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EVOLUȚIA VREMII IMPUNE ÎN ACESTE ZILE ÎN AGRICULTURĂ

Concentrarea tuturor forțelor satului 
pentru grăbirea însămînțârilor

Pînă iert, potrivit datelor centralizate la Ministerul Agriculturii, au fost 
tnsămînțate 600 000 hectare cu diferite culturi de primăvară. Cele mai 
avansate sînt județele MUREȘ și CLUJ unde s-au insămintat 32 la sută din 
suprafețele prevăzute, SATU MARE și BIHOR — 29 la sută, ARAD si TI
MIȘ — 27 ia sută. în unele județe s-a incheiat semănatul sfeclei de zahăr 
și al altor culturi. Totuși, in majoritatea județelor lucrările sint intirziate. 
Iată de ce acum, odată cu imbunătătirca timpului, esențială este folosirea 
din plin a fiecărei ore a fiecărei zile, astfel incit răminerea in urmă la se
mănat să fie recuperată cit mai grabnic. Pentru a se munci, in două schim
buri de zi și de noapte, in stațiunile de mecanizare și întreprinderile 
agricole de stat au fost constituite formații de mecanizatori completate cu 
cei care au învățat conducerea tractorului. Merită evidențiat că oamenii 
muncii din numeroase unități agricole au hotărit să lucreze și in cursul 
zilei de azi — duminică — la pregătirea terenului și semănat.

Intrăm in a doua decadă a lunii aprilie cind. in afara altor culturi, va 
trebui să se insămințeze și cea mai mare parte din suprafața prevăzută a 
se cultiva cu porumb. Necesitatea imperioasă de a grăbi si încheia neintîr- 
ziat insămintările de primăvară impune un efort susținut din partea meca
nizatorilor, cooperatorilor și specialiștilor, a tuturor oamenilor muncii din 
agricultură care au datoria de mare răspundere de a lucra neîntrerupt, zi 
și noapte. Timpul este acum deosebit de prețios și, tocmai de aceea, orga
nizațiile de partid și consiliile populare comunale trebuie să asigure, in 
aceste zile, o concentrare maximă a tuturor forțelor mecanice și umane 
de la sate pentru accelerarea insămințărilor.

PE OGOARELE SIBIULUI • Se însămînțează 
ultimele suprafețe cu culturi din prima epocă 
® Acum se pregătește terenul pentru semă
natul porumbului ® Atenție deosebită calității 

lucrărilor

La Arpașul de Jos se seamânâ ultimele suprafețe din culturile din epoca 
întîi

în județul Sibiu, potrivit progra
mului privind desfășurarea lucrări
lor agricole de primăvară, semăna
tul culturilor din epoca întii ar 
trebui să se încheie. Care este sta
diul realizării lor ?

— Dacă vremea se menține bună, 
pină la începutul săptămînii vi
itoare încheiem semănatul cul
turilor din prima epocă pe în
treaga suprafață de 18 000 hec
tare — ne spune tovarășul loan 
Haras, secretar al comitetului jude
țean de partid. Va urma însămînța- 
rea porumbului pe cele 19 000 hec
tare, la pregătirea patului germina
tiv folosindu-se ■ 800 de tractoare 
echipate cu discuri, grape și insta
lații de erbicidat. Lucrările pot fi 
executate in condiții bune, organi
zed munca doar în schimburi pre
lungite. Dacă va fi nevoie, vom in
troduce și schimburile de noapte, 
asa cum am procedat la culturile 
din prima epocă.

în timpul discuției, se primește 
comunicarea că cele cinci coopera
tive agricole din zona Apoldu 'de 
Jos și Miercurea Sibiului au înche
iat semănatul, iar acum s-a trecut 
din plin la pregătirea terenului pen
tru porumb. Cu părerea de rău de 
a nu-i putea revedea la lucru pe 
mecanizatorii din Miercurea Sibiului, 
care țin fala județului de mai mulți 
ani, facem un itinerar ce cuprinde

