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Revenind de la Belgrad

Tovarășul niimed Sekou Toure a sosii ieri
la București

La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii Socialiste
România, vineri după-amiază a sosit în Ca
pitală, într-o scurtă vizită, tovarășul Hua
Guofeng, președintele Comitetului Central
al Partidului Comunist Chinez, premierul
Consiliului de Stat al Republicii Populare
Chineze.
înaltul oaspete este însoțit de tovarășii
Ji Pengfei, membru al C.C.’ al P.C. Chinez,
vicepremier al Consiliului de Stat. Zhang
Haifeng, adjunct al ministrului afacerilor
externe al R.P. Chineze.
Ceremonia sosirii a avut loc pe aeropor
tul Otopeni. Pe frontispiciul aerogării erau
arborate drapelele de stat ale României și
R.P. Chineze, ce încadrau portretele tova
rășilor Nicolae Ceaușescu și Hua Guofeng.
Vineri după-amiază, tovarășul Ahmed
Sekou Toure, secretar general al Partidului
Democrat din Guineea, președintele Repu
blicii Populare Revoluționare Guineea. îm
preună cu tovarășa Andree Toure, a reve
nit la București de la Belgrad, unde a par
ticipat la funeraliile președintelui Iosip
Broz Tito.
Pe aeroportul Otopenl, Inalțil oaspeți au
fost întimpinați de tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretarul general ai Partidului
Comunist Român, președintele Republicii
Socialiste România, și tovarășa Elena
Ceausescu. Cei doi conducători de partid si
de stat iși string mîinile cu prietenie, se

îmbrățișează cu căldură. La rîndul lor, cu
aceeași căldură și cordialitate, se îmbrăți
șează tovarășa Elena Ceaușescu și tovarășa
Andree Toure.
în întîmpinarea tovarășului Ahmed Sekou
Toure au venit, de asemenea, tovarășii Ilie
Verdeț, Virgil Cazacu, Ion Coman. Paul Niculescu. Gheorghe Rădulescu, Ștefan An
drei, Mihai Gere, Nicolae Giosan. Marin
Rădoi, Richard Winter, Ilie Rădulescu.
Erau prezenți Kerfalla Cisse, ambasado
rul Guineei, și Trifun Nikolici, ambasado
rul Iugoslaviei la București.
Tovarășilor Nicolae Ceaușescu și Ahmed
Sekou Toure, tovarășelor Elena Ceaușescu

și Andree Toure le-au fost oferite buchete
de flori.
Pe platoul din fața salonului oficial, pe
al cărui frontispiciu se aflau portretele to
varășilor Nicolae Ceaușescu și Ahmed Sekou
Tourâ, încadrate de drapelele de stat ale ce
lor două țări, erau prezenți numeroși oameni
ai muncii' din Capitală. Ei au ovaționat pe
cei doi conducători de partid și de stat, au
aclamat îndelung pentru întărirea prieteniei
și colaborării româno-guineeze.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa
Elena Ceaușescu s-au întreținut cordial cu
înaltii oaspeți, in salonul oficial al aeropor
tului.

La sosire, tovarășul Hua Guofeng a fost
salutat de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Cei
doi conducători de partid și de stat și-au
strîns mîinile cu prietenie și s-au îmbrățișat
cu căldură.
în întîmpinare au venit, dp asemenea,
tovarășii Ilie Verdeț, Ștefan Voitec. Iosif
liane. Emil Bobu. Ion Coman, Nicolae Con
stantin, Janos Fazekas. Petre Lupu, Paul
Niculescu. Ion Pățan, Ștefan Andrei. Ion
Ioniță, Ion Ursu, Ilie Rădulescu. membri
ai C.C. al P.C.R. și ai guvernului.
Erau prezenți Chen Shuliang, ambasado
rul Republicii Populare Chineze, membri al
ambasadei, precum și Trifun Nikolici, am
basadorul Iugoslaviei la București.
O gardă militară a prezentat onorul. S-au
Intonat imnurile de stat ale Republicii

Populara Chineza și Republicii Socialista
România.
Tovarășii Nicolae Ceaușescu șl Hua Guo
feng au trecut în revistă garda de onoare.
Celor doi conducători de partid si de stat
le-au fost oferite buchete de flori.
Mii de locuitori ai Capitalei, aflațl la
aeroport, au ovaționat îndelung, au scandat
„Ceaușescu — Hua Guofeng !“, exprimînd și
In acest mod sentimentele de stimă și pre
țuire pe care le nutrește poporul român
față de poporul chinez, satisfacția cu care
România socialistă intîmpină această nouă
Intîlnire dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu
și Hua Guofeng, menită să dea un nou im
puls dezvoltării relațiilor de colaborare
multilaterală româno-chineze în interesul
celor două popoare, al cauzei socialismului
și păcii.

Convorbiri între tovarășul Nicolae Ceausescu

si tovarășul Hua Guofeng

la Mafia tovarăssihl Nicolae Ceausescu,
a sosit io Capitală tovarășul Kim Ir Seu,
care tace u vizită iu tara noastră

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, a
avut, vineri seara, convorbiri cu tovarășul
Hua Guofeng, președintele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Chinez, premie
rul Consiliului de Stat al Republicii Popu
lare Chineze.
La convorbiri au participat tovarășii Ilie
Verdeț, membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-ministru al
guvernului, Ștefan Voitec, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
vicepreședinte al Consiliului de Stat, Virgil
Cazacu. membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., Paul Nicu
lescu, membru al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al
guvernului, ministrul finanțelor. Ștefan
Andrei, membru supleant al Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul
afacerilor externe.

Au luat parte tovarășii Ji Pengfei, mem
bru al C.C. al P. C. Chinez, vicepremier al
Consiliului de Stat, Zhang Haifeng, adjunct
al ministrului afacerilor externe al
R. P. Chineze, Chen Shuliang, ambasadorul
R. P. Chineze la București.
Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Hua Guo
feng au subliniat cu satisfacție că înțelege
rile stabilite cu prilejul întîlnirilor anteri
oare, de la Beijing și București, se reali
zează cu succes, impulsionind puternic evo
luția relațiilor româno-chineze, pe plan po
litic, economic, tehnico-științific, cultural și
în alte domenii. A fost exprimată, de am
bele părți, hotărîrea de a acționa în con
tinuare pentru dezvoltarea și mai intensă
a acestor raporturi, întemeiate pe încredere,
stimă și respect mutual, pe egalitate și în
trajutorare tovărășească.
în acest sens, s-a arătat că apropiata se
siune a Comisiei guvernamentale românochineze de colaborare economică și tehnică

trebuie să ducă la identificarea de noi po
sibilități de dezvoltare a colaborării bilate
rale, corespunzător potențialului economic și
programelor de dezvoltare economică a ce
lor două țări.
Tovarășii Nicolae Ceaușescu șl Hua Guo
feng au avut, de asemenea, un schimb de
păreri in probleme actuale internaționale,
manifestîndu-și îngrijorarea tată de agra
varea situației pe plan mondial. în acest
cadru, a fost subliniată necesitatea de a
se acționa pentru soluționarea pe cale po
litică a tuturor stărilor de încordare si con
flict existente in diferite regiuni ale glo
bului. pornindu-se de la principiile depli
nei egalități în drepturi, respectului inde
pendenței și suveranității naționale, neames
tecului in treburile interne, nerecurgerii la
forță, de la dreptul sacru, inalienabil, al
fiecărui popor de a-si hotărî singur soarta,
fără amestec din afară.
(Continuare in pag. a V-a)

DINEU OFERIT DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
1N ONOAREA TOVARĂȘULUI HUA GUOFENG
La
invitația
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Partidului
Comunist Român, președintele Republicii
Socialiste România, vineri după-amiază a
sosit în Capitală tovarășul Kim Ir Sen,
secretar general al Comitetului Central al
Partidului Muncii din Coreea, președintele
Republicii Populare Democrate Coreene,
care face o vizită în țara noastră.
Expresie a bunelor relații de prietenie,
colaborare și solidaritate militantă stator
nicite între partidele și țările noastre,
această vizită va prilejui o nouă și fruc
tuoasă întiinire între tovarășii Nicolae
Ceaușescu și Kim Ir Sen, consacrată adîncirii și amplificării raporturilor românocoreene, în interesul reciproc, al cauzei
socialismului și păcii în lume.
Ceremonia sosirii înaltului oaspete a
avut loc pe aeroportul Otopeni, unde erau
arborate drapelele de stat ale Republicii
Socialiste România și Republicii Populare
Democrate Coreene. Pe frontispiciul aero

gării se aflau portretele tovarășilor Nicolae
Ceaușescu și Kim Ir Sen.
La coborirea din avion, tovarășul Kim
Ir Sen este întîmpinat de tovarășul Nicolae
Ceaușescu. Cei doi șefi de partid și de stat
își string îndelung mîinile, se îmbrățișează
cu multă căldură.
Pe aeroport erau prezenți tovarășii Ilie
Verdeț, Virgil Cazacu. Ion Coman, Ion Dincă. Ludovic Fazekas, Paul Niculescu,
Gheorghe Pană, Mihai Gere. Nicolae Gio
san, Marin Rădoi, Ilie Rădulescu. membri
ai C.C. al P.C.R. și ai guvernului.
Erau prezenți Sin In Ha, ambasadorul
R.P.D. Coreene, membri ai ambasadei
și Trifun Nicolici, ambasadorul Iugoslaviei
la București.
Tovarășul Kim Ir Sen este însoțit în vi
zita în țara noastră de tovarășii O Gin U,
membru al Comitetului Politic al Comite
tului Central al Partidului Muncii din
Coreea, ministrul forțelor armate populare,
Kim long Nam, membru ăl Comitetului

Politic, secretar al C.C. al Partidului
Muncii din Coreea, Hă Dam, membru su
pleant al Comitetului Politic al C.C. al
Partidului Muncii din Coreea, vicepremier
al Consiliului Administrativ al R.P.D. Co
reene, ministrul afacerilor externe.
O gardă militară prezintă onorul. Sînt
Intonate imnurile de stat ale Republicii
Populare Democrate Coreene șl Republicii
Socialiste România. Cei doi șefi de partid
și de stat trec in revistă garda de onoare.
Un grup de pionieri oferă tovarășilor
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen buchete
de flori.
Locuitori ai Capitalei, prezenți la aero
port, au scandat cu căldură „Ceaușescu —
Kim Ir Sen !“. exprimindu-și satisfacția față
de noua intîlnire dintre cei doi conducători
de partid și de stat, care marchează un
moment important in dezvoltarea și adincirea continuă a relațiilor dintre partidele
și țările noastre, în folosul și spre binele
ambelor popoare, al cauzei socialismului
și păcii în lume.

%

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, a
oferit, după convorbiri, un dineu in onoarea
tovarășului Hua Guofeng, președintele Co
mitetului Central al Partidului Comunist
Chinez, premierul Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Chineze.
La dineu au participat tovarășii Ilie Ver
deț, Ștefan Voitec, Virgil Cazacu, Paul Ni
culescu, Ștefan Andrei.
Au luat parte, de asemenea, tovarășii JI
Pengfei, Zhang Haifeng, Chen Shuliang.
în timpul dineului, care s-a desfășurat in
aceeași ambianță de caldă prietenie, tovară
șii Nicolae Ceaușescu și Hua Guofeng au
rostit scurte toasturi.
In toastul său, tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU a mulțumit oaspetelui
pentru faptul că a răspuns invitației de a
face o scurtă vizită in România si a ex
primat satisfacția că schimbul de vederi
privind relațiile dintre țările noastre pre

cum și situația internațională actuală a scos
în evidență poziții Identice sau apropiate,
dorința comună de a intensifica colaborarea
in vederea soluționării problemelor inter
naționale în spirit democratic, in interesul
politicii de pace, de independentă a po
poarelor.
Sigur, a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu,
In viata internațională sînt foarte multe
probleme. Se constată o ascuțire a contra
dicțiilor, dar popoarele doresc independență,
doresc pace, doresc să fie stăpine pe desti
nele lor si. de aceea, putem privi cu în
credere desfășurarea vieții internaționale,
putem să avem încredere că popoarele vor
ști să asigure și independenta, și pacea, și
dezvoltarea economico-socială. si bună
starea lor.
Referindu-se la aspectele intensificării co
laborării bilaterale, discutate in cadrul con
vorbirilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu a
exprimat mulțumirea pentru modul cum se
desfășoară această colaborare si dorința ca
ea să se ridice Ia un nivel tot mai înalt.

Iată de ce — a spus tovarășul Nicolae
Ceaușescu — vizita dumneavoastră, deși
scurtă, precum și convorbirile pe care le-am
avut, le apreciem că vor contribui la dez
voltarea solidarității, a colaborării dintre
partidele si popoarele noastre.
In încheiere, tovarășul Nicolae Ceaușescu
a toastat in sănătatea tovarășului Hua
Guofeng, a celorlalți tovarăși prezenți, pen
tru o colaborare tot mai strînsă intre parti
dele și popoarele noastre, exprimînd con
vingerea că aceasta servește atit intereselor
reciproce, cît si cauzei generale a indepen
denței, colaborării și păcii, precum si afir
mării principiilor socialismului.
Răspunzind, tovarășul HUA GUO
FENG a relevat cu satisfacție că relațiile
dintre cele două țări se dezvoltă foarte bine,
în special după vizita pe care tovarășul
Nicolae Ceaușescu a făcut-o in China Rela
țiile dintre partidele si țările noastre — *

(Continuare in pag. a V-a)
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Cînd a venit pentru pri
ma dată aici — ne mărtu
risește femeia aceasta cit
pumnul, numai suflet si
ochi — tremura ca o frunză
de plop. De emoție, de
teama pentru zecile de
întrebări pe care si le mai
pusese $i înainte, acasă, dar
acum i se grămădeau toate
sub timple, contopite intr-una singură: cum va
face tată 1 Cel care a
adus-o, soțul ei, l-a spus cu
franchețe : „Sper că n-o să
dai înapoi, să mă faci de
rîs 1“ De atitea ori se în
trebase : cum o fi acolo
unde îi muncea bărbatul 7
Ce înseamnă a-ti însuși o
meserie tehnică, a stăpîni
una din mașinile acelea
complicate, a nu mai fi
doar casnică, ci a purta
lîngă nume titulatura unei
calificări, a face fată sarci
nilor de producție, a-ti în
suși disciplina muncii in
flux industrial, devenind o
părticică esențială dintr-un
întreg ce trebuie să func
ționeze ireproșabil 7
Credea — așa cum a cre
zut și Viorica Marc, și Ale
xandra Ionescu, și Elena
Bătrînu, și Irina Schuster,
și Ilinca Panțîru — că va
lucra cot la cot cu soțul ei,
că el o va învăța, că el va
răspunde de ea. că nimeni
nu se va amesteca în trea
ba „lor", că, eventual, ceea
ce nu va ști ea să facă va
face el. ocrotind-o, „tinîndu-i spatele", acprdîndu-i
circumstanțe atenuante
pentru posibila neîndeminare și că. la urma urmei,
se va descurca, două retri
buții în casă în loc de una
nu strică, bine că uzina
caută oameni șl angajează
femei prin calificare la lo
cul de muncă.
N-a fost chiar așa. Au
dus-o in fața unui prieten
vechi al familiei, om de
vîrsta tatălui ei, cu tîmplele
cărunte, cu fața smeadă, din
chipul căruia parcă iradia
o lumină lăuntrică, accen
tuată de zimbetul deschis,
prietenos, și de vorba
dreaptă, fără ocolișuri, asa
cum i se păruseră ei a fi
eroii de prin povestirile cu
subiecte inspirate de mun
ca în uzină : Dionisie Man,
cunoscut trasor la secția de
sculărie a întreprinderii de
autocamioane Brașov, erou.

dealtfel, dar nu de roman,
deși ar fi putut fi, ci Erou
al Muncii Socialiste, om
care, din cei 40 de ani cîți
a muncit aici. 20 i-a petre
cut în colectivul exigent al
celor de la sculărie. fiind
ales de comuniști secretar
al comitetului de partid din
marea secție. I-a spus :
„Curaj ! Sînt atitea soții
care au făcut-o înaintea ta,
prin alte părți, și vor fi si
mai multe, O să te dau pe
mina unui meșter priceput,
Si el își va aduce curînd
soția aici, dar altul i-o va
califica in muncă, trebuie

meseria de ajustor pe care
și-a ales-o ca pe un fel de
a doua ei natură. Chiar așa
ne spune : „Parcă am făcut
lucrul acesta de cind mă
știu. Și cînd alta ca mine,
și alta, și alta, toate soții
sau fiice ale colegilor mei
de lucru de acum de la scu
lărie, au venit ca și mine
pentru întîia dată aici, eu
am fost prima care le-am
ieșit în intîmpinare. Une
ori cu o floare, alteori doar
cu un surîs. Au prins curaj
de la mine 1“
Sînt 135 de „cupluri", soți
și soții, ba unii și-au adus

o treime sint exportate In
42 de țări de pe toate con
tinentele lumii : totul însumind o producție globală
industrială de peste 13 mi
liarde lei. adică producția
medie a unui întreg județ,
de cîteva zeci de ori mai
mult decît producția Bra
șovului de acum 40 de ani,
luată în totalitatea ei. Cine
dă marca fabricii 7 17 200
bărbați și 7 600 femei, mul
te dintre acestea fiind so
țiile celor de aici, oameni
care au deprins să trăiască
laolaltă marile probleme ale
colectivității si, totodată.

„justificări neîntemeiate"
poate fi vorba. Există zeci
de specializări în cele sase
ateliere ale secției de scu
lărie. Inginerul Ion Leancu,
fost ucenic aici, care și-a
făcut studiile liceale și fa
cultatea la zi, întorcîndu-se
în uzină, este un excelent
organizator și pînă acum
n-am prea avut „probleme".
Intrebați-i pe soții Andrei
șl Viorica Marc, el matrițer, ea ajustoare, sau pe
Petre și Elena Bătrinu,
amindoi rectificatori, pe
Gavriiă și Alexandra Io
nescu care și-au adus si fiul

vremea sufertașului adus la
poarta fabricii de soțiile
sau copiii muncitorilor de
altădată, cind se minca pe
apucate, sub privirea soției
care aștepta oftînd...
Stau de vorbă cu Mihail
Zintz, lăcătuș-întreținere,
care, după ce și-a adus so
ția aici ajutînd-o să capete
calificarea de ajustoare,
și-a adus șl fiul, Mihăiță,
care lucrează la secția 510
motoare diesel. Ioan Schus
ter. rectificator, a adus-o pe
Irina, soția sa. și pe Frida,
fata lor, calificîndu-le in

Chipul răspunderii, ui demnității luptelor

intr-o familie a muncii cu sute de familii
să știi că. cu omul tău.
sînteti soț și soție acasă,
aici veți fi doar- colegi de
muncă, el cu sarcinile și
responsabilitățile lui. tu cu
ale tale. Acum totul depin
de cum. în trei luni, cel
mult în șase, iți vei însuși
meseria si vel trece la ma
șină... O să faci și niște
cursuri, nu-s grele, carte ai,
cite ceva mai știi si din
școală, treaba nu este difi
cilă, dar va trebui să-ți des
coperi vocația, să vezi ce
anume te atrage mai mult
și unde simți că îndemînarea o să-ți dea mai multe
satisfacții. Mai întîi o să-ți
arăt atelierul, lasă, nu mai
privi după sot, aici intri in
tr-o familie mare, cu peste
o mie de membri, va tre
bui să-i simți pe toți ca pe
niște frați, hai să vezi, și
dacă-mi dai voie să te sfă
tuiesc. să-ți demonstrez și
cu ce anume cred eu că tre
buie să începi..."
Deci, cu ce să înceapă 7 I
s-a răspuns prompt : cu în
crederea. Cu bizuirea pe
sprijinul celorlalți, cu cer
titudinea atingerii scopului
propus. A rămas. S-a califi
cat. Acum își .stăpînește

aici să se califice în muncă
și fiii și fiicele lor care
acum lucrează în marea fa
milie de la sculărie. O fa
milie fără „familiute".
— Stabilizarea forței de
muncă este esențială pen
tru noi — ne spune Dioni
sie Man. Am calificat sute
de oameni. în special
tineri, dar, după ce îl în
veți meserie, omul trage
spre casă, prin locurile na
tale unde se implantează
industrii noi. care au ne
voie de oameni calificați.
Sîntem o pepinieră de ca
dre, e drept, dar trebuie să
știm pe ce ne putem bizui
pentru noi înșine, secția e
mare, are sarcini grele,
continue, munca aici este
esențială pentru desfășura
rea normală a întregului
proces de producție din în
treprinderea care numără
peste 25 000 de oameni ai
muncii, iar între ei sînt
5 500 de comuniști, peste
9 000 de uteciștl. peste 5 000
de membri ai organizațiilor
proprii ale Frontului De
mocrației și Unității Socia
liste. Rodul muncii lor —
37 000 de autocamioane In
tr-un an. din care aproape

problemele fiecărei familii
muncitorești. Cind am ju
decat împreună problema
stabilizării forței de mun
că, a apărut o idee : să ne
lămurim soțiile să le adu
cem să ne învețe meseriile,
să le calificăm ca rectifica
toare, frezoare, ajustoare,
strungărițe... Fetele căsă
torite să-și aducă bărbații
aici.
— N-au existat rețineri,
temeri justificate ori nejus
tificate. păreri că familia
despre care vorbeați s-ar
putea transforma în „fami
liute", soții acoperindu-și
soțiile, meșterii neputindu-le critica pentru even
tualele neîndepliniri ale
sarcinilor de lucru deoa
rece, deh, prin preajmă li
se aflau bărbații 7
— Rețineri au fost. Dar
dacă soții au depus grijă
și eforturi pentru califica
rea soțiilor lor, îndrumîndu-le, ajutîndu-le să-și în
sușească noile meserii, re
partizarea lor s-a făcut
la locuri de muncă asu
pra cărora se extinde res
ponsabilitatea altora, asa
că nu despre „familiute",
„acoperiri neprincipiale".

aici șl l-au ajutat să se ca
lifice rectificator — toți se
conduc după același prin
cipiu : „fără rabat !“ Con
ducătorul locului de mun
că al fiecăruia răspunde de
fiecare în parte, iar din
asta, familia, și cea din uzi
nă, și cea de acasă, nu iesa
decît mai întărită.
Dovada 7 Disciplina lor,
absenta totală a „clasicelor"
conflicte, a suspiciunilor
din cadrul oricărui menaj.
Din cele 13 blocuri ale nefamiliștilor două au fost re
partizate in exclusivitate ti
nerilor căsătoriți, cu 96 da
familii nou formate. O sin
gură condiție s-a pus : oa
ambii să fie din uzină. Alte
120 de tinere perechi locu
iesc In blocurile mai vechi,
iar cartierul „Steagul roșu"
de dincolo de sosea dispune
de 5 000 de apartamente
numai pentru familiile oa
menilor muncii de la „Au
tocamioane". Cantina-restaurant servește aproxima
tiv 6 000 mese pe zi, alte
aproape 4 000 sînt servite
in mierocantinele secțiilor,
punînd la dispoziție 6—8
meniuri, la alegere, cu pre
țul de 5,50 lei masa, trei fe-

FIȘIER SOCIAL

Toate „trenurile
Mai lucrează încă
Intr-un institut de
cercetare și inginerie
tehnologică din Capi
tală. Spunem încă de
oarece. grăbit cum
este, s-ar putea să-și
afle rost in altă par
te. Da, omul acesta a
fost intotdeaMna ceea
ce se cheamă un gră
bit O nerăbdare fe
roce l-a impins mereu
din spate.
Iată, abia ce-a pășit
In fabrică, pentru ca
lificarea la locul de
muncă, și nu se lasă
pină nu-i trecut în ca
pul listei celor care
doresc să urmeze li
ceul seral. Sigur, nu-i
nimic rău in faptul că
omul voia să învețe,
nimeni n-ar fi încer
cat si nu ar fi avut
dreptul să-i bage bețe
in roate, dar erau in
jurul lui si alții, cu
ani de muncă in fabri
că, poate mai îndrep
tățiți să ceară înlesni
rile necesare pentru
frecventarea
nestin
gherită a cursurilor se
rale. Cind i s-a spus,
așa, aluziv, că trece
peste rind. grăbitul
s-a justificat cu non
șalantă :
„Trenurile
vieții nu sînt prea
multe. Eu vreau să le
prind pe toate 1“
Deci: toate trenuri
le, iată nu numai o re
plică ci, după cum
vom vedea mai depar
te. o „filozofie" de
viață, mai mult sau
mai puțin singulară.
La ridicarea in ca
tegorie, tot asa. a ce
rut să fie examinat
peste rind. „Omule, i
s-a spus, n-ai nici o
grijă, n-o să-ți știr
bească nimeni nici un
drept al tău. Dar mai

luri. plus plinea... S-a dus

tint si alții în aceeași
'situație, te vei prezen
ta la examen odată cu
ceilalți". „Ce mă pri
vesc pe mine ceilalți?"
$i n-a uitat să aducă
din nou argumentul
cu... trenurile vieții,
pe care el vrea neapă
rat să le prindă, pe
toate.
Grăbit ca întotdeau
na. prinde si exame
nul de intrare in fa
cultate. deși întreprin
derea ii solicitase doar
un răgaz de un an,
pină va creste omul în
loc, care să preia ma
șina de mare comple
xitate ce-i fusese dată
pe mină. „Imposibil,
s-a arătat grăbitul ne
înduplecat in fața acestei rugăminți. îmi
pare rău, dar trenul
acesta chiar că nu-l
pot scăpa".
A revenit înapoi ca
inginer și...
Și abia ce-a lucrat o
vreme, că se wezintă
cu o cerere de tran
sfer la un institut de
cercetări. „N-o să pu
tem onora. cererea
asta. E nevoie de dum
neata aici, unde ai în
vățat meserie, unde ai
urmat
seralul.
de
unde ai plecat apoi la
facultate. Ești cumva
nemulțumit de ceva ?“
„Nu, nu sînt nemulțu
mit, dar acolo voi cîștlga mai mult". „Vei
cîștiga și aici, uite, anul viitor vei dobindi
încă
o . gradație..."
„Mulțumesc, dar nu
mai pot să aștept..."
Și iarăși povestea cu
trenurile. Si nu tre
nuri oarecare, ci ade
vărate accelerate...
„La institutul cu pri
cina?" Din nou grăbit:
la specializări peste

• JOCUL „DE-A MINCIUNA".
Procurorul Florie» Radovan, de la
Procuratura locală Slatina, ne rela
tează următorul fapt : „Popa Ale
xandru din comuna Valea Mare,
județul Olt, se judeca cu numiții
Bălteanu Ion și Bălteanu Constan
tin pentru distrugerea unui gard.
— Stați, că vă ajut eu — a zis
vedna de lîngă casă, Rădulescu
Ileana.
Și pentru că „vecinul de lîngă
casă niciodată nu te lasă",
Ileana R. a venit ca martoră și a
spus că gardul nu a fost dărimaț
de pîrîți, ci de delegații consiliului
popular comunal și ai C.A.P. Turla.
Dar pentru că minciuna are pi
cioare scurte, s-a stabilit că, atunci
cînd afirma că a văzut demolîndu-se gardul, Rădulescu Ileana se
afla... în tren. Și uite așa și-a „demolat" martora propria-i cinste șl
demnitate, ajungînd pe banca acu
zaților pentru infracțiunea dovedită
de mărtuție mincinoasă.
„Intlmplarea" poate servi și alto
ra — puțini, ce-i drept, dar prea
lesne dispuși să se joace „de-a
minciuna".

