul._  9

— Sint mult mai „productivi" în 
birouri, la planșetă.

— Nu înțeleg. Vă faceți singuri 
proiectele ? Există doar un centru 
județean de proiectare, după cite 
știu.

— Așa este. Ei fac proiectele. Iar 
noi...

— ...Le executați I

lemai intii să 
in parte, 
treabă compli-

— Nu ! Ne apucăm 
verificăm. Pe fiecare

— De ce ? Nu e o 
cată 7

— Ba da. Iată însă și motivul. Pri
ma condiție ca să construiești este să 
ai un proiect ca lumea. Corespunză
tor acestei cerințe s-au fixat anumiți 
indici normați de proiectare. Ce se 
intimplă însă atunci cînd, vă dau un 
singur exemplu, la un regim de înăl
țime de parter și patru etaje — P—4, 
cum spunem noi — indicele normat 
de proiectare este de 24 tone pe uni
tatea de suprafață, dar indicele elec
tiv prevăzut in proiect este de 31.30 
tone ? Ați reținut. Este vorba de o 
diferență de .7 tone și jumătate de 
materiale la fiecare mie de noștri pă-

trați. Ei bine, atunci proiectantul 
„uită" să includă în deviz o seamă de 
lucrări — realmente necesare pentru 
realizarea unei construcții, lucrări 
care să asigure cel puțin condiții de 
securitate, nu mai vorbim de calitate. 
Casele astfel proiectate pur și sim
plu nu se pot construi.

— Tot nu ințeleg. Cum pot să apa
ră, și după cum spuneți — sistematic, 
asemenea diferențe 7 Cu asemenea 
consecințe 7

— Pentru că sint avantajoase.
— Avantajoase 7 Pentru cine 7
— Pentru proiectul în sine. Prin 

„omisiunile", prin „uitările" de care 
vorbearh. sarcina de a „produce" 
proiecte ieftine se realizează. Noi 
însă nu putem construi fără să ne 
pese dacă blocurile stau în picioare. 
Și atunci încep verificările și pe urmă 
„tîrguiala". Ca să nu mai lungesc 
povestea trebuie să vă spun că. nu
mai anul trecut, după verificarea ce
lor 41 de proiecte pe care ni le-a 
pus la dispoziție Centrul județean de 
proiectare — vecinii de care ne des
parte doar un zid — între valoarea 
inițială a documentațiilor si valoarea 
finală a devizelor, diferența la care 
s-a ajuns, după concilierea obiectiuni- 
lor noastre, a fost de 14 754 600 lei. 
Aceasta este suma pe care au „cîști- 
gat-o" pentru întreprindere un număr 
de 11 ingineri, subingineri si tehni
cieni. pe care. în loc sâ-i pot trimite 
pe șantier, i-am ținut la planșetă. E 
adevărat, consecințele faptului că un 
număr atit de mare de cadre teh
nice, bine pregătite, n-au călcat nici 
măcar o dată pe șantier — intr-un 
an de zile — le-ati văzut. Sînt acele 
nereguli grave pe care le-ați con-

statat la diferitele puncte de lucru. 
Chiar povestea cu itongurile. Expe
riența unui maistru nu poate suplini 
competenta tehnică a unui inginer. 
Dar n-am ce să fac. Așa cum ati 
văzut, situația ne obligă să ținem 
inginerii in birou la verificări, în loc 
să fie prezenți pe șantier. Anomalie 
cu atît mai gravă, cu cit de la o zi 
la alta și construcția de case devine 
din ce în ce mai mult o problemă de 
tehnică și organizare superioară.

— După această demonstrație 
nu-mi rămîne decit o singură între
bare de pus : dacă n-ar exista două 
întreprinderi — una care să proiec
teze și alta care să execute respecti
vele proiecte — ci una singură, care 
să facă și proiectarea si execuția, si
tuația ar fi alta 7

— Cu siguranță, ar fi alta. S-ăr 
„pierde" însă citeva posturi de con
ducere — poate chiar al meu — ar 
dispărea o serie de fotolii comode de 
șefi de serviciu sau de birou, dar ar 
fi mai bine.

Nu avem competenta să ne pro
nunțăm dacă ar fi bine așa sau alt
fel. Dar oricum, argumentele tovară- 

• șului director ni se par demne de 
luat în seamă. Este limpede ca lu
mina zilei că ceva trebuie să se 
schimbe. Nu poți să nu-i dai drep
tate unui om care-ti demonstrează 
negru pe alb cu creionul pe hîrtie 
cum se realizează proiectele „econo
micoase" și cit volum de muncă ne
cesită refacerea a ceea ce ar fi tre
buit făcut ca lumea de la început. 
Tocmai de aceea credem că această 
situație se cuvine analizată cu toată 
atenția de forurile competente.

devenit secții ale unor întreprinderi 
republicane. Or. marile întreprinderi 
nu sint interesate intr-o asemenea 
producție. Și. trebuie 'să le dau 
dreptate, nu sînt nici cointeresate. Să 
vă dau numai citeva exemple. Tes
lele pentru dulgheri se produceau 
la „Nicovala" Sighișoara. Nu se mai 
produc. Nivele de apă se produceau 
la I.J.I.L. Arad. Nu se mai produc. 
Clești de sudură — la I.J.I.L. Ploiești. 
Aceeași situație. în ultimii trei ani 
am făcut comenzi după comenzi la 
B.J.A.T.M. Brăila — furnizorul care 
are obligația să ne asigure necesarul 
de s-cule. Și, de fiecare dată, contrac
tarea ne-a fost refuzată. Motiv răs
picat : ,.N-avem furnizor". Am încer
cat să le producem în atelierele noas-

Se poate construi fără mistrie ?
direct din 

șantier, de
Radu m-a 

străzii. A venit

...Miercuri dimineață, 
tren, cînd reveneam pe 
data aceasta ca ziarist, 
zărit de la coltul 
alergind la mine :

— Unde-ai fost pină acum 7
Ochii i s-au oprit pe aparatele de 

fotografiat ale celuilalt coleg al meu. 
fotoreporterul. Și n-a mai zis nimic. 
S-a intors la treaba lui.

încerca să taie cu un joagăr. rupt 
pe jumătate, ditamai bulumacul de 
salcim.

— Ce faci cu lemnul ăla 7 — l-am 
întrebat.

este rușine dede zugravi, nu-iLui nea Boboc, șeful echipei
voleibalist și lăcătuș, de formă, nu-i este rușine să se „odihnească1

(foio stingă). Lui unerase Gherasim, 
i" și in amiaza mare (foto dreapta)

de ciocan. N-am cu ce
să-l taie. Nici n-avea

ban i să dau ciubuc. îmi

n-a

de

mai zis nimic. A

— și 
Radu 
intr-o 
„Mîi- 

,Adică 
„Da. Să-ți cumperi".

la acest episod 
altădată — tot 
cum a venit

— O coadă 
să lucrez.

N-a reușit 
cum. L-a crestat numai. Dar de re
nunțat n-a renunțat. A luat lemnul 
în mină și a început să dea cu el de 
o scară. îl mina din spate nevoia.

— Poate așa se rupe.
Tocțnai atunci s-a apropiat de noi 

și maistrul Tudor.
— De ce nu te duci la atelierul de 

timplărie dacă ai nevoie de coadă de 
ciocan ?

— N-am 
dați dv. 7

Maistrul 
plecat.

Pornind
fără să uit ca 
îmi povestise 
bună zi Ivana la el și i-a spus 
ne să te văd cu scule bune", 
să-mi cumpăr 7" . 
sau supărarea lui Gîrba în diminea
ța cînd s-a trezit cu sculele furate 
— am discutat și subiectul „scule" cu 
tovarășul director.

— într-adevăr. nu avem scule. Sin- 
tem poate singura categorie de în
treprinderi care nu-și poate 
obligația, elementară, de a asigura 
tuturor muncitorilor uneltele de care 
au nevoie.

— Pare de
— De ce 7 

mai produc, 
dulgheri, nivele de apă — așa-zisele 
„cumpene" pentru zidărie — 
cancioace, rașchetei gletare. drisci, 
clești de sudură sau clești pentru fie
rarii betoniști... Știu, o să mă între
bați de cînd și de ce 7

— De cînd, nu vă întreb, deoarece 
știu că ne aflăm în plin avint al 
științei și tehnologiei. De ce. v-aș 
întreba totuși.

— Eu mai bine vă răspund „de 
cînd". De cînd unitățile de industrie 
locală care produceau asemenea 
unelte s-au desființat ca atare și au

onora

necrezut.
Nicăieri în tară nu se 

de pildă, tesle pentru

Un bulumac pentru o coadă de 
ciocan sau complicata problemă 

a uneltelor simple

tre. N-am obținut rezultate satisfă
cătoare. Am solicitat ajutor marilor 
întreprinderi din Brăila, care dispun 
și de materie primă, și de specialiști, 
și de dotarea tehnică adecvată. 
Ne-am ales cu promisiuni. Ca să nu 
vă mai spun de ce „calitate" sînt o 
parte din sculele care se produc to
tuși. N-o să vedeți nici un zidar 
care se respectă lucrînd cu o mistrie 
„Carpați". E grea, incomodă, obosi
toare.

— Totuși, pe șantier se lucrează.
— Aveți perfectă dreptate. Ba se 

mai fac și ciubucuri. Dar cu scule 
procurate pe sub mină de la diverși 
„furnizori" particulari. Pe banii lor. 
Așa se si scuză cind ii prindem lă- 
cind ciubuc. Și n-ai ce să le zici, ti 
știm și noi pe unii dintre „furnizori". 
Ce folos. Noi nu avem temei legal 
pentru prețul de achiziție. Iar ei nu 
au cum să accepte plăti prin vira
ment.

Cit de serioasă, cit de acută este 
această problemă ridicată de tovară
șul director, e limpede. Și-i de Ia 
sine înțeles cit de urgente trebuie 
să fie măsurile de îndreptare a aces
tei stări de lucruri care nu privește 
numai șantierele de construcții. Pen
tru că odată cu desființarea unități
lor de industrie locală n-au încetat 
să se mai producă doar tesle pentru 
dulgheri și clești de sudură.

Dar aceasta este o altă chestiune 
care merită o investigație mai 
profundă. Pină atunci ne vom ocupa 
în numerele următoare și de celelal
te aspecte ale construcției de locu
ințe.

Fotografii de E. Dichiseam!



■ I
I
V

I! I

PAGINA 4 SCINTEIA — sîmbătă 19 aprilie 1980

CONDIȚIA TEATRELOR MUNCITOREȘTI

I

Teoria „armoniei sociale66 
fată în față cu realitățile 

lumii capitaliste
Printre teoriile apologetice afir

mate cu insistentă in ultimii ani în 
sociologia occidentală se numără si 
cea care prezintă societatea capita
listă contemporană drept o societate 
a „păcii" si „armoniei sociale", o 
„societate egalitară", lipsită de con
flicte fundamentale. în zilele noas
tre. susțin autorii acestei teorii, orîn- 
duirea burgheză ar fi depășit contra
dicțiile antagonice care o sfîsiau al
tădată, evoluind către o etapă de „li
niște socială", caracterizată prin 
„cooperarea dintre clase", prin „con
sensul lor politic". O asemenea teo
rie este prezentată explicit în mai 
toate manualele academice de socio
logie. politologie. economie politică 
și este adoptată drept premisă indis
cutabilă în multe lucrări si articole 
din domeniul științelor socio-umane.

Se cuvine, dat fiind.locul ei central 
in ideologia contemporană americană, 
să o supunem unei analize mai apro
fundate. confruntării cu realitățile 
accial-politice. pentru a putea, astfel, 
detașa implicațiile ei teoretice si 
ideologice.

Examinarea atentă a multiplelor 
variante în care se înfățișează aceas
tă teorie pune în evidentă, ca un 
adevărat numitor comun, o intele- 
gere sui-generis a noțiunii de „clasă 
socială". Neputînd să ignore total 
realitățile în care trăiesc, sociologii 
americani, adepti ai teoriei amintite, 
recunosc existenta claselor, dar le 
conferă un sens care eludează tocmai 
clementele obiective in funcție de 
care acestea se constituie. Se pre
tinde. astfel, că clasa ar fi „orice 
grupare de oameni care au in comun 
una sau mai multe caracteristici". 
Bineînțeles, o asemenea definiție este 
atît de largă. îneît. lasă loc liber unor 
posibilități practic infinite de gru
pare a oamenilor. în funcție de cele 
mai variate criterii. Pe acest fond 
teoretic, extrem de vag. în care nu 
se fac deosebiri între ceea ce este 
esențial și neesential. se disting în 
sociologia americană trei mari moda
lități de grupare a oamenilor în clase 
sociale. Prima este abordarea repu- 
tațională, conform căreia indivizii 
unei colectivități sint plasați într-o 
clasă sau alta intrebîndu-i pe fieca
re despre toți ceilalți și oferindu-le 
posibilitatea de a se grupa într-un 
model, cuprinzind cîteva clase, oferit 
de cercetători. De obicei, acest model 
include următoarele clase : cea de 
sus, de mijloc și de jos. Prin inter
mediul său se măsoară, îndeosebi, 
prestigiu! de care se bucură indivizii 
in opinia colectivităților, ceea ce re
prezintă un element al conștiinței 
acestora. Se știe însă că între con
știința socială și realitatea socială nu 
există concordanță, mai ales acolo 
unde prin mijloacele de comunicare 
de masă pot fi manipulate informa
țiile și judecățile de valoare ale oa
menilor.

A doua modalitate, denumită 
subiectivă, nu se deosebește prea mult 
de prima. în acest caz, fiecare indi
vid este întrebat în ce clasă se auto- 
situează, avînd in vedere situația lui 
economică în societate sau în comu
nitatea din care face parte. Este greu 
să ne imaginăm că fiecare individ 
cunoaște precis situația celorlalți, 
astfel ineît să poată face o exactă 
și justă apreciere a propriei stări și 
să se plaseze adecvat în clasa căreia 
ii aparține cu adevărat. Tocmai de 
aceea, tipologia claselor, obținută pe 
această cale, oferă o structură a cla
selor în care se contopesc, în mod 
practic, tot atît de multe viiiuni 
subiective asupra societății și comu
nității cîți indivizi sînt cuprinși în 
cercetare.

în sfîrșit, a treia modalitate folo
sește drept criterii de grupare a in
divizilor : venitul, studiile, ocupația 
și diferite combinații ale acestora. 
Fără să negăm importanța luării în 
considerare a acestor caracteristici în 
cunoașterea transformărilor sociale 
petrecute în societatea capitalistă

Fenomen caracteristic procesului 
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate in patria noastră, 
interdependența factorilor economici 
cu cei formativi-educativi a căpătat, 
în lumina hotărîrilor Congresului al 
XII-lea al P.C.R., o însemnătate deo
sebită, relevată și la recentul Con
gres al educației și învățămîntului, 
marcată puternic de caracterul pro
fund umanist și democratic al vieții 
sociale, de necesitatea realizării unei 
noi calități a muncii în toate sferele 
de complexă activitate. în acest con
text larg, dezvoltarea culturii și ar
tei, apanaj al întregii societăți, al 
tuturor oamenilor muncii, fără deo
sebire de naționalitate, se îmbogă
țește cu dimensiuni noi, exprimate 
elocvent în amplitudinea și conținu
tul Festivalului național al muncii și 
creației „Cintarea României". Aflu
xul, fără precedent, spre artă, spre 
creație, al sutelor de mii de partici
pant La această grandioasă manifes
tare a spiritualității noastre națio
nale. democratizarea întregii culturi 
Oferă un cadru nou vieții artistice a 
țării și. în ansamblul acesteia, artei 
spectacolului, un climat deosebit de 
fertil pentru evoluțiile viitoare, de 
natură să conducă, odată cu făuri
rea unor piese de teatru și scenarii 
cinematografice de înaltă valoare, 
reprezentative pentru împlinirile vre
mii noastre, la sporirea substanțială 
a eficienței educative a scenei și 
ecranului. Acest cadru nou solicită, 
implicit, reevaluări atente în toate 
creațiile artistice, intre care un loc 
important îl ocupă perfecționarea 
continuă a întregului complex de 
formare a viitorilor artiști-cetățeni, 
educatori, prin mijloacele specifice 
teatrului și filmului, ai maselor de 
oameni ai muncii.