și cîteva unități agricole de pe văile 
Oltului și Hîrtibaciului. Pornim la 
drum însoțiți de tovarășul Ilie 
Cătoî. directorul trustului S.M.A.. 
și stabilim ca prim punct de 
oprire unitățile din consiliul inter- 
cooperatist Arpaș, unde mai erau de 
plantat 200 hectare cu cartofi, de 
semănat 50 hectare cu sfeclă, 100 
hectare cu plante furajere. Cum vor 
putea fi încheiate în numai două 
zile lucrările pe o suprafață atît de 
mare ? La Tălmaciu, Racovița, Avrig 
și Porumbacu se muncea de zor. 
La Cirța, aflăm că în ultimele zile 
mecanizatorii și-au depășit normele 
la semănat și pregătit terenul cu 
cite 3—5 hectare. Pe terenul neted 
ca palma și„mărunțit grădinărește, 
rîndurile de cartofi apăreau parcă 
trase cu sfoara. în fața unei aseme
nea probe de calitate ne așteptam 
la aprecierile cuvenite. „Nimic de 
zis, au muncit bine în această pri
măvară — spune directorul. Pentru 
ce ne-au făcut astăzi, trebuie criti
cați. Le-am trimis o mașină care 
plantează cartofii pe 9 rinduri și am 
stabilit ca la cinci dimineața să fie 
in brazdă. Acum e trecut de zece și 
încă nu se află pe cîmp. Să ai o 
asemenea mașină și să pierzi o 
jumătate de zi de lucru ca asta !“... 
Evident nu plecăm din Cîrța pînă ce
(Continuare în pag. a V-a)

O bună parte din va
canțele copilăriei mi 
le-am petrecut la Con
stanța, și acolo portul, cu 
vapoarele, a fost primul 
și cel mai puternic miraj 
la începutul vieții mele ; 
el a pus in umbră toate 
ispitele virstei, chiar și 
cinematograful, cu Tar
zan și Ben Hur, bunăoa
ră, și cu epocalele filme 
în cîte douăsprezece serii. 
Colindînd cheiurile în 
umbra vapoarelor care 
mi se păreau uriașe, prin
tre lăzi și baloturi puse 
în stive cit primăria, în 
huruitul macaralelor și 
vinciurilor, urmărit de 
vorbirea împestrițată a 
marinarilor veniți din țări 
abia învățate la geografie, 
nedumerit și speriat pu
țin de vocabularul gros 
al hamalilor, portul mi 
s-a dezvăluit pe toate 
căile de cunoaștere, îm
bogățite de vis și imagi
nație, așa îneît încă de 
mic el a fost pentru mine 
o școală completă ; am 
dobîndit, dacă-mi e îngă
duit să-mi dau notă sin
gur, o specializare pre
coce, de care am fost 
mîndru multă vreme. Mai 
tirziu, în deplină maturi
tate, am trăit trei ani via
ta unui șantier naval de 
la Dunăre, unde mi-am 
consumat încă o dată pa
siunea din copilărie, și 
așa mi-am completat și 
adincit experiența veche, 
depășită, dar nicidecum 
uitată.

După o altă vreme, și 
destul de tîrzi’u ca să am 
în urmă perspectiva a o 
jumătate de secol, am 
navigat șase luni cu un 
vas de pescuit, în Atlan
tic, de la Cercul Polar 
la Tropic, ducînd același 
trai, uneori aspru, ca în
treg echipajul, nelăsînd 
să-mi scape nici un amă
nunt din ceea ce înseam
nă o asemenea viață, ur
mărind reacțiile sufletești 
și ale mele, și ale ce
lorlalți.

pe care am cunoscut-o 
destul de bine, număra 
cîteva vase poștale, cum 
se numeau cu o vorbă 
ieșită din uz astăzi. Cred 
că unele erau cumpăra
te de ocazie, la Tirgul 
internațional al vehicule
lor ; nici unul nu depă
șea două mii de tone și 
făceau curse la Pireu și 
Alexandria, mai rar la

nici el peste două mii 
de torte, dar mi se părea 
gigantic, cum se ridica 
deasupra cheiului ca o 
casă cu mai multe eta
je ; orice dimensiune a- 
pare mai mare în ochii 
copilului.

Toată flota noastră co
mercială din preajma 
războiului al doilea încă
pea înt.r-o singură navă

Vapoarele

Reportaj de Radu TUDORAN

Acestea fiind spuse, am 
dreptul, cred, să afirm că 
mă pricep puțin la por
turi Și la vapoare, mai a- 
les că experiența mea are 
o durată istorică, întin- 
zindu-se pe aproape șase 
decenii, ultimele dintre 
ele fiind timpul cind ma
rina a făcut salturi fan
tastice, nici măcar ima
ginabile în vremea copi
lăriei mele. Pe atunci, 
flota noastră maritimă.