• RIPOSTA ferma, dar nu...
TARDIVA. Are deplină dreptate
tovarășul Nieolae Andrei, lăcătuș

7
hotare, la recomanda
rea pentru înscrierea
la doctorat, la urcușul
pe statul de retribuție.
Nu, nu s-ar putea spu
ne că nu-și îndepli
nea atribuțiile de ser
viciu, dar prioritate
pentru el a avut întot
deauna interesul personal.
Acum ?
de
Cițiva
colegi
muncă, care au avut
răbdarea să se chel
tuiască ani de iile
pentru înfăptuirea li
nei idei tehnice de va
loare, s-au ridicat fi
resc în prim-planul atenției, au fost recom
pensați.
Insul-multprea-grăbit s-a consi
derat frustrat — deși
nu avea absolut nici
un motiv. El nutrește
convingerea că și „tre
nul" acesta i se cu
venea lui. că trenul acesta nu trebuia să-i
scape. „Du și tu la ca
păt o idee valoroasă și
vei avea prilejul să
prinzi «trenul» cuve
nit". Da, dar asta cere
uneori ani de muncă
și răbdare, timp in
care priit viată pot
trece atitea trenuri pe
care
dacă nu le
prinzi...
Drept care, acum,
tatonează alt loc de
muncă, unde graba lui
dintotdeauna
pentru
interesul personal va
putea afla — își zice
el — toate trenurile
posibile. Dacă nu cum
va acceleratele intere
sului general si. deo
potrivă. ale interesului
personal, vor sosi și
aici, in chip egal, pen
tru toți.

I. TUDOR

mecanic la Spitalul județean din
Galați, tatăl a două fetițe, cind ne
scrie pe un ton firesc, indignat
— ca ecou la ancheta socială „Pre
țul inuman al rătăcirilor mistice și
învățămintele unor întimplări tra
gice", publicată în „Scinteia" nr.
11 647 din 2 februarie 1980 — des
pre culpabila nepăsare de care au
dat dovadă unii cetățeni din loca
litățile Poienile Zăgrii și Livezile
față de soarta dureroasă a celor
trei tinere vlăstare jertfite nemilos
pe „altarul" unor credințe obscu
rantiste. „După cum am citit — ne
scrie corespondentul — comunele
respective sînt așezări dezvoltate,
cu toate însemnele civilizației mo
derne. Sînt convins, de asemenea, că
în aceste comune, ca pretutindeni
in tară, trăiesc azi oameni pregă
tiți, luminați, cu orizont larg. Mă
întreb, în această situație, cum de
s-au împăcat ei cu asemenea stări
de lucruri, cum de au stat cu miinile in sin și n-au luat atitudine
hotărită — și, mai ales, la timp,
nu cu intirziere, cind adesea atitu
dinea nu mai are efectul dorit —
față de acei «propovăduitori» descreierați, afla ti mereu la vinatoare
de prozeliți necopti la minte, pe
care să-i transforme în slugile lor
docile și, pină la urmă, chiar în

Piatra de încercare

♦sh ? w ..

— Știți — îmi spu
nea comunistul Aurel
Drumcea. din secția
cazangerie-reactoare a
întreprinderii „Grivița
roșie" — atumci cind
m-au criticat, am cre
zut că nu mă vor mai
alege responsabil al
brigăzii de muncă si
educație socialistă. Mai
ales că era vorba de
un rebut...
— E, după cite am
aflat, o brigadă frun
tașă, iar ideea de re
but nu prea se potri
vește cu un loc de
frunte in intrecere...
— Așa și este, nu
mai că nu era un re
but de producție. Dealtminteri. despre o asemenea „ispravă" nici
nu poate fi vorba in
brigada lui Drumcea.
Era la mijloc ceva
mai grav, după păre
rea celor de față, și anume un... rebut uman.
Replica cunoscutului
cazangiu m-a îndem
nat să derulez filmul
faptelor. In „brigada
lui Drumcea" — for
mație care, de cițiva
ani, și-a propus să tră
iască și să muncească
in chip comunist, rbspectind intru totul
principiile si normele
Codului etic al parti
dului — s-a statornicit
obiceiul vrednic de re
levat ca responsabilul
să fie ales, an de an,
prin votul democratic
al membrilor ei. Un
obicei frumos, ce deri
vă nemijlocit din cli
matul de wofundă de
mocrație muncitoreas
că instaurat. îndeosebi
in ultimii 15 ani, în
viata si activitatea co
lectivelor de muncă
din
intreaaa
țară.
Prin vot democratic.

ierta lui I. L. — a ex
deci,, comunistul Aurel
plicat atunci tovarășul
Drumcea, acest admi
Drumcea
atitudinea sa
rabil organizator si insufletitor de energii — și nimic nu m-ar fi
colective, a fost mereu putut clinti din hotărirea de a-l readuce pe
reales de tovarășii săi
in fruntea brigăzii. făgașul cel bun. dacă
nu s-ar fi ivit un fapt
Pină ce. iată, intr-o
pe care, uite. îmi pare
bună zi. s-a auzit un
rău că nu vi l-am aglas critic care punea
dus din vreme la cu
la îndoială, win faptul
adus in discuție, insăsi noștință. Am descope
rit că I. L. minte. In
capacitatea responsa
cîteva rinduri mi-a zis
bilului de a-si duce la
îndeplinire una din că a lipsit de la lucru
pe motiv de boală,
principalele sale me
Pină intr-o bună zi
niri. aceea de educacînd, trecind întimtor.
plător pe la serviDespre ceera
__ _vorba?
ciul personal, am aUn tinăr, I. L„ a fost
eliminat din rindurile flat Că n-avea depus
nici un certificat. E un
formației pentru „chiu
luri" repetate, soldate fapt in aparentă mă
runt. dar in realitate
cu numeroase ore și
trebuie să recunoaș
zile de producție pier
tem cu totii că. dacă
dute. precum si Pentru
atitudinea sa de nepă \ nu punem la temelia
•'
raporturilor
principia
sare fată de sarcinile
le dintre membrii bri
încredințate. Oamenii
găzii ADEVĂRUL. ris
și-au pus insă, cu exi
căm să nu mai fim
genta pe care însuși
demni de titlul pe caAurel Drumcea s-a
străduit să le-o insu re-l poartă brigada...
Un titlu la care bri
fle. o întrebare fireas
gada tine ca la lumina
că : oare nu putea face
responsabilul brigăzii ochilor. De aceea, după
mai mult pentru „a ce au ascultat explica
ția. oamenii au rămas
scoate din tînărul ace
pe ginduri. Iar in
la ceva ?" Mai ales că,
cuvintul pe care si
de-a lungul anilor, in
l-au spus mai tirziu,
brigada lor au mai
cu fermitate si chib
avut tineri-problemă.
uneori chiar cazuri zuință. a răsunat ca un
deosebit de orele, ca- laitmotiv ideea că „azuri-limită. cum li se devărul este si trebuie
spune, dar Drumcea si rămină și mai de
nu s-a dat niciodată parte piatra de încer
bătut cu una. cu două, care a demnității și osi-a mobilizat toate noarei de a face parte
energiile lăuntrice — din brigada noastră".
Si. cind s-a trecut la
și pe cele ale tovară
vot. Aurel Drumcea a
șilor săi din brigadă —
izbutind, pină la urmă,
fost reales In unanimi
să-i aducă pe tinerii
tate responsabil al bri
găzii...
respectivi la un liman.
Ce se întâmplase insa
Victor
de data aceasta ?
BIRLADEANU
— Orice i-as fi putut

victime nevinovate ?! E o între
bare ce s-ar cuveni să capete răs
puns din partea celor vizați...

9 O SECUNDA ! Ecaterina Prisecaru — Tecuci : Din moment ce
„craiul" (cum spuneți dumneavoas
tră) a pierdut și în recursul extra
ordinar. nu întrevedem ce șicane
v-ar mai putea face. Doina Costăchescu — Iași : Pentru aceleași
considerente, de tact, care ne-au
împiedicat să menționăm în nota
„Riscul stratagemelor" numele per
soanei afectate, nu vi-1 putem co
munica nici dumneavoastră. Reți
nem însă delicatețea intenției. Victor
Matei — Botoșani : Mulțumindu-vă
pentru atenția cu care citiți ziarul,
facem cuvenita rectificare : numele
corect al comunei din județul Boto
șani, evocată in articolul amintit de
. dv., este intr-adevăr CERVICEpTI.
Const. Dochița — București : Vă
mulțumim pentru observațiile cri
tice referitoare la acele mid — dar
nu mai puțin regretabile — inad
vertențe strecurate in unele mate
riale. Informindu-vă că le-am
transmis autorilor, vrem să vă asi
gurăm că preocuparea de a evita
asemenea — chiar mărunte —
inexactități se află continuu în cen
trul atenției noastre.

aceeași meserie : „Nu nu
mai disciplina industrială
a crescut în sinul colectivu
lui nostru, ci si respectul
fată de munca soției, a fiu
lui sau a fiicei". Ilinca Panțiru este de șapte ani recti
ficatoare. Soțul ei. Dumitru
Panțiru, ajustor, o însoțeș
te la lucru si Împreună, la
braț, părăsesc porțile uzi
nei îndreptîndu-se spre
club ori spre casă. Soții
Bătrinu și-au adus aici fiul,
pe Dan, care, la 22 de ani,
este unul dintre cei mai
buni frezori ai uzinei".
— O mie două sute de
oameni își cîștigă plinea in
atelierele secției de sculă
rie — ne spune Dionisie
Man. Patru sute sînt femei,
iar dintre acestea 165 soții
ale muncitorilor și tehni
cienilor de aici. La 8 Mar
tie, de ziua lor, le-am adus
de Ia „Codlea" 400 de ga
roafe și trebuia să fi văzut
atunci cum arătau ateliere
le noastre. Dealtfel, vedeți
și acum, florile, curățenia
exemplară, ordinea și dis
ciplina sînt prezente in
orice loc unde lucrează fa
miliile marii noastre fa
milii.

Probleme 7 Desigur, mai
există. Una, esențială, con
tinuă să se pună cu acui
tate : stabilizarea forței de
muncă, legarea fiecăruia
printr-un noian de fibre
nevăzute de spiritualitatea
uzinei, de ființa ei colecti
vă a cărei entitate și
coeziune depind de pasiu
nea, abnegația, forța de
dăruire și ambiția de autodepășire a tuturor celor ce
pășesc pe poarta uzinei cu
sentimentul că aparțin unei
mari și ambițioase familii.
Această coeziune nu de
curge însă doar din co
interesarea materială, din
munca depusă și retribuția
primită, din răsplata pen
tru efort, din locul de
muncă asigurat și locuința
repartizată într-unul din
blocurile care fac din car
tierul brașovean din apro
pierea uzinei un întreg
oraș. Dacă ar fi doar asta,
relația om-uzină ar apărea
limitată la „cit dau și cit
îmi dai", la viața dusă in
tr-un cadru restrîns. de en
tități disparate, singura le
gătură dintre casă și uzină
rămînind întruchipată de
statul de retribuții lunare.
Dar in cazul întreprinde
rii de autocamioane Brașov,
ca in cazul atîtor mari co
lective de oameni ai mun
cii de pe întreg cuprinsul
țării, relația aceasta este
infinit mai complexă și
mai edificatoare pentru
ceea ce trebuie să însemne
interferența de interese
dintre familie și uzină.
165 de perechi, multe în
soțite și de fiii si fiicele
lor, vin zilnic la lucru
aici, în secția sculărie a
uzinei, ca și alte zeci și
zeci de perechi de tineri
căsătoriți ori de vechi fa
miliști care lucrează laolal
tă in alte secții și ateliere,
aducînd în suflete căldura,
spiritul și armonia căminu
lui familial, pentru a duce
acasă, după orele de mun
că. ceva din vigoarea,
energia, ambițiile si mîndria marii familii cu 25 000
de membri care inseamnă
ființa uzinei și demnitatea
colectivului
muncitoresc.

Ioan GRIGORESCU

Trei familii dintre cele 165 de „cupluri" din marea familie a
secției de sculărie a întreprinderii de autocamioane Brașov (de la stingă spre dreapta) : Dan Bătrinu, cu
părinții săi, Elena și Petre Bătrînu ; Ana și Mihai Zintz ;
Dionisie Man - Erou al Muncii Socialiste - Ilinca și Du
mitru Panțîru. împreună la lucru, împreună acasă, îm
preună în mijlocul familiei cu 25 000 de membri ai colec
tivului întreprinderii. Foto : S. Cristian

Dragostea pentru aproapele"
A
interes personal
•••
Reținem un argument al apărării
Intr-o cauză penală soluționată de
curind la Tribunalul Suprem : „In
culpatul nu putea săvirși aceste
vini, mai ales că face parte din sec
ta baptistă, care propovăduiește dra
gostea fată de aproapele, solidarita
tea etc..., iar el i-a ajutat pe oamenii
care i-au cerut sprijinul".
...Nieolae Silade a propovăduit ani
buni „dragostea față de aproapele,
solidaritatea etc...". I-a ajutat din plin
„pe oamenii care l-au cerut spri
jinul". Actele de casă ale Oficiului
poștal Făget, județul Timiș, unde
sus-numitul era casier, stau mărtu
rie. (Au și fost depuse ca mărturii !).
Să vedem însă mai îndeaproape cum
iși îndeplinea misiunea sa casierul
cu pricina, crescut în respectul pen
tru „cele sfinte" și al nemărginitei
„iubiri" față de semenii săi...
Cităm de astă-dată din rechizito
riul procurorului : „In perioada 27
august 1971 — 11 septembrie 1978, in
culpatul Nieolae Silade, ajutat de
către ceilalți inculpați, prin diferite
metode, falsificind în mod repetat
deconturile bănești, a sustras din ges
tiune suma totală de 14 545 479 Iei
prin folosire temporară și 498 079 lei
prin însușire"...
Păi cum vine asta, „aproapele nos
tru aproape"7
Cum vine, o spune sub semnă
tură loan Silade, fratele fostului casier : „Că fratele meu (Nieolae SiIade — n.r.) este un infractor, nu
mai e un fapt de contestat. La inceput a împrumutat (din casieria oficiului poștal — n.r.) sume mici
(am văzut ! — n.r.). crezind că le
va pune Înapoi, imprumutînd din altă
parte. Dar o vină poartă în aceas
tă direcție și șeful oficiului. Nieolae
Oprescu, care nu făcea controlul ino
pinat al casei".
Clar ca bună ziua, nu 7
Și. totuși, merită să ne oprim asupra împrumuturilor evocate, măcar în treacăt, precum și asupra absen tei controalelor inopinate amintite.
Devenise fapt de notorietate in

Făget că „de te afli cumva la strîmtoare și ai nevoie de bani, fă un
drum pină la poștă, la Silade. și to
tul se rezolvă". Treaba se încheia in
tr-adevăr totdeauna repede, iar so
licitantul nu pleca niciodată cu mina
goală. Silade se făcea luntre și pun
te să-și ajute... aproapele. Iată, in
tr-o zi se prezintă la casier „aproa
pele" Damian Obeadă :
— A sosit scadenta să depun 69 000
de lei din gestiune, zice acesta, și
n-am decit...
— De cit ai nevoie? — tsi Întreabă
scurt semenul casierul ce cultiva cu
fervoare dragostea pentru oameni.
— De 63 000.
Silade duce îndată mina — nu, nu
la portmoneul personal — ci la
teancurile din casa de bani, sustra
ge suma respectivă și-l scapă pe
Obeadă din impas. Acesta din urmă
rostește un emoționant mulțumesc și
oftează din rărunchi. Avea și de ce.
Dacă nu găsea „înțelegere" la Si
lade, nu mai era nevoie să meargă
la ghicitoare pentru a i se prezice
viitorul !
Dacă cumva nu l-a pus pe ginduri nonșalanța cu care Silade a băgat mina in banii obștii ? Nu. nu l-a
pus. Le avea el pe ale lui si apoi era
cu adevărat in culmea fericirii că iz
butise să iasă din încurcătură. Pen
tru moment, bineînțeles, deoarece eu
foria clădită pe minciună avea să
aibă o viață extrem de scurtă, cum
era și normal.
In aceeași ordine de idei mai con
semnăm aici încă un argument din
apărarea încopciată in dosarul pe
nal : „Se impune achitarea inculpa
tului (este vorba despre una din mul
tele persoane ce au compărut in acest proces — n.r.) și din motive de
echitate, întrucit Nieolae Silade deși
a pretins că a împrumutat 59 150 lei
Anei Frătățescu. lucru pe care aceasta l-a recunoscut, nu a trimis-o
in judecată..."
Nu-i cîtuși de puțin locul să ne
oprim asupra motivelor,,, etice ale
acestui împrumut. Fie numai și pen
tru faptul că nu este cazul să ridici
un monument al nevinovăției toc
mai... lupului care a dat iama prin
turma de miei. Cu adevărul fapte
lor însă nu avem încotro : trebuie
neapărat să vedem cum stăm. Iar
cel mai bine ne lămurește în aceas
tă privință Ana Frătățescu :
„In cursul anului 1977 este ade
vărat că am luat sub formă de îm
prumut, de mai multe ori. diferite
sume de bani de Ia inculpatul Nicolae Silade, sume care au ajuns în
total la 59 150 lei. Banii îi luam de
la el, de acasă. Nu știam că sînt din
gestiune".
Sigur, era „greu" să fi știut acest
lucru ! Unui, la ananghie — mai exact: păscut de pușcărie — cere și
i se dă un împrumut de 63 000 de
lei... Altuia, „numai" 59 150 lei... Mal
sint destui care, tot așa, împrumu
tau de la Silade cu miile ori zecile
de mii. Silade devenise nici mai mult,
nici mai puțin decit un fel de ban
cher sub firma de la Făget. Iar
„onor" clientela nu pregeta să facă
apel la serviciile sale.
Acum 7 Acum fiecare dintre foștii
client! afirmă cu mina pe inimă :
nici prin gind nu le-a trecut că aceste sume puteau fi din gestiune.
Nu 7 Foarte bine. Atunci să ne spu
nă aoeștia de unde a putut mane
vra. in interesul aproapelui și al său,
personal, bancherul din Făget, în răs
timpul dat, mai bine de 14 milioane
lei 7 (Manevre pentru care a fost

condamnat la peste 18 ani In'
chisoare).
Cum nici unui dintre multii debitori ai lui Silade nu stau bine nici
cu... memoria și nici cu cinstea, apelăm la declarațiile cele mai autorizate. Zice Silade, după formula
consacrată „recunosc și regret fapte
le" : „In săvirșirea faptelor pe care
recunosc că le-am comis am folosit
următoarele căi :
Metoda I — am falsificat decom
turile bănești și rapoartele de casă
făcînd apel în această direcție la șap
te procedee...
Metoda II — am acoperit sumele
sustrase temporar cu ocazia unor depuneri. Aici m-am folosit de cinci
procedee și m-a ajutat și soția
Silade Ellsabeta (aproapele lui cel
mai aproape — n.r.).
Metoda III — am recurs și la alte
falsificări de acte, folosind aici patru procedee...".
Observați ? Pe măsură ce se apropia de cele 14 milioane, fantezia
de falsificator al numitului Silade în
registra un recul. Numărul procedee
lor, nu prea „ortodoxe", la care fă
cea apel, se împuținează. Din păcate, nu sporesc în egală' măsură și';'
controalele de serviciu asupra acti-i
vității casierului. Controalele legale;
prevăzute clar in lege și în regu-i
lamente. Un control financiar din
partea Direcției județene P.T.T.R.Timiș se efectuează, ce-i drept, dar
întrucît revizorul Farkas Emeric „tre
ce" prin actele măsluite ale lui Si
lade precum gîsca prin apă. nu ob
servă nici o neregulă, se-nțelege.
Drept pentru care acum plătește !
Mai de neînțeles și de condam
nat este însă postura de gură cas
că a dirigintelui poștei din Făget,
Nieolae Oprescu. Este întrebat acesta
in instanță :
— Ce măsuri ați luat pentru res
pectarea legii 7 (Este vorba despre
prevederile privitoare la deconturi, la
incasări, la supravegherea rapoarte
lor de casă, depuneri etc. — n.r.).
Si iată, redat exact, răspunsul di
rigintelui în cauză. Un răspuns atît
de detașat, îneît mai. mai rămii cu
impresia că se referă la o cu to
tul altă persoană, despre care nu se
știa precis dacă a primit un ceas ori
a furat un ceas !...
— Normal, dacă se lucra corect, Nicolae Silade nu putea să aibă nici
o lipsă. Nu am făcut controale ino
pinate la casierie fiind ocupat. Este
adevărat că am făcut controlul mal
mult pe la sfîrșitul trimestrului...
„Omule, iți vine să-1 tragi de minecă pe diriginte. Pe ce lume te
afli 7 Aici nu-i cîtuși de puțin vor
ba, să spunem, despre fapta unui
subaltern care a intrat in birou cu
țigara aprinsă, deși a văzut inscrip
ția «fumatul interzis». Aici e vorba
despre ce soartă au avut 14 milioane,
despre neglijențele care au favori
zat o gravă infracțiune, chiar dacă
autorii ei propovăduiesc spre toate
cele patru puncte cardinale necuprin
sa lor dragoste pentru aproapele lor I
Omule, aici nu mai merge cu an
gajamente !...“
Ba o să vedeți că merge, ne-a con
vins „dirigintele" din Făget, care si-a
încheiat astfel răspunsul la între
barea privind respectarea legii :
— ...Mă voi strădui cit mai mult
să ajut la recuperarea prejudiciului I
Instanța a consemnat acest „anga
jament" și, avînd în vedere faptele,
i-a satisfăcut dorința I