După cum este cunoscut, școala 
românească de teatru, bogată în 
vechi și sănătoase tradiții, căreia i 
s-a adăugat, in anii socialismului, o 
excelentă școală de film, a contri
buit, prin cadrele formate, îndeosebi 
în ultimii cincisprezece ani, ia afir
marea certă a scenei românești în 
lume și la dezvoltarea largă a unei 
Cinematografii naționale care, im
pulsionată astăzi puternic de impe
rativele politicii culturale, se va în

de Achim MIHU

contemporană, nu putem să nu re
marcăm faptul că, luate separat sau 
împreună, ele nu reușesc să deter
mine, in mod științific, structura de 
clasă a societății americane. Un ve
nit egal, de pildă, pot avea un ospă
tar, un muncitor, să spunem în in
dustria siderurgică, un mic fermier 
și un funcționar in administrația de 
stat. Aceasta nu înseamnă însă că toți 
fac parte din aceeași clasă socială, 
înțeleasă din punctul de vedere al 
caracteristicilor sale esențiale. Nici 
criteriul studiilor nu reușește să-i 
grupeze pe indivizi in mod adecvat. 
Făcînd abstracție de faptul că el este 
condiționat puternic de clasa socială, 
înțeleasă în mod științific, trebuie să 
arătăm că deși indivizii pot avea un 
nivel de școlarizare diferit, ei se pot 
afla in una și aceeași situație socială 
ca muncitori, să spunem la una din 
benzile rulante ale lui „General Mo
tors".

Ceea ce se urmărește, de fapt, prin 
asemenea construcții este negarea 
existentei claselor în accepțiunea 
marxistă a acestei noțiuni, a criterii
lor obiective stabilite de materialis
mul istoric în determinarea claselor, 
cum sînt locul ocupat într-un anu
mit sistem de producție istoricește 
determinat, raportul fată de mijloa
cele de producție, rolul îndeplinit în 
organizarea socială a muncii, 'modul 
de obținere și mărimea acelei părți 
din avuția socială de care dis
pun principalele grupări de oa
meni ale societății. Eludarea sis
tematică a acestor criterii are re
sorturi bine definite, urmărește să 
ocolească, să abată atenția de Ia fac
torul fundamental care generează 
deosebirile de clasă și conferă structu
rii sociale a societății capitaliste con
temporane un caracter in esență 
bipolar — anume existența proprie
tății private. Sociologi ca Leonar 
Broom, Philip Selznick susțin deschis 
că polarizarea claselor nu s-ar fi pe
trecut în societatea modernă, că ea 
„ar fi fost contracarată de prolife
rarea straturilor bazate pe ocupație, 
educație, prestigiu". întrucît anumite 
situații sociale, decurgind direct din 
existența proprietății private (cum 
este sărăcia unor pături ale popu
lației) nu pot fi eludate, se teoreti
zează caracterul „organic" și chiar 
„pozitiv" al lor, ținînd de esența so
cietății ca atare. Astfel, Herbert J. 
Gaus, într-un studiu intitulat „Func
țiile pozitive ale sărăciei" determină 
15 astfel de funcții : sărăcia asigură 
executarea „muncilor murdare", sub
venționează direct sau indirect multe 
activități in beneficiul celor înstăriți, 
creează locuri de muncă pentru un 
număr de ocupații și profesii care 
deservesc sărăcia, sprijină desfacerea 
unor mărfuri de tip inferior etc.

Asemenea prezentări denaturate 
ale realităților sociale din societatea 
capitalistă contemporană, oricît ar fi 
ele de meșteșugite, nu pot ascunde 
faptele reale, și este, desigur, cazul 
să arătăm că acestea se impun aten
ției și sint luate în seamă de nu pu
țini cercetători mai obiectivi. Este 
semnificativ faptul că o serie de lu
crări, studii, manuale publicate in 
S.U.A. critică teoria „păcii sociale", 
ideea dispariției conflictelor de clasă. 
Deși în multe cazuri fragmentare și 
vizînd doar unele aspecte ale situa
ției claselor sociale, asemenea lucrări 
recunosc de fapt că societatea ameri
cană, în pofida faptului că a atins 
un înalt nivel de dezvoltare, este de
parte de a fi depășit profundele 
inegalități de clasă, de a fi dobîndit 
o stare de echilibru, care nu ar mai 
necesita schimbări sociale, transfor
mări revoluționare. Astfel, Roland 
Fernandez în lucrarea „Promisiunea 
sociologiei" arată că „în timp ce 34 

scrie curînd printre cele mai fertile 
asemenea manifestări din Europa. In 
pas cu aceste progrese, Institutul de 
artă teatrală și cinematografică 
„I.L. Caragiale" pregătește actori 

, într-un profil larg, apți să răspundă 
variatelor formule spectaculare, ac
tori totali, cu o temeinică formație 
umanistă, interpreți deopotrivă ai 
dramaturgiei și ai scenariului de 
film ; alături de ei, absolvesc în. fie
care an institutul operatori de ima
gine, care, de asemenea, se afirmă 

Studiul artelor 
spectacolului

------------------------ prof. uni», dr. Ion TOBOȘARU --------------------------

constant în producția de film și TV, 
cu realizări importante.

Deși același institut a continuat să 
ofere, în ultimii ani, în cadrul celei 
de-a treia specializări existente, re
gizori de teatru $i film, aflați acum 
ia primele trepte ale afirmării, cred 
că in acest domeniu actuala formă 
de învățămint nu se vădește pe de
plin eficientă. Regia de teatru și re
gia de film — funcționînd în corpul 
aceleiași specializări — sînt de fapt 
două profesiuni distincte, prin teh
nică și prin limbaj specific, operind 
fiecare cu un alt sistem de imagini, 
construind fiecare un gen de artă fun
damental deosebit de celălalt : spec
tacolul de teatru, pe baza textului 
dramatic ; filmul, pe baza scenariu
lui ; cel dinții — act irepetabil, creat 
„din nou" în fiecare reprezentație, 
pe scenă, într-un contact direct cu 
publicul ; al doilea — creat o dată 
pentru totdeauna, pe peliculă într-un 
contact cu spectatorul, mediat de o 
mare cantitate de tehnică, a cărei 
utilizare capătă, adesea, proporții 

Ia sută dintre americanii care plătesc 
impozit primesc 9 Ia sută din venitul 
total național, cei care formează 
vîrful și care reprezintă 8 la sută 
primesc 30 la sută din el, iar cei 1 la 
sută aflați cel mai sus primesc 12 la 
sută din el".

Melvin L De Fleur, William D’An
tonio, Louis Be De Fleur redau și 
mai sugestiv discrepanțele sociale ce 
caracterizează societatea americană 
contemporană, pe care o împârt în 
cinci părți după nivelul veniturilor. 
In timp ce prima cincime, alcătuită 
din oamenii cu veniturile cele mai 
mari, primește 41,5 la sută din venitul 
național al S.U.A., ultimei cincimi 
(cea de jos) nu îi revine decît 5,4 
la sută.

Sociologul nord-american Charles 
Allyn sublinia într-o lucrare recen
tă : „Superbogații incă trăiesc în pa
late și pot avea in proprietatea lor 
citeva dintre ele, inclusiv unul sau 
mai multe in alte țări. Ei zboară in 
jurul lumii în propriile lor avioane. 
Ei pol incă să cheltuiască zeci de mii 
de dolari organizind petreceri, dar ei 
cheltuiesc in mod considerabil mai 
mult în încercarea de a-și ciștiga o 
viață particulară, in jur de 200 pină 
la 300 de familii controlează stocul 
acțiunilor a 150 de supercorporații, 
cu bunuri și vînzări de cel puțin un 
miliard de dolari fiecare". Iar Michael 
Harrington într-o lucrare semnificativ 
intitulată „Celălalt American. Sărăcia 
in Statele Unite" conchidea semnifi
cativ : „Pe scurt, procentul săracilor 
din rindul poporului american se află 
undeva intre 20 și 25 la sută. Ei nu 
au case, medicamente și alimente 
adecvate. Din punctul meu de vedere 
numărul lor este intre 40 000 000 și 
50 000 000 de ființe umane".

Dar cea mai elocventă dovadă a 
falsității teoriei privind „pacea socia
lă', lipsa conflictelor sociale o con
stituie însăși puternica dezvoltare a 
luptei de clasă în țările capitaliste 
dezvoltate. în condițiile persistenței 
crizei social-economice, apare cu atît 
mai evidentă imposibilitatea atenuă
rii șl cu atît mai mult a împăcării 
contradicțiilor ireconciliabile dintre 
muncă și capital, dintre păturile largi 
populare și oligarhia monopolistă. Și 
cum ar putea fi oare conciliate ase
menea interese, cînd numărul șome
rilor crește intr-un ritm Îngrijorător 
(in ansamblu, in S.U.A. au fost în
registrați in ianuarie 1979 — 6 000 000 
șomeri, în țările C.E.E. — 6 500 000, 
iar în Japonia — 1 240 000), cînd infla
ția cunoaște escaladări galopante ?

Ceea ce caracterizează, in primul 
rind, confruntarea de clasă în țările 
capitaliste dezvoltate este intensifi
carea conflictelor, care îmbracă forme 
noi, ascuțite, antrenează categorii 
largi de oameni intr-o luptă al cărei 
conținut politic este evident. Dacă ar 
fi să ne referim numai la mișcarea 
grevistă, ca principală formă a în
fruntării de clasă, trebuie să obser
văm că totalul participanților la 
această mișcare practic s-a dublat în 
1979 comparativ cu 1970, lupta gre
vistă în acest deceniu distingindu-se 
prin caracterul de masă al acțiunilor. 
Au devenit un fenomen obișnuit gre
vele naționale prelungite care con- 
strîng guvernele să facă serioase 
concesii. Concomitent, asistăm la 
lărgirea considerabilă a categoriilor 
sociale care iau parte la lupta gre
vistă, muncitorilor adăugindu-li-se o 
parte din personalul tehnico-ingine- 
resc, .care își pierde avantajele ma
teriale și „de prestigiu" de altădată, 
funcționari etc.

Sînt date și fapte de viață care 
atestă că teoria „păcii sociale", a 
„consensului politic", a „armoniei so
ciale", a inexistenței luptei sociale, 
politice contravine realităților, repre
zintă o construcție ideologică menită 
să apere interesele claselor domi
nante în menținerea structurilor so
cietății capitaliste, să abată clasele 
exploatate de la lupta revoluționară.

industriale. Or, toate acestea presu
pun, cu excepția pregătirii generale 
umaniste, planuri de învățămint dis
tincte, modalități complet diferite de 
efectuare a practicii, potrivit speci
ficului teatrului și filmului, testarea 
aptitudinilor adecvate specialității, 
într-un concurs de admitere cu pro
be riguros delimitate.

In consens cu efortul general de 
înnoire și de amplificare a eficien
ței formativ-educative a artei specta
colului, ținînd seama de trăsăturile

caracteristice acestui proces în etapa 
pe care o străbatem, de amploarea 
vieții teatrale și cinematografice, în 

' condițiile accesibilității tot mai largi 
a oamenilor muncii spre actul de 
creație, credem că ar fi posibilă și 
necesară organizarea pregătirii în ca
drul Institutului de artă teatrală și 
cinematografică și a’ unor cadre spe
cializate multilateral în domeniul 
metodologiei teatrului și filmului. O 
asemenea specializare ar permite for
marea unor activiști cu o pregătire 
modernă, complexă, politico-ideolo- 
gică și cultural-educativă, aptă să 
răspundă exigențelor actuale, dezvol
tării explozive a mișcării artistice 
profesioniste și de amatori.

Această specializare, la fel de via
bilă ca și Muzicologia sau Muzeogra
fia, existente în momentul de față 
în nomenclatorul conservatoarelor, 
respectiv la Institutul de arte plas
tice „Nicolae Grigorescu", ar fi de 
natură să furnizeze mișcării artistice 
de masă cadre de îndrumare compe
tente, înarmate cu o solidă pregătire

Oamenii din abataje să se regăsească 
în... orizontul scenei DIVERS

Teatrul de stat „Valea Jiului" și-a 
sărbătorit, în 1979, trei decerfii de la 
înființare. Atunci, un miner de la 
Dîlja declara : „Teatrul ne aduce la 
lumină chipul frumosului și adevă
rului", iar un șef de brigadă de la 
Uricani spunea: „Iubesc teatrul pen
tru că mă învață cum să trăiesc". 
Am riscat să întreb o femeie, „ne
vastă și mamă de mineri din Lupeni", 
undeva, pe un drum care urcă din 
Petroșani către munte : „Știi dum
neata ce este acela teatru ?". Mi-a 
răspuns : „Teatrul minerilor". Acum 
un deceniu, își amintesc actorii mai 
vîrstnici, sala teatrului era plină. în 
ultimii ani se poate vorbi despre 
efortul colectivului de a-și recîștiga 
spectatorii. E drept că la deschi
derea stagiunii sala era aproape 
goală. în ultimele luni însă, situația 
s-a îmbunătățit : spectacolul ce a 
urmat cu „Logodnica" lui Al. Sever 
se bucură de audiență (cifrele de 
plan și o reprezentație la care am 
asistat sînt convingătoare). Dar 
între aceste două premiere a tre
cut foarte mult timp. Un spec
tacol de studio, pe texte de 
Brecht : „Excepția și regula" și un 
poem : „Prometeii adîncului", „Pluta 
meduzei" de Marin Sorescu se adau
gă realizărilor stagiunii în curs. Exis
tă însă pe linia repertorială a tea
trului alte șapte titluri : „Năpasta" 
de I. L. Caragiale, „Lupii de aramă" 
de Adrian Maniu, „Evul mediu 
întîmplător" de Romulus Guga, 
„Hamlet" de Shakespeare, „Privește 
înapoi cu mînie" de Osborne. „Pele 
și caii verzi" de M. M. lonescu, 
„Bulevardul împăcării" de Aurel 
Baranga. Un repertoriu cu multe 
piese bune, dar destul de eclectic. Nu 
e greu de observat că repertoriul 
este prea mult „influențat" de ceea 
ce se joacă în alte teatre, bucureștene 
sau nu, că, deci eclectismul de care 
vorbeam izvorăște și dintr-o anume 
dorință, nemărturisită, de a fi „in pas 
cu alții", cu experimentul, cu piesele 
de succes din alte locuri etc. De aici 
rezultă că teatrul trebuie să-și defi
nească un profil mai propriu, opțiuni 
mai temeinic motivate de structura 
spectatorilor săi, de mediul în care 
își desfășoară activitatea. Există o si
tuație repertorială care arată că de 
prin 1976 încoace afișul teatral nu a 
fost mai puțin bogat — dar din șapte 
sau opt piese propuse, n-au văzut 
lumina scenei decît o parte (trei în 
’76—’77, cinci — în ’77—’78, patru — 
în ’78—’79).