Neapole și Barcelona. 
Dar erau frumoase, vop
site în alb, întreținute cu 
multă grijă de marinarii 
noștri, care totdeauna au 
fost vrednici. Spre deo
sebire de alte vapoare, 
ele nu făceau fum gros, 
atît de neplăcut călători
lor, fiindcă ardeau păcu
ră in locul cărbunelui 
care murdărește punțile 
cu funingine — și lumea 
le numea „lebedele Me- 
diteranei1*. Trecînd la va
poarele de mărfuri, pri
mul cargobot pe care l-am 
văzut de aproape n-avea

de astăzi, aceea lansată 
de curînd la Constanța. 
Războiul a făcut să se 
mai piardă o parte din 
puținele noastre vapoare, 
așa că la încheierea pă
cii nu-mi amintesc să fi 
avut mai mult de cinci 
sau șase, în fruntea lor 
fiind motonava de călă
tori „Transilvania", ve
nerată de toți marinarii 
ca o Maica Precista. Ma
rinarii își căutau alte me
serii, i-am văzut rașche- 
tînd și vopsind șlepuri 
ruinate, prin șantiere na
vale ruinate și ele

anacronice. Intr-un loc 
s-a lucrat ani de zile 
la patru mici cargouri 
de cite trei sute cincizeci 
de tone, bătindu-se cite 
zece nituri pe săptămină. 
In acea vreme, primii ani 
duoă încetarea războiului, 
am construit eu însumi, 
intr-o carte, o motonavă 
de o mie de tone, ceea 
ce mi se părea o anti
cipație hazardată și m-am 
temut că o să mă cer
te cineva că o iau raz
na. Iar tot atunci, un vas 
de patru mii de tone fă
cea parte dintre visările 
mele cam exaltate. Cu a- 
ceste imagini se încheie 
trecutul marinei noastre, 
care decenii întregi a ră
mas în fașă, ca si portul 
ei cel mai mare, de la 
Constanta, unde in tine
rețea mea. un vapor gre
cesc. mai răsărit decit 
altele, a trebuit să rămî- 
nâ in radă, la ancoră și 
să-și transbordeze marfa 
cu mahoanele, fiindcă 

, nici un bazin n-avea des
tulă adincime ca să-l 
primească. Pe atunci 
ocoleam cheiurile în cel 
mult o oră. de la gara 
maritimă, pe la silozuri, 
apoi pe la Șantierul na
val unde se făceau doar 
reparații, mîndrele noas
tre pacheboturi fiind 
construite la Hamburg 
sau Copenhaga. Mai ră- 
mîneau bazinul de che
restea si cel de petrol, 
unde se termina portul și 
începea o faleză leproasă 
sub care zăceau epavele 
vapoarelor eșuate. Și mai 
trebuie tinut seama că în 
acest modest perimetru se 
adăpostea si flota noas
tră militară. Portul Con
stanța era bun pentru 
timpul cînd a fost con
struit, la începutul secolu
lui.

Cine îl privește astăzi 
de pe lunga esplanadă 
nordică, de unde bazine
le lui mici si înghesuite 
se văd ca-n palmă, si nici 
nu par mai mari decît 
palma, descoperă spre 
sud, întinzîndu-se pînă 
în prima zare a litoralu
lui. către Agigea și Efo
rie, o imensă parcelare 
a mării, marcată prin

Foto : E. Dichiseanu
(Continuare 
în pag. a Il-a)
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 

NICOLAE CEAUȘESCU 
Delegația Partidului Republican al Poporului 

din Turcia

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, a primit, sim- 
bătă dimineață, delegația Partidului 
Republican al Poporului din Turcia, 
condusă de Mustafa Ostiindag, secre
tar general al partidului, care, la in
vitația C.C. al P.C.R.. face o vizită 
în țara noastră.

Dirt delegație fac parte Orhan Bir
git, secretar general adjunct al par
tidului. Tarhan Erdem, membru al 
Comitetului Executiv al partidului, 
Mithat Sirman. consilier pentru re
lațiile externe ale partidului.

La întrevedere au participat tova
rășii Constantin Dăscălescu. membru 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P C.R., Mihai Dalea, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
Vasile Mușat, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass, membru al 
C.C. al P.C.R.