Uie TANASACHE
Cezar IOANA

PAGINA 3

SCÎNTEIA — si m bâtă 10 mai 1980

SĂ ACȚIONĂM ENERGIC PENTRU ÎNFĂPTUIREA SARCINILOR STABILITE

De la propunerile
cetățenilor, la acțiuni
concrete de soluționare

LA RECENTA ȘEDINȚĂ A COMITETULUI POLITIC EXECUTIV AL C. C. AL P. C. R.
în investiții

Prioritate obiectivelor

cincinalul viitor. Ele se vor mate
Dacă anunțul de mai jos l-am fi
întîlnit intr-un singur loc, poate nici
rializa in construirea de noi capaci
tăți de producție care vor spori po
nu l-am fi observat. Dar să-l repro
ducem : „Consiliul orășenesc Chisitențialul economic al orașului : o
neu-Criș al Frontului Democrației si
secție de tricotaje a fabricii similare
Unității Socialiste vă invită, în sala
din Arad, o statie pentru producerea
bioxidului de carbon, o statie „Daciade festivități a consiliului popular, la
autoservice". un centru agrochimie,
a doua dezbatere publică. în cadrul
„Tribunei democrației". Dar l-am în
precum si executarea unor impor
Un exemplu pozitiv
tante lucrări de termoficare si edilitîlnit în cele mai variate si vizibile
tar-gospodărești. Ca rezultat al
- locuri — la casa de cultură, farmacie,
ce ar trebui generalizat
obiectivelor anunțate se vor crea cel
piață etc. Aceasta a asigurat, firește,
puțin 1 000 noi locuri de muncă.
i o bună si exactă informare a cetățe
nilor in legătura cu convocarea si
Oamenii au înțeles pe scurt, „în
organizarea dezbaterii amintite.
cotro se îndreaptă" orașul lor. Iar
efectul a fost că imediat s-au mai
Am pătruns si noi in sală, la ora
anunțată. împreună cu 250 de oa
înscris alți 15 vorbitori la cuvînt.
meni. Aveam să aflăm din scurtul
Aria problemelor dezbătute s-a refe
rit atît la obiectivele concrete ale
„cuvînt introductiv", rostit de Nicolae
Popescu, președintele consiliului oră
politicii partidului intr-un domeniu
sau altul de activitate, cit si la moșenesc al Frontului Democratici si
Unității Socialiste, că in sală sînt
prezenti activiști de partid si de stat,
deputati. conducători de instituții si
unități economice, competenti să răs
însemnări
pundă la întrebările participantilor.
Era necesar acest ..cuvînt introduc
DE LA CHIȘINEU-CRIȘ
tiv" ? La început am crezut că nu.
din moment ce „Tribuna democra
ției" se afla la a doua ediție. Dar
reprezentantul consiliului F.D.U.S. a
dul în care se vor traduce în viată
făcut și alte precizări : „Prima tri
aici, la Chișineu-Cris. în cîteva si
bună s-a desfășurat numai ne bază
tuații — cele^vizînd amenajarea pie
de întrebări și răspunsuri, fiecare înței, a parcului orașului, extinderea
trebind ce a dorit. Așa vom proceda
construcției de locuințe proprietate
și de data aceasta. Numai că —
personală si perfectionarea sistemului
aflindu-ne în perioada cind ne pregă
de termoficare și altele — primarul,
tim să îmbrăcăm orașul în haina
care a răspuns la majoritatea între
primăverii și a verii — v-am solicita
bărilor — a trebuit să apeleze și la
mai multe intervenții pe această
ajutorul altor factori de decizie pre
temă".
zenti la dezbatere.
După acest cuvînt introductiv, „în
Imediat după sosirea pe șantier,
De retinut faptul că la aceste
prezidiu" au luat loc trei oameni :
echipa condusă de Marin Raicu
dezbateri oamenii nu se mulțumesc
secretarul comitetului orășenesc de
ae la Întreprinderea „Vulcan"
să pună întrebări si apoi să asculte
partid, președintele consiliului oră
din Capitală a început lucrul.
doar răspunsul. Ca într-o veritabilă
șenesc al F.D.U.S. și vicepreședintele
discuție, in acest dialog activ, ei re
După două ore au finalizat
consiliului popular orășenesc. Și
vin cu noi întrebări cind nu consi
montarea unui ventil regulator
dialogul a început fără nici o „în
deră răspunsul suficient de clar, fac
scriere pe listă", la cuvînt. Cel care
la instalația de oxid de etilenă
noi propuneri sau critici atunci cind
avea de spus ceva se ridica în
și glicoli.
cred că abordarea problemei ridicate
picioare, formula întrebarea si pri
nu se face cu răspunderea necesară.
mea pe loc răspunsul. Prima între
Și, în mod deosebit, se cuvin subli
bare — și nu numai prima — i-a fost
niate
caracterul concret al interven
adresată tovarășului Gh. Burdan.
Logeanu. inginer-șef al șantierului
țiilor, faptul că cetățenii nu se si
secretarul comitetului orășenesc de
T.M.U.C.B.. la ora actuală nu sînt
tuează pe poziții „revendicative", în
partid și primar al orașului. Ea suna
asigurate decit jumătate din aceste
sensul de a solicita ceea ce nu poate
astfel :-„Ce s-a făcut pînă acum și ce
prefabricate, fapt ce afectează r itmul
fi realizabil în actualul stadiu sau de
de lucru la montarea conductelor în . se va face în viitorul cincinal pentru
a aștepta ca alții să le rezolve pro
dezvoltarea industrială și urbanistică a
parcul de rezervoare. Cine trebuie să
blemele, ci fac propuneri realiste,
orașului nostru ?“ Iar acei cetățeni
execute aceste prefabricate ? Nimeni
bazate pe mobilizarea propriilor
care erau mai puțin avizați au aflat
altul decit tot constructorul, la uni
forte, a propriilor posibilități.
că. în ultimii cinci ani. aici la Chișitatea din Popești Leordeni. Altfel
neu-Criș s-au construit o secție de
Reproducem, spre edificare, cîteva
spus, constructorul își pune singur
strunguri a întreprinderii din Arad,
fragmente din intervențiile vorbito
bețe-n roate. Mai mult, la o serie de
un
complex
intercooperatist
pentru
rilor
: „Să alegem judicios locul ne
alte prefabricate, după ce au fost
îngrășarea mieilor, un complex de
care vom amenaja parcul orașului,
finisate, s-a constatat că nu au di
prestări servicii, un magazin ali
pentru că e o lucrare care va rămîne
mensiuni corespunzătoare, fiind ne
mentar și unul de legume si fructe.
cesar să se execute alte operații,
și pentru generațiile, viitoare. Eu
ceea ce, evident, generează alte pier
Au putut afla, de asemenea, că s-au
propun zona centrală, ne locul fostei
deri de timp. Și nu trebuie uitat că
«piețe». Dar să consultăm și specia
înălțat și blocuri cu aproape 300 de
montajul acestor conducte, care nici
apartamente, că importante fonduri
liștii județului în problemele siste
nu a început, durează, în condiții de
matizării". (Victoria Indrie). „Să În
de investiții sînt prevăzute si pentru
maximă concentrare, două luni de
zile.
Așa cum arătam în articolul pre
cedent, lucrătorii șantierului intimpină o serie de greutăți datorită
BAIA MARE: S-a dat în folosință
nerespectării graficelor dp livrare »
utilajelor tehnologice de către unii
cel
mai mare magazin universal
furnizori. Dar la anumite puncte de
lucru de la unele obiective cu ter
Cel mai mare și mai
dru Silaghi). noul maga
mene apropiate de punere în func
modern magazin univer
zin dispune, pe cele cinci
niveluri, de o dotare mo
țiune lipsesc nu utilajele, ci mai ales
sal din județul Maramu
reș, in suprafață de 9 000
dernă și o foarte bună
disciplina și exemplara organizare a
metri pătrați, a fost inau
aprovizionare cu mărfuri.
muncii. Acum, în preajma punerii in
gurat
in
Piața
din
Baia
Lifturile și scările rulan
funcțiune a unor importante capaci
Mare, situată intr-o zonă
te. serviciile de informa
tăți, timpul pentru montori și insta
a municipiului ce se află
ții și de păstrare, a baga
latori trebuie măsurat în minute, nu
în plină dezvoltare urba
jelor, mijloacele de trans
în zile. Fiecare minut, fiecare ceas
nistică. Realizat după un
port la domiciliu al măr
să fie folosite din plin — iată obiec
proiect al
IPRQCOM
furilor de volum mare, ca
București (șef de proiect
și gruparea articolelor
tivul principal pe care trebuie să-l
Radu Bașca), de către
după utilităti contribuie la
urmărească stăruitor conducerea șan
șantierul nr. 1 al Trustu
o servire promptă și civi
tierului, organizația de partid de aici.
lui judetean .de construc
lizată a cumpărătorilor.
ții (șef de șantier Alexan
(Gh. Susa).
Ion TEODOR

cu termen de punere în funcțiune în acest an
In articolul precedent („Scînteia"
nr. 11 728) ne-am referit la stadiul
lucrărilor de investiții pe șantierul
Combinatului petrochimic din Brazi
și la citeva probleme esențiale ce
trebuie rezolvate pentru punerea in
funcțiune la termenele stabilite a
unor noi capacități de producție : in
stalația de izomerizare a normal-pentanului. instalația de cauciuc polibutadienic și instalațiile petrochimice
de fenol-acetonâ. polietilenă de înal
tă presiune, oxid de etilena și glicoli.
Concluzia era limpede : in actuala
fază a lucrărilor, respectarea terme
nelor de punere in funcțiune depin
de, în mod special, de felul în care
iși îndeplinesc sarcinile echipele de
montori și instalatori. Aceasta deoa
rece dintre lucrările ce mai sînt de
executat cea mai mare pondere o
dețin montajul conductelor tehnolo
gice, operațiile de izolații termice și
refractare, precum și cele de la in
stalațiile electrice și automatizări.
Lucrări pretențioase, de mare răs
pundere. Concret, cum se muncește
in aceste zile pe șantier ?
La instalația de izomerizare a noi>
mal-pentanului. lucrările s.înt practic
Încheiate. „Acum sintem în plină pe
rioadă de efectuare a probelor tehno
logice, ne spune tovarășul Paul Mănespu. director tehnic al Centralei
'nr istriale de rafinării și petrochimie
E.azi. Mai trebuie să primim citeva
Utilaje și materiale din import, dar
care, după cum sîntem informați, vor
sosi la timp. Aș vrea să subliniez că
fiecare instalație cu termene de pu
nere în funcțiune în perioada urmă
toare are o importanță deosebită
pentru realizarea planului de pro
ducție pe acest an și pe întregul cin
cinal în combinatul nostru. Iată de
ce noi, în calitate de beneficiari,
căutăm să sprijinim cu toate forțele
activitatea constructorilor și montorilor. Tocmai pentru a je asigura
punerea în funcțiune a tuturor obiec
tivelor planificate în acest an, așa
cum s-a subliniat la recenta ședință
a Comitetului Politic Executiv al
C.C. al P.C.R., s-au stabilit respon

sabili de platformă din partea Mi
nisterului Industriei Chimice și Mi
nisterului Construcțiilor Industriale,
care urmăresc zilnic și soluționează
operativ toate problemele cu care se
confruntă șantierul".
Așadar, sint asigurate toate condi
țiile pentru ca in luna iunie — ter
menul stabilit — instalația de izome
rizare a noi mal-pentanului să fie pusă
in funcțiune. Celelalte obiective au
termene de intrare in funcțiune ceva
mai îndepărtate : 30 iulie pentru in
stalația de cauciuc polibutadienic și

Pe șantierul
Combinatului
petrochimic
Brazi (II)
sfîrșitul lunii august pentru instala
țiile petrochimice. Ceea ce nu con
stituie, nicidecum, un motiv de autoliniștire. Graficele de lucru, care șl
așa au fost refăcute de cîteva ori,
trebuie să fie îndeplinite ritmic, zi
de zi, pentru ca aceste termene să
fie respectate. Din discuțiile avute
atît cu beneficiarul, cît și cu con
structorul rezultă că. în prezent, ma
rea majoritate a materialelor nece
sare sînt asigurate. Ritmul de lucru
depinde, acum, de asigurarea torței
de muncă și întronarea unei discipli
ne ferme la toate locurile de muncă.
Cum sint respectate aceste cerințe?
Mai întii se cuvine relevată prompti
tudinea cu care beneficiarul intervine
pentru a da un sprijin concret montorilor. Un exemplu din multe altele
asemănătoare : înțelegînd necesitatea
urgentării lucrărilor de montaj la
grupul de instalații petrochimice, be
neficiarul s-a alăturat și el construc
torului montînd talerele din coloa

Lucrează, dar nu ce trebuie

Cinci montori au lucrat o jumătate de zi la demolarea unei barăci. Califi
carea lor ar fi fost însă cu adevărat valorificată la montarea utilajelor
aflate în stoc

nele de fracționare și executînd pro
bele de presiune.
La rîndul lui, constructorul și-a
suplimentat forțele, în aceste zile
lucrînd la diferite instalații peste 350
de montori. Prezent pe șantier, tova
rășul Vasile Stoichiță. directorul
T.M.U.C.B., grupul București.. ne
spune că o parte din montori au fost
aduși de la Slobozia, tocmai pentru
a impulsiona ritmul de lucru la
Brazi. „în spiritul sarcinilor sublinia
te la recenta ședință a Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
adaugă interlocutorul, ne concentrăm
forțele pe șantierele și in special la
obiectivele cu termene de punere in
funcțiune în acest an“. Răspunzînd
aceleiași cerințe. întreprinderea „Vul
can" din Capitală a mai trimis o
echipă de sudori. „Avem două ore
de cind am venit pe șantier și am și
început lucrul la instalația de oxid
de etilenă și glicoli, ne spune tova
rășul Marin Raicu, șeful echipei.
Practic, am început montajul unui
ventil regulator la estacadă".
Iată un exemplu de operativitate,
de bună organizare a muncii, care ar
trebui să se manifeste la toate punc
tele de lucru. Subliniem aceasta de
oarece nu peste tot forțele sînt con
centrate la lucrările urgente. După
grafic, echipa condusă de tovarășul
Dumitru Harpa ar fi trebuit să lucre
ze tot la instalația de oxid de etilenă
și glicoli. Aici găsim însă numai cinci
oameni din zece. De ce ? „Ceilalți
oameni l-am trimis să demoleze o
baracă, ne spune tovarășul Harpa.
Evident, acum cind pe șantier fiecare
montor are destule de făcut, baraca
putea fi demolată și de cițiva mun
citori necalificați, pe care însă nu
i-am primit. Și așa. cinci muncitori
calificați pierd o jumătate de zi bună
de lucru".
Apreciem sinceritatea șefului de
echipă, dar cazul de față relevă ca
rențe de ordin organizatoric in acti
vitatea sa și a conducerii șantierului.
Atit timp cit sint de efectuat lu
crări urgente de montaj, de realiza
rea cărora depinde respectarea ter
menelor de punere în funcțiune,
„marea problemă" a demolării unei
barăci putea fi rezolvată operativ, cu
toată echipa, chiar după încheierea
programului de lucru. Așa era nor
mal să gîndească și să acționeze un
șef de echipă preocupat de proble
mele majore ale șantierului. Și nu
numai el. Ci și cei care i-au dat o
asemenea bizară dispoziție, în timp
ce pe șantier există un important
volum de utilaje ce trebuie montate.
Timpul nu se pierde numai aici. La
o jumătate de oră după terminarea
pauzei de prînz, cițiva muncitori de
la Trustul de instalații și automati
zări nu se îndurau încă să părăsească
locul de odihnă.
— Unde trebuia să lucrați acum ?
— îl așteptăm pe maistru să vină
cu cheia de la baracă, ne lămurește
unul din instalatori.
Asemenea situații, întîlnite și la
alte locuri de muncă pe șantier, nu
sînt de natură să ducă la impulsio
narea ritmului lucrărilor. în această
perioadă, cind nu numai fiecare zi,
ci și fiecare ceas este deosebit de
prețios pentru respectarea terme
nelor de punere în funcțiune, disci
plina, buna organizare a muncii tre
buie să caracterizeze întreaga activi
tate a constructorilor și montorilor.
Tot de buna organizare a lucrului
pe șantier ține și asigurarea prefa
bricatelor necesare montajului. Or,
după cum ne relata tovarășul Eugen

Orizonturi ale organizării
si modernizării
în abatajele sucevene
A

Puternicul detașament al
celor aproape 10 000 de oa
meni al muncii din unită
țile Combinatului minier
Suceava a atins, cu șase
zile mai devreme, cotele
planului la producția indus
trială pe primele patru luni
ale acestui an. Succes care
a permis ca. în cinstea
marii sărbători a muncii de
la 1 Mai. minerii Tării de
Sus să realizeze o producție
suplimentară in valoare de
9 milioane lei, materializată
in substanțiale depășiri ale
producției fizice : 10 000
tone pirită. 3 500 tone mi
nereu de mangan marfă și
3 600 tone minereuri cupri
fere. La acestea trebuie adăugat și un însemnat vo
lum de piese de schimb re
condiționate. necesare bu
nului mers al muncii in ex
ploatările miniere si uzine
le de preparare, a căror va
loare se ridică la 1.6 mili
oane lei. Așadar, minerii
din această parte a tării,
amplifieîndu-și
eforturile
pentru a da patriei tot mai
mult minefeu. pentru a valorifica cu randament spo
rit resursele subsolului, au
izbutit să ciștige, in patru
luni, șase zile in competiția
cu timpul.
O săptămină bună de lu
cru de la 25 la 30 aprilie a
fost, astfel, consacrată ex
tragerii și trimiterii spre
cuptoarele cu foc continuu
ale tării a sute de vagoane
de substanțe minerale utile
peste prevederile planului.
O .săptămină a hărni
ciei in care ortacii Bu
covinei, sfredelind mărun
taiele munților, au de
monstrat. asa cum au fă
cut-o totdeauna, că iși res
pectă angajamentul de onoare pe care și l-au luat

în fata secretarului general
al partidului.
tovarășul
Nicolae Ceausescu, cu pri
lejul vizitei de lucru din
septembrie 1977 la Leșu Ur
sului. de a îndeplini si de
păși prevederile cincinalu
lui.
— Alături de hărnicia oa
menilor — ne spunea ingi
nerul Irimie Catargiu, di
rectorul combinatului —
succesul repurtat, prin care

ționat în direcția moderni
zării fluxurilor tehnologice,
în asa fel incit să obținem
o extracție maximă a me
talelor din minereurlle su
puse prelucrării. în sfirșit,
amintesc că printr-o mai
bună gospodărire a mate
rialelor, combustibililor și
energiei electrice realizăm,
potrivit estimărilor pe pa
tru luni, o depășire a pla
nului producției nete de 9,2

• în patru luni au fost cîștigate șase zile
• Cum poate fi realizat un spor de pro
ductivitate de 15-20 la sutâ • Unii au
atins cotele cincinalului actual, alții se
grâbesc s-o facă în luna mai
ne-am îndeplinit de pe
acum angajamentul pe 1980,
are temeiuri solide in preo
cuparea .statornică a orga
nizațiilor de partid, a ca
drelor de specialiști din
combinat și unități pentru
modernizarea continuă a
metodelor de lucru și a
tehnologiilor de exploatare
și preparare, pentru pro
movarea pe o treaptă su
perioară a progresului teh
nic in sectorul minier. La
minele Leșu Ursului. Leșu
Ursului-Nord si Mestecăniș
am aplicat metode de Înalt
randament, cum ar fi ex
ploatarea ascendentă cu fe
lii suprapuse și exploatarea
cu surpare in felii și subetaje. Toate acestea au dus
la creșterea productivității
muncii, față de metodele
clasice, cu 15 pină Ia 20 la
sută. Concomitent, in uzi
nele de preparare am ac

la sută și a productivități
muncii calculate pe baza
producției nete — de 7,3 la
sută.
Fapte convingătoare care
dovedesc că și aici, in mun
ții Sucevei, minerii tin sus
steagul întrecerii socialiste
pentru înfăptuirea la un
nivel calitativ superior a
sarcinilor cincinalului ac
tual. Care sint colectivele
ce se detașează in aceas
tă pasionantă întrecere ?
Fără îndoială,
judecind
după rezultatele obținute,
in fruntea bătăliei cu tim
pul se află colectivul de la
exploatarea minieră Vatra
Dornei. Minerii de aici au
depășit pragul acestui cin
cinal încă de la jumătatea
lunii octombrie 1979, urmind ca pină la finele aces
tui an să obțină o produc
ție fizică suplimentară de
200 000 tone minereu de

mangan marfă. In aceste
zile și nopți de muncă en
tuziastă. in cartea de onoa
re a întrecerii din această
unitate sînt înscrise la loc
de frunte numele șefului de
brigadă Mihai Mindrilă de
la mina Dealu Rusului,
Gheorghe Joldiș, șeful ca
rierei Dădu Cirlibaba. al
maistrului Eugen Tiflea,
șeful atelierului mecanic
Iacobeni. ale șefilor de bri
gadă Mihai Șahru și loan
Ursan de la mina Arșița.
La mina. Leșu UrsuluiNord, în prima linie a în
trecerii sînt ortacii din bri
găzile conduse de loan Jantalău, loan Hunea. Nicolae
Bolohan și Vasile P. Lăs
tun, eforturile lor fiind hotăritoare pentru realizarea
prevederilor
cincinalului,
așa cum rezultă din calcu
lele preliminare, la data de
20 mai a.c. De aici, din ga
leriile Leșu Ursului-Nord,
vor fi extrase pînă la fine
le anului 1980. peste preve
deri, 80 000 tone minereuri
neferoase. La Leșu Ursului,
în fruntea întrecerii avîntate pentru mai mult mi
nereu se situează, prin fap
te remarcabile, ortacii lui
Petru Moraru, Dumitru
Smărăndeanu, Ioan Tritan,
maistrul principal Gavril
Bosinceanu și multi alții.
Cine va ciștiga întrece
rea minerilor suceveni ?
Greu de spus. Marele ciștigător rămîne, totuși. între
gul colectiv al combinatu
lui minier, care prin dărui
re și abnegație își onorează
exemplar sarcinile de plan
și angajamentele, dînd tării
tot mai mult minereu.