Este cazul să ne întrebăm dacă 
acele premiere erau demne de inte
res. Unele dintre ele au reținut, ce-i 
drept, atenția criticii. „Anecdote 
provinciale" de Vampilov, în regia 
lui Mihai Lungeanu, a fost apreciată 
pentru prospețimea gîndului regizo
ral și profesionalitatea interpretării 
actoricești ; „Alegeți-1 sipguri" de

UN CONCURS DE LARGĂ POPULARITATE,

LA O NOUĂ EDIȚIE

„Te apăr și te cînt, patria mea"
Fiecare din cele pa

tru ediții de pînă acum 
ale concursului de 
creație de eîntece os
tășești „Te apăr și te 
cînt. patria mea" — 
bine cunoscută mani
festare organizată de 
Ministerul Apărării 
Naționale în colabora
re cu Uniunea compo
zitorilor și Uniunea 
scriitorilor — a lansat 
zeci de lucrări (coruri, 
cîntece de masă, mu
zică ușoară), inspirate 
pagini care și-au cîști- 
gat o largă audiență. 
Mai exact, s-au înscris 
în competiții, de-a 
lungul anilor, 932 de 
condeie, cu 1 863 de 
cîntece. Ca rezultat: 
concerte, imprimăriTa 
radio, televiziune, pe

discuri, prezențe in re
pertoriul permanent al 
formațiilor artistice os
tășești, peste 1 500 de 
minute de muzică în
registrată, peste 1 000 
de pagini publicate, a- 
proape 100 de premii 
și mențiuni.

Cea de-a V-a ediție 
a acestei manifestări, 
lansată de curînd. 
se adresează tuturor 
compozitorilor și poe
ților. „Te apăr și te 
cînt. patria mea" este o 
competiție înscrisă în 
cadrul Festivalului na
țional „Cintarea Româ
niei" și dedicată împli
nirii a 60 de ani de 
la crearea Partidului 
Comunist Român. Ast
fel, sînt așteptate com
poziții inspirate din

ideologică și cu un bogat baga) de 
cultură generală și de specialitate 
privind artele spectacolului, cadre 
capabile să aducă o contribuție acti
vă, de primul ordin, la procesul de 
dezvoltare și optimizare a mișcării 
artistice de amatori. Specializarea 
Metodologia spectacolului ar putea 
forma activiști culturali. meto- 
dologi, instructori artistici, coordo
natori ai activităților de la casele de 
cultură județene și municipale, con- 
ducători-animatori de cinecluburi, 
specialiști în rețeaua de difuzare ci
nematografică, redactori pentru pro
blemele de cultură în presa județea
nă, secretari literari în teatre, sce
nariști, redactori la radio și televi
ziune, documentariști Ia Arhiva na
țională de filme și lectori la casele 
de filme, cadre didacticg de profil 
pentru școlile populare de artă. Te
meinica lor pregătire teoretică — îm
binată in mod echilibrat cu practica 
pe care acești tineri ar putea-o efec
tua în sistemul activității interdisci- 
plinare, organizată de către Institu
tul de artă teatrală și cinematogra
fică în colaborare cu instituțiile și 
organismele de profil — ar asigura 
în perspectivă un spor de certitudine 
în direcția diversificării formelor de 
spectacol, a formelor de educație es
tetică militantă a maselor în genere, 
de înfăptuire a unei noi calități a 
muncii în această direcție, conducînd 
în ultimă analiză la creșterea eficien
ței formativ-educative a culturii și 
artei.

Succesele realizate pînă acum de 
slujitorii teatrului și filmului româ
nesc — absolvenți, în marea lor ma
joritate, ai I.A.T.C. „I.L. Caragiale" 
— sint fără îndoială însemnate. Efer
vescenta creatoare specifică mersului 
înainte al societății noastre socialiste, 
noile impulsuri oferite de programul 
ideologic al partidului pentru desă- 
vîrșirea personalității umane obligă 
insă atît scena, cit și ecranul, atit pe 
slujitorii lor, cit și școala care îi for
mează să se perfecționeze mai de
parte, să își intensifice energiile pen
tru a răspunde integral nobilelor sar
cini ce le stau in față.

Ivan Bucovcean a obținut un premiu 
(pentru debut în regie) la Festivalul 
teatrului contemporan de la Brașov ; 
„Petru Rareș" de Horia Lovinescu 
(ambele în direcția de scenă a lui 
Florin Fătulescu) a constituit o de
monstrație de posibilități, a fost un 
spectacol limpede și a marcat cum se 
cuvine aniversarea a treizeci de ani 
de teatru. „Pluta meduzei" a fost 
bine primit de marea majoritate a 
criticilor reuniți recent la Brașov.

La teatrul „Valea Jiului" există o 
trupă de actori tineri, mai numeroa
să decît în alte părți din țară. Actori 
talentați și, ceea ce e remarcabil, cu 
talentul de a crede, serios și modest, 
în valențele echipei pe care o alcă
tuiesc. Există, pe de altă parte, la

Cîteva considerații 
despre Teatrul 
din Petroșani

Petroșani o dorință comună de afir
mare, de autodepășire.

Momentul actual al teatrului este 
discutat cu asprime de înșiși mem
brii colectivului : actori, regizori, 
direcție. Am stat de vorbă cu mulți 
oameni pentru a înțelege împreună 
că se poate și trebuie făcut ceva, 
ceva mai mult și mai concret, pen
tru ca teatrul să-și redobîndească 
faima și mai ales să și-o înalțe, pen
tru ca începutul promițător al anului 
1980 să nu se piardă în mulțimea 
bunelor intenții, precum interesantele 
propuneri de repertoriu din anii pre
cedent. Anume, ar fi nevoie de o 
mai fermă definire a profilului pro
priu, inconfundabil. de „organizare 
și disciplină", „să scoatem piesele să 
le jucăm", „să dăm mai multe spec
tacole, la sediu și în Valea Jiului", 
„să ieșim la confruntările naționale".

Teatrul din Petroșani are micro- 
stagiuni permanente în optsprezece 
localități,, actorii și regizorii se ocupă 
cu bune rezultate de formațiile de 
amatori din județ (Hunedoara, Sime- 
ria, Orăștie, Deva, Hațeg, Călan, 
Bran sau Petroșani, Petrila, Vulcan, 
Paroșeni, Lupeni), iar casa de cultu
ră din oraș oferă condiții mai bune 
spectacolelor decît sediul teatrului 
minerilor: o clădire mohorîtă, de
parte de centrul orașului. Scriam, 
doar cu un an în urmă : „Există 
perspectivele, răspunderea și dorin
ța oamenilor locului, ca Teatru! din 
Petroșani să se așeze în centrul spi

paginile de Istorie, din 
lupta poporului român 
pentru eliberare, lu
crări care evocă tre
cutul de glorie al 
partidului, al armatei 
noastre, opere referi
toare la momentul 
înscris cu Utere de aur 
în istoria patriei — 
făurirea Partidului Co
munist Român, com
poziții închinate pa
triei, partidului, trep
telor de construcție 
socialistă, compoziții 
în care să se oglin
dească virtuțile moral- 
cetățenești ale ostași
lor patriei.

La concurs șînt in
vitați să participe 
(termen de predare a 
lucrărilor: 30 mai a.c.) 
compozitori, poeți, pro
fesioniști și amatori. 

„România-film" prezintă

„PROBA DE MICROFON"
o producție a Casei de filme Trei

Decoruri și costume : Daniela Codarcea ; montajul Maria Neagu ; co
loana sonoră : ing. Silviu Camil; imaginea : Ion Marinescu ; scenariul 
și regia : Mircea Daneliuc. Cu : Tora Vasilescu, Gina Patrichi, Mircea 
Daneliuc, George Negoescu, Adrian Mazarache, Geta Grapă, Vasile 
Ichim, Maria Junghietu, Constantin Chelba, Victor Hillerim. Film 
realizat in studiourile Centrului de producție cinematografică 

„București"

ritual al Văii Jiului, precis aplicat, 
curajos, așa cum se și cuvine unui 
teatru al minerilor... Mă bucur să 
pot anunța, în aceste pagini, că sta
giunea 1980—1981 a teatrului mineri
lor se va deschide într-un nou local, 
plasat in centrul orașului, cu o do
tare corespunzătoare (vezi revista 
„Teatrul", nr. 3, martie 1979). în 
esență problemele au rămas aceleași. 
Dacă repertoriul anunțat nu va fi 
mai exigent elaborat cu gîndul la 
publicul specific, dacă nu va 
vedea lumina rampei (așa cum 
unele din programele de sală 
ale premierelor deja realizate nu 
pot fi consultate decît la secre
tariatul literar, dactilografiate și 
aprobate) aprecierile față de teatru 
se vor limita la repetarea acelorași 
și acelorași recomandări : „încrede
rea în colectiv", „respect pentru lo
cul care merită un teatru mai bun". 
Pe de altă parte am constatat că si
tuația este cunoscută, în toată com
plexitatea ei și că forurile de partid 
și de stat acordă atenția cuvenită 
teatrului din Petroșani. Tovarășul 
Aurel Bârlea, secretar al Comitetu
lui municipal al P.C.R., ne-a vorbit 
cu căldură despre realizările colec
tivului petroșănean, cu obiectivitate 
despre neîmpliniri. „Teatrul nou e 
cuprins prioritar în planul nostru pe 
acest an. Un spirit nou și un edi
ficiu nou vor pune în lumină co
lectivul dotat și atît de expresiv che
mat la frumos și adevăr în gîndu- 
rile minerilor văii". La Institutul de 
mine din Petroșani s-a închegat un 
dialog care a demonstrat încă o dată 
necesitatea unei legături mai strînse 
între teatru și public. Nu dorința „de 
a vedea" spectacole lipsește, de o 
parte, nici putința de a gîndi „mij
loace de atragere" a publicului, de 
cealaltă parte, dar, o anumită iner
ție se pare că a împiedicat pînă acum 
întîlnirea reală, eficientă. „N-au 
existat niște contacte permanente", 
ne-a spus profesorul Victor Iațenco, 
propunîndu-și să organizeze o întîl- 
nire cu actorii tineri. Dumitru Velea, 
secretarul literar al teatrului, a pro
pus ca o parte a colectivului profe
soral să fie invitat la fiecare pre
mieră pentru a recomanda studenți
lor reprezentațiile de calitate. S-au 
stabilit multiple posibilități de con
lucrare, căi ale unei mai bune popu
larizări și informări asupra activită
ții teatrului, apreciindu-se că presa 
locală poate comenta mai operativ 
premierele.

Teatrul minerilor are de străbătut 
în această stagiune drumul către for
ma lui autentică : aceea care se cu
vine de fapt și de drept celui din
ții dintre lăcașurile de cultură ale 
Văii Jiului.

Antoaneta C. IORDACHE

tv
PROGRAMUL 1

9,30 Curs de limba franceză
9,50 Film artistic : Sfat și consimță- 

mint — cu Henry Fonda. Charles 
Laughton. Regia : Otto Preminger

11.45 Olimpiade școlare 
12.05 Concert educativ
13,00 Mozaic cultural-artlstic-sportiv
18.35 Săptămîna politică
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal • 1 Mai 1990. Zilei mun

cii — faptele de muncă ale tării 
o Cu răspundere, cu toate forțele
— la cea mal grabnică dintre lu
crările acestei primăveri : semă
natul !

19.25 Călătorie prin tara mea (XXV)
19.45 Teleenclclopedia
20,15 Film serial : „Dallas — Compania 

petrolieră Ewing“. Episodul 34
21,05 Șlagăre dansate
21.35 Telejurnal

PROGRAMUL 2

19,00 Telejurnal • 1 Mai 1930. Zilei mun
cii — faptele de muncă ale țării 
• Cu răspundere, cu toate forțele
— la cea mai grabnică dintre lu
crările acestei primăveri : semă
natul !

19.25 Maeștri al artei interpretative
20.35 Formații românești de jaz
21,05 Nopțile albe ale Taimirului — film 

documentar
21.35 Telejurnal

I
I I
I I
| Trandafirii 
. premianților

Grupuri de elevi îngrijind 
trandafiri. Imagine cotidiană In 

I parcul Școlii generale nr. 5 din
Galați. Secvență obișnuită in 
aceste zile de primăvară, de va- 

I cântă. Cu deosebirea că trandafi
rii despre care e vorba aici au o 
semnificație aparte. Ei au fost 
sădiți chiar de elevii respectivi. 

!ln loc de tradiționalele coronițe 
de sfîrșit de an, școlarilor pre- 
mianți de aici li s-a dat dreptul 

Ide a sădi și a ingriji cite un 
trandafir în curtea școlii. Iar 
școala — situată in cartierul 

I muncitoresc Țiglina III — deși
n-a împlinit decit un deceniu, 

■are acum una din cele mai fru
moase grădini de trandafiri.

I Problema... 
| ghicitoare

„Vă propun spre dezlegare ur- 
Imătoarea problemă foarte sim

plă : dacă distanța de 300 metri 
este parcursă de o scrisoare in 

Idouă săptămini, in cil timp va 
străbate 400 kilometri, de la Iași 
la București ?“

I Cititorul nostru S. Zeno din 
Iași ne spune că o scrisoare cu 
ștampila poștei ieșene a străbă
tut de la Oficiul P.T.T.R. rână la

I locuința lui. pe strada Flamura 
Roșie, distanta de 300 de metri 
în două săptămini. Mergind cu 

I calculul mai departe, el face haz
de... necaz și spune că dacă scri
soarea pe care ne-o trimite el ar 

I merge tot atit de incet ca si cea
laltă, ar însemna că ne-ar ajunge 
după vreo... 50 de ani !

Problema s-a rezolvat după re- 
Igula de trei simplă. Cum o să re

zolve poștașii ieșeni întrecerea 
lor cu... melcul ?

I 
I
I
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I Plimbare
■ năstrușnică
• Întreprinderea „Unirea" din 
ICluj-Napoca are o gazetă satiri

că sugestiv intitulată „Tepeluș". 
Zilele acestea. „Tepeluș" găzdu
iește o caricatură despre fapta 

I năstrușnică săvirșită de loan
Groza. Intr-o zi. lui Groza i s-a 
făcut sete. Profitind de lipsa de 

Intenție a paznicului. l.G. a ieșit
pe poartă cu.„ electrocarul de 
care răspunde. După un kilome
tru. s-a oprit la un bufet să-și 

■ astîmpere setea. Cînd să 
I se-ntoarcă. îl oprește un lucră

tor de miliție :
— Aveți permis de conducere 

pe drumurile publice ?
A fost predat plocon, cu elec

trocar cu tot, colegilor de muncă. 
I Si colegii au decis : in afară de 
* cuvenita sancțiune, să fie pus si 

la „Țepeluș". Fapt pentru care 
II.G. a spus că mai bine plătea 

cinci amenzi, decit să-l arate lu
mea cu degetul.

I 
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„Descurcăreață" 
a... încurcat-o

— Frumușică gestionara noastră.
— Frumușică și descurcărea

ță foc !
Acestea au fast primele apre

cieri la adresa Carblinei David, 
cînd a luat in primire, ca gestio
nară. magazinul din satul Cărbu
nari. județul Maramureș. După o 
vreme, la aprecierile de mai sus 
s-au adăugat altele :

— Are gusturi alese, fătuca.
— Are, pentru că are marfă pe 

care și-o alege singură din ma
gazin.