Conducătorul delegației a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
salut prietenesc din partea Iui Btilent 
Ecevit, președinte al Partidului Re
publican al Poporului și prim-mi- 
nistru al Republicii Turcia. împreu
nă cu urări de noi succese poporului 
român pe calea propășirii patriei 
sale. El a exprimat sentimentele de

admirație față de dezvoltarea pe 
multiple planuri pe care o înregis
trează țara noastră sub conducerea 
președintelui Nicolae Ceaușescu, per
sonalitate marcantă a vieții -interna
ționale, și a subliniat rolul și contri
buția României, a președintelui ei, 
la înfăptuirea politicii de apropiere, 
înțelegere și colaborare între toate 
statele lumii, indiferent de orinduf- 
rea lor socială.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis, la rîndul său, 
lui Btilent Ecevit un călduros salut, 
cele mai bune urări , iar poporului 
turc succese în dezvoltarea de sine 
stătătoare și prosperitate țării sale.

în timpul convorbirii au fost evo- 
câte raporturile tradiționale de prie
tenie și bună vecinătate dintre Româ
nia și Turcia, dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Republican 
al Poporului și a fost exprimată do
rința de a intensifica conlucrarea 
dintre cele două partide, în interesul 
popoarelor noastre, al cauzei păcii și 
colaborării în Balcani și în Europa.

Subliniindu-se cu satisfacție că ra
porturile româno—turce cunosc o 
dezvoltare pozitivă, in conformitate 
cu înțelegerile și hotărîrile conveni
te cu prilejul dialogului la nivel 
înalt dintre cele două țări, s-a evi
dențiat că există mari posibilități

pentru amplificarea colaborării fruc
tuoase dintre România și Turcia, în 
domeniile politic, economic, tehnico- 
științific și cultural, precum și în 
planul vieții internaționale.

Abordindu-se unele probleme ale 
vieții internaționale, a fost manifes
tată preocuparea celor două partide 
față de necesitatea înfăptuirii in Eu
ropa a unui sistem real de securitate, 
care să garanteze pacea și colabora
rea neîngrădită tuturor popoarelor 
continentului. în acest cadru s-a re
levat că rezultatele nesatisfăcătoare 
ale reuniunii de la Belgrad impun, 
mai mult ca oricînd, intensificarea 
eforturilor guvernelor, ale partidelor 
democratice, progresiste, ale tuturor 
forțelor politice responsabile, pentru 
traducerea în viață a documentelor 
adoptate la Helsinki, care să ducă la 
adîncirea și extinderea colaborării 
între toate statele continentului, la 
îmbunătățirea climatului politic eu
ropean. A fost subliniată, totodată, 
necesitatea întreprinderii unor mă
suri ferme de dezangajare militară 
a continentului, de dezarmare și, în 
special, de dezarmare nucleară, fără 
de care nu pot fi concepute pacea 
și securitatea Europei și a întregii 
omeniri.

(Continuare in pag. a V-a)

Ambasadorul Malayeziei,
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit in ziua de 8 a-

prille a.c. pe Khor Eng Hee care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare in 
calitate de ambasador extraordinar

și ’blenipotentiar al Malayeziei în 
tara noastră. (Continuare in pagina 
a V-a).

INTERVIUL ACORDAT
DE PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
corespondentului diplomatic al trustului de presă 

american „Hearst Newspapers44
Așa cum s-a anunțat, în ziua de 28 martie 1978, tovarâșul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Republicii Socialiste România, a primit pe ziaristul John Paul Wallach, cores
pondent diplomatic al trustului de presa „Hearst Newspapers" — S.U.A., câruia l-a 
acordat următorul interviu pentru ziarele „Boston Herald", „San Francisco Examiner", „Los 
Angeles Herald", „Baltimore News", „San Antonio Light" și „Albany Times".