Gheorghe
PARASCAN

corespondentul

„Scinteii"

scriem ca prim obiectiv în acțiunea
de gospodărire a orașului arpenajarea
intrărilor dinspre Oradea si Arad.
Asa cum arată acum nu ne fac,
cinste. Or. cum bine se știe, intră-:
rile in oraș reprezintă o carte ele
vizită a noastră, a tuturor. (Ing, Radu
•Șerban). „Să acționăm chiar de
miine atît pentru asanarea anelor
care băltesc pe porțiunea dintre
gară și unitatea de exploatare a gos
podăriei comunale, pentru salubri
zarea bulevardului gării si a alior
străzi care au infătisare în contradic
ție cu normele de igienă si civiliza
ție. Propun ca tovarășul primar si
împuterniciți! săi să fie mai exigenți,
să aplice legea, in cazul celor care
așteaptă să-vină salubritatea de la
Arad să le măture curțile și in fața
caselor". (Felicia Cr.ișan). „Avem un
internat la liceul industrial care nu
mai face fată actualelor cerințe. Dacă
locuitorii orașului ar da și ei o mină
de ajutor, prin folosirea claselor de
constructori in orele de practică, in
ternatul ar putea fi extins si moder
nizat fără prea multe fonduri, pen
tru a crea condiții si mai bune ele
vilor". (Maria Otavă, profesoară).
N-am inserat aici nici pe departe
ansamblul propunerilor, observațiilor
Si criticilor formulate în timpul aces
tei dezbateri publice la „Tribuna
democrației". Ceea ce am retinut a
fost modul direct in care s-au impli
cat vorbitorii atit atunci cind au
făcut propuneri („noi propunem să
acționăm"), cit și atunci cind s-au
declarat nemulțumiți cu anumite
stări de lucruri. („Să acționăm chiar
de miine pentru..."). Incit am avut
impresia că ecoul dialogului de aici.
continuindu-1 firesc si necesar pe cel
din campania electorală, se prelun
gește in fapte, in efortul obștii de
a-și crea condiții de viată mat bune,
de a se conduce si gospodări cu
propriile forte.
...Adunarea publică se terminase de
vreo jumătate de oră. Conducătorii
dialogului, oameni din prezidiu, se
aflau incă sub impresia numeroase
lor propuneri, observații si critici
formulate de cetățeni la „Tribuna
democrației" si au rămas să mai me
diteze asupra lor. După ce si-a răsfoit
însemnările făcute, primarul a rupt
tăcerea : „Ce-ar fi să verificăm chiar
acum, pe teren, posibilitățile de apli
care a propunerilor făcute, de rezol
vare a sesizărilor adresate ?“ Și cei!
trei au străbătut mai bine de o oră
orașul. A doua zi urma să apară la
gazeta de stradă o ediție specială
consacrată problemelor ridicate la
„Tribuna democrației" ce se vor re
zolva pînă la următoarea dezbatere
publică.

Constantin PRIESCU
Mircea DORGOȘAN

Dan CONSTANTIN

■ ■■■■■■■■■
ÎNTREȚINEREA CULTURILOR DC PRIMĂVARĂ

-o lucrare care așteaptă acum, fără întîrziere, mina gospodarului
Insămințarea principalelor culturi agricole de primăvară este pe termi
nate. Acum se seamănă culturile mai pretențioase la căldură, cum este
orezul. Datorită umidității abundente din sol și creșterii temperaturii, plan
tele prăsitoare au răsărit și se dezvoltă normal. Pentru a se obține recolte
mari in acest an este necesar ca oamenii muncii de pe ogoare să execute

Pe
ogoarele
BOTOȘANI.
județului Botoșani, culturile insămîntate în această primăvară au răsărit.
In cimp se lucrează cu forte sporite
atît la erbicidarea suprafețelor cu
pâioase, cit Și la executarea prasilei
la legume, sfeclă de zahăr etc. Pe un
loc fruntaș la aceste lucrări se si
tuează unitățile care fac parte din
consiliul
agroindustrial
Ripiceni.
După cum ne spunea Mihai Jitărașu.
organizatorul de partid și președin
tele consiliului, au și fost prăsite 631
hectare cu mac șl peste 650 hectare
cu sfeclă de zahăr. La întrebarea
„Cum ati reușit. în pofida condițiilor
climaterice nefavorabile, să execu
tați aceste lucrări?", am primit ur
mătorul răspuns : „Cind am Încheiat
semănatul porumbului s-au creat
condiții pentru începerea lucrărilor
de Întreținere a culturilor din epoca
I. în acest scop, mecanizatorilor
le-am încredințat o suprafață de 386
hectare sfeclă de zahăr, 2 000 hectare
porumb și 1 326 hectare floareasoarelui. iar formațiunilor mixte de
lucru, li s-au fixat termene precise
pentru executarea fiecărei lucrări"
Iată ce ne spune. în continuare, me
canizatorul loan Cojocaru. de la
C.A.P. Ripiceni : „Pe cele 120 ha pe
care le-am luat in primire in această
primăvară, pentru a executa toate
lucrările, voi obține o producție cu
cel puțin 10 la sută mai mare, fată
de sarcinile prevăzute. De aceea.
prașilele le execut cu cea mai mare
grijă". Buna organizare a muncii
care a existat la insămintări continuă
să caracterizeze activitatea coopera
torilor și mecanizatorilor și acum, la
întreținerea culturilor. In unitățile
care fac parte din consiliul agro
industrial Ripiceni am întîlnit ieri, pe
cimp. pe fiecare dintre factorii de
răspundere ai comunelor componente.
Ieri se lucra intens și pe tarlalele
cooperativei agricole Ungureni. „Intrucit pe unele sole nu se poate
lucra cu tractoarele, am convenit ea

in locul prașilei mecanice să se
efectueze o prașilă manuală — ne
spunea tovarășul Mihai Iurea. pri
marul comunei. La această acțiune
au fost antrenate toate cele 1 739
brațe de muncă".
Toate acestea ar trebui să însemne
exemple de urmat și de cooperatorii
și mecanizatorii din alte cooperative
agricole. Trebuie arătat că în unită
țile care fac parte din consiliile agro
industriale Dorohoi. Bucecea și
Pomirla aceste lucrări nu sînt orga
nizate cu responsabilitatea cuvenită.
Si tocmai de aceea, atît ritmul lucră
rilor de erblcidăre a culturilor de
pâioase, cit și cel al prășitului
este încă necorespunzător. (Silvestri
Ailenei).

CONSTANȚA.
Constanța,

In județul
paralel cu lucrările de

fără intirziere lucrările de întreținere a culturilor, cu deosebire la sfecla de
zahăr, floarea-soarelui, să grăbească plantarea și ingrijirea legumelor. Cum
se desfășoară aceste lucrări ? lată relatări din județele Botoșani și
Constanța.
•
întreținere a culturilor în cîmp, con
tinuă plantarea legumelor. De Ia în
treprinderea de sere din Constanța,
unde s-a pregătit materialul săditor,
sint expediate zilnic spre Comana,
Oltina, Girliciu, Poiana și spre cele
lalte ferme răsadurile necesare.
„Putem livra zilnic beneficiarilor
circa 5. milioane de răsaduri — ne
spune inginerul Adrian Petre, șef de
fermă la unitatea furnizoare. Din
păcate, cooperativele agricole Pecineaga, Fintinele, Mircea Vodă, Satu
Nou — Medgidia nu au început plan
tatul și de aceea iritirzie la preluarea
răsadurilor".
Alte unități s-au grăbit ®ă înceapă
plantarea, dar strădania lor n-a fost
insoțită și de cea a celorlalți factori
care trebuie să asigure condiții
optime pentru ea răsadur ile plantate

Pe terenurile cooperativei agricole Năneni, județul Vrancea, a început prășityl
f I or i i-soa re 1 ui
Foto : M. Constantinescu

să se prindă și să se dezvolte. După
cum se știe, după plantarea răsadu
rilor, terenul trebuie udat. La com
plexul de ferme legumicole de ia
Poiana al I.L.F. Constanța, unde
urmează să se cultive 480 hectare cu
tomate, ardei și vinete timpurii, nu
se poate face udarea culturilor.
„Anul trecut, pe această vreme
încheiasem plantatul — ne spune ing.
Ioana Ionescu, șefa fermei nr. 4.
Acum (la 8 mai), din 75 ha de to
mate n-am plantat decit 40. cu
toate că avem răsaduri și cite 200 de
oameni, zi de zi, in cimp". Aflăm șl
cauzele. Cu toate că aici s-au făcut
investiții mari pentru irigații, iar
canalele străbat fermele ca un pă
ienjeniș. oamenii cară apă cu găleata
de Ia cisterne. Productivitatea eâe
slabă, iar calitatea lucrării lasă de
dorit. Din lipsă de apă. plantele ră
sărite s-au și ofilit, motiv pentru care
vor trebui înlocuite. In schimb, in
alte zone, unde vanele au fost des
chise. apa băltește. Iată și explicația
situației. La începutul lunii aprilie,
sistemul de irigații Basarăbi a intro
dus apă în canalele de distribuție,
dar n-a efectuat și probele con
ductelor de aprovizionare și a celor
lalte utilaje de irigat. La rindul său,
S.M.A. Valu lui Traian, prin secția
condusă de Ion Bobia. n-a reparat la
timp motopompele și nu s-a aprovi
zionat cu furtunuri de absorbție și
refulare, cu baterii. Ca urmare, din
momentul in care a inceput plantatul
și era nevoie de apă, majoritatea ca
nalelor și conductelor sub presiune
s-au dovedit a fi defecte, lăsind
apa să băltească. Aceste neajunsuri
au fost sesizate delegatului sistemu
lui de irigații Basarabi. Tănase Tararache, dar fără nici un rezultat.
Inexplicabilă este lipsa de răspun
dere a factorilor de control și decizie
atit din partea conducerii I.L.F.
Constanța, direct interesată, cît și a
I.E.I.L.I.F.G.A., a consiliului unic
agroindustrial Valu lui Traian și a
recentului înființat trust horticol.
(George Mihăescu).
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FAPTUL
DIVERS
Expoziție

a
Biroul inginerului Ioan Nicuț,
directorul depozitului frigorific
din Sibiu, constitui» o ve
ritabilă expoziție de tablouri.
Cele peste 30 de pinze lucrate
in ulei înfățișează portretele sa
vanelor iluștri care, de-a lungul
vremii, au adus contribuții de
seamă la dezvoltarea științei
frigului. Pot fi admirate aici
portretele lui Galileo Galilei,
Charles Tellier, Carl von Linde,
P. I. Kapifa, Michael Faraday,
Max Planck, Lazăr Edeleanu,
Henri Coandă și alții.
Lucrările sint realizate de
trei pictori amatori din Sibiu:
Maria Bădilă de la întreprinde
rea „13 Decembrie". Viorel Roșu,
lăcătuș mecanic la „Balanța", și
Ion Bădilă. pensionar.
Deși e vorba de frig, o ase
menea inițiativă— încălzește!

Floare rara
Pe strada Ciprian Porumbetcu. la numărul 110, din Timi
șoara, locuiește pensionara Ro
zalia Varga, o pasionată culti
vatoare de flori. Cea mai
valoroasă „piesă" din colec
ția ei este „Calla japone
ză". Ani de zile a așteptat-o
pină s-o vadă înflorind. Dar ne
răbdarea i-a fost răsplătită din
plin. Din bulbul adăpostit in
timpul iernii în casă a țișnit
un lujer pe care s-a dezvoltat
o frunză adăpostind o inflores
cență de formă cilindrică de
culoare roșu-vișiniu. Botaniști
din toată țara au venit la Ti
mișoara să-i studieze momentul
inflorescenței. Floarea are o
înălțime neobișnuită — 170 cm,
iar diametrul frunzei măsoară
45 cm. De-acum incolo ea va
înflori anual.

| Au facut-o
de oaie
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Patru indivizi din satul Maleoci, județul Tulcea, aveau chef
să încingă un... chef strașnic.
Unul dintre ei le-a zis celorlalți
trei : Auzirăți voi de zicala că
„bun » vinul, nu-i ca apa și nici
brinza nu-i ca ceapa
„Auzi
răm" — au răspuns cei trei.
„Atunci, să vă spun și eu una :
Bună e băuturica, dar lipsește
fripturica". Un altul, se pare că
însuși Dumitru Burtăverde sau
Ștefan Găină a venit cu soluția :
să mergem la stina din sat. Și
astfel, Burtăverde. Găină. Ștefan
Grigore și Alexandru Vasile s-au
urcat intr-o mașină, s-au dus la
stiifă ți au înșfăcat cite un miel.
Dar paznicul a anuntat miliția și
miliția le-a aținut calea. Burtă
verde ți ai lui au făcut-o
oaie.

| Cu tractorul
la restaurant
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In loc să se afle la ferma nr.
5 Daia, a Întreprinderii pentru
prelucrarea și industrializarea
legumelor și fructelor, acolo
unde era mai multă nevoie de el
ca oricind, tractorul 41—IF—3906
era parcat in fata restaurantului
„Parc" din municipiul Giurgiu.
— Cu ce treburi pe-aici? — a
fost întrebat tractoristul Petru
Vișan.
— Păi, să vedeți... Aștept pe
cineva.
— Pe cine ?
— Pe tovarășul contabil Ghelmez.
— Și unde e tovarășul contabil?
— Păi. să vedeți... Adică, dacă
intrati in restaurant, U vedeți
acolo.
„Acolo", oamenii legii l-au
„văzut" pe contabil la o masă
asupra chefului. De prisos să
mai spunem că a înghițit in sec.
Sâ sperăm că pentru ultima
dată.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
i
I
i
i
i
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

I
I
I
Epilog penal
— Va să zici, zici că e rost de
cîștigat un bănuț in plus? — l-a I
întrebat Vasile Plugaru pe
Tudor Alexandru.
— Ciștig, nu glumă! — l-a
I9
gurat Tudor Alexandru pe
sile Plugaru, căruia i-a explicat
și... mecanismul afacerii: adică
el. Plugaru, care lucra la între I
prinderea de țevi din Roman, să
întrebe în dreapta și-n stingă pe
fetele care vor să lucreze la în I
treprinderea de tricotate din lo
calitate. Apoi, el, adică Tudor
Alexandru, care era ajutor de I
maistru la fabrica de tricotaje,
urma să „aranjeze" la Oficiul
forțelor de muncă pentru repar I
tizări. Pentru oferta făcută de a
fi încadrată, fata trebuia să plă
tească 1000 de lei, bani pe care
Plugaru ii împărțea cu Tudor. ■ I
Cum locuri la fabrică erau, afa
cerea mergea strună. Dar a
fost.., strunită de miliție, care I
le-a întocmit celor doi un dosar
penal — cu epilog la tribunal.
I
E-n pom
„băiatul tatii"
I
Mindru nevoie mare s-a arătat
tatăl cînd băiatul l-a rugat să-l
învețe și pe el să conducă ma I
șina. Tatăl, „profesorul", l-a în
vățat cum s-a priceput mai bine.
iar băiatul tatei a prins din zbor I
ce e ăla accelerator, ce e aia
frînă de picior sau de mină, ce
înseamnă a demara, etcetera. Și
uite-așa, mai înainte de a îm
plini 13 ani. i-a intrat în cap
precum că el, Lucică. poate șă
conducă fără frică. S-a urcat la
volan si a început să ; colinde
prin urbea natală. Turda. Cine
mai era ca el? Deodată, i-a ieșit
un copac in cale. Mașina s-a
făcut zob, dar ce-i al lui Lucică
e-al lui : a dărimat și el copacul.
Din cauza mașinii, „băiatul
tatii" a intrat in conflict nu nu
mai cu tăticu. ci și cu legea,
pentru că și-a permis să conducă fără permis.
Rubrică realizată de
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Petre POPA
și corespondenții „ScînteiT^j

dere este Indiscutabil că
tipărite care să nu ne sus
glume de 1 aprilie. Cum o
Voi începe aceste rînduri
foamea de carte — reflex
cite simțul viitorului, acel
„lună" a cărții, cînd pen
cu o mărturisire din pro
al
dezvoltării
năvalnice
a
simț
oracular prin care, la
tru
noi
singura
perioadă
pria-mi copilărie. Iat-o :
lnvățămintului și culturii
nașterea oricărei odrasle,
perceptibilă era aceea a...
am citit pină la vîrsta de
sîntem irezistibil îmboldiți
în țara noastră — se coro
lipsei de carte ?
15—16 ani vreo mie-două de
borează nu în ultimul rînd
să-i prefigurăm pașii. Fa
Evocă toate acestea omul
cărți. Cifra nu e de speriat 1
cu creșterea calității cărții.
cem cu fiecare carte un
care în tinerețea sa nu cu
Mai mult, devine perfect
pariu și nădejdile noastre,
Epuizarea tirajelor, incre
noștea noțiunea de editură,
credibilă dacă voi adăuga,
oricît de dezmințite ar fi,
dibil crescute, este priori
majoritatea fascicule : „Tar astăzi director de editură,
nu încetează să dea noi
tar o notă bună — s-o re
tipărind, într-un singur an,
zan", „Bill Gazon", „Fan
lăstari. Da, căci sintem și
cunoaștem cu plăcere —
peste 150 de cărți in circa
tastica aventură" și altele.
noi (și odată cu noi, citito
pentru scriitori.
4 milioane de exemplare —
Dar, desigur, și cărți dfe altă
rii, in numele cărora chel
Au fost și sint abordate
dumbrăvi, fluvii și piscuri
natură, de toate naturile :
tuim energie, speranțe șl
de către aceștia, fără ex
ale spiritului uihan —- și
cărțile cu pilde ale lui Lasbani) nu o dată niște opticare se întîlnește cu tinerii
cepție. toate genurile, de la
carov Moldovanu, cărți dez
miști-păcăliți... Augurii, in
roman la povestire și re
cititori de astăzi, ca scriitor
brăcate și fierbinți ca păca
vocați cu privirea spre cer,
portaj, de la poezia eroică
și editor, în zeci și zeci de
tul, cărți roz-bombon sau
nu vor deveni totdeauna
la cea de dragoste, de la
case de cultură, cluburi,
romantice din livezile Me
vulturi peste un „monu
memorialistică la anticipa
biblioteci... Și o face doar
delenilor, cărți de călătorii
ment mai tare ca arama",
ție. Au fost și sînt folosite
pentru a sublinia două as
de la Stanley la Livingsto
ci, cîteodată, spulber de
toate
stilurile
și
modalită

pecte : 1) cartea nu mai
ne. la Alain Bombard și
confetti. Ce le-a lipsit acesPărintele Huck din biblio
este pentru tinerii României țile dictate de specificul
teca „Energia", vieți roman
țate, vieți secrete, cărțile
aiuritoare ale lui Giovanni
Papini, cărțile vestului săl
batic ale lui Karl May sau
ale Nordului căutătorilor de
aur sinucigași, munți și
munți de cărți, deoarece
între mine șl lumea lor nu
Opinii despre literatura pentru tineret
se găseau, pe atunci, nici
un ecran, nici mare și nici
de Mircea SANT1MBREANU
„micul ecran", nici firele
telefoniei, nici vocea de si
tor cărți-efemeride ? Dar
cititorului tînăr. în timpul
renă a muzicii disco. Cartea
de astăzi un obiect de lote
ce-i lipsește lapovițel pen
acestor opere se împletesc
era singura comoară îngă
rie ; 2) existența a 8 edituri
tru a deveni fie ninsoare
duită unei teribile sărăcii și
care tipăresc anual peste cu măiestrie miticul și ob
alpestră, fie noian fertili
servația de viață, umorul
singura aventură a provinzece milioane de exemplare
zator ? Și de ce cuprul
cu tandrețea, peripeția și
cialității noastre. Aventură
de carte beletristică însem
coclește, iar aurul nu ? Un
pentru că printre munți de
visul, miraculosul cu acel
nează de fapt lichidarea
băț de salcie, uitat pe o
moralism care nu este alt
maculatură și flecuștețe
timpilor morți în produce
baltă, toamna, „prinde" și
ceva decît realismul zilei
dădeam, din cind in cînd, și
rea și difuzarea cărții bune
îl
găsești la primăvară în
de mîine. Căci ceea ce ne
peste cite o „Dumbravă
pentru tinăra generație.
frunzit. Stejarul, nu... Sint
preocupă nu este o simplă
minunată", peste cite un
Jntr-adevăr, tipărirea căr
întrebări care privesc, sint
ștafetă de lectori, ci, in
fluviu adînc tăiat de cata
ții de tineret nu e un mo
sigur, și cărțile-moină și
sens absolut, chiar schimbul
nopol. Dealtfel, după pă
racte. peste cite un Disc te
cărțile-rugină și cărțilede mîine al națiunii noas
rerea mea, tînărul este cel
rifiant, mă întîlneam adică,
sălcii... Ele apar, dar dis
tre, cu omenia sa, cu capa
mai dinamic și receptiv
din întîmplare, și cu Sadopar la fel de repede, pen
citatea sa militantă, cu
veanu, și cu Dumas, si cu cititor al unei societăți. Cu
tru că, în gena lor profun
identitatea sa inestimabilă.
Mark Twain, cu Cervantes,
voia sau fără voia noastră
dă, nu a fost niciodată, în
Noi știm că tocmai anumite
Tolstoi, Arghezi sau Swift.
el expropriază totul, și
ciuda aparentelor, în ciuda
cărți, izvorînd din cele mai
Numai că, speriat de aceste , anume tot ce este mai va
nădejdilor, nimic imperios.
loros în aria unei culturi.
profunde straturi ale con
stranii peisaje răvășite de
Au lipsit din ele marile
Cheia apartenenței unei
științei naționale, consoli
patimi, fugeam repede lîngă
date ale vieții și duratei.
cărți la un nivel sau altul
dează și arcuiesc mai de
fustele literaturii de col
Ele au fost proiectate pen
parte, din generație în ge
portaj. Dar poate că nu e
de vîrstă o dă mai degrabă
tru a zîmbi, nu a hohoti,
nimic prea personal în
cititorul decît scriitorul. Sau
nerație, punțile ce definesc
pentru a seinei, nu pentru a
arhitectura spiritului româ
altfel spus : orice scriitor
această mărturisire, căci bi
plînge, pentru a ne trece
nesc, setea sa de împlinire
autentic este sau va deveni
blioteca tuturor care au
timpul, nu pentru a-1 fixa.
în acea treime milenar rîvastăzi părul mai mult sau
(în cîteva decenii) scriitor
Ele
vin, așadar, din stra
nită de sufletul acestei na
de tineret.
mai puțin cărunt a fost
turi superficiale ale conști
țiuni : întregire, neatirnare,
cindva una singură : întîmîntr-adevăr, cartea este
inței și nu din adîncurile
dreptate. Tocmai acestea
plarea. Cartea era . marea
meditația autorului încor
naturii umane. Robinetul
sint substanțele nutritive pe
loterie a copilăriei noastre
porată în destine și tocmai
nu este izvor, el ține de in
și. „posedați" de demonul
prin absorbția de către citi care scriitorii români le-au
dustrie, nu de natură. Cred
deversat
fără
preget,
le-au
lecturii, trăgeam zeci și zeci
tor a acestor meditații de
cu putere că la fel stau
injectat cu precădere în
de lozuri și... Și uneori
un tip special ea are o ca
lucrurile' și cu literatura
conștiința noilor generații.
ciștigam ! Aș putea merge
tegorică funcție amelioratidestinată tineretului care
Și parafrazind un adagiu
și mai departe cu mărturi
vă. Spiritul uman are
trebuie să izvorască și să
celebru cred că nu greșesc
sirea, girat din nou de părul
nevoie de toate răsfrîngefacă trup comun cu cele
în a afirma că literaturii
cărunt al contemporanilor
rile sale și dacă e clar că
mai profunde straturi ale
pentru
tineret
„nimic
din
mei, adăugind că pînă la
un spirit amorf nu răsfrînge
conștiinței omenești și ro
ceea ce e omenesc și româ
acea vîrstă nici unul dintre
nimic este tot atît de clar
mânești revoluționare, resnesc nu i-a rămas străin".
congenerii mei nu dobincă nici el nu poate fi șlefuit
pingind apetitul pentru
dise sensul noțiunii de edi
cu metode meșteșugărești.
Că am dori, ca editori,
efemer, mica gimnastică
tură. că pină la 15—16 ani Este nevoie de diamantul
pe suprafața senzorialului,
ca fiecare manuscris ce
nici unul nu văzusem un . artei pentru a-i asigura fa
narcisismul estetizant, zvîcprimește „bun de tipar" să
scriitor decît In poză, iar o
țetele ce primesc și răsfrîng
fie dacă nu o capodoperă nirile ludice... Tocmai a„Lună a cărții pentru copii",
emoția in modul cel mai
măcar un „eveniment", este
ceastă literatură este din
o „Decadă a cărții pentru
omenesc cu putință.
cît se poate de firesc și pu
colo de orice sofistică, piiDin acest punct de vetineret" ni s-ar fi părut
ține sînt (dacă sint) cărțile
nea și sarea spre care fiin-