— E și mină largă, vinde pe 
datorie.

— Să n-o prindă vreun 
control...

Dar tocmai controlul a prins-o 
și a surprins-o pe Carolina cu o 
lipsă în gestiune de peste 100 000 
de lei. Si aceasta, intr-un timp 
record de numai cinci luni de 
zile ! Si astfel. ..descurcăreață" 
a... încurcat-o rău de tot.

Pățania 
lui Ti linca

Toți cei care-i cunoșteau din 
orașul Luduș — și nu erau puțini 
— nu pregetau să spună că prie
teni mai buni ca Tilincă M. și 
Alexandru B. nici că se mai 
află. Pînă într-o zi. cînd lui Ti
lincă i s-a părut că prietenul său 
se uită . la nevastă-sa într-un 
chip care-l făcea să-și iasă din 
pepeni.

— Aha. va să zică încerci să-i 
faci ochi dulci ? Lasă că te aran
jez eu !

Si l-a „aranjat" atit de bine, 
luîndu-l la bătaie, incit omul a 
stat mai bine de o lună de zile 
in spital. După cum ne infor
mează procurorul Mircea Pașca, 
Tilincă a fost condamnat la un 
an și jumătate, cu executarea 
pedepsei prin muncă corec- 
țională.

„Cine-a pus 
cîrciuma-n 
drum ?"

Pe calea Republicii nr. 64 din 
Oradea ființează de cîțiva ani o 
„mititică" unitate a alimentației 
publice. „Mititica" unitate poar
tă nr. 76 și o firmă nevinovată: 
„Răcoritoare". Pină nu de mult, 
se vindeau aici sifoane. sucuri, 
ape minerale și alte produse... 
estivale. Dar în vitrina „mititt- 
căi" a apărut un afiș mare, cu 
litere mari : „Vindem băuturi 
alcoolice numai după ora 10".

Aceasta e. de fapt, acum, ade
vărata firmă a micii unități 
care vinde amatorilor cite un 
sfert de litru de „tărie", pe care 
o consumă la colț de stradă. Cite 
unul mai lălăiește : „Cine-a pus 
circiuma-n drum" ?... Asta ne-n- 
trebăm și noi. Si apropo de ră
coritoare : căldura-i mare I
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Comunicat cu privire la întîlnirea 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII

și tovarășul Felipe Gonzalez
(Urmare din pag. I)
armate și o cantitate impresionantă 
de armament care pun în pericol pa
cea și securitatea, liniștea Europei și 
a întregii planete, secretarul gene
ral al Partidului Comunist Ro
mân și secretarul general al Parti-1 
duiui Socialist Muncitoresc Spa
niol au reliefat însemnătatea deo
sebită a pregătirii temeinice a reu
niunii de la Madrid din acest an, 
care să dea un nou și puternic im
puls înfăptuirii ca un tot unitar a 
Actului final de la Helsinki, efec
tuării ’ unor pași concreți pe calea 
îmbunătățirii climatului european, 
întăririi destinderii și adoptării de 
măsuri privind dezangajarea mili
tară și dezarmarea în această parte 
a lumii. A fost subliniată însemnă
tatea unirii eforturilor guvernelor, 
a parlamentelor și a întregii opinii 
publice pentru rezolvarea probleme
lor din Europa și, în special, pentru 
reluarea tratativelor privind de
zarmarea, pentru oprirea amplasării 
de noi rachete nucleare pe continent 
și reducerea celor existente.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
tovarășul Felipe Gonzalez au subli
niat că pacea și securitatea interna
țională reclamă solutionarea pe cale 
politică, prin tratative, a litigiilor 
dintre state, a stărilor conflictuale 
din diferite zone ale lumii, excluzîn- 
du-se cu desăvîrșire folosirea forței 
sau amenințarea cu forța, precum și 
orice presiuni politice, diplomatice 
sau militare care să afecteze inde
pendența și suveranitatea statelor.

în acest cadru, s-a relevat impor
tanta continuării eforturilor în ve
derea realizării unei păci globale,

Și

juste și durabile In Orientul Mijlo
ciu, bazată pe retragerea Israelului 
din toate teritoriile arabe ocupate în 
urma războiului din 1967, soluționa
rea problemei poporului palestinian, 
prin recunoașterea dreptului său la 
autodeterminare, inclusiv la crearea 
unui stat palestinian independent, 
asigurarea securității și integrității 
teritoriale a tuturor statelor din zonă.

Cele două partide, exprimînd îngri
jorarea față de proporțiile cursei 
înarmărilor și de creșterea amenin
țătoare a capacității de distrugere 
a armelor moderne, care creează un 
pericol grav la adresa păcii și se
curității popoarelor, s-au pronunțat 
pentru adoptarea de măsuri holă- 
rîte în direcția reducerii cheltuieli
lor de înarmare, realizării dezar
mării, și în principal a dezarmării nu
cleare.

Relevînd însemnătatea pe care o 
prezintă pentru stabilitatea și pacea 
mondială problema subdezvoltării, 
conducătorii celor două partide au 
subliniat importanța unifii eforturi
lor tuturor statelor pentru lichida
rea cit mai grabnică a acestui grav 
fenomen, pentru instaurarea în lume 
a unei noi ordini economice mon
diale, care să garanteze fiecărei 
națiuni, și in primul rînd celor 
rămase în urmă, progresul econo- 
mico-social, accesul la marile desco
periri ale științei și tehnicii, ale 
civilizației contemporane. S-a sub
liniat necesitatea ca sesiunea spe
cială a O.N.U. din acest an, consa
crată problemelor noii ordini eco
nomice internaționale, să găsească 
soluții concrete pentru înlăturarea 
inechităților, a decalajelor existente 
în lume, pentru sprijinirea efortu-

1 
rilor spre progres și civilizație 
țărilor în curs de dezvoltare.

Secretarul general al Parti*dului 
Comunist Român și secretarul gene
ral al Partidului Socialist Muncito
resc Spaniol au salutat cu deplină 
satisfacție proclamarea independenței 
statului Zimbabwe, contribuție de 
seamă la cauza generală a păcii și 
destinderii internaționale, și au apre
ciat că această importantă victorie 
reprezintă o expresie elocventă a 
dorinței și posibilității popoarelor 
de a-și cuceri dreptul la o 
tență liberă și demnă, de a-și 
singure destinul.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
varășul Felipe Gonzalez au 
niat, de comun acord, 
creșterii rolului țărilor mici și 
mijlocii, al tuturor statelor lumii în 
lupta pentru pace, destindere, secu
ritate și colaborare, pentru progres 
economic și social, pentru statorni
cirea în viața internațională a unor 
raporturi noi, care să garanteze li
bertatea și independenta popoarelor.

Ținînd seama de gravitatea situar 
ției politice internaționale, conducă
torii celor două partide au eviden
țiat importanța mobilizării tuturor 
forțelor progresiste, a întregii opinii 
publice mondiale în lupta pentru 
însănătoșirea climatului internațio
nal, pentru sporirea încrederii între 
state, pentru triumful rațiunii, pen
tru abținerea de la orice acțiune sau 
măsuri care ar putea pune in pericol 
destinderea, pacea, securitatea și 
independența națiunilor.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească, de caldă 
cordialitate.

ale

exis- 
hotârî

și to- 
subli- 

necesitatea 
mici

VIZITA ȘEFULUI DEPARTAMENTULUI FEDERAL 
AL AFACERILOR EXTERNE AL CONFEDERAȚIEI ELVEȚIENE

Cronica zilei

Cu ocazia realegerii dumneavoastră, la 28 martie 1980. în funcția de pre
ședinte al Republicii Socialiste România, pentru o nouă perioadă de 5 ani, am 
onoarea să vă adresez sincerele mele felicitări.

Fie ca această realegere să constituie o garanție pentru continuarea și 
întărirea cooperării bilaterale, în scopul de a promova dezvoltarea reciprocă 
a țărilor noastre.

Cu cea mai înaltă considerație,

t

EL HADJ OMAR BONGO
Președintele Republicii Gaboneze

■
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Excelenței Sale Dr. SIAKA STEVENS
Președintele Republicii Sierra Leone

FREETOWN
Cea de-a IX-a aniversare a proclamării Republicii Sierra Leone îmi 

oferă plăcutul prilej de a vă transmite sincere felicitări și cele mai bune 
urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului 
dumneavoastră.

Sînt încredințat că legăturile de prietenie și conlucrare dintre țările 
noastre vor continua <â se dezvolte în interesul popoarelor român și 
sierraleonez, al cauzei păcii, independenței și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Vineri au continuat la București 
convorbirile bficiale intre ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, Ștefan Andrei, și 
șeful Departamentului Federal al 
Afacerilor Externe al Confederației 
Elvețiene, Pierre Aubert.

în cursul convorbirilor a fost 
examinat stadiul raporturilor de co
laborare pe multiple planuri dintre 
România și Elveția, subliniindu-se 
că acestea cunosc un curs ascendent.

Cei doi miniștri au exprimat do
rința guvernelor lor de a acționa, în 
continuare, pentru intensificarea și 
extinderea colaborării româno-elve- 
țiene în diverse domenii și îndeosebi 
pentru identificarea de noi căi și 
forme de cooperare pe plan econo
mic bilateral, precum și în domeniile 
tehnico-științific și cultural. Au fost 
abordate, de asemenea, unele proble
me ale actualității politice interna
ționale.

în cursul convorbirilor, cei doi mi
niștri au relevat necesitatea intensi
ficării eforturilor tuturor statelor și 
guvernelor pentru oprirea cursului 
spre agravarea climatului politic in
ternațional, pentru relansarea proce
sului de destindere și înțelegere în 
lume, pentru respectarea neabătută a 
independenței și suveranității sta
telor.

în cadrul convorbirilor s-a proce
dat la un schimb de păreri aprofun
dat asupra problemelor securității și 
cooperării în Europa. A fost eviden-

țiată importanța pregătirii temeinice 
a reuniunii de la Madrid, care trebuie 
să aibă loc la datele stabilite și să 
ducă la impulsionarea înfăptuirii, ca 
un tot unitar, a prevederilor Actului 
final de la Helsinki, la adoptarea 
unor măsuri concrete în domeniul 
dezangajării militare și dezarmării.

Cei doi miniștri au subliniat voința 
comună a țărilor de a-și aduce, in 
continuare, contribuția la reglemen
tarea exclusiv pe cale politică a tu
turor diferendelor dintre state, la 
adoptarea de măsuri concrete în do
meniul opririi cursei înarmărilor, 
realizării dezarmării, la consolidarea 
păcii, securității și independenței în 
Europa și în întreaga lume, la lichi
darea subdezvoltării și edificarea 
unei noi ordini economice interna
ționale.

La convorbiri, care s-au desfășurat 
într-o atmosferă prietenească, de în
țelegere reciprocă, au participat 
Maria Groza, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Dan Enăchescu, 
ambasadorul țării noastre la Berna, 
și alte persoane oficiale române.

A luat parte, de asemenea, Peter 
Erni, ambasadorul Elveției la Bucu
rești.

★
Șeful Departamentului Federal al 

Afacerilor Externe al Confederației 
Elvețiene, consilierul federal Pierre 
Aubert, aflat în vizită oficială în 
tara noastră, a oferit vineri un dineu 
în onoarea ministrului afacerilor ex
terne, Ștefan Andrei.

Cu prilejul celei de-a XXXV-a aniversări 
a eliberării Ungariei

Adunare festivă
■î??.

Cu prilejul celei de-a 35-a aniver
sări a eliberării Ungariei de sub do
minația fascistă, la Căminul cultural 
din comuna Ostrov, județul Constan
ța, a avut loc, vineri, o adunare fes
tivă.

Au participat reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat, 
membri ai cooperativei agricole de 
producție „Prietenia româno-ungară", 
alți locuitori de pe raza comunei Os
trov. Adunarea a fost deschisă de to
varășa Teodora Avram, secretar al 
Comitetului județean Constanța ai 
P.C.R.

Despre semnificația evenimentului 
au vorbit Constantin Ghiță, secretar 
al comitetului comunal de partid, 
primarul comunei, și Sandor Rajnai, 
ambasadorul R.P. Ungare la Bucu-

rești, Evocînd momentul eliberării 
Ungariei, act istoric la înfăptuirea că
ruia a contribuit și armata română, 
alături de armata sovietică, vorbito
rii au relevat că aceasta a dat posi
bilitate poporului ungar să pășească 
într-o nouă etapă, aceea a construirii 
socialismului, în cei 35 de ani care 
au trecut de atunci R.P. Ungară obți- 
nînd însemnate succese in toate do
meniile vieții economice, sociale și 
politice. Au fost evidențiate, de ase
menea, relațiile de prietenie și co
laborare dintre țările și popoarele 
noastre, rolul esențial al îptilnirilor 
și convorbirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Janos Kadar in 
dezvoltarea și extinderea acestora pe 
multiple planuri, în avantajul reci
proc, în folosul cauzei păcii și socia
lismului. (Agerpres)

Vineri după-amiază a avut loc la 
Casa de cultură a Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea o manifestare culturală prile
juită de aniversarea Zilei naționale 
a Statului Israel. Scriitorul Pop Si- 
mion, redactor-șef al revistei Româ
nia pitorească, a înfățișat impresii de 
călătorie în Israel. A fost prezentat 
apoi un film documentar din această 
tară.

Au participat membri ai conducerii 
I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, oameni de 
cultură și artă, un numeros public.

Au fost prezenți Aba Gefen, am
basadorul Israelului la București, și 
membri ai ambasadei.

★
începînd de vineri. Biblioteca cen

trală universitară din Capitală găz
duiește o interesantă expoziție de 
manuale, cursuri și tratate universi
tare tipărite în cadrul unor edituri 
și tipografii din centrul universitar 
București. Ea prezintă celor intere
sați 670 titluri.

Destinate învătămîntului universi
tar, economic, politehnic, agronomic, 
de construcții și arhitectură, medicină 
și farmacie, artistic, volumele expuse 
sînt realizate de oameni de știintă. 
cadre didactice universitare, cercetă
tori științifici, specialiști în produc
ție. Rețin atentia cursuri, unele pen
tru prima oară tipărite, cet redau pre
ocuparea autorilor de a pune la 
dispoziție materialul necesar integră
rii școlii superioare cu activitatea de 
cercetare științifică și productivă.

La inaugurarea expoziției au parti
cipat reprezentanți ai conducerii Mi
nisterului Educației și învătămîntului. 
academicieni, rectori, profesori uni
versitari. directori de edituri și bi
blioteci bucureștene. studenti. un nu
meros public.

Cu acest prilej au rostit alocuțiuni 
Marin Rădoi, adjunct al ministrului 
educației și învătămîntului. Mircea 
Angelescu, prim-secretar al Centrului 
universitar de partid București, și Ion 
Stoica, director adjunct al Bibliotecii 
centrale universitare din Capitală.

★
Asociația generală a vînătorilor șl 

pescarilor sportivi (A.G.V.P.S.) comu
nică membrilor săi că prohibiția pes
cuitului în apele colinare și de șes are 
loc în perioada 21 aprilie — 19 iunie 
a.c. De asemenea, în apele care con
stituie frontiere de stat, prohibiția 
este fixată pentru perioada 21 aprilie- 
20 mai a.c. în consecință, în perioa
dele menționate pescuitul sportiv este 
interzis.