ÎNTREBARE : Domnule președinte, Româ
nia a fost una din primele țâri care au 
insistat pentru organizarea atit a primei, 
cit și a celei de-a doua etape a Conferinței 
pentru securitate și cooperare in Europa. 
Sinteți satisfăcut de rezultatele reuniunii de 
la Belgrad ? Mulți americani sint dezamă
giți că nici o referire. la drepturile umane 
nu s-a introdus in documentul final. Con
siderați că politica țărilor semnatare ale 
Actului final a răspuns speranțelor pe care 
popoarele le-au legat de aplicarea preve
derilor sale ? Ce obiective ar trebui stabilite 
pentru intilnirea de la Madrid din 1980 ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr, România a acționat, 
împreună cu alte state, pentru a se obține re
zultate cît mai bune la Helsinki, pornind de la 
faptul că Europa continuă șă constituie continen
tul cu problemele cele mai complicate, unde sint 
concentrate și cele mai mari forțe militare, inclu
siv armament nuclear. Este de înțeles că am 
așteptat de la reuniunea care a avut loc la 
Belgrad rezultate mult mai consistente. Din păca
te, după cîteva luni de discuții asupra unui cerc 
larg de probleme, conferința s-'a încheiat cu re
zultate care, practic, pe noi nu ne mulțumesc și 
cred că este greu să mulțumească un stat sau, 
îndeosebi, popoarele care doresc realmente reali
zarea unor relații noi, democratice în Europa, 
care să ducă la înlăturarea definitivă a vechilor 
stări de lucruri, de încordare, să deschidă calea 
unei colaborări multilaterale, atit în domeniul 
economic, cît și pe tărîm științific, cultural, inclu
siv posibilitatea unui schimb mai larg de per
soane. îndeosebi am așteptat — și considerăm că 
trebuia să se obțină — adoptarea unor măsuri care 
să deschidă calea unei dezangajări militare a 
continentului, ținind seama de ceea ce am men
ționat cu privire la concentrarea forțelor militare 
in Europa.

Desigur, cauzele acestui insucces pot fi foarte 
diverse. Fără îndoială că punerea în discuție sau 
insistarea in cadrul discuțiilor asupra unor pro
bleme așa-zis umanitare a avut și ea o contribuție 
la încheierea cu rezultate slabe a conferinței ; dar 
insuccesul reuniunii trebuie văzut, după părerea 
mea, in ascuțirea contradicțiilor pe plan interna
țional dintre diferite state și grupări de state, 
contradicții legate îndeosebi de preocuparea pen
tru păstrarea unor poziții deținute de unele țări 
în lume, de lupta pentru noi sfere de influență. 
Această ascuțire a contradicțiilor pe plan interna
țional a influențat direct și asupra Europei — și 
ea constituie cauza reală a insucceselor cu care 
s-a încheiat reuniunea de la Belgrad.

Pornind de la aceasta, consider că trebuie să se 
acționeze cu mai multă insistență pentru depășirea 
stărilor de lucruri care s-au creat în ultima vre
me, pentru a se reveni la politica de colaborare 
și destindere, a se renunța la politica de forță, de 
amestec în treburile altor state sub diferite pre
texte și, desigur, in primul rînd, să se renunțe la 
politica de dominație și de acaparare de sfere de 
influență, care nu mai corespunde actualei situații 
internaționale. Trebuie înțeles că popoarele doresc, 
realmente, să fie stăpîne pe destinele lor, doresc 
relații noi, bazate pe egalitate, pe respect al inde
pendenței și suveranității naționale, pe neamestec 
în treburile interne, pe renunțarea la forță și la 
amenințarea, cu forța. Numai pe această cale se 
pot asigura promovarea în continuare a docu
mentelor semnate la Helsinki, realizarea de pași

concreți în înfăptuirea lor în toate domeniile, in
clusiv in cele de ordin umanitar.

Fără îndoială că stabilirea viitoarei întîlniri, de 
la Madrid, constituie un factor pozitiv. însă, ținind 
seama de rezultatele reuniunii de la Belgrad, se 
impune să fie asigurată, de pe acum, o bună pre
gătire a acestei întîlniri, astfel incit ea să poată 
adopta măsuri practice în direcția înfăptuirii 
documentelor semnate la Helsinki și, îndeosebi, să 
se ocupe de problemele dezangajării militare, fără 
de care nu se pot obține pași concreți, reali pe 
calea înfăptuirii securității și păcii în Europa, ca, 
de altfel, în întreaga lume.

ÎNTREBARE : In lumina rezultatelor 
reuniunii de la Belgrad, cum apreciați viito
rul destinderii ?