Cartea care înaripează

ZILELE CULTURII CEHOSLOVACE
■ în cadrul „Zilelor culturii ceho
slovace", care se desfășoară în țara
noastră cu prilejui celei de-a 35-a
aniversări a eliberării Cehoslovaciei
de sub dominația fascistă, vineri a
avut loc. la Muzeul colecțiilor de
artă din Capitală, vernisajul expozi
ției „Peisajul în pictura cehă șl
slovacă din secolele XIX—XX" și al
unei expoziții fotodocumentare.
Tablourile expuse, semnate de
prestigioși reprezentanți ai artei
plastice cehoslovace, oferă o imagine
cuprinzătoare asupra caracteristici
lor definitorii ale acestui domeniu al
picturii din R.S. Cehoslovacă, a pre
ocupărilor constante ale creatorilor
de frumos de a reda, prin arta lor,
specificul peisajului ceh și slovac.
Reunite sub genericul „Cehoslova
cia 80", lucrările fotografice înfăți
șează aspecte ale realizărilor obținu
te de oamenii muncii cehoslovaci,
sub conducerea P.C. din Cehoslova
cia, în dezvoltarea ecanomico-sodală a țării, în edificarea societății so
cialiste in cele trei decenii și jumă
tate care au trecut de la eliberarea
țării de sub dominația fascistă.
La vernisaj au rostit alocuțiuni
Aurel Duca, vicepreședinte al Consi
liului Culturii și Educației Socialiste,
Iosef Svagera, adjunct al ministrului
culturii al R. S. Cehe, și Ivan Surman, secretar al Uniunii artiștilor
plastici din R. S. Cehoslovacă. Vorbi
torii au relevat cursul ascendent, pe
multiple planuri, al relațiilor româno-cehoslovace, contribuția schimbu
rilor culturale la adincirea prieteniei
și colaborării dintre popoarele celor

„Zilele culturii ceho
slovace" în tara noastră,
manifestare ce include bo
gate și substanțiale, manifestări artistice
.
apartinînd
muzicii. ■ filmului, artelor
plastice, literaturii au fost
deschise de o reprezentație
teatrală. Și anume. Teatrul
Național Slovac din Bratislava. Un national
.. ____ , _____
mai
tinăr decît altele (înființat
în 1920), care si-a cristali
zat însă o tradiție artistică
și spirituală solidă si care
se caracterizează, azi. printr-o orientare dintre cele
mai rodnice. Desigur. în
profilul teatrului intră si
repertoriul clasic. Chiar afi
șul turneului în tara noas
tră a inclus o rafinată și
interesantă descifrare sub
semnul tragicului grotesc
a piesei Iui A. P. Cehov : „Platonov" (in re
gia Iui Milos Pietor și în
scenografia lui Ladislav
Vychodil. cu : Maria Kralovicova. Juraj Kukura. Mar
tin Huba. -Bozidara Turzonovovă, Elo Romantik,
Oldrich
Hlavădek ș.a.).
Punctul cel mai de merit al
programului acestui teatru
este constituit însă de pro
movarea dramaturgiei ori
ginale. De numele teatru
lui din Bratislava, de ta
lentul actorilor săi. nu pu
tini de înalt prestigiu, de
dăruirea regizorilor si sce
nografilor săi se leagă im
portante succese înregistra
te de dramaturgia ceho
slovacă, apariția si consa
crarea unui număr mare si
important de dramaturgi
slovaci apartinînd unor ge
nerații diferite. Nu de mult,
pe scenele românești au
fost incluse alături de lu
crări de K. Capek, J. Hasek
piese de Peter Karvas, J.
Bukovăan și O. Zahradnik.
Acum.
prin Intermediul
turneului Ia care ne refe
rim. spectatorilor bucureșteni, ca și celor din Crâlova. li s-a creat posibili-

două țări, la o mai bună apropiere șl
cunoaștere reciprocă.
La festivitate au participat Suzana
Gâdea, președintele Consiliului Cul
turii, și Educației Socialiste, repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor
Externe, ai I.R.R.C.S.. artiști plastici,
alți oameni de artă și cultură.
Au luat parte Vladimir Vaclavik,
însărcinat cu afaceri ad-interim al
R.S. Cehoslovace la București, mem
bri ai ambasadei.
■Au fost prezențl șefi de misiuni
diplomatice acreditați în tara noastră, membri ai corpului diplomatic.

★

Ansamblul de cîntece Si dansuri
„Kunovjan" din Uherske Hradiste,
aflat in țara noastră cu prilejul „Zilelor culturii cehoslovace", a prezentat, vineri seara. în sala Teatrului
„Ion Creangă" ;din Capitală, un spec
tacol de gală.
Mesagerii artei populare din tara
prietenă au prezentat publicului bucureștean un reușit program de cîn
tece și dansuri din diferite- regiuni.
ale Slovaciei, măiestria lor interpre
tativă și frumusețea costumelor
populare specifice zonei pe care o
reprezintă fiind primite cu deosebită
dragoste și căldură.

★

După ce a oferit spectacole la
Sibiu și Craiova, Teatrul de mario
nete „Alfa" din Plzen a fost vineri
după-amiază oaspetele Capitalei. Pe
scena Teatrului „Țăndărică", micii
spectatori au putut urmări creația
de succes a colectivului artistic
cehoslovac „Jan Zizka la cetatea

tatea de a_ lua contact cu
Jan Solovid. scriitor care
ocupă un loc de frunte in
dramaturgia contemporană
slovacă, datorită măiestriei
cu care abordează. în forme
artistice care cuceresc direct

Rabi", scrisă în veacul trecut de Jan
Nepomuk Lastovka, spectacol ce va
lorifică motivele unor piese mal
vechi romantico-cavalerești. Regia
spectacolului este semnată de Karel
Brozek și Ladislav Dvorak.
Cea de-a 7-a artă a fost și ea pre
zentă în programul de vineri al
„Zilelor culturii cehoslovace". La
Buzău au fost inaugurate „Zilele fil
mului cehoslovac", spectacolul de
gală programînd lung-metrajul ar
tistic „Taina orașului" în regia lui
Ludvik Raza. Pe afișul manifestării
se află înscrise, de asemenea, „Um
brele verii fierbinți" și „Avocata",
creații reprezentative ale cinemato
grafiei cehoslovace actuale. Amin
tim că aceeași manifestare cinema
tografică se încheie astăzi, 10 mal,
la București și Galați, iar la Cine
mateca bucureșteană continuă, pină
la 18 mai, retrospectiva filmului ceho
slovac.
în aceeași zi. Teatrul Național
slovac din Bratislava a prezentat la
Craiova un spectacol cu piesa „Aten
ție la îngeri" de Jan Solovic, iar
cvartetul „Janacek" a susținut un
concert la Cluj-Napoca.
Delegația de scriitori din Ceho
slovacia, aflâStă în țara noastră cu
prilejul „Zilelor culturii cehoslova
ce", s-a întîlnit vineri cu poeți, pro
zatori și critici din Timișoara in
cadrul unei seri a literaturii ceho
slovace, desfășurată la asociația
scriitorilor din localitate. Actori ai
Teatrului Național din localitate au
citit versuri din lirica cehoslovacă.
(Agerpres)

motiv atit de familiar co
mediei noastre. Asemeni
..Ploii de aur“ (ultima pie
să a unui triptic), si aceas
tă ultimă lucrare a lui So
lovic, „Atenție la îngeri",
relevă interesul dramatur-

Turneul Teatrului
National Slovac
din Bratislava

publicul, probleme sociale
și morale de un profund si
autentic dramatism. Apa
rent neajutorati. oamenii
obișnuiți — care sînt eroi
preferați ai lui Solovic —
acționează, la un moment
dat, cu o asemenea energie
și într-un spirit atît de
tranșant în apărarea unei
atitudini înaintate și demne,
Incit amintesc de celebra
„turbare a mielului" —

gului pentru conflictul din
tre idei și mai ales atitu
dini noi. progresiste, cura
joase pe de o parte, și op
tici, perspective, sisteme de
muncă învechite.
Tragicomedie — „Atentie
la îngeri" îmbină stratul
captivant al unei comedii
de situații cu cel. mai sub
stantial. de adîncire a unor
drame și procese de degra
dare umană. Incriminînd

în primul rînd linsa de cu
raj și personalitate indivi
duală. Solovic
pledează
(prin personajul tinerei mu
zeografe Orâkovă) pentru o
atitudine de fermitate, in
transigentă. arătind că ase
menea atitudini, care con
tribuie la progresul social,
moral, constituie totodată
suprema șansă de realizare,
de Împlinire a individului.
Meritul regizorului Miloă
Pietor (scenografia: Oto
Sujan) îmi pare în primul
rînd acela de a tine — sub
semnul adevărului vieții —
un bun echilibru între aces
te planuri, de a reuși să
dea arini părților de co
medie si greutatea nece
sară problemelor pe care le
ridică, subliniindu-Ie im
portanta.
înaltul lui profesionalism
se reflectă și în. calitatea
compozițiilor actoricești si.
mai ales, dat fiind că multi
dintre interpreti sînt perso
nalități — în calitatea re
lațiilor stabilite intre actori,
in armonioasa lor colabo
rare. Acest lucru e adevă
rat, fie că e vorba de Ivan
Mistrik, fie de Leopold
Haverl, de Juraj Slezacek,
de Eva Krizikova. actori cu
experiență, cu o bogată pa
letă expresivă și o mare si
guranță în fructificarea ei,
fie de tinăra Alena Michalidesovâ, remarcabilă pen
tru simplitatea și sobrieta
tea mijloacelor.
Deschizînd (ca si ..Plato
nov") o fereastră asupra
valorilor si nivelului artei
scenice din R. S. Ceho
slovacă. acest spectacol ne-a
familiarizat totodată cu
problemele vieții si cu uni
versul preocupărilor, cu frămîntările si totodată cu as
pirațiile oamenilor din tara
prietenă.

Natalia STANCU

ța tînără se Îndreaptă de
nevoie, nu din plăcere, ea
nu se măsoară după condi
mente și nu are nevoie de
reclamă.
Este
posibilă
autoînșelarea ? Da, căci in
acest moment — am mai
spus-o — conceptul de pu
blicabil este aproape o cap
cană. Valoarea medie a
manuscrisului a crescut,
tehnicile de mimare s-au
perfecționat, manuscrisele
minore își motivează cît
de cît apariția. Fie și prin
cumințenia, prin „serialitatea“ lor. După cum sînt
cărți imperfecte, dar care
spun nu numai ceva, ci și
altceva, care obligă la me
ditație, care au o forță șl
un unghi de atac proprii și
nu îți seduc foamea prin
rutina meniurilor fixe.
A-ți păstra credința în aceste cărți mai mult decît
pină la al treilea cîntec de
cocoș al unui exercițiu fi
nanciar este o obligație de
conștiință. Știu, nevoia de
„eveniment" este mare, ire
zistibilă. Am dori și noi
asemenea „super-carate",
dar cred că o carte poate
deveni diamant și în șlefui
rea sa mai răbdătoare de
către conștiința publică,
atunci cînd o parte din
strassuri își vor obosi ca
tifeaua primei vitrine.
Știm. izvoarele cărții
pentru tineret sînt multe
și felurite, dar toate, fără
excepție, au în comun
ceva : generozitatea părin
tească, frățeasca lumină,
căldura omenească. Vraja
acestor voci-izvoare de
aici provine, de aici stator
nicia influenței lor. A suc
cesului lor. Și, la urma ur
mei. despre ce succes e
vorba dacă nu tocmai des
pre faptul că tînărul cititor
cîștigă în paginile cărților
o lume de frați, de prie
teni, de tovarăși cu care
tînărul pornește în viață,
traversînd meridianele adolescențel spre polii rîvniți al planetei numită
Viața.
Iar dacă trudim, ca scri
itori și editori, la ivirea
acestor cărți este, mai ales,
pentru că dorim să întru
chipăm, fiecare după pu
teri, noi și noi vlăstare ale
acestei mari familii, să
prindem mîna fiecărui tînăr
de mîna caldă a eroilor
noștri în așa fel Incît să
pornească Ia drum împreu
nă, să cucerească mai ușor
și mai temeinic toate mi
nunatele ținte ale vieții
noastre noi, descoperind
cit mal curînd frumusețea
dăruirii, a muncii, a tutu
ror idealurilor noastre co
muniste. Ce carte pentru
tineri ne trebuie î Aceea
care înaripează 1
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Iulia Hâlâucescu : „Noaptea în Golful Tomis

Pictori din Moldova
în galeriile bucureștene
Val Gheorghiu

tV
PROGRAMUL 1

#,30 Teleșooală. Limba noastră. „Stfti
să folosiți verbul?” Participă lector
dr. Cezar Tabarcea si prof. Oana
Ioniță
»,50 Film artistic t „Pb aid nu m trece”
(reluare)
12,20 Tineri interpreți
13,00 Mozaic cultural-artistio-aportW
13.25 Săptămîna politică
13.45 Muzică patriotică Si revoluționară
19,00 Telejurnal
19.25 Dosarul energiei
19.45 Teleenciclopedia
Interpretativ»
20,30 Maeștri ai artei
românești
20,50 Film artistic: „Sutjeska” — pro
ducție a studiourilor iugoslave
22,40 Telejurnal

PROGRAMUL 1
19.00 Telejurnal
19,25 Dosarul energiei
19,45 Muzică de cameră — Sonata da
Beethoven
20.40 Tudor Arghezi — publicist
21,20 Moment muzical
22,05 Cetățile Ponorului
22.40 Telejurnal

Expoziția pictorului
ieșean Val Gheorghiu
(Galeriile de artă ale
municipiului
Bucu
rești) se înscrie in ca
tegoria manifestărilor
de reală calitate me
nite să arunce o lumi
nă revelatoare asupra
creației pictorului.
Deopotrivă desenator
înzestrat. Val Gheor
ghiu a știut să asocie
ze plasticității imagi
nilor care alcătuiesc
această expoziție sen
sul, oferind imagina
ției privitorilor deose
bite posibilități de
dezvoltare și de con
strucție.
Evenimentele figu
rate ale „Facerii vinu
lui", „Sosirii muzicie
nilor" sau „Dansului"
se petrec în spații mo
dificate de fantezie ce
aruncă largi punți
imaginației ; naturile
statice sînt investite
cu caracterele perma
nenței; imaginile „Vînzătorilor de cergi".
„Sînzienelor". „Zbură
torului", „Icar" arti
culează
alături de
bucurii festive o atitu
dine gravă, reflexivă.
Există în aceste lu
crări un atașament
declarat față de reali
tățile istoriei si cultu
rii românești (o de
monstrează nu numai
lucrarea subintitulată
„Omagiul lui H. Ca
targ! “), încercarea de
a sublinia o filiație adlncă, pledoaria în
cea mal bună tradiție
românească pentru o
continuă
Întoarcere
spre sine, spre valori
de mare noblețe si
spiritualitate.
Iți trebuie o adîntire în structuri profun
de ale conștiinței pen
tru a întîlni zona aces
tor experiențe. Ele par
știute.
dintotdeauna
dar e bine din cînd în
cînd să fie rostite.
Exercițiul literar i-a
furnizat lui Val Gheor
ghiu elementele cu
care acum, folosind
mijloacele picturii, țese
o pînză poematică de
loc uniformă ca pro
blematică, ca univers
imaginar și ca mod de

expresie. Există în
multe din aceste ima
gini care poartă în ele
asprimile si energia
unui străvechi târim
de civilizație, o unita
te a discursului plas
tic. o unitate a univer
sului de forme.
Val
Pictura
lui
Gheorghiu aduce în această nouă expoziție
a sa un solid echilibru
compozițional, o pleni
tudine lirică esențială
in tradiția
culturii

•.v'.Ș'd

« I

noastre care Implică
nu numai studiul în
delungat. d si reflexia
pe marginea lui.

Ca și pictura, acua
rela se dovedește a fi
pentru Iulia Hălăuces
cu (Expoziția de la
Galeriile Căminul ar
tei) un mijloc de ex
presie cu forță de su
gestie directă, o tehni
că oe îi prilejuiește o
dată mai mult expri
marea unui cald elo
giu față de peisajul
din zona Piatra Neamț
— Bicaz.
Regăsim In expoziția
de acum aceeași ten
siune a raporturilor pe
care artista știe să le
stabilească cu imagi
nile realității, aceeași
preferință pentru sub
linierea
caracterului
lor simbolic. „Cascade
le luminii" sau „Colo
șii de la Bicaz". „Pri
ma ninsoare pe Cea
hlău" sau „Scăldătoa
rea vulturilor". „Ora
șul dintre munți" sau
„Lacul de la Vovidenie" marchează In ex
poziție tot atîtea po
pasuri a căror amin
tire s-a imprimat adînc în memoria ar
tistei. Popasuri legate

*

nu numai de frumuse
țea imaginii, dar în
cărcate de semnificații
contemporane.
Cutreierind Munții
Neamțului.
malurile
Bicazului și satele din
împrejurimi. Iulia Hălăucescu a avut prile
jul să descopere as
pecte care au pus șl
pun în evidentă ipos
taza sa de observator
atent, lucid, care ști ț1'
să găsească unghia,
potrivit de abordare a
peisajului fără să-1
supraliciteze dimensiu
nile sau semnificațiile.
Există în acest întreg
ciclu atît de sugestiv
„Ape
și
intitulat
munți" o simplitate, o
sinteză autentică, o si
guranță și cursivitate
a liniei care transmit
privitorului sentimen
tul robust și cald fată
de frumusețea reală a
acestui peisaj. Dese
nul precis, forța ne
grului străbătind dur
și masiv imaginile se
asociază firesc croma
tismului fluent atît de
caracteristic, culorilor
de apă. în pofida unei
bine cunoscute tradiții.
Iulia Hălăucescu le fo
losește pentru a mar
ca un energic efort
constructiv, pentru a
sublinia o dată mai
mult faptul că știe. In
urma unei îndelungi
experiențe, să organi
zeze spațiul plastic
astfel incit, chiar pe
mici dimensiuni, să
dea Impresia monu
mentalității.
Ciclul „Structuri flo
rale" reprezintă o ca
tegorie tematică apar
te în creația mal re
centă a artistei. El aduce aceeași expresie
poetică a sentimentu
lui naturii, o evocare
a ei prin vocabularul
simbolic șl metaforic
al petalelor. Iulia Hă
lăucescu știe să trans
mită aceeași bucurie
calmă a reîntîlnirllor
cu natura în neconte
nita ei prefacere, același sens al echillbrului și armoniei -jreflex direct al sigurantei la care a ajuns
in mînuirea acuarelei.

Marina PREUTU

DE LECTURĂ

sa

Al doilea volum de ver
suri al lui Corneliu Va
dim Tudor, apărut la sfirșitul anului trecut (pri
mul, Poezii, e din 1977),
ne prilejuiește reintîlnirea
cu un talent indiscutabil,
a cărui principală calitate
deocamdată este firescul
emisiunii poetice. Poezia
și versul ce o poartă spre
noi izvorăsc; și ce în
seamnă această calitate o
poate constata oricine par
curge sutele de plachete
sau volume de hîrtie în
negrită cu produsele unor
efecte ale voinței de a
„face" poezie, uneori de a
„face pe poetul". Prolife
rarea versificației sau, și
mai puțin, a apetitului
pentru statutul ce-1 con
feră ea, pare a profita în
secolul nostru de aceeași
pierdere a simțului ade
văratei creații, care și în
muzică face să fie accep
tată drept artă pocnirea
capacelor de la piane sau
ruperea coardelor de la
violoncel, sau in artele
plastice „minunile" ce
transformă o oală de
noapte într-un obiect de
expoziție. A descoperi, în
atita storsătură de piatră
seacă, un izvor care se
ivește din rocă încărcat
de elementele unei alcă
tuiri sufletești ce aminteș
te de ce era și ce este»
poezia adevărată începe
să fie un prim motiv de
bucurie ! Există și poeți
care mimează această ușurință, cum alții mimea
ză poezia „la modă" de
care aminteam. Nu este
cazul lui Corneliu Vadim
Tudor, despre care —
dacă aceste cuvinte n-ar
fi fost rostite cîndva în
tr-un caz „nepereche" —
am putea spune că este
un „poet în toată pute
rea cuvintului".
Este interesant de ur
mărit cum prin poeți pre
cum Corneliu Vadim Tu
dor revine în poezia ro
mână tonalitatea unei
vîrste care părea defini
tiv depășită prin orienta
rea dată de Eminescu:
poezia din epoca solară a

luptei șl a bucuriei făuri
rii României moderne,
poezia pașoptiștilor, in
special a lui Bolintineânu
și Alecsandri. „Veselul
Alecsandri“. „superficialul“ Bolintineânu sînt în
realitate martorii unui
suflet românesc a cărui
nostalgie a avut-o Eminescu, în vremea sa ce
nușie și amară, care-1 ucisese în generația ce o
reprezenta. Numai doi
poeți au mai reușit să aducă în poezia română
acea jubilare Interioară,
acea lumină presimțită și

ceau cîndva sursa și sen
sul poeziei. Citind aceste
„epistole vieneze", care
sînt de fapt în majoritate
poeme ale Patriei văzută
din depărtare, cu dorul ce
transfigurează și sfințește
totul (dar Patria înseamnă
nu pretext de versificație
goală, ci toată acea harfă
de trăiri umane pe care
abia din depărtare incepi
să le prețuiești, iubind
acum conștient locul și
oamenii care ți le prileju
iesc), înțelegi cit de înse
tați sîntem de expresia
literară a acestei poezii

Corneliu VADIM TUDOR

„Epistole vieneze11
simțită în natură, în isto
rie și în viață, care face
nemurirea și geniul Iui
Alecsandri :
Alexandru
Macedonski și Nicolae
Labiș. Coșbuc și-a iraprumutat-o de la popor, cintîndu-se nu pe sine, ci sa
tul românesc. Iar ceilalți,
marea majoritate a posteminescienilor, au simțit
pe umeri teribila presiu
ne atmosferică a veacu
lui douăzeci, ajunsă acum
aproape de marja explo
ziei. Și umbrele veacului
se simt chiar în ceasurile de senin, la un Arghezi ori Blaga.
Șansa majoră a lui Cor
neliu Vadim Tudor în pei
sajul poetic actual, în
care s-a ivit cu repezi
ciune și a provocat reac
țiile firești apariției ori
cărei înzestrări autentice
(care creează un contrast
demistificator între poezie
și nonpoezie), este de a
putea reda poeziei noastre
o dimensiune din ce în ce
mal părăsită — după
moartea Iul Labiș — în
favoarea florilor artifici
ale, a elaboratelor tot mal
depărtate de emoția șl
freamătul ființei, care fă-

din atmosferă, din inimi
le unui popor care reu
șește, în veacul nostru
frămîntat, să mai păstre
ze pe lume bucuria de a
trăi și tăria de a spera :
„Fantasme răcoroase se
lasă din tărie / tulbură
tori sint zorii, iar nopțile
de vis / de unde-atîta
slavă în dulcea Românie /
din ce adine de cosmos
și laic paradis ? / e for
fotă grozavă in orice
colț de țară / în muncile
de toamnă ies harnici
gospodari / iar dacă azi
belșugul și tihna ne-nfioară / e fiindcă-avem
in
... inimi
........ o. flamură de
jar // E parcă și mai fal
nic azi Tricolorul, iată /
și însuși gustul vieții e
parcă mult mai bun — /
fie deci toamnă scumpă
și binecuvintată / cu focu
rile sale de perle și
minuni / fii pururi feri
cită tu, Românie mamă /
tu, nobilă plămadă din
daci și din romani / e
timpul tău de glorii, isto
ria te cheamă / și pui de
lei te-naltă in slavă. „La
(Toamnă
mulți ani !“
românească).
Corneliu
Vadim Tudor se simte

înălțat în demnitatea sa
cînd Se face purtătorul de
cuvint al acestei „încăr
cături poetice" a unui
neam și unei țări care
cred in poezie, unde poe
zia se poate desface, dacă
le are, in sute de mii de
exemplare 1
Pericolul ce-1 pîndește
este contrapartea naturii
talentului său. Orice slă
bire a frîului exigenței,
orice împărțire in petto a
propriei creații în două
categorii : ce scrii pen
tru a fi mai tîrziu păs
trat „în volum" și ce im
provizezi de azi pe mîine,
minează pînă la urmă
unei
întreg
edificiul
opere, Exemple avem,
destule și ilustre. Iar
exigența maximă o cer
tocmai temele
i
cele mai
ale
inspirației
înalte
noastre, Nici Epistolele
vieneze nu trec întotdeauna acest examen,
dar, din fericire, domi
nantă este poezia asu
pra versificației goale.
Iată încă un exemplu din
tulburătoarea evocare a
lui Bălcescu : „El intră
pe-nserate, la Dunăre, in
tară / sub forma unei
pulberi stelare, fumegind /
îl simt cum se depune
pe ființe și pe lucruri /
in căutarea unui adevă
rat mormint / exilul lui ?
un fluviu de lacrimi ce
inundă / captivul trup al
celei mai vii privighetori /
dar tușea lui de singe
dura un pod de lauri /
intre trecutul aprig și-un
falnic viitor". (Portretul
lui Bălcescu la tinerețe).
Prin partea lor izbutită,
cele două volume publi
cate pînă acum de Cor
neliu Vadim Tudor anunță
șansa de înscriere a lui
printre vocile poetice ce
se rețin ale liricii contem
porane. Stă în puterea
poetului de a rămîne pe
această parte a drumului
și
de
a-și
întocmi
în viitor, cu exigență spo
rită, sumarele cărților
sale de poezie.