(Agerpres)

Vineri s-au încheiat conferințele 
județene de dare de seamă și alegeri 
ale Organizației Pionierilor, eveni
ment major în viața purtătorilor cra
vatei roșii cu tricolor și a cadrelor 
care le îndrumă activitatea, marcind 
o etapă importantă în pregătirea și 
întîmpinarea celei de-a IV-a Confe
rințe Naționale a Organizației Pionie
rilor.

în cinstea conferințelor județene au 
fost organizate și s-au desfășurat 
ample acțiuni politico-educative, cul- 
tural-artistice și sportive, au fost 
deschise numeroase expoziții de crea
ție tehnică, artă plastică și fotogra
fică.

La conferințe au luat parte, ca de
legați, un mare număr de pionieri, 
comandanți-instructori, alte cadre 
didactice, precum și reprezentanți ai 
organelor de partid, ai organizațiilor 
de masă și obștești, ca invitați.

La lucrările conferințelor au parti
cipat, de asemenea, și au luat cu
vîntul primii secretari și secretari ai 
comitetelor județene de partid.

Conferințele, djesfășurîndu-și lu
crările în plen și în secțiuni (pionieri, 
adulți, comisia pentru îndrumarea 
activității Organizației Șoimii patriei), 
au analizat, într-un spirit critic și 
autocritic, modul în care consiliile și 
comandamentele pionierești s-au pre
ocupat în perioada care a trecut de 

ț la cea de-a IlI-a Conferință Națio
nală a Organizației Pionierilor, sub 
conducerea organelor și organizațiilor 
de partid, de educarea prin muncă și 
pentru muncă a pionierilor și școla
rilor, de cultivarea unei atitudini 
înaintate, conștiente, responsabile față 
de principala îndatorire a lor — în
vățătura. O atenție deosebită a fost 
acordată modului în care s-a acțio
nat pentru educarea comunistă, revo
luționară a pionierilor și școlarilor, 
pentru dezvoltarea în rîndul tuturor 
copiilor — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități —, a 
dragostei nețărmurite fată de partid, 
patrie și popor, față de îndrumătorul 
și prietenul cel mai apropiat al co
piilor — tovarășul -Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, pre
ședintele republicii, a respectului 
față de glorioasele tradiții de luptă 
ale clasei muncitoare, a mîndriei fată , 
de realizările oamenilor muncii în 
anii socialismului.

S-a analizat, de asemenea, preocu
parea privind antrenarea pionierilor 
la cercurile și activitățile tehnico- 
aplicative științifice și de creație din 
școli, unități economice și case ale 
pionierilor și șoimilor patriei. în ca
drul conferințelor s-a evidențiat pre- , 
ocuparea consiliilor și comandamen
telor pionierești pentru organizarea 
activităților cultuțal-artistice, sportiv- 
turistice și recreativ-distractive, în ca
drul Festivalului național „Cîntarea 
României" și al competiției sportive 
naționale „Daciada".

Participanții la conferințe au dez
bătut, de asemenea, proiectul Pro
gramului unitar de educare comunistă, 
revoluționară, prin muncă și pentru 
muncă a tinerei generații, care va fi 
supus aprobării Forumului tinerei ge-

nerații. Conferințele au adoptat pla
nuri de măsuri cu privire la modul 
in care vor acționa consiliile și co
mandamentele pionierești pentru in- 

, făptuirea sarcinilor ce revin pionie
rilor și cadrelor care muncesc cu pio
nierii din hotărîrile Congresului al 
XII-lea al partidului, din celelalte 
documente de partid și de stat.

în cadrul conferințelor s-au ales 
noile consilii județene ale Organiza
ției Pionierilor, comisiile județene de 
cenzori, delegații la Conferința Na
țională a Organizației Pionierilor, au 
fost desemnați candidații pentru Con
siliul Național al Organizației Pio
nierilor și Comisia de cenzori, s-au 
constituit comisiile județene pentru 
îndrumarea activității Organizației 
Șoimii patriei, din care fac parte pio
nieri și adulți.

Ca președinți ai consiliilor județe
ne ale Organizației Pionierilor au fost 
aleși : Nicolae Boțoacă — județul 
Alba ; Teodor Pătrăuță — Arad ; 
Gheorghe Vătășescu — Argeș ; Ana 
Marchiș — Bacău ; Aurelia-Ana 
Manciu — Bihor ; Nicolae Rebrean — 
Bistrița-Năsăud ; Vasile Lungu — Bo
toșani ; Lucia Baciu — Brașov ; 
Cristina Dermengiu — Brăila ; Ni
colae Iordache — Buzău ; Ion Tică — 
Caraș-Severin ; Alexandru Rus — 
Cluj ; Niculina Cîteia — Constanța ; 
Magdalena Imreh — Covasna ; Ana 
Stoica — Dîmbovița ; Maria Gîrju — 
Dolj ; Ghiță Nazare — Galati ; Ion 
Argintaru — Gorj ; Dionisiu Mathe
— Harghita ; Silvia Matieș — Hune
doara ; Vergilia Ciobanu — Ialomița ; 
Ruxanda Baciu — Iași ; Dorina Tocaci
— Ilfov ; Agnes-Floare Muj — Mara
mureș ; Veronica Matei — Mehedinți ; 
loan Ugran — Mureș ; Dan Luca — 
Neamț ;’ Vasile-Viorel Munteanu — 
Olt ; Liliana-Maria Huian — Praho
va ; Ioan-Vasile Viman — Satu 
Mare ; Ioan-Nichita Săbădus — Să
laj ; Lucretia Pampu — Sibiu ; Elena 
Isar — Suceava; Maria Milos — Te
leorman ; Axinte-Ioan Șerău — Ti
miș; Constanta Herișanu — Tuloea; 
Cristiana Stoian — Vaslui ; Dumitra 
Vlăduț — Vîlcea ; Nicoleta Stru- 
tinschi — Vrancea ; Viorica Galanton 
Moroșan — municipiul București.

în încheierea lucrărilor conferințe
lor, într-o atmosferă entuziastă, au 
fost adoptate telegrame adresate se
cretarului general al Partidului Co
munist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în care, în numele tuturor 
pionierilor și școlarilor, al comandan- 
ților-instructori și al activiștilor Or
ganizației Pionierilor, participanții 
și-au exprimat alesele lor sentiments 
și întreaga gratitudine pentru atenția 
cu care 
torul și 
copiilor 
tidului, 
rășul Nicolae Ceaușescu, pentru grija 
deosebită ca tînăra generație să aibă 
cele mai bune condiții de viață și 
învățătură, de dezvoltare multilate
rală, de însușire a celor mai noi iz- 
binzi ale științei, tehnicii și culturii, 
pentru a fi constructori de nădejde 
ai României comuniste de mîine.

în aceste zile, poporul din Sierra 
Leone aniversează două evenimen
te de seamă ale istoriei sale națio
nale : lichidarea regimului colonial, 
la 27 aprilie 1961, și, proclamarea 
republicii, la 19 aprilie 1971 — eve
nimente care au deschis calea dez
voltării de sine stătătoare a tării și 
a unor importante transformări 
înnoitoare.

Marile resurse naturale de care 
dispune Sierra Leone i-au atras 
denumirea de „tară a fierului și a 
diamantelor". în perioada de după 
proclamarea independentei, guver
nul de la Freetown și-a concen
trat atentia asupra recuperării avu
țiilor naționale, acaparate de mono
polurile străine,, și a folosirii acestor 
avuții în vederea dezvoltării eco- 
nomioo-sociale a tării, ridicării 
bunăstării poporului. S-a instituit 
controlul asupra întregii producții 
de diamante, s-au extins explorări
le geologice și au fost luate măsuri 
pentru dezvoltarea unei industrii 
proprii. în vederea prelucrării re
surselor solului si subsolului. Ală-

turi de industria extractivă, care 
furnizează astăzi circa 80 la sută 
din veniturile tării, s-au construit 
întreprinderi ale industriei chimice, 
cimentului, textilelor, agroalimen- 
tare. Importante resurse au fost a- 
locate dezvoltării agriculturii.

Animat de sentimente de priete
nie fată de toate popoarele care au 
pășit pe calea dezvoltării de sine 
stătătoare, poporul român urmăreș- . 
te cu viu interes succesele obținute 
de tînărul stat african pe calea con
solidării independentei și a făuririi 
unei vieți noi. între Republica So
cialistă România si Republica Sierra 
Leone s-au statornicit bune si trai
nice relații de oolaborare. un mo
ment de cea mai mare importantă 
în evoluția acestora marcind intil- 
nirea de Ia București, din 1974. din
tre președinții Nicolae Ceaușescu si 
Siaka Stevens care, prin acordurile 
încheiate, au deschis ample perspec
tive colaborării dintre cele două 
țări și popoare, în interesul reciproc, 
al păcii și înțelegerii internaționale.

VI

A apărut
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Extragem din sumarul revistei : 
„1 Mai — Ziua solidarității interna
ționale a celor ce muncesc" ; „Poli
tica de investiții și eficiența fondu
rilor alocate" de Ion Românu ; 
„Participarea activă a oamenilor 
muncii la procesul decizional" de Ni
colae Bujdoiu, Al. Deniforescu ; „Pre- 

’ —i a reuniunii de lagătirea temeinică __ .. _ ..
Madrid — cerință esențială a conso
lidării destinderii —’ ’—
Datcu, Constantin

Expoziție de arhitectură finlandeză
v r e a

sînt înconjurați de îndrumă- 
prietenul cel mai apropiat al 
— secretarul general al par- 
președintele republicii, tova-

și păcii" de Ion 
wu»Hmuu Florea ; „Spiritul 

creator al teoriei revoluționare" de 
Marin Nedelea ; „Răspîndirea opere
lor lui V.. I. Lenin în România" de 
Georgeta Oancea ; dezbaterile pe tema 
„Criza capitalismului monopolist de 
stat — conținut și forme de manifes
tare (II)" ; „Ridicarea continuă a 
bunăstării poporului — scopul su
prem al politicii partidului nostru" 
de Marinache Vasilescu, Mihai Ca
pătă ; „Valorile estetice și spiritua
litatea epocii" de Titu Popescu ; „Evo
luții în orientarea strategică a comu
niștilor britanici" de Andrew Ches
ter ; „Perspectivele anilor ’80“ de 
Pavel Apostol.

Sumarul include, de asemenea, ru
bricile „Cărți și semnificații", „Re
vista revistelor" și „Cuvîntul citito
rilor".

LOTO

(Agerpres)

NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA DIN 18 APRILIE 1980

Extragerea I : 74 26 53 35 68 72 
66 7 42

Extragerea a II-a : 43 14 30 23 28
16 40 27 34

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI :
982 224 lei din care 146 571 lei RE
PORT LA CATEGORIA I.

DE PRETUTINDENI
• PĂSĂRILE MIGRA

TOARE - „AUTOMATE 
ZBURĂTOARE". După ani 
de experiențe, oamenii de știin
ță vest-germani au ajuns la con
cluzia că păsările migratoare din 
Europa-spre Africa, unde își au 
„reședințele de iarnă", se nasc 
cu un „calendar anual interior", 
organismul lor dispunînd de ve
ritabile „programe de zbor". Mi- 
gratia acestor păsări nu este in
fluențată hotărîtor de factori ex
teriori, ca anotimpul, temperatu
ra. vegetația sau hrana. Pui. care 
au fost izolați imediat după ie
șirea din găoace și ținuți cîtiva 
ani in condiții de temperatură 
constantă și hrană uniformă. în 
timp ce lumina și întunericul al
ternau Ia intervale invariabile, 
au prezentat, de două ori pe an. 
simptomele migratiei, adică ne 
de o parte au năpîrlit, iar pe de 
alta s-au îngrășat, pentru a avea 
rezervele de hrană necesare zbo
rului. în plus, la prima migratie. 
păsările respective au străbătut 
lunga distantă de mii de kilome
tri fără a se abate de la cale, 
conform „programului de zbor" 
cu care organismul lor este dotat 
de la naștere.

în rotonda sălii mici a Palatului 
Republicii Socialiste România s-a 
deschis, vineri, expoziția de arhitec
tură finlandeză „Tradiție și identita
te".

Exponatele — fotografii, panouri, 
schițe — relevă diversitatea și origi
nalitatea stilurilor arhitectonice întîl- 
nite în peisajul urbanistic și rural 
finlandez, arta îmbinării armonioase 
între elementele arhitecturale și cele 
ale particularităților mediului am
biant.

In alocuțiunile rostite la vernisaj, 
prof. univ. Cezar Lăzârescu, pre
ședintele Uniunii arhitecților, pre
ședintele Asociației de prietenie' 
România — Finlanda, și Matti Hâk- 
kănen, ambasadorul Finlandei la 
București, au subliniat că expoziția 
actuală constituie o nouă expresie a 
dezvoltării și diversificării schimbu
rilor culturale și artistice româno- 
finlandeze. Ei au relevat eu acest

prilej strinsele relații statornicite în
tre România și Finlanda, contribuția 
deosebită a întîlnirilor și convorbiri
lor dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Urho Kekkonen la am
plificarea colaborării dintre cele două 
țări, la strîngerea legăturilor de prie
tenie dintre poporul român și po
porul finlandez. în interesul reciproc, 
al cauzei păcii și progresului în lume.

La vernisaj au asistat Ladislau He- 
geduș, secretar de stat la Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste, re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, Institutului român pen
tru relațiile culturale cu străinătatea, 
arhitect!, oameni de artă și cultură, 
studenți ai Institutului de arhitectură 
„Ion Mincu“, un numeros public.

Au fost prezenti șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

Timpul probabil pentru zilele de 20, 
21 și 22 aprilie. In țară : Vremea va 
deveni instabilă și se va răci mai ales 
în re'giunea din nordul țării. Cerul va 
fi temporar noros. Vor cădea ploi care 
vor avea șl caracter de aversă. înso
țite de descărcări electrice, izolat de 
grindină, mal frecvente în jumătatea 
de nord a țării. Vîntul va prezenta in
tensificări locale, predominind din sec
torul nord-vestic. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între 2 și 12 grade, 
iar cele maxime între 10 și 20 de grade, 
mat ridicate în sudul târli la începutul 
intervalului. In București : Vremea va 
deveni ' '
noros, 
aversă 
Vîntul 
scurtă 
vor fi . . _ .. ...
cele maxime între 15 și 18 grade, mal 
ridicate la începutul Intervalului. (Cor- 
neliu Pop, meteorolog de serviciu).

BRASOV. Sub egida Comitetu
lui județean de cultură și edu
cație socialistă Brașov. Muzeul 
Cetății Făgăraș a tipărit studiul 
monografic „Așezările de epocă 
dacică și prefeudală de la Co- 
măna de Jos" (autori I. Gloda- 
riu, FI. Costea și I. Ciupe), lu
crare care valorifică rezultatele 
investigațiilor arheologice efec
tuate de către Muzeul Cetății 
Făgăraș în colaborare cu Insti
tutul de istorie și arheologie din 
Cluj-Napoca și Muzeul județean 
Brașov. (Nicolae Mocanu).

OLT. în sala „Artis" din mu
nicipiul Slatina s-a inaugurat o 
expoziție de artă populară. Sînt 
reunite obiecte de artă populară 
— cusături din diferite zone ale 
județului, vestita ceramică de 
Oboga și altele — premiate la 
cea de-a doua ediție a Festiva
lului național „Cîntarea Româ
niei". precum și lucrări ale ele
vilor școlii populare de artă din 
localitate. (Emilian Rouă).

rii si din municipiul București. 
(George Mihăescu).