RĂSPUNS : In primul rînd, trebuie să mențio
nez că noțiunea de destindere este destul de ge
nerală și de neprecisă. De obicei, cînd vorbești 
de destindere, înțelegi a trăi mai relaxat, mai li
niștit, mai fără griji. Or, viața internațională este 
foarte complicată, iar în ultimul an și chiar in 
ultimele luni ea s-a complicat și mai mult. Am 
vorbit mai înainte de o ascuțire a contradicțiilor, 
de o competiție care are loc pe plan internațional 
între diferite state și grupări de state. Reuniunea 
de la Belgrad, după cum am menționat, nu a făcut 
decît să confirme, prin rezultatele sale, existența 
acestei competiții și încordări din viața interna
țională. Deci, pentru a putea vorbi de relații noi, 
de colaborare egală între state — termen mai 
precis decit termenul destinderii — presupune ca 
popoarele să determine guvernele să renunțe la 
vechile practici, să se realizeze în viață o politică 
nouă, democratică. Or, pentru aceasta se impune 
o intensificare a preocupărilor, a luptei pe plan 
mondial a tuturor oamenilor, care doresc relații 
noi, care vor să trăiască în pace și libertate. Aș 
putea spune că, în această direcție, perspectivele 
pot fi apreciate ca bune, cu condiția însă ca oame
nii să nu considere că toate acestea se vor realiza 
de la sine, ci, dimpotrivă, în loc de a se relaxa 
și a sta liniștiți, să-și intensifice eforturile și preo
cupările pentru realizarea acestei politici noi.

ÎNTREBARE : Mi-am amintit că dumnea
voastră ați propus un fel de acord privind 
o bază minimală a unei înțelegeri privind 
drepturile omului. Este adevărat acest 
lucru ?

RĂSPUNS : Noi ne pronunțăm, Intr-adevăr, 
pentru o bază chiar largă asupra drepturilor omu
lui. cuprinzind însă în aceasta toate aspectele, și nu 
doar unele aspecte colaterale.

ÎNTREBARE : Am menționat aceasta 
pentru că, in Occident, a crescut destul de 
mult curentul in sensul că destinderea nu 
trebuie să se limiteze doar la înțelegeri 
intre state, ci să capete o sferă mai largă. 
De pildă, unei administrații americane ti 
vine din ce in ce mai greu să semneze 
acorduri substanțiale pentru limitarea înar
mărilor sau pentru dezvoltarea schimburilor 
comerciale cu unele țări, dacă nu se reali
zează și înțelegeri corespunzătoare in ve
derea evitării unei violări a drepturilor 
omului. De aceea, mulți americani consideră 
că aceste drepturi se vor întări dacă se 
realizează acorduri sub egida Organizației 
Națiunilor Unite, dacă s-ar stabili norme

minimale de apărare a drepturilor omului 
in toate țările lumii.

RĂSPUNS : Există deja unele acorduri interna
ționale realizate in cadrul Organizației Națiunilor 
Unite cu privire la drepturile omului, pe care 
Statele Unite le-au semnat de abia acum un an. 
Deci, cred că nu se pune problema de a adopta 
noi acorduri, ci de a acționa pentru a înfăptui in 
viață înțelegerile și acordurile internaționale exis
tente. Consider însă că existența acestor acorduri 
internaționale nu dă dreptul unui stat să se ames
tece în treburile interne ale altor state. Este 
greu să se admită ca Statele Unite să fie judecă
torul în ce privește stabilirea unde se aplică și 
unde nu se aplică drepturile omului.

Cred că tocmai dezvoltarea încrederii și colabo
rării intre popoare deschide calea și unor contacte 
mai largi, mai libere și, prin aceasta, posibilitatea 
ca problemele de ordin umanitar să fie soluționate 
într-un mod mult mai larg decit in condițiile 
menținerii încordării.

ÎNTREBARE : Domnule președinte, euro- 
comunismul reprezintă astăzi o preocupare 
pentru americani. In același timp, poziția 
dumneavoastră independentă in cadrul dez
voltării mișcării comuniste și muncitorești 
apare ca foarte importantă și este conside
rată ca atare. Ne-ați putea expune gindurile 
dumneavoastră privind esența eurocomu- 
nismului și modul in care acesta ar putea 
ajuta la apropierea Est-Vest ?