Dan ZAMFIRESCU
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Vizita tovarășului Hua Guofeng
Convorbiri intre tovarășul Nicolae Ceaușescu
și tovarășul Hua Guofeng
(Urmare din pag. I)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
prezentat preocuparea României fată
de înfăptuirea securității și colaboră
rii în Europa și necesitatea pregăti
rii temeinice a reuniunii de la Ma
drid. Tovarășul Hua Guofeng a sub
liniat pericolul pe care-1 reprezintă
acumularea de armament, inclusiv
de armament nuclear, in Europa si
a arătat importanța pe care o are
întărirea securității pe continentul
european atît pentru popoarele Eu
ropei, cit și pentru întreaga lume.
Cei doi conducători de partid și de
•tat au salutat victoria luptătorilor

Z.A.N.U.—F.P.. In frunte cu pre
ședintele Robert Mugabe, si au ex
primat speranța că această victorie a
poporului Zimbabwe va avea o înrîurire pozitivă asupra luptei pentru in
dependenta Namibiei. împotriva ra
sismului și apartheidului în Africa
de Sud.
în cursul convorbirilor s-a subli
niat necesitatea unei soluții globale
in Orientul Mijlociu, care să ducă
Ia retragerea Israelului din teritori
ile arabe ocupate, la rezolvarea pro
blemei poporului palestinian, inclusiv
crearea unui stat palestinian propriu,
independent.
Totodată, a fost evidențiată impor

tanta adoptării unor măsuri concrete
de dezarmare, și în primul rind de
dezarmare nucleară, prin reducerea
bugetelor militare si armamentelor,
în timpul întrevederii s-a reliefat
Însemnătatea deosebită pe care o au
schimburile de păreri româno-chineze la nivel înalt în probleme in
ternaționale in vederea promovării
unei politici de pace și colaborare,
afirmării principiilor independentei și
suveranității, ale socialismului, in
conformitate cu interesele si aspira
țiile popoarelor noastre.
Convorbirile s-au desfășurat intr-o
atmosferă de caldă prietenie, de sti
mă și înțelegere reciprocă.

DINEU OFERIT DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN ONOAREA TOVARĂȘULUI HUA GUOFENG
(Urmare din pag. I)

subliniat tovarășul Hua Guofeng —
se bazează pe egalitate deplină in
drepturi și pe respect reciproc si de
aceea ele se dezvoltă foarte bine.
Apreciind că relațiile chino-române
pot servi drept model, tovarășul Hua
Guofeng a arătat în continuare că
schimburile sincere de experiență și
opinii nu inseamnă eliminarea deo
sebirilor de păreri. In problemele
majore internaționale și în relațiile
bilaterale, pozițiile noastre sînt ace
leași, a spus vorbitorul.
, aspetele a arătat apoi că rela
țiile dintre China și România au o
vitalitate puternică si că ele se vor

dezvolta tot mal mult. Personal — a
spus el — îl respect foarte mult pe
tovarășul Nicolae Ceaușescu si pen
tru faptul că in problemele majore
exprimă deosebit de clar punctul său
de vedere, chiar și atunci cînd pe
Plan international apar unele lucruri
anormale. Bineînțeles — a subliniat
vorbitorul — tovarășul Nicolae
Ceaușescu se bucură de un sprijin
foarte larg și de un mare respect din
partea poporului român, datorită
multor calități ale sale. In continua
re. arătind că in cadrul vizitei s-a
efectuat un schimb de vederi atit asupra problemelor Internationale im*
portante, cit și a celor bilaterale, to-

varășul Hua Guofeng a exprimai
acordul său deplin cu cele afirmate
dc tovarășul Nicolae Ceaușescu că
pozițiile noastre sint aceleași sau apropiate. Este foarte util — a spus
el — ca intre conducători să se facă
schimburi de experiență și păreri
pentru că aceasta ajută la intărirea
prieteniei si colaborării. Ia adincirea
cunoașterii reciproce.
In încheiere, tovarășul Hua Guo
feng a toastat in sănătatea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, a tuturor
tovarășilor prezenți, pentru dezvol
tarea continuă a relațiilor de prie
tenie dintre partidele si țările noas
tre.

Ceremonia plecării din Capitală
Președintele Comitetului Central al
Partidului Comunist Chinez, premie
rul Consiliului de Stat al Republicii
Populare Chineze, tovarășul Hua
Guofeng, și-a încheiat vineri noaptea
scurta vizită efectuată in țara noas
tră la invitația tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România.
Ceremonia plecării a avut loc pe
aeroportul Otopeni, unde înaltul oas
pete a fast condus de tovarășul
Nicolae Ceaușescu.

Pe frontispiciul aerogării erau ar
borate drapelele de stat ale Repu
blicii Socialiste România și Republi
cii Populare Chineze, ce încadrau
portretele celor doi conducători de
partid și de stat.
Tovarășul Hua Guofeng iși ia ră
mas bun de la tovarășii Ilie Verdeț,
Stefan Voitec, Iosif Banc, Emil Bobu,
Nicolae Constantin, Janos Fazekaș,
Petre Lupu, Paul Niculescu, Ion Pățan, Ștefan Andrei, Ion Ioniță. Ion
Ursu, Ilie Radulescu, de la celelalte
persoane oficiale române prezente la
aeroport.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu iși ia
rămas bun de la persoanele oficiale
chineze care l-au însoțit pe pre
ședintele Comitetului Central al P.C.
Chinez, premierul Consiliului de Stat
al R. P. Chineze, in vizita sa în țara
noastră.
La scara avionului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, tovarășul Hua
Guofeng iși string cu căldură mîinile, se îmbrățișează prietenește.
La aeroport au fost prezenți Chen
Shuliang, ambasadorul R.P. Chineze,
și Trifun Nikolici, ambasadorul R.S.F.
Iugoslavia la București.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul Jamahiriei Arabe Libiene Populare Socialiste
Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a primit vineri pe Aziz Omar Shennib, ambasadorul Jamahiriei Arabe

Libiene Populare Socialiste Ia Bucu
rești, în vizită de rămas bun, în le
gătură cu încheierea misiunii acestuia—
in țara noastră.

Comitetului Central al Partidului Comunist Român
a

Marii Adunări Naționale
Republicii Socialiste România

Guvernului Republicii Socialiste România
Consiliului Național al Frontului
Democrației și Unității Socialiste
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist din Vietnam,
Adunării Naționale, guvernului. Frontului Patriei din Vietnam și al poporului
vietnamez, adresăm mulțumiri sincere Comitetului Central al Partidului
Comunist Român, Marii Adunări Naționale, guvernului. Frontului Democrației
și Unității Socialiste din Republica Socialistă România și poporului român
pentru condoleanțele profunde transmise la încetarea din viață a președintelui
Ton Duc Thang.
Vă dorim multă sănătate și vă rugăm să primiți, tovarăși, salutările
noastre călduroase.
,

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire. care s-a desfășurat tntr-o
cordială.

Cronica zilei
Vineri dimineață, tovarășul Cornel
Burtică, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale. a primit pe N, D, Komarov,
adjunct al ministrului comerțului
exterior al U.R.S.S., care face o vi
zită in tara noastră.
Cu acest prilej au fost discutate
probleme privind dezvoltarea în con
tinuare a schimburilor comerciale,
precum și extinderea cooperării in
domeniul industriei constructoare de
mașini dintre România și Uniunea
Sovietică.

★

Cu prilejul celei de-a 35-a aniver
sări a eliberării Cehoslovaciei de sub
dominația
fascistă,
ambasadorul
R. S. Cehoslovace la București. Lumir Hanak. a rostit, vineri, o cuvintare la posturile noastre de radio
și televiziune.

★

LE DUAN

NGUYEN HUU THO

Secretar general
al Comitetului Central
al Partidului Comunist
din Vietnam

Președintele interimar
al Republicii Socialiste Vietnam

TRUONG CHINH

FAM VAN DONG

Președintele
Comitetului Permanent
al Adunării Naționale
a R. S. Vietnam

Prim-ministru
al Guvernului R. S. Vietnam

Vineri la amiază a fost deschisă
la I.R.R.C.S. expoziția „Pictori greci
contemporani".
La vernisaj au participat membri
ai conducerii Uniunii artiștilor plas
tici si Institutului român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea, re
prezentanți ai Ministerului ' Afaceri
lor Externe și ai Consiliului Culturii
și Educației Socialiste, un numeros
public. Au fost prezenti membri ai
Ambasadei Republicii Elene Ia Bucu
rești.
(Agerpres)

Cu prilejul zilei de 9 Mai

DEPUNERI DE COROANE DE FLORI
Cu prilejul aniversării Zilei inde
pendenței de stat a României și a
Zilei victoriei asupra fascismului, in
Capitală au avut loc, vineri, dimi
neața, solemnități, in cadrul cărora
au fost depuse coroane de flori la
Monumentul eroilor luptei pentru
libertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism, la Monumentul eroilor
patriei și 1a Monumentul eroilor
sovietici.
La solemnități au luat parte to
varășii Gheorghe Rădulescu, Virgil
Cazacu, Ion Coman, Ludovic Fazekas,
Cornelia Filipaș, Gheorghe Pană,
Nicolae Giosan, Richard Winter,
membri ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, ai
Consiliului Național al Frontului
Democrației și Unității Socialiste,
membri ai consiliilor de conducere
ale Ministerului Apărării Naționala
și Ministerului de Interne, conducători ai unor instituții centrale,
organizații de masă și obștești, ge
nerali activi și în rezervă, foști co
mandanți de mari unități pe frontul
antihitlerist, foști combatanți anti
fasciști, delegații ale oamenilor
muncii din întreprinderi și instituții
bucureștene.
Au participat șefi de misiuni
diplomatice acreditați la
Bucu
rești, atașați militari, alți membri ai
corpului diplomatic.
Gărzi de onoare, alcătuite din
ostași ai forțelor armate, membri ai
gărzilor patriotice si ai formațiunilor
de pregătire a tineretului pentru
apărarea patriei, aliniate pe pla
tourile din fața monumentelor, au
prezentat onorul.
La Monumentul eroilor luptei
pentru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism și la Monu
mentul eroilor patriei a fost intonat

Imnul de Stat al Republicii Socia
liste România, iar la Monumentul
eroilor sovietici, imnurile de stat ale
U. R.S.S. și Republicii Socialiste
România.
în acordurile solemne ale Imnului
eroilor au fost depuse coroane de
flori din partea secretarului general al
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceausescu, a
C.C. al P.C.R., Consiliului de Stat si
a guvernului, Ministerului Apărării
Naționale și Ministerului de Interne,
Consiliului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din România,
Comitetului Central al Uniunii Tine
retului Comunist și Consiliului
Uniunii Asociațiilor Studenților Co
muniști, Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R. și Comitetului Execu
tiv al Consiliului popular municipal,
Comitetului foștilor luptători și vete
ranilor de război împotriva fascis
mului, precum și din partea unor
întreprinderi bucureștene.
Au fost depuse, de asemenea, co
roane de flori din partea corpului
diplomatic.
Grupuri de pionieri au depus jerbe
de flori.
La solemnitatea de la Monumentul
eroilor sovietici au fost de față
V. I. Drozdenko, ambasadorul Uniunii
Sovietice la București, atașatul mi
litar. membri ai ambasadei.
După depunerea coroanelor de
flori, participanta la solemnități au
păstrat un moment de reculegere.
în încheierea ceremoniilor, asis
tența a primit defilarea gărzilor de
onoare.
★
în aceeași zi a avut loc o solem
nitate de depunere de coroane de

flori și la Cimitirul de la Tîncăbești al militarilor britanici câzuți
pe teritoriul țării noastre in lupta
împotriva fascismului.
Au fost depuse coroane de flori
din partea președintelui Republicii
Socialiste România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, Consiliului de Stat și
guvernului, Ministerului Apărării
Naționale, Comitetului Executiv al
Consiliului popular al județului
Ilfov, precum și din partea corpului
diplomatic.
La solemnitate au participat to
varășii Ștefan Voitec, vicepreședinte
al Consiliului de Stat, Nicolae Giosan,
președintele Marii Adunări Națio
nale, Silviu Curticeanu, secretar pre
zidențial și al Consiliului de Stat,
Vasile Mușat, președintele Comi
tetului
Executiv al Consiliului
popular al județului Ilfov, membri ai
Consiliului de Stat și ai guvernului,
generali și ofițeri superiori, alte
persoane oficiale.
Au fost de față Paul Cecil Henry
Holmer, ambasadorul Marii Britanii
la București, atașatul militar, membri
al ambasadei, precum și șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați la
București, membri ai corpului diplo
matic.
O gardă militară a prezentat ono
rul. Au fost intonate imnurile de
stat ale Marii Britanii și Republicii
Socialiste România.
După ceremonie, cel prezenți au
primit defilarea gărzii de onoare.

★

Cu același prilej au mai fost de
puse coroane de flori la Cimitirul
militar de la Ghencea, cimitirele
ostașilor sovietici de la Herăstrău și
Jilava, la monumente și cimitire ale
ostașilor români și sovietici din
țară.
(Agerpres)

REZOLUȚIA CONGRESULUI AL XI-LEA AL U. T. C.
Cu aleasă bucurie și nemărginit
respect, participanții la congres, ti
neri muncitori, țărani, elevi, studenti,
intelectuali și militari, fără deose
bire de naționalitate, au primit
prezența
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu, a conducerii de partid
și de stat la Forumul tinerei generații a patriei noastre. Prin bo
gatul ei tezaur de idei, orientări și
îndemnuri, cuvintarea rostită de
tovarășul Nicolae Ceaușescu re
prezintă pentru U.T.C., pentru toți
tinerii patriei un mobilizator pro
gram de muncă și acțiune, o nouă
și minunată dovadă a grijii perma
nente a partidului, a secretarului
său
general pentru formarea in
spirit comunist, revoluționar a tinerei generații, expresia încrederii
întregului popor in capacitatea creatoare a tineretului consacrată făuririi socialismului și comunismului pe
pămîntul României.
Congresul dă expresie unanimei
convingeri a tinerei generații că pre
zența tovarășului Nicolae Ceaușescu
în fruntea partidului și statului nos
tru reprezintă garanția supremă a
înfăptuirii neclintite a Programului
partidului, a întăririi independenței
și suveranității naționale, a împlini
rii viitorului luminos de bunăstare
materială și spirituală a poporului, a
tinerei generații și exprimă voința
fierbinte a uteciștilor, a întregului
tineret al patriei de a nu precupeți
nici un efort pentru a se situa în
totdeauna la înălțimea locului și ro
lului de o mare răspundere ce îi
Sint conferite în societate.
Congresul — se arată în rezoluție
— aprobă in unanimitate raportul și
activitatea desfășurată de C.C. al
U.T.C. de la Congresul a1 X-lea și
pînă în prezent, stabilind că și în
viitor în centrul întregii activități a
U.T.C. se va situa educația tinere
tului muncitoresc, principal detașa
ment al organizației noastre revo
luționare. Analizînd în spirit cri-

Text prescurtat
tic și autocritic neajunsurile și de
ficiențele ce se manifestă în acti
vitatea organelor și organizațiilor
U.T.C., congresul a adoptat Progra
mul unitar de muncă și educație co
munistă a tinerei generații, apreciind
că acesta reprezintă cadrul optim de
ridicare Ia un nivel superior a în
tregii activități politice, organizato
rice și educative, desfășurată sub
conducerea permanentă a organiza
țiilor de partid, și adresează uteciș
tilor, întregului tineret, chemarea de
a fape totul pentru îndeplinirea
exemplară a marilor obiective ale
cincinalului 1981 —1985, ale deceniu
lui științei, tehnologiei, calității și
eficienței.
Pe baza hotăririlor Congresului al
XII-lea al P.C.R., congresul stabileș
te ca sarcini importante pentru toa
te organele și organizațiile U.T.C.
intensificarea întregii activități poli
tice, organizatorice și educative în
vederea formării comuniste, prin
muncă, a întregului tineret.
Pe primul plan al activității orga
nizațiilor U.T.C. din industrie se va
situa creșterea contribuției tinerilor
la lărgirea și dezvoltarea bazei de
materii prime și energetice, sporirea
gradului de asigurare din rezerve in
terne a necesităților economiei na
ționale și reducerea importurilor,
realizarea unor produse de înaltă
tehnicitate si avînd consum mic de
energie, găsirea de noi soluții pentru
creșterea exportului.
Pornind de la necesitatea înfăptui
rii unei profunde revoluții agrare,
congresul adresează tineretului să
tesc chemarea de a-și mobiliza toate
forțele în vederea creșterii producției
vegetale și animale, dezvoltării bazei
tehnico-materiale, așezării pe prin
cipii moderne, științifice a întregii
activități din agricultură. înfloririi

materiale și spirituale a satului
românesc contemporan.
Congresul hotărăște că o sarcină
permanentă pentru toate organizații
le U.T.C. o reprezintă recrutarea,
pregătirea si folosirea corespunză
toare a forței de muncă tinere, evi
dențiind răspunderile importante ce
revin organizațiilor U.T.C. în califica
rea, policalificarea si perfectionarea
pregătirii profesionale a tinerilor.
Congresul trasează sarcina intensi
ficării activității de muncă patriotică
în sprijinul producției, al realizării
obiectivelor de investiții, în agricul
tură și silvicultură, la recuperarea si
valorificarea materialelor refolosibile. la buna gospodărire a localităților
urbane și rurale, la organizarea in
viitorul cincinal a numeroase șantiere
de muncă patriotică ale tineretului,
la care vor participa anual peste 1,5
milioana tineri.
în spiritul programului ideologic al
partidului, al cuvîntării tovarășului
Nicolae Ceaușescu la Forumul tinerei
generații, congresul stabilește ca
obiectiv permanent realizarea unei
noi calități în întreaga activitate de
educare comunistă, revoluționară a
tinerilor.
Congresul evidențiază contribuția
importantă pe care o aduce pregăti
rea tineretului pentru apărarea pa
triei în educarea patriotică a tinerei
generații, stabilind că organizațiile
U.T.C. au -sarcina de a îmbunătăți
conținutul politic si de a diversifica
formele acestei activități, de a ridica
continuu nivelul de pregătire mili
tară și politică al tinerilor.
Se reafirmă. totodată. hotărirea
Uniunii Tineretului Comunist de a
milita si în viitor pentru educarea
tinerei generații în spiritul solidari
tății internaționale cu tinerii din
toate statele socialiste, cu tineretul
mișcărilor de eliberare națională din
țările în curs de dezvoltare, neali
niate. cu forțele revoluționare, demo
cratice și progresiste ale tinerei ge
nerații de pretutindeni.

REZOLUȚIA CONFERINȚEI A Xll-A A U.A.S.C.R.
Desfășurîndu-și lucrările in atmos
fera de angajare deplină a tinerei
generații, alături de intregul nostru
popor, în opera măreață de îndepli
nire a istoricelor hotăriri ale celui
de-al XII-lea Congres al Partidului
Comunist Român, Conferința a XlI-a
a Uniunii Asociațiilor Studenților Co
muniști din România a dezbătut și
analizat, cu înalt spirit de răspunde
re și exigență, activitatea desfășura
tă în perioada care a trecut de la
Conferința a Xl-a și a stabilit, pe
baza documentelor de partid, a in
dicațiilor cuprinse în cuvintarea ros
tită de secretarul general al P.C.R.,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la des
chiderea Forumului tinerei generații
din patria noastră, sarcinile și obiec
tivele ce revin asociațiilor studenți
lor comuniști in activitatea de for
mare și educare comunistă pentru
muncă și viață a studenților, pentru
sporirea contribuției studențimii, îm
preună cu întregul tineret, la trans
punerea in viață a Programului par
tidului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism.
Delegații la conferință, dînd expre
sie vibrantei recunoștințe pentru gri
ja statornică și preocuparea manifes
tate de conducerea partidului, perso
nal de către tovarășul Nicolae
Ceaușescu, pentru perfecționarea ca
litativă a procesului de pregătire
multilaterală a viitorilor specialiști,
reafirmă cu putere deplina adeziune
a tineretului universitar la întreaga
politică internă și externă a partidu
lui și statului nostru.
Conferința U.A.S.C.R. reînnoiește
legămîntul solemn al studențimii de
a milita fără preget, cu entuziasmul
și dăruirea care-i sînt specifice, pen
tru indeplinirea exemplară a sarcini
lor stabilite de Congresul al XII-lea
al partidului, pentru a deveni cadre
de specialitate temeinic pregătite, ca
pabile să se angajeze, cu maximă
competență și responsabilitate patrio-

Text prescurtat
tică, în munca eroică de edificare a
noii societăți în patria noastră.
Participanții au reliefat faptul că
traducerea -in viață a hotăririlor de
partid, a orientărilor și indicațiilor
tovarășului Nicolae Ceaușescu privind
perfecționarea procesului de educare
comunistă, pentru muncă și viață, a
tineretului, implicarea sporită a Or
ganizațiilor de tineret și studenți în
întreaga activitate economico-socială
au condus nemijlocit la perfecționa
rea activității educative a asociațiilor
Studenților comuniști, la creșterea
contribuției studențimii și a organi
zațiilor sale în întreaga viață univer
sitară și economico-socială.
U.A.S.C.R. trebuie să-și intensifice
preocupările pentru dezvoltarea răs
punderii tuturor studenților față de
pregătirea profesională și activitatea
obștească pentru a determina parti
ciparea lor activă la întreaga viață
universitară.
Conferința hotărăște ca asociațiile
studenților comuniști să participe tot
mai activ la organizarea, desfășura
rea și valorificarea. în condiții supe
rioare, a activității de cercetare și
creație științifică, să se implice, fntr-o măsură sporită, în legarea strînsă a activităților de pregătire teoretico-științifică de practica productivă,
de necesitățile dezvoltării economicosociale a țării.
Beneficiind de cadrul oferit de Fes
tivalul național „Cintarea României",
asociațiile studenților comuniști vor
extinde și diversifica sfera manifes
tărilor științifice (sesiuni de comu
nicări, concursuri, colocvii, simpo
zioane, seminarii tematice etc.), pre
cum și a acțiunilor de propagandă
științifică și tehnică, preocup în du-se,
in același timp, de îndeplinirea obi
ectivelor acțiunii de masă „Știință,
tehnică, producție", declanșată de că

tre Comitetul Central al Uniunii Ti
neretului Comunist.
Conferința reînnoiește hotărirea
studenților, a organizațiilor lor re
voluționare, comuniste de a partici
pa activ la amplul proces de perfec
ționare a școlii superioare, de pre
gătire a viitorilor specialiști in de
plină concordanță cu obiectivele ac
tuale și de perspectivă ale edificării
socialismului și comunismului in
România, cu dezvoltarea științei și
tehnicii pe plan mondial.
în deplină unitate cu reprezentan
ții tinerei generații — români, ma
ghiari, germani și de alte naționali
tăți — reuniți în forum, Conferința
U.A.S.C.R. hotărăște ca întreaga ac
tivitate politico-ldeologică a asocia
țiilor studenților comuniști să fie
consacrată dezvoltării conștiinței co
muniste, revoluționare a studenților,
educării lor în spirit militant, com
bativ, pentru a deveni specialiști de
nădejde ai patriei, devotați cauzei
socialismului și comunismului in
România.
Acționlnd pentru aplicarea. In În
treaga. activitate universitară, rin
munCă și viață tuturor studenților, a
principiilor și normelor eticii și echi
tății socialiste, asociațiile studenților
comuniști vor milita pentru transfor
marea fiecărei organizații într-un co
lectiv in care toți studenții muncesc
și trăiesc în chip comunist.
O atenție deosebită va fi acordată,
și in viitor, educației studenților în
spiritul solidarității internaționale, al
prieteniei și colaborării cu forțele
progresiste și democratice din rindul
tineretului universitar, angajate în
lupta pentru înfăptuirea aspirațiilor
de pace și progres social, a unei lumi
mai bune și mai drepte.
Conferința subliniază necesitatea
ca asociațiile studenților comuniști
să desfășoare o intensă activitate politico-educativă, pentru aplicarea în
viață a Programului unitar de edu
care comunistă, revoluționară, prin