BUZĂU. A ieșit de sub tipar 
broșura „File de cronică buzoia- 
nă“, editată de Comitetul jude
țean Buzău al U.T.C. Apărută în 
preajma forumului tinerei gene
rații, broșura — bogat ilustrată 
— prezintă aspecte semnificative 
din viata și lupta tineretului bu- 
zoian de la începuturile organi-

organizatiilor de partid din școli, 
îndrumătorii U.T.C. din licee, 
responsabilii comisiilor metodi
ce. președinții consiliilor locale 
ale organizației pionierilor. Cu 
acest prilej, au fost prezentate o 
seamă de referate privind for
mele și modalitățile de educare 
politică și moral-cetătenească a 
tineretului școlar. (Ion Stanciu).

(Agerpres)

Luna cărții in întreprinderi și instituții1*II1
în cadrul „Lunii cărții în între

prinderi și instituții", vineri au avut 
loc în Capitală mai multe intîlniri 
cu cititorii, manifestări organizate 
direct la locul de muncă sau in uni
tăți de învătămint. Astfel, la Facul
tatea de geografie a Universității 
bucureștene a fost prezentat „Atlasul 
Republicii Socialiste România", lu
crare fundamentală pentru știința 
românească, din care a apărut recent 
ultima fasciculă — a 5-a.

Lucrarea, care a văzut lumina 
tiparului în Editura Academiei, face 
o prezentare unitară și complexă a 
trăsăturilor geografice ale teritoriului 
României, consemnind cele mai pro
funde prefaceri de ordin economic, 
social-politic și cultural din istoria 
țării. Această lucrare de interes na
țional a fost prezentată cititorilor de 
academicianul Gh. Mihoc. președin
tele Academiei Republicii Socialiste 
Bomânia. Au luat, de asemenea.

cuvîntul cercetători și cadre didac
tice, autori ai lucrării.

La I.P.R.S. Băneasa a fost organi
zată. în aceeași zi, lansarea volumu
lui „Conștiința originii comune și a 
unității naționale în istoria poporu
lui român", de istoricul Vasile Ne- 
tea, volum apărut la Editura Alba
tros. Cartea se înscrie în seria vo
lumelor omagiale dedicate aniversă
rii a 2050 de ani de la crearea primu
lui stat dac centralizat și indepen
dent condus de Burebista.

Cu interes a fost primită, de ase
menea, manifestarea desfășurată la 
clubul întreprinderii „Republica". 
După ce au fost prezentate co
ordonatele activității de editare a 
poeziei și prozei românești în anul 
1980, au fost lansate volumele „Pînă 
mă întorc visează" de Nicolae Țic 
și „Flacăra de magneziu" de Mircea 
Florin Șandru.

(Agerpres)

instabilă, cerul va fi. temporar 
vor cădea ploi sub formă de 
însoțite de descărcări electrice, 
va prezenta intensificări de 
durată. Temperaturile minime 
cuprinse între 4 și 7 grade, iar

CONSTANTA. între 18 și 20 
aprilie. Sala sporturilor din Con
stanța găzduiește cea de-a zecea 
ediție a festivalului concurs 
„Steaua Litoralului", organizat 
de comitetul județean de cultură 
și educație socialistă. Trofeele 
concursului sint disputate de in- 
terpreti de muzică populară și 
ușoară, care au trecut fazele de 
preselectie organizate în județul 
Constanta, precum și de artiști 
amatori din alte 16 județe ale ță-

zării sale revoluționare și pînă 
în prezent, insistînd asupra con
tribuției uteciștilor la dezvol
tarea economico-socială a jude
țului Buzău. (Dumitru Dănăilă).

BACĂU. Actorii Teatrului 
dramatic „Bacovia" au prezen
tat în premieră feeria muzicală 
„Sînziana și Pepelea" de Vasile 
Alecsandri în versiunea lui Alecu 
Popovici. Spectacolul a fost pus 
în scenă de regizorul Nae Cos- 
mescu. pe muzica lui Edmond 
Deda. (Gh. Baltă).

VÎLCEA- Din inițiativa sec
ției de propagandă a comitetu
lui județean de partid, la Rîm- 
nicu Vîlcea a avut loc un schimb 
de experiență pe tema „Rolul 
activității politico-ideologice în 
formarea personalității comu
niste a elevilor". La această ma
nifestare au luat parte secretarii

SATU MARE. 0 Aniversarea 
a 75 de ani de la nașterea mare
lui poet Iozsef Attila a fost oma
giată de colectivul secției 
maghiare a Teatrului de Nord 
din localitate printr-o suită de 
recitaluri prezentate în cadrul 
„Salonului literar", la sala Stu
dio. La reușita recitalului — 
realizat în regia lui Paraszka 
Miklos, scenografia lui Vasile 
Paulovics și aranjamentul mu
zical al lui Fornwald Laszlo — 
și-au dat concursul actorii Bartis 
Ildiko, Dalnoki Zsoka. Kocsis 
Antal, Szelyes Ferenc. 0 Consi
liul municipal al sindicatelor a 
initiat organizarea unei suite de 
expoziții de fotografii realizate 
de membri ai cinecluburilor din 
localitate, care evidențiază as
pecte ale succeselor obținute de 
oamenii muncii din județ, por
trete de fruntași etc. Prima ex
poziție este cea a membrilor ci- 
neclubului „Samus" al lucrăto
rilor de la I.C.S. Alimentara. 
(Octav Grumeza).

• FESTIVAL „IN
VERS". Așa ar putea fi denu
mită manifestarea organizată 
la unul din cinematografele de 
pe cunoscuta arteră Broadway, 
din New York. Titlul manifestă
rii „Festivalul celor mai proaste 
filme din toate timpurile" nu 
mai necesită comentarii. Crite
riul de selecționare a peliculelor 
prezentate ; acestea trebuie să 
fie de o calitate „atroce". Un 
exemplu îl constituie filmul „Te
roarea micului oraș" — un 
western care are particularitatea 
că toți actorii sînt... pitici. Nede
pășind în înălțime 1,10 m, ei se 
luptă unii cu alții pe sub mese 
și scaune, călăresc pe cai. de ase
menea. pitici (ponei) ș.a. Reacția 
publicului este firească : rîde de 
se prăpădește, nu de exhibițiile 
bieților pitici, ci de lipsa totală 
de har artistic a realizatorilor. 
Din acest punct de vedere, suc
cesul festivalului este atît de 
mare, incit organizatorii au ho- 
tărît să facă o selecție specială 
pentru televiziune, alcătuită din 
scenele cele mai... nereușite ale 
filmelor prezentate.

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

Campionatele internaționale de gimnastică
Dan Grecu — victârios la individual compus 
Azi, concursul feminin

Campionatele internaționale de 
gimnastică ale țării noastre au con
tinuat vineri după-amiază în Palatul 
sporturilor și culturii ’din Capitală 
cu desfășurarea exercițiilor liber 
alese (masculin).

La capătul unor spectaculoase în
treceri, primul loc la individual com
pus a revenit gimnastului român Dan 
Grecu cu 113,40 puncte. Din nou. Dan 
Grecu a excelat în proba de inele, 
obținînd cea mai mare notă : 9,90, 
în cele două zile de concurs.

O remarcabilă evoluție a avut un 
alt reprezentant al echipei noastre, 
Kurt Szilier, care datorită unor note 
superioare realizate la „liber-alese" 
s-a clasat pe locurile 2—3 la egalitate

(113 puncte) cu cunoscutul gimnast 
Tong Fei (R. P. Chineză). în conti
nuare, clasamentul se prezintă ast
fel: 4. A. Georgescu — 111,90 puncte; 
5. Jorge Felix Roche (Cuba) — 110,60 
puncte ; 6—7. R. Bucuroiu, Wang
Xicoming (R. P. Chineză) cu cîte 
110,55 puncte ; 8. Gabriel Popescu 
110,10 puncte.

Astăzi, de Ia ora 17,30, sînt progra
mate exercițiile liber-alese la femi
nin, la sfîrșitul cărora se va cunoaște 
ciștigătoarea concursului. Campiona
tele internaționale de gimnastică ale 
țării noastre se vor încheia mîine, 
cind, de la ora 10, sînt programate 
finalele pe aparate ale celor mai buni 
8 gimnaști și gimnaste.

ÎN CÎTEVA
• După cum s-a mai anunțat, în

tre 23 și 27 aprilie se va desfășura 
la Budapesta tradiționala competiție 
internațională de polo pe apă dotată 
cu „Cupa Tungsram", la care și-au 
anunțat participarea selecționatele 
României, R. F. Germania, Italiei, 
Iugoslaviei, S.U.A. și Ungariei.

Organizatorii au stabilit ca în pri
ma zi a turneului să se dispute ur
mătoarele meciuri : Iugoslavia — 
R. F. Germania ; România — Italia 
și Ungaria — S.U.A.
• în optimile de finală ale turneu

lui international feminin de tenis de 
la Amelia Island (Florida), jucătoa- 
rea româncă Virginia Ruzici a în
vins-o în trei seturi, cu 1—6, 6—4, 
6—1 pe campioana iugoslavă Mima 
Jausovec.
• Au continuat meciurile turneu

lui international de tenis de la Foun
tain Valley. Iată rezultatele înregis-

RÎNDURI
trate : Teacher (S.U.A.) — Ilie Năsta- 
se (România) 6—3. 4—6, 6—4 ; Smith 
(S.U.A.) — Smid (Cehoslovacia) 6—1,
6— 2 ; Lendl (Cehoslovacia) — Gu- 
lickson (S.U.A.) 4—6, 6—1, 6—4 ; Noah 
(Franța) — Fibak (Polonia) 6—3. 5—7.
7— 6 ; Scanlon (S.U.A.) 
(S.U.A.) 5—7, 7—5, 6—4.

Leonard

etape în 
care are

• După desfășurarea a 7 
cursa ciclistă internațională 
loc pe șoselele din R.F. Germania, pe 
primul loc în clasament se află De- 
dionov (U.R.S.S.). urmat la 1’09” de 
danezul Pedersen. Ciclistul român 
Mircea Romașcanu ocupă locul 7 la 
3’. Pe echipe, conduce U.R.S.S.. ur
mată la 4’50” de Cehoslovacia și la 
7’59” de România.

Etapa a 7-a disputată între Hano- 
vra și Lauteberg (98 km) a revenit 
polonezului Tadeusz Wojtas cu tim
pul de 2h 11’46”.

• SUB INFLUENȚA 
LUNII. De mai multă vreme se 
bănuia că Luna este răspunză
toare de anumite comportamen
te aberante ale oamenilor, mai 
ales în fazele de „lună nouă" și 
„lună plină". Un studiu statistic 
recent dovedește că se înregis
trează, într-adevăr. un număr 
mai ridicat de manifestări crimi
nale atunci cind este „lună 
plină". încă din 1972, un psihia
tru de la Universitatea din 
Miami constatase o creștere a 
numărului de omucideri în pe
rioadele cu „lună plină", propor
ția acestora scăzînd 72 de ore 
mai tirziu, pentru a creste din 
nou în fazele de „lună nouă". 
Potrivit acestui psihiatru, atrac
ția Lunii s-ar exercita nu numai 
asupra mărilor (provocînd bine
cunoscutele fenomene de flux- 
reflux), ci. și asupra fluidelor ce 
constituie 80 la sută din corpul 
uman, ceea ce ar atrage efecte 
neurologice imprevizibile.

• ÎNAPOI LA CORA
BIA CU PINZE ? Odată 01 
apariția vaselor acționate de mo
toare. se părea că vremea coră
biilor cu pînze a apus pentru 
totdeauna. Recent. într-un șir de 
țări a fost pusă în discuție ne
cesitatea reîntoarcerii la aceste 
vechi mijloace de transport, pe 
căile nesfirșite ale mărilor. Spe
cialiștii susțin că în condițiile 
prelungitei crize energetice, co
răbiile cu pînze pot fi de un real 
folos pentru transporturile co
merciale. Ministerul Comerțului 
din S.U.A., de pildă, a coman
dat unei companii construcția 
unui mare vas de transport cu 
pînze. Compania urmează să sta
bilească si traseele cele mai con
venabile. marfa care va putea fi 
transportată, precum si alte amă
nunte menite să „netezească" 
drumul vechii corăbii pe mări 
și oceane.
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VARȘOVIA BOGOTA ~i

INDEPENDENTEI REPUBLICII ZIMBABWE
Discursul premierului Robert Mugabe — apel la unitate și 
reconciliere națională pentru reconstrucție și prefaceri înnoitoare

HARARE 18 (Agerpres). — Cores
pondentă de la Comeliu Vlad : La 
miezul nopții de joi spre vineri, pe 
stadionul Rufaro. din Harare — noua 
denumire a orașului Salisbury — a 
avut loc o ceremonie solemnă în ca
drul căreia a fost proclamată inde
pendenta de stat a Republicii Zim
babwe, act ce încununează marea 
victorie obținută de poporul acestei 
țări în lupta pentru eliberare națio
nală și socială, pentru o existență de 
sine stătătoare, liberă și suverană.

Au participat secretarul general al 
O.N.U.. Kurt Waldheim, șefi de gu
vern și alte personalități politice din 
circa 100 de state ale lumii, repre
zentanți ai mișcărilor 
națională, precum și ai 
zat-ii internaționale.

Tovarășul Nicolae 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, a fost repre
zentat de tovarășul Gheorghe Radu
lescu, vicepreședinte al Consiliului de 
Stat.

Ceremonia a fost Inaugurată prin 
actul solemn al coboririi drapelului 
Marii Britanii, moment salutat prin 
21 de salve de artilerie. în locul stea
gului britanic flutură acum drapelul 
Republicii Zimbabwe, avînd culorile 
verde, galben, auriu, roșu, negru și 
alb.

Cu același prilej, conducătorii nou
lui stat — președintele Republicii 
Zimbabwe, Canaan Banana, și pri
mul ministru. Robert Mugabe, au 
primit din partea reprezentantului re
ginei Marii Britanii prerogativele 
puterii supreme. Totodată, a avut 
loc ceremonia de depunere a jură- 
mîntului de către președintele Ca
naan Banana si primul ministru Ro
bert Mugabe.

în discursul rostit cu acest prilej, 
premierul Robert Mugabe a lansat 
un vibrant apel la imitate și recon
ciliere națională, la conjugarea efor
turilor tuturor locuitorilor tării în ve
derea îndeplinirii importantelor 
obiective de reconstrucție și prefa
ceri înnoitoare. „Independența, a 
spus el, ne va conferi o nouă perso
nalitate, o nouă suveranitate, un nou 
viitor și noi perspective, precum și 
o nouă istorie". Acum, cînd devenim 
un popor nou, sîntem chemați să dăm 
dovadă de spirit constructiv, progre
sist, să uităm divergențele trecutu-

de eliberare 
unor organi-

Ceaușescu,

lui. Noua noastră națiune cere de la 
fiecare dintre noi să avem respect 
Unii fată de alții și să acționăm îm
preună pentru unitate și pentru un 
nou sistem politic și social". Robert 
Mugabe a subliniat. în acest sens, că 
„oprimarea și discriminarea rasială 
sînt inechități ce nu trebuie să-și mai 
găsească niciodată locul in sistemul 
politic și social al tării".

De asemenea, el s-a referit la fap
tul că guvernul său este hotărît să, 
aducă schimbări importante în viața' 
populației, prin înfăptuirea unor am
ple reforme pe plan economic și so
cial. „Avem abundente resurse mine
rale. agricole și umane, dar pentru 
valorificarea lor este necesar un cli
mat de pace și de liniște deplină", a 
spus el.