RĂSPUNS : Cred că îngrijorarea de care vorbiți 
că ar exista în Statele Unite in legătură cu 
eurocomunismul și mai cu seamă cu creșterea 
influenței partidelor comuniste, a partidelor de 
stingă în general, în Europa este cu totul neînte
meiată. Tendința spre realizarea unor reforme 
sociale în Europa nu este nouă ; ea s-a accentuat 
— este adevărat — în ultimul timp, ca urmare a 
problemelor grave de ordin social, determinate de 
criza economică, de criza de energie, de criza mo
netară, care se reflectă — și nu poate să nu se 
reflecte — și în condițiile generale de viață și de 
ordin social. Dar această tendință spre reforme 
sociale, spre transformare structurală, spre socia
lism a societății este un lucru firesc. Se poate 
chiar spune — dacă ne-am referi în termeni 
istorici — că din acest punct de vedere răminerea 
în urmă în ce privește transformările socialiste în 
Occident constituie o anomalie istorică, pentru 
că în mod firesc socialismul trebuia să se reali
zeze în aceste țări. In aceste condiții, probabil 
că și influenta socialismului și manifestarea sa 
concretă în practică ar fi fost mai deosebite, decît 
în condițiile în care socialismul a început să se 
înfăptuiască in țări mai puțin dezvoltate. Din 
acest punct de vedere, nu văd de ce trebuie să 
fie îngrijorați oamenii din Statele Unite, cînd ei 
înșiși au realizat transformarea socială a țării lor 
și și-au ciștigat Independența prin lupta armată. 
Este drept că au trecut mulți ani de atunci și — 
e firesc — lumea începe să uite, citeodată, trecu
tul ; dar consider că perspectivele unor transfor
mări socialiste în Europa nu pot decît să bucure 
pe cei care doresc progresul și civilizația. De 
altfel, dacă am vorbi în termeni umanitari, cu atît 
mai mult ar trebui salutată această tendință, care 
presupune tocmai lichidarea unor inegalități socia
le, a unor inegalități de ordin rasial și de orice 
fel, și realizarea unei lumi în care oamenii să fie 
cît mai egali, desigur, păstrîndu-se diferențele 
inevitabile. Cred că îngrijorarea de care vorbeați 
pornește mai mult de la considerente de ordin 
strategic, decît de la noțiuni de ordin umanitar. 
Nu văd cum o participare a comuniștilor și altor
(Continuare in pag. a IlI-a)
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Șapte comune de pe frumoasele plaiuri vrincene au ales in frun
tea obștii, in funcția de primar, cile o femeie : Cotești, comună mare, 
renumită pentru rodul bogat al podgoriilor, Dumitrești — pitorească 
așezare intre dealuri acoperite cu livezi si pășuni. Movilita si Reghlu. 
Golești, Cimpineanca și Garoafa. Cu trei dintre cele șapte primărițe 
vrincene vă propunem să faceți astăzi cunoștință.

| Copilul 
I salvat
' Ne-a vizitat la redacție citi- 

toarea noastră Maria Constantin 
din București, care ne-a istori- 

| sit pățania copilului său Iulian, 
in virstă de numai doi ani si opt 

I luni. Deunăzi, împreună cu fră
țiorul său Florian, de 4 ani, și 
cu un alt copil mai mare au ple- 

I cat să se joace. Printr-o spărtu
ră a gardului de la spitalul de 
pe strada Niagara, copiii au pă
truns înăuntru, tot cu aînd de 
hirjoană. La un moment dat. Iu
lian a căzut in lacul din curtea 
spitalului. Pericolul de inec era 
iminent. La strigătul disperat al 
fratelui său Flavian, un tinăr pa
cient al spitalului a alergat la 
fața locului si s-a aruncat in 
apă, reușind cu greu să-l scoată 
pe băietei afară, după care tot 
el l-a dus la medicul de gardă, 
care i-a dat primul ajutor, iar 
de acolo a . fost transportat la 
spitalul central de copii „Grigo- 
re Alexandrescu". Mama băie
țelului ne-a rugat să-i oferim 
posibilitatea de a-i transmite 
mulțumiri tinărului care i-a sal
vat odorul. Interesindu-ne cine 
este, am aflat că se numește 
Mircea Dumitrașcu. de fel din 
comuna Sălciile, județul Pra
hova.

Nuntă 
cu daruri 
și... bucluc

Îndrăgostit foc. Eugen Ladoș 
a cerut-o in căsătorie pe aleasa 
inimii, pe nume Dorina din Re
ghin. S-a făcut nuntă mare, cu 
lăutari, cu veselie si chiote. Ca 
la nuntă. După petrecere, nici 
n-au ajuns bine nuntașii acasă, 
că mirele, care mai purta încă 
in piept floarea de lămiită, s-a 
apucat să aștearnă pe hirtie ur
mătoarele : „Cu respect înainte* 
prezenta acțiune împotriva piri
tei Lados Dorina din Reghin, 
pentru ca. prin hotărire judecă
torească, să dispuneți desfacerea 
căsătoriei încheiate...". Motivul t 
IncredibilI .Mare neînțelegere, 
mare, intre mire si mireasă asu
pra. locului de depozitare a da
rurilor 'primite la nuntă. Mirele 
voia să le ducă la părinții lui, 
iar mireasa la ai ei. De aici, o 
ceartă de pomină. Văzind că 
nu-și poate convinge altfel 'soțul, 
mireasa a pus mina pe o sticlă 
și l-a lovit pe alesul inimii drept 
in moalele capului. Mirele a fost 
internat în spital. După aceea, 
nașul si nășica, socrii mari si so
crii mici.se. .vor ■ intilni din nou. 
Dar nu la petrecere, ci la tribu
nal.