REZOLUȚIA CELEI DE-A IV-A CONFERINȚE
A ORGANIZAȚIEI PIONIERILOR
Profund onorați și însuflețiți de
participarea și cuvintarea rostită in
deschiderea lucrărilor Forumului ti
nerei generații de cel mai iubit fiu
ai poporului nostru, tovarășul Nicolae
Ceaușescu. secretarul general al
P.C.R., președintele Republicii So
cialiste România, prietenul și în
drumătorul cel mai apropiat al
tuturor copiilor patriei, participanții
la conferință au dezbătut in spirit
critic si autocritic modul de înfăp
tuire a sarcinilor ce revin Organiza
ției Pionierilor din documentele de
partid și de stat pentru educarea si
formarea comunistă, prin muncă și
pentru muncă, a viitorilor construc
tori ai socialismului si comunismului
in România.
Conferința apreciază că. in ultimii
ani, Organizația Pionierilor și-a sporit
contribuția la transformarea revolu
ționară a învătămintului. intr-o vi
ziune unitară, originală si de largă
perspectivă, la intensificarea activi
tății de educare comunistă, prin
muncă și pentru muncă, a copiilor.
Una din mutațiile importante in
tervenite de la ultima Conferință
Națională o constituie orientarea
activității consiliilor și comandamen
telor pionierești spre dezvoltarea pa
siunii. interesului, dragostei si răs
punderii pionierilor și școlarilor fată
de muncă și învățătură.
în această perioadă a crescut gra
dul de cuprindere a pionierilor în
cadrul cercurilor tehnico-apllcative.
fiind stimulat interesul copiilor fată
de știintă și tehnică, realizindu-se o
mai bună orientare școlară și profe
sională.
Conferința constată că in acest
interval a fost elaborat sistemul uni
tar de organizare si desfășurare a
activităților metodice, de cercetare,
de pregătire si perfecționare a pregă
tirii cadrelor care muncesc cu pionie
rii si șoimii patriei, de instruire a
activului pionieresc, a fost reorgani
zată activitatea caselor pionierilor si
șoimilor patriei in concordantă cu
rolul lor de centre importante ale
muncii educative și metodice pionie
rești.
Conferința constată că înființarea,
din inițiativa tovarășului Nicolae
Ceausescu, a Organizației Șoimii
patriei asigură îmbunătățirea muncii
de educare a tinerei generații din
cea mai fragedă virstă. mai buna
continuitate si unitate a procesului
educativ ne diferite trepte de învățămînt. diferențierea activității poli
tico-educative in raport cu particu-

Text prescurtat
laritătile de virstă si preocupările
copiilor.
în scopul înfăptuirii prevederilor
Legii educației și invătămintului cu
privire la studierea și însușirea te
meinică de către elevi a cunoștințelor
la disciplinele fundamentale. Organi
zația Pionierilor va cultiva in rindul
copiilor interesul pentru studiu, dra
gostea pentru muncă si cercetare,
spiritul practic, va organiza activități
politico-educative care să ofere pio
nierilor și școlarilor, in mod siste
matic și novator, datele cele mai
importante ale științei, tehnicii si
culturii moderne. împreună cu Mi
nisterul Educației și Invătămintului,
Consiliul National al Organizației
Pionierilor va acționa pentru perfec
tionarea sistemului de organizare a
concursurilor pe discipline de învătămint la ciclul gimnazial.
Organizația Pionierilor, prin în
treaga sa activitate, va acționa mai
hotărit pentru sprijinirea organizării
și desfășurării pregătirii practice a
copiilor, inițiind o gamă diversificată
de activități care să cultive interesul
si răspunderea tuturor copiilor fată
de munca ce o desfășoară in labora
toare. ateliere, cercuri. în unităti
industriale și agricole, fată de știintă
și tehnică, asigurînd astfel însușirea
de către tinerele generații a deprin
derilor necesare exercitării unor pro
fesii utile, care să le permită Înca
drarea rapidă în producție.
Consiliile si comandamentele pio
nierești vor contribui, alături de
școală și familie, la mai buna orien
tare școlară a pionierilor către liceele
industriale ce pregătesc cadre pentru
ramurile de vîrf si prioritare ale
economiei naționale, vor atrage masa
de copii la acțiunile de muncă pa
triotică.
Conferința Națională stabilește ca
unitățile si detașamentele de pio
nieri, toate cadrele care lucrează cu
pionierii și șoimii patriei să desfă
șoare. în continuare, o intensă acti
vitate ideologică si oolitico-educativă
In spiritul materialismului dialectic
și istoric, pentru formarea omului
nou. cu o inaltă conștiință socialistă."
Obiectivul principal al acestei acti
vități politico-ideologice îl vor consti
tui. și in continuare, cunoașterea și
aprofundarea de către pionieri si
școlari a politicii partidului, a pro
blemelor fundamentale privind con

strucția socialistă în tara noastră, a
rolului conducător al P.C.R. in so
cietate. a proceselor care au loc in
lumea contemporană, precum si a
obiectivelor și liniilor directoare ale
politicii externe a României.
Conferința Națională
consideră
drept o datorie de onoare pentru
Organizația Pionierilor de a educa
și forma toti copiii patriei în spiritul
dragostei fată de patrie si partid,
fată de tradițiile glorioase si cuceri
rile revoluționare ale poporului nos
tru.
Evidențiind rezultatele bune obți
nute de consiliile si comandamentele
pionierești pe linia pregătirii copiilor
pentru apărarea patriei, conferința
hotărăște să se intensifice munca
politică pentru conștientizarea parti
cipării pionierilor și școlarilor la
această activitate, pentru continua
diversificare a formelor și metodelor
de pregătire, pentru creșterea con
tribuției acesteia la educarea patrio
tică a copiilor.
Conferința Națională stabilește ca
sarcină pentru toate consiliile si co
mandamentele pionierești asigurarea
caracterului de masă si diversificat
al întregii activități cultural-artistice
și sportiv-turistice pionierești, orien
tarea conținutului manifestărilor ce
se desfășoară în cadrul Festivalului
national ..Cintarea României" astfel
incit acestea să contribuie la inten
sificarea muncii politice si educative
de masă.
Conferința Națională pune in fața
tuturor consiliilor și comandamente
lor pionierești sarcina de a extinde
și diversifica activitatea de creație
tehnico-științifică cu pionierii și șco
larii. In acest sens, vor fi dezvoltare
cercurile și atelierele de creație, in
6trînsă concordanță cu cerințele ori
entării școlare și profesionale, ale
formării și dezvoltării forței de
muncă.
Apreciind progresele Înregistrate
in domeniul creației literar-artistice
a pionierilor și școlarilor, confe
rința stabilește să se acționeze con
secvent pentru realizarea unor crea
ții de înaltă valoare artistică, cu un
bogat conținut de idei, inspirate din
viata si activitatea copiilor, din reali
zările socialismului.
O atenție deosebită vor trebui să
acorde consiliile si comandamentele
pionierești. împreună cu școala, fa
milia și uniunile de creație, acțiunii
de cjmoastere si încurajare a celor
mai talentati' copii in domeniul crea
ției tehnico-știintifice, cultural-artis

Congresul al Xl-lea al U.T.C. sub
liniază cu pregnanță necesitatea edu
cării fiecărui tinăr în spiritul înalte
lor principii și valori ale eticii si
echității socialiste. Tinerii ingineri,
cercetători, proiectanți, muncitori cu
înaltă calificare, elevi și studenti sint
chemați să participe la realizarea
unor teme prioritare de cercetare ști
ințifică. dezvoltare tehnologică si in
troducere a progresului tehnic.
Pentru organizarea instructiv-educativă a timpului liber al tinerilor,
organelor și organizațiilor U.T.C. li
se trasează sarcina de a se preocupa
permanent de antrenarea masei largi
de tineri la activitatea desfășurată în
cadrul Festivalului national „Cintarea României" și „Daciadei".
Congresul al Xl-lea al U.T.C. stabi
lește ca principală sarcină întărirea
permanentă a întregii vieți de orga
nizație. perfecționarea neîntreruptă a
stilului si metodelor de muncă, afir
marea tot mai puternică a spiritului
revoluționar, dinamic, tineresc.
Dlnd glas sentimentelor întregului
tineret al patriei — se arată în în
cheiere — participanții la lucrările
celui de-al Xl-lea Congres al U.T.C.
iși exprimă mindl-ia patriotică si
adeziunea deplină fată de politica
externă a partidului și statului nos
tru. față de hotăririle Congresului al
XII-lea al P.C.R.
Congresul aprobă pe deplin activi
tatea internațională a U.T.C. si cere
noului Comitet Central să acționeze
cu consecventă pentru promovarea
în mișcarea internațională de tineret
a aprecierilor tovarășului Nicolae
Ceaușescu privind locul si rolul ti
nerei generații în lumea contempora
nă. pentru unirea tinerei generații de
pretutindeni in lupta împotriva poli
ticii imperialiste de forță Si dictat in
relațiile internaționale, pentru În
făptuirea dezarmării, și in primul
rind a dezarmării nucleare, instau
rarea unei noi ordini economice in
ternaționale. pentru asigurarea con
tinuării politicii de destindere si co
laborare. pentru respectarea neabă
tută a independentei și suveranității
naționale a popoarelor, pentru pace,
democrație și progres.

muncă și pentru muncă, a tinerei ge
nerații, urmărind intărirea relațiilor
de strinsă colaborare dintre tinere
tul universitar șt celelalte categorii
ale tinerei generații, in primul rind
cu tineretul muncitoresc, aducindu-și
contribuția la formarea in spirit re
voluționar a viitorilor specialiști, ia
participarea activă a studențimii la
procesul de edificare socialistă a pa
triei.
Conferința stabilește, ca o sarcină
esențială pentru activitatea politicoorganizatorică a asociațiilor studenți
lor comuniști, perfecționarea vieții
interne de organizație, printr-o im
plicare mai hotărîtă a organizațiilor
noastre in dezbaterea și soluționarea
tuturor problemelor muncii și vieții
studenților.
Participanții la conferință au ex
primat adeziunea unanimă a studen
țimii la politica externă, principială
și consecventă, a partidului și statu
lui nostru, al cărei inițiator și pro
motor neobosit este secretarul gene
ral al P.C.R., președintele republi
cii. tovarășul Nicolae Ceaușescu —
politică consacrată soluționării, in in
teresul popoarelor, a problemelor
majore cu care se confruntă, în zi
lele noastre, omenirea, făuririi unei
lumi mai bune și mal drepte.
U.A.S.C.R.- -se arată în încheie
rea rezoluției-r— se va manifesta, in
continuare, ca un factor activ în
mișcarea studențească internațională,
aducindu-și contribuția la realizarea
și întărirea unității de acțiune a ti
nerei generații universitare, angajate
în lupta pentru soluționarea, în inte
resul popoarelor, a problemelor ma
jore ale lumii contemporane — în
făptuirea securității și păcii în Eu
ropa, dezarmarea generală, și în pri
mul rind dezarmarea nucleară, li
chidarea subdezvoltării și instaurarea
unei noi ordini economice internațio
nale, creșterea rolului O.N.U. in lu
me și democratizarea raporturilor in
terstatale, pe baza respectării neabă
tute a principiilor independenței și
suveranității naționale, egalității în
drepturi, neamestecului in treburile
interne și avantajului reciproc, nerecurgerii la forță sau la amenința
rea cu folosirea forței.
tice și sportive, evoluției acestora,
asigurării continuității activității lor
pe un plan superior, integrării lor
in manifestările din cadrul Festiva
lului national ..Cintarea României"
șl competiției „Daciada". Lunar va
fi organizată „Ziua activităților cul
tural-artistice și sportive pionierești".
însușindu-si întru totul orientările
si sarcinile ce revin Organizației
Pionierilor din documentele Congre
sului al XII-lea al P.C.R., indicațiile
secretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. cea de-a
IV-a Conferință Națională exprima
voința întregii organizații de a îmbo
găți continuu conținutul vieții de
organizație, de a realiza o si mai
bună conlucrare cu celelalte organi
zații de masă, de a perfecționa per
manent stilul și metodele de muncă
la toate nivelurile.
Aprobind modificările la Statutul
Organizației Pionierilor si Regula
mentul Organizației Șoimii patriei,
conferința stabilește să se acționeze
și mai ferm pentru adincirea de
mocrației pionierești, perfectionarea
și promovarea cu mai mult curaj a
autoconducerii. creșterea rolului ac
tivelor pionierești, al tuturor pionie
rilor in programarea, organizarea si
conducerea muncii de educație pa
triotică și revoluționară a copiilor.
Conferința aprobă întru totul con
ținutul Programului unitar privind
educarea comunistă, revoluționară,
prin muncă și pentru muncă, a tine
rei generații, participarea tot mai
activă a Întregului tineret la înfăp
tuirea mărețelor obiective ale Progra
mului P.C.R. de făurire a societății
socialiste multilateral dezvoltate si
înaintare a României spre comunism,
elaborat de către C.N.O.P.. C.C. al
U.T.C. și Consiliul U.A.S.C.R., și sta
bilește ca sarcină pentru Consiliul
Național, pentru toate consiliile si
comandamentele pionierești să acțio
neze cu fermitate pentru diferen
țierea si diversificarea activităților
educative In raport , cu virstă copiilor,
instituirea unul sistem unitar de ac
țiuni pentru copii în virstă de 12—
16 ani. perfectionarea formelor si
mijloacelor de pregătire a instructorilor-uteciști și creșterea contribuției
acestora în munca pionierească. Aprobă. de asemenea. Programul pri
vind participarea tinerei generații la
realizarea obiectivelor de dezvoltare
economico-socială a tării, de cerce
tare și creație științifică, de introdu
cere a progresului tehnic în perioada
1981—1985.
Promovind cu consecventă politica
externă a partidului si statului si
continuind practica organizării unor
seminarii, simpozioane, tabere și fes
tivaluri internaționale, schimburi re
ciproce de delegații de copii. Organi
zația Pionierilor va acționa și In
viitor pentru, dezvoltarea si întărirea
prieteniei dintre copiii din România
socialistă si toti copiii lumii.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Rezoluție a Consiliului de Securitate in legătură cu
expulzarea de către Israel a unor lideri palestinieni din
Cisiordania • Președintele Egiptului a cerut amînarea nego
cierilor în problema autonomiei palestiniene • Protestul
Libanului la O.N.U. • Convorbiri inîeryemenite
NAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres).
— După trei zile de discuții si con
sultări, membrii Consiliului de Secu
ritate al O.N.U. au adoptat, cu 14 vo
turi pentru și o abținere (Statele Unite), o rezoluție prin care se cere Is
raelului să revină asupra hotăririi de
expulzare a primarilor arabi palesti
nieni din orașele Hebron și Halhoul
din Cisiordania, precum si a judecă
torului islamic din Hebron. Rezoluția
„cere Guvernului Israelului, în calitate
de putere de ocupație, să anuleze
aceste măsuri ilegale si să faciliteze
reîntoarcerea imediată a liderilor pa
lestinieni expulzați, astfel încît aceștia să-și poată relua funcțiunile
pentru oare au fost aleși si numiți".
IL
CAIRO 9 (Agerpres). — Președin
tele Egiptului, Anwar El Sadat, a
cerut aminarea negocierilor la nivel
ministerial în problema autonomiei
palestiniene — informează agenția
M.E.N. Cererea șefului statului egip
tean a fost transmisă premierului israelian. Menahem Begin, și președin
telui S.U.A.. Jimmy Carter, după în
trevederea de joi dintre președintele
Sadat si reprezentantul special ame
rican Sol Linowitz. Intr-o declarație
făcută presei după întrevederea cu
Sadat. Linowitz a menționat că pre
ședintele egiptean a cerut timp pen
tru ,.a reflecta asupra recentelor con
vorbiri egipteano-americano-israeliene de la Hertzlia (Israel) in proble
ma autonomiei palestiniene", care,
după cum transmite agenția Reuter,
nu s-au soldat cu rezultate pozitive.
Agenția M.E.N. relatează că S.U.A. au
pus în gardă Israelul în legătură cu
repercusiunile pe care le-ar avea
menținerea poziției sale intransi
gente.

NAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres).
•— Libanul a remis Consiliului de
Securitate al O.N.U. un protest ener
gic în legătură cu recentul raid israelian în sudul teritoriului libanez.
Reprezentantul permanent al Libanu
lui la O.N.U.. Ghassan Tueni. a de
clarat. cu acest prilej, că guvernul
său își rezervă dreptul de a cere con
vocarea Consiliului de Securitate în
cazul în care vor avea loc noi atacuri
israeliene.

; Alegerile parlamentare
din Iran
Urmează să fie desemnați
172 deputați
în Adunarea Națională

TEHERAN 9 (Agerpres). — In Iran
•-a desfășurat, vineri, cel de-al doi
lea tur de scrutin al alegerilor parla
mentare. Prima rundă a acestei con
sultări a avut loc la 14 martie,
soldindu-se cu alegerea a 98 de de
putați, cea mai mare parte membri
ai Partidului Republicii Islamice
(P.R.I.). Alegerile de vineri au fost
organizate în circumscripțiile unde
candidații nu au întrunit, în primul
tur de scrutin, un număr suficient
de voturi pentru a deveni membri
ai Adunării Naționale. Au fost che
mați Ia urne aproximativ 14 mili
oane de iranieni pentru a desemna
172 de deputați, în vederea comple
tării locurilor în parlament. Rezulta
tele alegerilor urmează să fie cu
noscute la mijlocul săptăminii vii
toare.

ADEN 9 (Agerpres). — Comunica
tul comun dat publicității la încheierea vizitei la Aden a delegației
R. A. Yemen, condusă de premierul
Abdel Aziz Abbel Chani, subliniază
că R.D.P. Yemen și R. A. Yemen au
reafirmat că nu se poate ajunge la
o pace dreaptă și durabilă in Orien
tul Mijlociu fără retragerea israeliană din teritoriile arabe ocupate și
fără recunoașterea drepturilor po
porului palestinian la autodetermi
nare și la crearea unui stat palesti
nian independent, sub conducerea
O.E.P. Comunicatul reliefează impor
tanța solidarității țărilor arabe în
lupta împotriva imperialismului și
colonialismului. Totodată, cele două
părți reafirmă solidaritatea cu po
porul libanez in lupta pentru men
ținerea suveranității și integrității
teritoriale a Libanului.

LONDRA

LONDRA 9 (Agerpres). — Aniver
sarea a 2050-a de la constituirea pri
mului stat dac centralizat si indepen
dent a prilejuit la Londra organi
zarea. sub patronajul Centrului Ma
rea Britanie—Europa de Est si al
Academiei britanice, a colocviului de
istorie româno-britanic „Dacii și lo
cul lor în istoria Europei în epoca
lui Burebista".
La colocviu a participat o delegație
condusă de prof. dr. docent D. M.
Pippidi, membru corespondent al
Academiei
Republicii
Socialiste
România, directorul Institutului Ba

INTILNIRE E. HONECKER — H. SCHMIDT
BELGRAD 9 (Agerpres). — Agen
ția A.D.N. informează că, în timpul
șederii lor la Belgrad, Erich Honec
ker, secretar general al C.C. al
P.S.U.G., președintele Consiliului de

secretar general al C.C. al P.C. din
Cehoslovacia, președintele R.S. Ceho
slovace, alți conducători de partid
și de stat.
O paradă militară a fost organi
zată cu același prilej și la Bratislava.

Adunare festivă la Berlin
consacrată celei de-a 35-a aniversări a eliberării
poporului german de sub fascism
BERLIN 9 (Agerpres). — Cu pri
lejul celei de-a 35-a aniversări a eli
berării poporului german de sub fas
cism, la Berlin a avut loc vineri o
adunare festivă organizată de C.C.
al P.S.U.G., Consiliul de Stat. Consi
liul de Miniștri și Consiliul Național
al Frontului Național din R.D. Ger-

mană. Au fost prezent! Erich Ho
necker, secretar general al C.C. al
P.S.U.G., președintele Consiliului de
Stat al R.D. Germane, alți conducă
tori de partid și de stat. A luat
cuvintul Horst Sindermann. vicepre
ședinte al Consiliului de Stat și pre
ședinte al Camerei Populare a R.D.G.

Conferința ministerială a O.P.E.C.
RIAD 9 (Agerpres). — La Taef, în
Arabia Saudită, au luat sfîrsit lucră
rile conferinței ministeriale a Orga
nizației Țărilor Exportatoare de Pe
trol (O.P.E.C.). în comunicatul final
dat publicității se arată că reuniunea
a examinat raportul prezentat de
Comitetul pentru strategia pe termen
lung în domeniul preturilor și livră
rilor și l-a acceptat cu unele rezerve
avansate de trei dintre delegațiile
participante. A fost adoptată partea
din raport referitoare la relațiile

O.P.E.C. cu țările în curs de dezvol
tare nepetroliere. Aceasta reprezin
tă cea mai importantă hotărire a
conferinței de la Taef, a declarat pre
ședintele în exercițiu al organizației,
ministrul venezuelean al petrolului,
Humberto Calderon Berti. „Statele
membre ale organizației, a spus el,
urmează să garanteze aprovizionarea
cu petrol a țărilor în curs, de dezvol
tare și să le furnizeze eventual un
sprijin financiar pentru a le ajuta
să-și plătească facturile petroliere".

Lucrările Asociației țărilor din Africa,
zona Pacificului și Caraibilor
NAIROBI 9 (Agerpres). — La Nai
robi s-au deschis lucrările Asociației
țărilor din Africa, zona Pacificului
și Caraibilor (A.C.P.). Pe ordinea de
zi a dezbaterilor figurează probleme
referitoare la raporturile dintre
aceste state și Piața comună.
în cuvintul inaugural, președintele
Kenyei, Daniel Arap Moi. a cerut
statelor membre ale Pieței comune
să dea dovadă de mai multă flexibi
litate și dorință de cooperare, pentru

arheologie din București, care a pre
zentat comunicări privind civilizația
geto-dacică in timpul lui Burebista
și Decebal, relațiile geto-dacilor cu
lumea greco-romană.
Concluzionînd lucrările colocviului.
Sir R. Symes, membru al Academiei
britanice, a relevat înalta tinută
științifică a comunicărilor prezentate,
subliniind interesul deosebit mani
festat de oamenii de știintă și spe
cialiștii din Marea Britanie fată de
civilizația și cultura geto-dacilor, de
rolul jucat de statul centralizat dac
în istoria Europei.

0 concluzie comună: Europa trebuie să rămină
un continent al păcii

Cu prilejul celei de-a 35-a aniversări
a eliberării Cehoslovaciei
PRAGA 9 (Agerpres). — In cinstea
celei de-a 35-a aniversări a încheierii
luptei de eliberare națională a poporului cehoslovac și a eliberării Ce
hoslovaciei. vineri, la Praga a avut
loc o paradă militară.
Au fost prezenți Gustav Husak,

/SSfflGEIMȚIILE DE PRESA

Colocviu de istorie româno-britanic

a contribui la redresarea balanței co
merciale a celor 60 de țări în curs de
dezvoltare membre ale A.C.P. Este
regretabil că statele Pieței comune
au manifestat, adesea, rigiditate în
interpretarea primei Convenții de la
Lome — a spus el — referindu-se la
impunerea unor restricții în calea
accesului unor produse din tarile
A.C.P. pe piețele vest-europene. Ase
menea restricții au consecințe grave
asupra țărilor producătoare.