Adresindu-se reprezentanților sta
telor și organizațiilor prezenti la Ha
rare. premierul a relevat că această 
largă participare constituie „o expre
sie a solidarității și prieteniei lor cu 
poporul Zimbabwe. Fără sprijinul pe 
care aceste state și organizații l-au 
dat luptei noastre pentru libertate, 
ziua de astăzi nu ar fi venit încă. De 
aceea, a spus el. le mulțumim pen
tru întregul ajutor material, politic, 
diplomatic și moral pe care ni l-au 
acordat".

Un moment important în cadrul ce
remoniei, salutat cu vii aplauze, l-a 
constituit parada militară la care au 
participat unități ale celor două or
ganizații membre ale Frontului Pa
triotic Zimbabwe — Z.A.P.U. și 
Z.A.N.U. — precum și unităti ale fos
telor trupe rhodesiene, ca un simbol 
al intenției noilor autorități de a con
stitui o armată unică a Republicii 
Zimbabwe. Totodată, într-unul din 
punctele centrale ale capitalei — co
lina Kobje — a fost aprinsă o flacără 
ce va arde mereu în memoria luptă
torilor care s-au jertfit în lupta pen
tru dobindirea independentei și li
bertății naționale.

Momentul proclamării independen
tei Republicii Zimbabwe a prilejuit, 
la Harare, ca și în numeroase alte 
localități ale țării, ample și entuzias
te manifestări populare, la care au 
participat sute de mii de persoane, a- 
fricani și albi — un simbol al dorin
ței majorității covîrșitoare a popu
lației țării, ca, indiferent de culoare, 
să-și aducă contribuția ia consolida
rea independenței noului stat, la dez-; 
voltarea sa viitoare.

Dezvoltarea colaborării și cooperării 
economice româno-polone

VARȘOVIA 18 (Agerpres). — La 
Varșovia au avut loc convorbiri între 
delegația Comitetului, de Stat al Pla
nificării, condusă de Nicolae Con
stantin, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., vice- 
prim-ministru al guvernului, pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării, și delegația Comisiei de 
planificare de pe lingă Consiliul de 
Miniștri al R. P. Polone, condusă de 
Tadeusz Wrzaszczyk, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele Comisiei de pla
nificare.

Cu acest prilej a fost analizată dez-
★

Tovarășul Edward Babiuch. mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P.. președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Polone, l-a primit 
pe tovarășul Nicolae Constantin.

Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu • au fost 
transmise un mesaj de prietenie și 
cele mai bune urări de sănătate Și 
succese în activitatea tovarășului 
Edward Gierek.

Mulțumind, tovarășul Edward Ba
biuch a transmis, din partea tovară-

COPENHAGA

ro-voltarea continuă a raporturilor 
mâno-polone de colaborare si coope
rare economică, în spiritul înțelege
rilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceausescu și Edward Gierek. și s-a 
examinat activitatea desfășurată de 
organele centrale de planificare din 
cele două țări cu privire la coordo
narea bilaterală a planurilor pe pe
rioada 1981—1985. Au fost soluționate 
o serie de probleme de interes re
ciproc. converiindu-se măsuri pentru 
dezvoltarea cooperării pe termen 
lung în domeniul construcțiilor de 
mașini, chimiei si industriei extrac
tive, în vederea creșterii în continua
re a volumului livrărilor reciproce.

★
șului Edward Gierek, aceleași cor
diale salutări si cele mai bune urări, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

în cadrul convorbirii au fost evi
dențiate dezvoltarea și diversificarea 
colaborării economice dintre Româ
nia și Polonia în conformitate > cu 
înțelegerile româno-polone la nivel 
înalt.

La întîlnire au participat ambasa
dorul României la Varșovia. Ion 
Cozma, și ambasadorul Poloniei la 
București, Jerzy Kusiak.

Convorbiri româno-daneze

Președintele Columbiei
9

roman

AGENȚIILE DE PRESA
pe scur t

★
Numeroase țări, de pe diverse me

ridiane ale globului, și-au anunțat 
hotărîrea de a stabili relații diplo
matice, la nivel de ambasadă. cu 
noul stat independent Zimbabwe — 
informează agențiile internaționale 
de presă. După cum se subliniază 
in comunicatele oficiale date publi
cității in diverse capitale ale lumii, 
această acțiune este considerată o 
recunoaștere a legitimității luptei 
duse de poporul Zimbabwe, sub con
ducerea Frontului Patriotic, pentru 
eliberarea țării — luptă încununată 
în prezent prin abolirea dominației

★
coloniale, a regimului rasist minori
tar și ciștigarea efectivă’ a indepen
denței politice — și în același timp 
ca o expresie a dorinței de a pro
mova strinse relații de prietenie și 
colaborare cu Republica Zimbabwe, 
in interesul reciproc, al cauzei păcii, 
destinderii și progresului in întreaga 
lume.

Aceasță acțiune este cu atit mai 
semnificativă, arată agențiile de 
presă, cu cit ea are loc în prima zi 
a existentei Republicii Zimbabwe ca 
stat independent și suveran.

(Agerpres)

Poporul român

LA BIBLIOTECA ROMANA DIN NEW YORK. In cadrul manifestărilor 
dedicate celei de-a 2050-a aniversări a constituirii primului stat dac cen
tralizat și independent, la Biblioteca română din New York a avut loc 
vernisajul expoziției de pictură a doamnei Helen de Silaghi-Sirag, care 
cuprinde lucrări inspirate din tradițiile și viața poporului român. Această 
manifestare — ce se inscrie în cadrul acțiunilor organizate de comuni
tățile de origine română din America de Nord pentru a marca marea 
aniversare din istoria poporului român — s-a bucurat de mult succes.

BOGOTA 18 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Columbia. Julio 
Cesar Turbay Ayala, l-a primit pe 
Alexandru Mărgăritescu, ministru 
secretar de stat la Ministerul Comer
țului 
mice 
tării 
IV-a 
no-columbiene de cooperare 
mică și tehnică.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, a fost transmis un 
mesaj de prietenie președintelui Re
publicii Columbia, urări de sănătate 
și fericire personală, de progres po
porului columbian, precum si dorința 
de dezvoltare, pe multiple planuri, a 
relațiilor dintre România și Columbia.

Mulțumind pentru mesajul primit, 
președintele Columbiei a rugat să se 
transmită președintelui României 
cele mai sincere urări de sănătate si 
fericire personală, iar poporului ro
mân urări de noi realizări si progres. 
Șeful statului columbian a evocat cu 
multă plăcere întîlnirile și convorbi
rile avute cu președintele României, 
subliniind că prietenia șefului statu
lui român îl onorează.

în timpul întrevederii au fost ex
primate satisfacția pentru rezultatele 
cu care s-au încheiat lucrările celei 
de-a IV-a sesiuni a Comisiei mixte 
româno-columbiene de cooperare eco
nomică și tehnică, și dorința recipro
că de a conlucra în vederea identifi
cării căilor si' mijloacelor de inten
sificare a relațiilor dintre România și 
Columbia, a adîncirii și diversificării 
schimburilor comerciale si a cooperă
rii economice bilaterale.

La întrevedere a fost prezent 
Gheorghe Dobra, ambasadorul tării 
noastre în Columbia.

Exterior și Cooperării Econo- 
Internationale, șeful delegației 
noastre la lucrările celei de-a 
sesiuni a Comisiei mixte româ- 

econo-

PRIMIRE LA PHENIAN. Președin
tele R. P. D. Coreene, Kim Ir Sen, 
a primit, la Phenian, delegația gu
vernamentală a R. A. Yemen, con
dusă de Yahya Hussein Al Arashi, 
ministru al informațiilor și culturii, 
cu care a avut o convorbire priete
nească. După cum relatează agenția 
A.C.T.C., cu afiest prilej, președin
telui Kim Ir Sen i-a fost înmînată 
o scrisoare personală din partea 
președintelui R.A. Yemen, Aii Ab
dallah Saleh.

CRIZA GUVERNAMENTALA 
DIN BELGIA. Primul ministru de- 
misionar al Belgiei, Wilfried Mar
tens. a fost însărcinat de regele 
Baudouin cu formarea noului gu
vern'— s-a anunțat oficial la Bru
xelles, Martens a cerut ca termen 
limită pentru a anunța dacă va con
tinua misiunea sa de formator al 
guvernului ziua de 9 mai.

1 LA BELGRAD s-au încheiat lu- 
Icrările sesiunii Comisiei mixte iu- 

goslavo—ungare de cooperare eco
nomică, prin semnarea unui pro
tocol. Comisia a constatat că există

I posibilități de extindere în conti
nuare a cooperării bilaterale, sta
bilind măsuri concrete în acest sens,

I precizează agenția Taniug.

PREȘEDINTELE REPUBLICII 
SEYCHELLES, France Albert Rene, 
a anunțat că guvernul pe care îl 
conduce a redus substanțial numă
rul vizitelor navelor de război și al 
avioanelor militare străine în insu
lele arhipelagului. Această măsură 
— a spus el — se înscrie în efor
turile vizînd împiedicarea expan
siunii navale externe în Oceanul 
Indian.

I
1
I

J
Pentru o nouă ordine internațională 

în domeniul
PARIS 18 (Agerpres). — La sediul 

UNESCO, din Paris, se desfășoară 
lucrările Conferinței interguverna- 
mentale de cooperare asupra activită
ților, nevoilor și programelor privind 
dezvoltarea comunicării. Reuniunea 
are ca obiectiv definirea modalități
lor practice pentru promovarea sus
ținută a acțiunilor îndreptate spre 
făurirea unei noi ordini internațio
nale în domeniul informării și comu- 

‘ nicârii, reducerea marilor dezechili
bre dintre țările dezvoltate și cele în

informației
curs de dezvoltare în ceea ce privește 
participarea la circuitul mondial in
formațional.

Luind cuvîntul, delegatul român, 
prof. Ion Drăgan, secretarul Comisiei 
naționale române pentru UNESCO, a 
expus pe larg concepția președinte
lui Nicolae Ceaușescu cu privire la 
necesitatea stringentă de a se inten
sifica eforturile pentru edificarea 
unei noi ordini economice și politice 
internaționale, pentru lichidarea ma
rilor decalaje dintre țările dezvoltate 
și țările in curs de dezvoltare.

COPENHAGA 18 (Agerpres). — 
Primul ministru danez. Anker Joer- 
gensen. l-a primit pe Aurel Duma, 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Afacerilor Externe. Cu acest pri
lej. primul ministru danez a rugat să 
se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. președintele Republicii So
cialiste România, considerația sa. în
soțită de cele mai calde urări de să
nătate și de progres pentru poporul 
român. A fost exprimată 'satisfacția

★
Ministrul român a avut, de aseme

nea, o întrevedere cu Lise Oester- 
gaard. ministrul culturii, prilejuită de 
semnarea programului de aplicare a 
acordului cultural dintre cele două 
țări pe perioada 1 aprilie 1980 — 31 
martie 1982. Noul program prevede 
realizarea în continuare de schimburi 
in domeniile științei. învătămîntului. 
artei și culturii, precum și pe linie de 
radio și televiziune.

★
La Ministerul Afacerilor Externe al 

Danemarcei, ministrul secretar de stat 
a avut convorbiri cu Eigil Joergensen. 
subsecretar de stat permanent, și cu 
Ole Bierring. șeful Departamentului 
afacerilor externe. în cadrul cărora a 
fost examinată evoluția relațiilor ro
mâno-daneze. punîndu-se în evidentă 
posibilitățile de creștere și diversifi
care a schimburilor economice și 
cooperării în producție.

în cadrul schimbului, de păreri
asupra situației internaționale a fost '• PARIS 18 (Agerpres). —, Ministrul 
evidențiată necesitatea bunei pregă- afacerilor externe. Jean Franțois- 

Poncet. a deschis, joi. dezbaterile de 
politică externă ale Adunării Natio- 
hale a Franței. Subliniind. în dis
cursul său. că în prezent se înregis
trează ..o deteriorare progresivă a 
destinderii" — transmite agenția • 
France Presse — ministrul a afirmat 
voința Franței „de a nu participa la 
escaladarea confruntării". „Dialogul 
— a Spus el în context, referindu-se la 
reuniunea de la Madrid a țărilor 
participante la Conferința pentru 
securitate și cooperare în Europa — 
nu se impune niciodată mai mult ca 
în perioadele de criză".

Reafirmind fidelitatea Franței fată 
de alianțele din care face parte, el a 
subliniat că orientările politicii ex
terne franceze „nu sînt determinate 
de ceea ce gindesc sau spun celelalte 
țări, această politică este indepen
dentă".

Pe de altă parte, transmite A.F.P., 
el a reafirmat dreptul palestinienilor 
la o patrie, necesitatea evacuării te
ritoriilor arabe ocupate și dreptul la 
securitate al Israelului.

în legătură cu dezvoltarea continuă a 
raporturilor de prietenie si colaborare 
dintre România si Danemarca, subli- 
niindu-se dorința ambelor țări de a 
crea o perspectivă largă, în continua
re, acestor raporturi, pe plan politic, 
economic și cultural.

Au fost discutate probleme ale rela
țiilor internaționale și unele aspecte 
ale situației internaționale care pre
zintă interes comun.

★
tirî a reuniunii de la Madrid, pentru 
ca aceasta să dea un impuls real apli
cării Actului final de la Helsinki, con
tribuind astfel la reluarea procesului 
destinderii și însănătoșirea climatului 
international. Ambele părți au relevat 
necesitatea de a se depune toate 
eforturile pentru solutionarea pe cale 
pașnică a diferendelor internaționale, 
pentru respectarea strictă a princi
piilor de bază ale dreptului interna
tional în relațiile dintre state.

La întrevederi a participat și am
basadorul României la Copenhaga. 
Stana Drăgoi.

MOSCOVA NAȚIUNILE UNITE

evidențiată necesitatea bunei presă-

salută cu căldură proclamarea
independenței statului Zimbabwe

(Urmare din pag. I)
ca un nou succes al forțelor progre
siste, revoluționare, însuflețește lup
ta tuturor popoarelor asuprite, îm
bărbătează mișcările de eliberare 
națională, pe toți cei asupra cărora 
se mai exercită politica imperialistă 
de dominație, insuflîndu-le încre
dere în victoria finală.

Astăzi, mai mult ca oricînd, se 
poate spune că recunoașterea și 
respectarea dreptului fiecărui popor 
la dezvoltare liberă și de sine stă
tătoare, respectarea voinței sale 
suverane de a-și organiza viața așa 
cum dorește, potrivit propriilor inte
rese, fără nici un amestec din 
afară, reprezintă cheia de boltă a 
statornicirii unor relații interstatale 
noi în lume. întreaga evoluție a 
vieții internaționale dovedește că 
de înțelegerea acestui imperativ și 
de transpunerea sa consecventă în 
viață depind însesi soarta destinde
rii, promovarea cursului spre înțele
gere și colaborare între state, reali
zarea securității popoarelor, stator
nicirea unei păci trainice.