Stat al Republicii Democrate Germa
ne. și Helmut Schmidt, cancelarul
federal al R.F. Germania, au avut un
schimb de păreri in probleme actuale
ale situației internaționale, în special
ale continuării procesului de destin
dere în Europa, ale limitării înarmă
rilor și ale dezarmării, precum și în
probleme ale dezvoltării în continua
re a relațiilor dintre cele două state
germane. Părțile si-au exprimat sa
tisfacția în legătură cu această întîlnire. prima după cea de acum cinci
ani. prilejuită de conferința de la
Helsinki.
Erich Honecker șl Helmut Schmidt
au apreciat că evoluția situației in
ternaționale generează îngrijorare și
că statele trebuie să facă totul pen
tru asigurarea păcii. Ei au fost de
acord cu constatarea că Europa tre
buie să rămină un centru al păcii in
lume.

pe scurt
IN VEDEREA RELANSĂRII NEGOCIERILOR INTERCOMUNITARE
IN CIPRU. Hugo Juan Gobbi (Argentina), noul reprezentant special al
secretarului general al Națiunilor Unite in Cipru, a sosit la Nicosia pen
tru a-și prelua atribuțiile. Sarcina principală a noului reprezentant spe
cial o constituie, in actuala etapă, relansarea negocierilor intre cele două
comunități in vederea reglementării problemei cipriote. Aceste negocieri
au fost intrerupte in luna iunie a anului trecut.

CONVORBIRI SOVIETO-POLONE. Președintele Consiliului de
Miniștri al R. P. Polone, Edward
. Babiuch, și-a încheiat vizita oficială
de prietenie in Uniunea Sovietică.
I Comunicatul difuzat cu acest prilej
relevă că părțile au acordat o mare
atenție problemelor extinderii și
perfecționării pe mai departe a
colaborării
economice
dintre
■ U.R.S.S. și R.P.P., au examinat
evoluția situației internaționale.
I
I
I
I

I
I

I

CANADA

I

Sindicatele subliniază
necesitatea unor
măsuri de planificare
în economie

I
I

OTTAWA 9 (Agerpres). — In ora
șul Winnipeg s-au deschis lucrările
congresului național al celei mai pu
ternice organizații sindicale din Ca
nada — Congresul Canadian al Mun
cii — din care fac parte peste 2 mi
lioane de membri. La lucrări iau
parte peste 2 500 de delegați, care
examinează principalele
probleme
ale situației economice ale țării și ale
apărării drepturilor oamenilor mun
cii, precum și sarcinile ce stau în
fața acestei uniuni sindicale în pe
rioada următoare.
Delegații la congres au adoptat,
în unanimitate, o rezoluție care de
finește obiectivele strategice ale sin
dicatelor canadiene in anii ’80. In
document se subliniază că direcția
principală de acțiune a mișcării sin
dicale canadiene rămîne lupta împo
triva activității marilor monopoluri
in viața economică și politică a țării.
Rezoluția apreciază că sînt necesare
introducerea de către statul canadian
a unor măsuri de planificare în do
meniul economic, precum și desfășu
rarea unei politici ferme orientate
spre garantarea locurilor de muncă
și combaterea șomajului, alături de
instituirea unui control guvernamen
tal drastic asupra activității interese
lor străine în Canada, în special in
materie de investiții de capital.

I

I

SESIUNEA PREZIDIULUI CONSILIULUI MONDIAL AL PĂCII.
La Budapesta s-au deschis lucrările
sesiunii Prezidiului Consiliului Mondial al Păcii. La lucrări participă
peste 200 de delegați din aproape
80 de țări. între care și România,
precum și reprezentanți ai mai
multor organizații internaționale.
Pe ordinea de zi a sesiunii figu
rează probleme ale luptei împotriva
pericolului de război, pentru în
cetarea cursei înarmărilor, pentru
destinderea internațională.

GHEORGHIOS RALLIS. ÎNSARCINAT CU FORMAREA GUVER
NULUI GREC. Președintele Repu
blicii Elene, Constantin Tsatsos. l-a
însărcinat, vineri, pe Gheorghios
Rallis — care a fost ales joi în
funcția de lider al partidului de guvernămint. Noua Democrație — cu
formarea noului guvern, informează
agenția A.N.A. El îi va succeda lui
Constantin Caramanlis, președinte
ales al Republicii Elene. Gheor
ghios Rallis a declarat că va prezenta „cit se poate de curînd" lista
membrilor viitorului cabinet.

DATA ALEGERILOR PREZI
DENȚIALE DIN ISLANDA a fost
fixată pentru 29 iunie. Pentru
funcția supremă in stat și-au depus
candidatura Albert Gudmundsson,
membru al parlamentului din par
tea Partidului Independenței, Gudlaugur Thorvaldsson, președin
tele Comisiei de stat de arbitraj,
Petur Thorsteinsson, fost ambasa
dor, precum și doamna Vigdis
Finnbogadottir,
directoarea tea
trului municipal din Reykjavik.
Potrivit Constituției Islandei, pre
ședintele țării este ales din patru
în patru ani.
TURNEUL PREMIERULUI POR
TUGHEZ. Primul ministru al Por
tugaliei, Francisco Sa Carneiro, va
efectua, in perioada 19—22 mai, vi
zite succesive la Londra, Paris și
Bruxelles, unde vor fi examinate
probleme legate de aderarea Por
tugaliei la Piața comună.

O CALE FERATA ÎNTRE IRAK
Șl KUWEIT. La Bagdad s-au în
cheiat convorbirile dintre Izzat
Ibrahim, vicepreședinte al Consi
liului Comandamentului Revoluției
din Irak, și șeicul Saad Al Abdul
lah Al Sabah, prințul moștenitor și
primul ministru al Kuweitului. Cele
două părți au convenit să-și coor
doneze eforturile in vederea reali
zării unui proiect de construcție a
unei căi ferate care să lege Irakul
de Kuweit, magistrală ce ar urma
să fie prelungită apoi spre alte
state din zona Golfului. De aseme
nea, au fost analizate probleme
actuale ale lumii arabe și interna
ționale.

O.M.S. confirmă eradicarea variolei
în întreaga lume
La programul de eradicare și-au adus contribuția
peste 200 000 specialiști din 90 de țări

GENEVA 9 (Agerpres). — în cadrul unei ședințe speciale a celei de-a
XXXIII-a Adunări Mondiale a Sănătății s-a anunțat oficial că in întreaga
lume a fost eradicată variola — una din cele mai grele boli epidemice.
Ultimul caz de variolă a fost înregistrat in octombrie 1977 în Somalia.
Incepind cu anul 1958. Organizația Mondială a Sănătății a desfășurat un
vast program de eradicare a variolei, care, in 30 la sută din cazuri, era o
boală mortală. în aplicarea acestui program au fost angrenați peste 200 000
de specialiști, medici și cadre medicale medii din 40 de țări. Economiile
realizate anual pe glob prin eradicarea Variolei sint evaluate la peste un
miliard dolari. în ultimii ani, o comisie specială a O.M.S. a verificat cu
atenție toate zvonurile referitoare la apariția unor noi cazuri de variolă,
stabilind inconsistența lor. Este pentru prima oară in istoria omenirii cînd
o boală este lichidată complet la scară globală.

AGENȚIA CHINA NOUĂ a fost
împuternicită să anunțe că R.P.
Chineză va efectua, între 12 mai
și 10 iunie 1980, experiențe cu o
rachetă purtătoare, lansată de pe
teritoriul chinez intr-o zonă cu o
rază de 70 mile marine din marea
liberă. Punctul central al regiunii
se află în Oceanul Pacific, la 7
grade 0 minute latitudine sudică si
171 grade 33 minute longitudine es
tică. Nave și avioane chineze vor
desfășura unele operațiuni în această regiune. Pentru securitatea
navelor și avioanelor care trec prin
zonă — menționează agenția — guvernul chinez solicită guvernelor
țărilor interesate să avertizeze na
vele și avioanele lor să nu intre
în zonă și în spațiul aerian respectiv in perioada efectuării expe
rienței.
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PENTRU PROTECȚIA MARII '
BALTICE. La Helsinki au luat i
sfirșit lucrările primei sesiuni a
Comisiei pentru protecția mediului l
marin al Mării Baltice, la care au
participat toate cele șapte țări rive
rane. Comisia — se arată in docu- |
men tul final adoptat de participanti
— va elabora măsurile tehnologice
necesare pentru prevenirea poluă
rii mediului marin atit de pe țărm, •
cit și de la bordul navelor, inclusiv
măsuri de creare a unui sistem de
control asupra posibilelor revărsări I
de petrol si alte produse uoluantețVS-a relevat că sarcina este de a se I
obține o îmbunătățire a purității ' |
apelor Mării Baltice.

UN URAGAN VIOLENT, însoțit
de transporturi de nisip, s-a abătut
asupra zonelor de est ale statului
indian Uttar-Pradesh. în urma
sinistrului și-au pierdut viața apro
ximativ 100 de persoane, iar peste o
mie au fost rănite. Guvernul a luat
măsuri pentru ajutorarea victime
lor și pentru repararea instalațiilor
avariate.
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S.U.A. - 1200000
persoane rămase
fără lucru în două
săptămîni
WASHINGTON 9 (Agerpres). —
Potrivit statisticilor ’publicate de De
partamentul Muncii, în săptămîna
care s-a încheiat la 27 aprilie 1980
aproximativ 595 000 de americani
și-au pierdut locurile de muncă, trecind In rindurile șomerilor. în săp
tămâna anterioară, in rindurile șome
rilor americani au trecut 607 000 per
soane. Astfel, luna trecută, rata
șomajului a urcat in Statele Unite de
la 6,2 la 7 la sută — cea mai mare
creștere de la recesiunea care a lovit
economia americană în urmă cu
cinci ani.

„Colaborarea economică egală în drepturi-contribuție importantă
la promovarea destinderii și apropierea între națiuni"
Intensificarea cooperării economice, ca una din cerințele stringente ale
reluării cursului spre destindere, a constituit o direcție prioritară a dezba
terilor sesiunii a 35-a, încheiată recent la Geneva, a Comisiei Economice
a O.N.U. pentru Europa (C.E.E. O.N.U.). Pe această temă, ne-am adresat
secretarului executiv al C.E.E./O.N.U., Janez Stanovnik, care a răspuns cu
amabilitate solicitării ziarului „Scinteia” de a-și împărtăși opiniile cu privire
la desfășurarea sesiunii.

— V-am ruga să vă referiți
la însemnătatea dezvoltării co
laborării economice internațio
nale ca factor dinamizator al
legăturilor politice dintre state
fără deosebire de orinduire, in
general al destinderii.
— Parcurgem, in prezent, a arătat
Interlocutorul, o perioadă dificilă
pentru destindere în regiunea noas
tră și in general în lume. Dar. as
dori să subliniez că actualele stări de
lucruri nu trebuie să îndemne la pe•imisrn în legătură cu perspectivele
destinderii. Pentru că, dacă privim
retrospectiv, constatăm că destin
derea s-a aflat, nu o dată, in situații
critice. Deci, nici acum nu trebuie să
ne lăsăm copleșiți pentru soarta des
tinderii si să răminem pasivi, ca in
fata unei fatalități. Dimpotrivă, tre
buie să privim situația cu maximum
de luciditate și limpezime si să ac
ționăm in consecință.
După părerea mea. destinderea nu
reprezintă și nu poate reprezenta,
doar rezultatul opțiunilor conducăto
rilor politici, ci se manifestă, tot mai
evident, ca un proces legic, ca o ne
cesitate obiectivă a epocii noastre,
în același timp, trebuie să se tină
seama că destinderea nu constituie
un proces liniar, ci, dimpotrivă. în
registrează ocolișuri și uneori chiar
reculuri. Trăim intr-o lume in plin
proces de mutații și prefaceri, de un
dinamism al înnoirilor fără precedent
în istoria omenirii. Or. tocmai aceste
schimbări continue influențează sis
temul relațiilor internaționale, generînd uneori situații de criză — atunci dnd sînt încălcate normele și
principiile de conviețuire între state,
norme și principii asupra cărora s-a
convenit unanim prin înscrierea lor
în Carta O.N.U. încălcările acestor
principii, abaterile de la acest cod de
conduită internațională duc la mo
mente critice pentru menținerea pă
cii în lume.
în asemenea perioade, cum este și
cea prezentă, consider că trebuie va
lorificată din plin funcția politică
deosebit de importantă a cooperării
economice dintre state. Relațiile eco
nomice internaționale — spre deose
bire de cele, politice, care pot fi dic
tate de interese subiective — sint
determinate de cerințe obiective, co

mune, legate de asigurarea propăși
rii națiunilor. Ca urmare, o tară tre
buie să dezvolte relații comerciale si
de cooperare economică cu alte țări,
chiar și în contextul unor relații po
litice mai puțin bune, determinant
fiind interesul major pe planul pro
movării dezvoltării economice pro
prii. Cu atît mai mult. în condițiile
revoluției tehnico-știintifice contem
porane, orice tendință spre autarhie,
spre izolarea economică poate afecta

tinuarea si adincirea colaborării eco
nomice dintre statele continentului.
— Si totuși, in pofida cadrului
general mai puțin favorabil, se
siunea C.E.E./O.N.U. s-a înche
iat cu un bilanț pozitiv...
— Desigur, s-ar părea că este pa
radoxal ca cea de-a 35-a sesiune a
C.E.E./O.N.U. să se numere printre
cele mai „pașnice" și mai construc
tive din cîte s-au înregistrat în ac
tivitatea comisiei noastre, deși lumea
se află în cea mai turbulentă perioa
dă de după 1950. Răspunsul la aceas
tă întrebare constă în faptul că. toc
mai în contextul actualelor fenome
ne de criză politică, statele si guver
nele sint. după părerea mea. mai
prudente și mai pline de grijă decit
au fost vreodată pentru a salvgarda

Convorbire cu JANEZ STANOVNIK,
secretarul executiv al Comisiei Economice a O.N.U. pentru Europa

și frîna grav progresul și dezvolta
rea tării respective. Pornind deci de
la caracterul obiectiv și universal al
relațiilor economice, se manifestă,
așadar, și funcția acestora de con
tact și apropiere între națiuni, de
corectare și chiar de restabilire a
destinderii în momentele de criză po
litică și militară. Relațiile economice
joacă rolul extrem de important de
a frîna sau chiar stopa „abaterile"
periculoase provocate de escaladarea
tensiunilor politice și militare și de
a readuce țările. împreună, pe calea
destinderii.
Destinderea este Indivizibilă nu
numai pe plan geografic, dar și în
ce privește aspectele politice si eco
nomice. Cu alte cuvinte, menținerea
și dezvoltarea colaborării economice
și în perioadele de deteriorare a
atmosferei politice oferă „vehiculul"
sigur care permite revenirea țărilor
pe „magistrala" destinderii.
Consider că sesiunea C.E.E./O.N.U.
din acest an a oglindit pe viu modul
în care se poate exercita funcția po
litică a colaborării economice. Chiar
și țările care s-au pronunțat sau au
acționat in ultima vreme in direcția
amplificării protecționismului co
mercial — ca „soluție" a unor pro
bleme dificile ale economiei proprii
— sau au procedat la aplicarea a di
verse măsuri de restrîngere a schim
burilor, in contextul agravării situa
ției politice, s-au încadrat. în cele
din urmă, pe parcursul lucrărilor se
siunii. în curentul general spre con

această „punte" de legătură și de
dialog, care este cooperarea eco
nomică. A devenit clar pentru toată
lumea că dacă și această punte va fi
dărîmată. apariția unei rupturi tota
le va spori pericolul conflictelor si
războiului. De aceea, cred eu. in de
cursul sesiunii comisiei am fost mar
torii unor pledoarii pentru consolida
rea cursului spre colaborare econo
mică, spre întărirea rolului C.E.E./
O.N.U. ca instrument de bază în pro
movarea relațiilor economice între
state cu orinduiri sociale diferite. Im
portant este, firește, ca aceste ple
doarii de principiu să-și găsească
transpunere in acțiuni practice.
— Ce măsuri considerați că
trebuie luate — desigur, in pri
mul rind pe plan economic —
• in vederea unei pregătiri cit mai
bune a reuniunii europene pen
tru securitate și cooperare ce
urmează să aibă loc in toamna
acestui an la Madrid ?
— Consider că nimic nu este mal
Important, in intîmpinarea reuniunii
de la Madrid, decit afirmarea largă
a unui „spirit al conlucrării", despre
care arătam că s-a manifestat în ca
drul comisiei noastre. Desigur, bi
lanțul actualei sesiuni este pozitiv,
lucrările comisiei s-au finalizat cu
adoptarea unor rezoluții si proiecte
în domenii cum ar fi intensificarea
cooperării intereuropene în scopul
înlăturării barierelor din calea co
merțului, a schimburilor în domeniul
științei și tehnologiei, energiei, me

diului înconjurător, transporturilor,
combaterii poluării apelor ș.a.m.d.
Completîndu-se reciproc, aceste rezo
luții și proiecte conturează cu clari
tate un program care, tradus în via
tă, ar avea un efect salutar în per
spectiva reuniunii de la Madrid, in
general în viata continentului.
Dincolo însă de aspectele colaboră
rii economice, ca o direcție esențială
a pregătirii reuniunii de la Madrid
se profilează necesitatea arzătoare a
opririi cursei înarmărilor. în condi
țiile escaladării atit de periculoase a
acestei curse, nu există alternativă
la pace și de aceea trebuie intensifi
cate toate eforturile spre acest obiec
tiv.
Mă simt onorat că sesiunea m-a
însărcinat, în calitatea de secretar
executiv al C.E.E./O.N.U., să particip
la lucrările forumului de la Madrid.
Sint bucuros că voi putea afirma, cu
acel prilej, că dezvoltarea legăturilor
de cooperare economică între țările
continentului, în spiritul și litera
Actului final al Conferinței generaleuropene — care poartă înaltul gir al
semnăturii conducătorilor de state si
guverne — poate avea un impact fa
vorabil asupra abordării constructive
a celorlalte probleme ale securității
și cooperării europene. în sensul revitalizării „spiritului de la Helsinki".
— Cum apreciati contribuția
României la promovarea cauzei
cooperării europene, inclusiv in
cadrul C.E.E./O.N.U. ?
— Așa cum am mai avut ocazia să
declar. România socialistă se nu
mără, de mai multi ani. printre pro
motorii dezvoltării cooperării eco
nomice europene. Contribuția tării
dv. la buna desfășurare a sesiunii
C.E.E./O.N.U. din acest an a fost
dintre cele mai valoroase. După cum
se știe, președinția lucrărilor a fost
încredințată României, ceea ce con
stituie, desigur, o expresie a înaltei
prețuiri de care se bucură politica
externă a tării dv„ pusă cu consec
ventă în slujba destinderii si cola
borării internaționale. O serie de
initiative și propuneri românești s-au
concretizat în deciziile adoptate de
sesiune. Dar. mai ales. România a
adus o contribuție literalmente exem
plară la menținerea si consolidarea
bunelor auspicii de desfășurare a
lucrărilor forumului nostru.
Aș dori să-mi exprim. în înche
iere, speranța că activitatea comisiei
va contribui, in perspectiva reuniunii
de la Madrid, la înseninarea orizon
tului politic pe continentul nostru si
in lume.
Geneva

Viorel POPESCU

La Napoli, 10 000 de tineri veniți din întreaga țară au participat zilele trecute la o impunătoare manifestare națio
nală pentru a cere transpunerea în fapt a unui drept de care sint privați sute de mii de reprezentanți ai tinerei
generații - dreptul la muncă. Marea majoritate a celor peste un milion de tineri italieni care nu au în prezent de
lucru posedă diplome de calificare in diverse profesii sau sînt absolvenți ai unor școli medii ori superioare, diplome
care, din păcate, nu le servesc la nimic.

„Șomaj tehnic“
la Fiat
ROMA 9 (Agerpres). — Societatea
italiana producătoare de automobile
„Fiat" a anunțat plasarea in situație
de „șomaj tehnic" a unui număr de
78 000 de muncitori pe o durată de
mai multe zile in următoarele săptă
mîni. Declarația dată publicității la
Torino de conducerea firmei a pro
vocat o vie reacție a reprezentanților
partidelor politice, a sindicatelor și
presei. Vicepreședintele „Comisiei
interparlamentare pentru reconversiune industrială". Andrea Margheri
(comunist), a subliniat, înțr-o decla
rație. că „hotărirea adoptată de „Fiat"
demonstrează, între altele, că acest
sector economic se află într-o situa
ție de criză mai generală". Socialis
tul Fabrizio Cicchitto. responsabil cu
problemele economice in cadrul P.S.I.,
a atras, la rindul său. atentia asu
pra „gravei responsabilități" ce re
vine firmei pentru decizia luată.

Congresul Mișcării
de Eliberare din
Insulele Sao Tome
și Principe
SAO TOME 9 (Agerpres). — La
Sao Tome s-au deschis lucrările Con
gresului extraordinar al Mișcării de
Eliberare din Insulele Sao Tome și
Principe (M.E.S.T.P.). Manuel Pinto
Da Costa, președintele republicii și
președintele M.E.S.T.P., a prezentat
un raport cuprinzind analiza activi
tății mișcării in perioada care a ur
mat primului congres. Congresul ur
mează să desemneze candidatul din
partea M.E.S.T.P. pentru funcția de
președinte al republicii, alegerile urmind să aibă loc la 12 mai 1980.

F.A.O. prevede pentru anul 1980 o recoltă sporită
de cereale și semințe oleaginoase
ROMA 9 (Agerpres). — Organiza
ția Națiunilor Unite pentru Alimen
tație și Agricultură (F.A.O.) prevede
pentru acest an importante sporuri —
in comparație cu 1979 — la recoltele
mondiale de cereale și semințe olea
ginoase, principalele culturi in ali
mentația umană și animală. Aceste
prevederi optimiste — subliniază agentia italiană de presă A.N.S.A. —
se bazează pe faptul că, la nivel
mondial, au fost semănate suprafețe
mai întinse, ca și datorită condițiilor
atmosferice favorabile din numeroase
regiuni ale lumii.
Astfel, după o reducere cu patru
la sută anul trecut, producția de griu
și de cereale secundare ar urma să
crească pină la 1,208 miliarde tone —
apreciază F.A.O. în ultimul său bule
tin „Perspective ale alimentației". în
emisfera nordică, cerealele de iarnă

au beneficiat. în general, de condiții
atmosferice bune, in timp ce in alte
zone frigul și ploile excesive au intirziat semănăturile de primăvară —
arată buletinul menționat.
în ce privește producția mondială
de oleaginoase. F.A.O. prevede că va
fi cu nouă la sută mai mare în 1980
decit anul trecut, iar cantitatea de
turte cu proteine . utilizate pentru
alimentația animalelor va crește cu
17 la sută. Cea mai mare parte a
producției va proveni din plantele de
soia — circa 99 milioane tone de soia
în anul agricol 1979—1980, fată de 82
milioane tone in 1978—1979.
Pentru leguminoase se prevede o
creștere a producției mondiale de
2-i3 la șută anul acesta față de 1979,
după ce și anul trecut producția mon
dială de leguminoase a crescut cu
circa 53 milioane tone.

Demonstrații la Seul pentru adoptarea unor
reforme democratice
SEUL 9 (Agerpres). — în pofida
Intervenției brutale a politiei, mii de
studenți sud-coreeni au participat la
Seul la demonstrații, in cadrul căro
ra au cerut abolirea legii marțiale și
adoptarea unor reforme democratice.
Pe de altă parte, peste 8 000 de studenți de la universitatea Yeunse din
Seul au organizat o întrunire in ca
drul căreia și-au reafirmat hotărirea
de a lupta pentru drepturi democra
tice. La universitatea Jungang din

Seul politia a folosit bombe lacrimo
gene pentru a împiedica pe studentl
să participe la demonstrații. Acțiuni
de protest au avut loc și la alte uni
versități din provincie. Potrivit pri
melor estimări citate de agenția
U.P.I., au fost arestați peste 130 de
studenți.
Agenția precizează că studenții
și-au exprimat hotărirea de a-și con
tinua demonstrațiile cu si mai mare
forță, în vederea obținerii de drep
turi democratice.
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