Aflindu-se alături în perioada 
luptei duse de poporul Zimbabwe 
pentru dobîndirea neatîrnării, Româ
nia, poporul român sint și 
alături de acesta și în noua 
a reconstrucției naționale și 
cării unei vieți noi, libere și 
pendente. Legăturile de 
prietenie solidaritate

vor fi 
etapă, 
edifi- 
inde- 

strînsă 
militantă

statornicite între Partidul Comunist 
Român și forțele patriotice Zimbab
we reprezintă o puternică temelie 
pentru dezvoltarea pe mai departe, 
în noile condiții, a relațiilor dintre 
țările și popoarele noastre, pe baza 
principiilor deplinei egalități în 
drepturi, a respectului independen
ței și suveranității naționale, a nea
mestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc — principii care 
formează baza de nezdruncinat a 
politicii externe a României socia
liste.

Potențialul economic de care dis
pune România socialistă, precum și 
noul stat independent Zimbabwe, 
experiența bogată acumulată de 
poporul nostru în vasta operă con
structivă, marile progrese repurtate 
în aplicarea cuceririlor revoluției 
tehnico-științifice și, pe de altă 
porte, opțiunile exprimate de po
porul Zimbabwe privind edificarea 
unei economii naționale moderne, 
de sine stătătoare, reprezintă tot 
otîția factori' complementari ce 
oferă posibilități din cele mai largi 
pentru o cooperare rodnică pe cele 
mai diferite planuri — de la schim
burile comerciale la dezvoltarea 
unor forme noi, eficiente de coope
rare în producție. Se deschid, tot
odată, perspective ample pentru 
dezvoltarea colaborării în domeniul 
învățămîntului, științei, tehnicii și 
culturii, toate în interesul reciproc,

ol cauzei prieteniei dintre poporul 
român și poporul Zimbabwe.

Fără îndoială că și pe tărimul 
vieții internaționale se deschid largi 
perspective pentru o strinsă conlu
crare între România și Zimbabwe în 
cadrul marelui front antiimperialist 
al popoarelor, al forțelor care mili
tează pentru independență și suve
ranitate națională, împotriva vechii 
politici de dominație și inechitate, 
pentru promovarea principiilor de
mocratice de relații interstatale, 
pentru lichidarea subdezvoltării și 
edificarea unei noi ordini econo
mice, pentru dreptul tuturor popoa
relor de a fi stăpine pe propria 
soartă și pe propriile resurse.

In acest spirit, așa cum 
niază in telegramele de 
adresate de tovarășul 
Ceaușescu conducătorilor 
cii Zimbabwe, partidul 
nostru nutresc convingerea că ra
porturile de prietenie și colaborare 
dintre țările noastre se vor dezvolta 
și întări necontenit, spre binele am
belor popoare, în interesul cauzei 
independenței, păcii și progresului 
în lume. Acesta este mesajul de 
prietenie și solidaritate pe care 
România, poporul român îl adre
sează poporului Zimbabwe la acest 
istoric început de drum, împreună 
cu urarea din inimă de succes de
plin în înfăptuirea aspirațiilor sale 
fierbinți de dreptate națională 
socială, de fericire și prosperitate.

se subli- 
felicita re 
Nicolae 

Republi- 
și statul

Momente solemne ale ceremoniei de la Harare : este înălțat stindardul noului stat 
aprinsă flacăra eternă in memoria luptătorilor ce s-au jertfit pentru

Zimbabwe ; pe colina Kobje este 
libertatea națională

o necesitateDialogul
a vieții internaționale
Declarațiile ministrului 

afacerilor externe al Franței
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LA SESIUNEA COMISIEI

MOSCOVA 18 — Trimisul Ager
pres Mihai Chgbeleu transmite : în 
cadrul manifestărilor dedicate celei 
de-a 110-a aniversări a nașterii lui 
Vladimir Ilici Lenin, la Moscova s-au 
desfășurat lucrările unei conferințe 
științifice pe tema „Marxism-leninis- 
mul și epoca contemporană", organi
zată de Institutul de marxism-leni
nism și Academia de știinte sociale 
de pe lingă C.C. al P.C.U.S.. Institu
tul de științe sociale și Academia de 
știinte a U.R.S.S. La conferință au 
participat oameni de știință sovietici, 
reprezentanți ai unor partide comu
niste și muncitorești din 38 de țări. 
Din țara noastră au luat parte dr. 
Gheorghe Zaharia. director adjunct 
științific al ‘Institutului de studii is-

torice și sociaT-politîce de pe lingă 
C.C. al P.C.R.. și dr. Ion Florea, se
cretar științific al Academiei „Ștefan 
Gheorghiu".

Conferința a fost deschisă de Mi
hail Zimianin, 'secretar al C'.C. al 
P.C.U.S. Raportul „Epoca contempo-' 
rană — epoca victoriei leninismului" 
a fost prezentat de acad. Anatolî 
Egorov, directorul Institutului de 
marxism-leninism de pe lingă C.C. al 
P.C.U.S.

Delegația română a prezentat în 
cadrul conferinței referatul „Politica 
Partidului Comunist Român de con
struire a societății socialiste multila
teral dezvoltate expresie a marxism- 
leninismului creator".

Acord care reglementează 
activitățile statelor 

în Cosmos

Contacte între R.D.G. si R. F. G

La Sediul Națiunilor Unite din 
New York s-a deschis spre semnare 
acordul care reglementează activită
țile statelor pe Lună și pe celelalte 
corpuri cerești, adoptat de Adunarea 
Generală a O.N.U. la 5 decembrie 
1979. în numele Republicii Socialiste 
România, acordul a fost semnat de 
reprezentantul permanent al tării 
noastre la O.N.U.. ambasadorul Teo
dor Marinescu.

Acordul prevede ca toate activită
țile pe Lună să se desfășoare în 
conformitate cu normele de drept 
internațional și ca statele-părți la 
acord să folosească acest satelit na
tural al Pămîntului în interesul men
ținerii păcii și securității internațio
nale. pentru încurajarea cooperării 
și înțelegerii între popoare. Se pre
vede expres că folosirea Lunii se va 
face exclusiv în scopuri pașnice. O 
idee esențială a acordului este cea 
potrivit căreia Luna și celelalte 
corpuri cerești constituie un bun al 
intregii umanități. (Agerpres).

BONN 18 (Agerpres). — Cancelarul 
federal al R.F. Germania. Helmut 
Schmidt, l-a primit, la Bonn, pe Gun
ter Mittag. membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.S.U.G., membru al 
Consiliului de Stat al R.D. Germane. 
După cum precizează agenția A.D.N.. 
în cursul convorbirii care a avut loc 
s-a făcut un schimb de opinii asupra 
relațiilor dintre R.D.G. și R.F.G.. pre
cum și în probleme ale situației in
ternaționale actuale.

Mittag a avut, de asemenea, con-

vorbiri cu Hetbert Wehner, președin
tele fracțiunii parlamentare a P.S.D., 
și cu Wolfgang Mischnick. președin
tele fracțiunii parlamentare a P.L.D.

Agenția A.D.N. menționează, de 
asemenea, că Giinter Mittag s-a în- 
tîlnit cu conducerea firmei „Krupp 
GmbH". Cu aeest prilej, au fost 
discutate relațiile de afaceri care 
există de multi ani intre întreprin
deri de comerț exterior.din R.D.G. și 
firma vest-germană.

ECONOMICE A O N U

PENTRU EUROPA

De la trimisul nostru special
După ce in plenul dezbaterilor 

din cadrul celei de-a 35-a sesiuni 
anuale a Comisiei Economice a 
O.N.U. pentru Europa (C.E.E.I 
O.N.U.) au fost exprimate pozițiile 
cvasitotalitătii delegațiilor partici
pante, se poate desprinde afirmarea 
tot mai evidentă a opțiunilor spre 
impulsionarea colaborării intereuro- 
pene, spre extinderea si diversifi
carea schimburilor comerciale și 
cooperării economice dintre statele 
continentului cu cele din alte re
giuni ale globului.

Datele statistice furnizate de do
cumentele aflate pe masa de lucru 
â sesiunii oglindesc, de pildă, o 
creștere valorică cu 23 la sută a 
schimburilor economice dintre ță
rile occidentale si cele răsăritene, 
totalul acestora depășind in prezent 
nivelul a 60 miliarde dolari. O im
portantă tot mai mare a dobindit 
cooperarea economică, ce deține o 
pondere de aproape 20 la sută în 
ansamblul acestor schimburi. Sem
nificativ în acest sens este faptul 
că în prezent se .desfășoară 
1000 de contracte de licență 
statele din Est și cele din 
membre ale C.E E /O.N.U.

Concluzia unanimă a intervenții
lor din plenară a fost că aceste re
zultate sint încă departe de a re
flecta adevărata măsură a posibili
tăților de dezvoltare a relațiilor eco
nomice.

Un asemenea curs al lucrărilor 
sesiunii C.E.E./O.N.U. apare cu atit 
mal remarcabil pe fundalul actualei 
situații politice internaționale, ca
racterizată prin accentuarea încor
dării ca urmare a recrudescenței 
manifestărilor politicii de forță. 
Încă o dată sint confirmate virtu-

peste 
intre 
Vest

țile politice ale dezvoltării relații
lor economice dintre state, pe dea
supra deosebirilor de orinduire so
cială sau a unor diferende dintre 
unele state, valențele multiple ale 
dialogului si tratativelor, ca unică 
alternativă rațională la politica de 
confruntare, la practicile restrictive 
din perioada de tristă memorie a 
„războiului rece". Istoria acestor 
ani a demonstrat cu claritate că la 
„dezghețul" relațiilor politice inter- 
europene o contribuție din cele mai 
substanțiale a adus dezvoltarea le
găturilor economice dintre 
continentului. 
ferind baza 
impulsionarea 
dere. politică 
lume.

Cu atiț mai .....  ... _
tualelor evoluții de pe scena vieții 
internaționale, al accelerării cursei 
înarmărilor, care amputează grav 
resurse necesare pentru dezvoltarea 
economico-socială. pacea si secu
ritatea popoarelor pot fi promovate 
pe calea negocierilor, a înțelegerii 
și colaborării. Combaterea tendințe
lor negative din economia mondială, 
a fenomenelor de criză, recesiune, 
inflație si șomaj reclamă nu re
curgerea la arsenalul protectionis- 
mului comercial care introduce pie
dici artificiale, neviabile. în circui
tul economic si. în același timp, nu 
servește apropierii și înțelegerii in
tre state, ci dimpotrivă, dezvoltarea 
unei -targi si neîngrădite colaborări 
economice, industriale, tehnico-ști- 
ințifice. renuntîndu-se la barierele 
și restricțiile discriminatorii.

Fără îndoială, actuala sesiune a 
C.E.E./O.N.U. poartă o puternică 
amprentă politică, dat fiind că ea

statele 
această oolaborare o- 

materială pentru 
procesului de destin- 
pe continent și în

mult .in contextul, ac-

se desfășoară în „Anul Madridului". 
adică în perspectiva reuniunii ge- 
neral-europene pentru securitate și 
cooperare ce va avea loc in noiem
brie in capitala Spaniei. Majorita
tea participantilor au tlnut să evi
dențieze acest aspect, definitoriu 
pentru dezbaterile de la Geneva, 
pronunțindu-se pentru concentrarea 
eforturilor spre consolidarea spiri
tului constructiv, menit să asigure 
cele mai favorabile auspicii desfă
șurării cu succes a reuniunii de la 
Madrid. Avindu-se în vedere că la 
sesiunea Comisiei Economice a 
O.N.U. pentru Europa participă toa
te statele semnatare ale Actului fi
nal de la Helsinki, se poate aprecia 
că forumul economic de la Geneva 
reprezintă un important moment in 
procesul pregătitor pentru Madrid.

„Concluzia principală ce se de
gajă este că sesiunea noastră pre
gătește o ambiantă bună, de lucru, 
pentru reuniunea de Ia Madrid — 
ne declara in cursul unei convorbiri 
șeful delegației Spaniei, ambasado
rul Fernando Benito Mestre, care 
a deținut in ultimul an președinția 
C.E.E./O.N.U. Documentele redac
tate sub egida comisiei vor consti
tui. desigur, elemente de mare ifn- 
portantă în dosarul lucrărilor de la 
Madrid. C.E.E./O.N.U.. ca centru al 
cooperării economice între statele 
europene cu sisteme social-politice 
diferite, este chemată să-și pună în 
funcțiune toate mecanismele pentru 
îndephnirea telurilor si răspunderii 
cu care a fost învestită, cu atit mai 
mult acum, cînd aria cooperării ar 
putea fi afectată de tensiunile exis
tente. fie pe plan politic, fie pe plan 
economic. Sînt convins că în aceste 
condiții faptul de a i se fi încre
dințat României președinția comi
siei dă o garanție în plus în ce pri
vește finalizarea eforturilor noastre 
de asigurare a unui teren cit mai 
fertil colaborării și destinderii pe 
continent".

Asemenea opinii ne-au fost îm
părtășite și de reprezentanta altor 
state participante. conturîndu-se 
posibilitatea finalizării cu bune re
zultate a lucrărilor sesiunii C.E.E.I 
O.N.U. — ceea ce ar reprezenta un 
fapt de bun augur, pentru întilnirea 
europeană asupra securității si coo
perării.

BUDAPESTA 18 (Agerpres). — La 
Eger, în R.P. Ungară, a avut loc șe
dința a 39-a a Comisiei permanente 
C.A.E.R. de colaborare în domeniul 
geologiei, Ia care au participat dele
gații din țările membre ale C.A.E.R. 
și din R.S.F.I. De asemenea, au parti
cipat, în calitate de observatori, re
prezentanți ai R.D.P. Yemen.

La ședință a fost marcată aniver
sarea a 110 
V. I. Lenin.

Comisia a 
feritoare la 
rea de metode și 
perfecționate pentru studierea struc
turilor și prospectarea zăcămintelor 
de petrol și gaze situate la adîncimi 
mari. Au fost adoptate programe de 
colaborare tehnico-științifică referi
toare la prospectarea principalelor 
tipuri de zăcăminte metalifere și ne
metalifere, la evidențierea resurselor 
energetice geotermale și a șisturilor 
bituminoase.

ani de la nașterea lui
examinat probleme re- 
colaborarea în elabora- 

mijloace tehnice

NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres), 
— Membrii Consiliului de Secu
ritate au avut o nouă ședință, des
fășurată cu ușile închise, consacrată 
situației din sudul Libanului.

După cum informează agenția 
United Press International, Brian 
Urquhart, adjunct al secretarului ge
neral al O.N.U., a prezentat un ra
port asupra celor mai recente evolu
ții de la fața locului, primite de la 
Cartierul general aT Forței interima
re a Națiunilor Unite din Liban 
(UNIFIL).

+
■ Agențiile internaționale de presă, 
reluind comunicate oficiale libaneze 
și israeliene. informează că, în cursul 
nopții de joi spre vineri, o unitate 
a armatei israeliene a debarcat pe 
teritoriul libanez între localitățile 
Sarafand și Adloun. dinamitînd nu
meroase locuințe. în timpul 
s-au înregistrat victime 
părți.

Postul de radio Liban 
că în cursul nopții de joi 
batiyeh a fost supus unui puternic 
tir de artilerie. De asemenea. o uni
tate navală 
se apropie 
respinsă de

de
atacului 
ambele

a
orașul Na-

anunfat

israeliană a Încercat să 
de orașul Tyr. fiind 
artileria locală.

(Agerpres)

Viorel POPESCU
Geneva

★
CAIRO 18 (Agerpres). — într-un 

interviu acordat televiziunii mexi
cane, președintele Egiptului, Anwar 
El Sadat, s-a declarat gata să se ală
ture oricărei inițiative care ar ajuta 
succesul negocierilor asupra autono
miei depline a palestinienilor înainW 
de data prevăzută, 26 mai.
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