De-ale 
călătoriei

In ultimele săptămâni. in auto
buzele care asigură (mai mult 
sau mai puțin ritmic) transpor
tul călătorilor in municipiul 
Brăila se fâce o adevărată risi
pă de bilete de călătorie. Ceri un 
bilet de 50 de bani si te trezești 
cu două bilete de cite 25 de bani 
fiecare. De unde si pînă unde 
bilete de 25 de bani, cind in oraș 
nu există nici o porțiune de tra
seu care să coste atit 7 Ceri un 

, bilet de 1 leu si ti se eliberează 
4 bilete de cite 25 de bani. Bi
zar este si faptul că, deși auto
buzele aparțin întreprinderii ju
dețene de gospodărie comunală 
Si locativă .— I.J.G.C.L. Brăila, 
pe ele se poate citi emblema în
treprinderii similare din... Ga
lati. Și asta incă n-ar fi totul. 
Cei care, certati cu curățenia, 
obișnuiau să evite coșurile de 
gunoi, aruncă acum pe trotuar 
nu unul, ci cite două sau patru 
bilete. De menționat că tot 
1..1.G.C.L. Brăila răspunde si de 
curățenia orașului. Să însemne 
asta că vrea să-si asigure per
manent noi... fronturi de lucru ?
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I Vinători...
| vînați

Trei vinători, care se conside
rau „cei mai buni ochitori" din 
Lupeni, județul Harghita, s-au 
gindit să-si incerce norocul uti- 
lizind o nouă metodă, si anume 
urmărirea pradei cu mijloace 
mecanizate. Zis si făcut. S-au 
urcat intr-un autoturism și tot 
au mers, si au tot tras, pînă cind 
au împușcat o căprioară si un 
mistreț. Dar cei trei ochitori au 

I fost, la rîndu-le. ochiți de or
ganele de ordine, după care per
misele lor de vinătoare au prins 

I aripioare (citește confiscare), 
plus plata vinatului, plus ce-o 
mai zice justiția. Ca si in cazul 
altor patru vinători... vînati din 

I orașul Bălan, tot din județul
Harghita, care, sub pretextul ca 
aleargă după fiare răpitoare, au 

Idat iama in iepuri. Dar ure- 
chiatii s-au dovedit mai „cura
joși". dindu-i de gol.
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„Crama1* 
de pe strada 
salcâmilor

în fiecare primăvară, cetățe
nii de pe strada Salcîmilor din 
orașul Vaslui așteaptă cu încân
tare mirosul plăcut al florilor 
din copacii care au dat numele 
străzii lor. Iată că. deunăzi, cu 
mult inainteă florilor de salcim, 
locuitorii străzii amintite au a- 
vut parte de un alt miros. De 
vin. Ce se intimplase 7 Șoferul 
Vasile Jianu. de Pe autocamio
nul cu remorcă nr. 21-VS-1792, 
imprăștiase intr-un sânt aproa
pe... 2 000 litri de vin. Mirosul de 
vin. ca si paguba puteau fi evi
tate dacă șoferul n-ar fi făcut, 
mai înainte. degustarea vinului 
pe care-l transporta...

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților

l_ „Scînteii"
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„Să înveți 
nu e niciodată 

prea tîrziu44
Dacă stai de vorbă cu Maria Pres- 

cornițoiu despre viticultură și vini- 
ficație, rămîi cu convingerea că ai 
de-a face cu un specialist în mate
rie. Dacă aduci vorba despre proble
mele muncii politico-educative. ai 
impresia plăcută că te adresezi unui 
activist cu multă experiență. 
Dacă discuția se mută pe tărîmul 
treburilor administrative, te uimeș
te exprimarea ei în termeni adec
vați. care atestă o cunoaștere temei
nică a problemelor, a actelor norma
tive din acest domeniu.

Dar Maria Prescornițoiu a fost și 
a rămas țărancă. Născută și crescu
tă „la umbra butucului de vie", 
„barometru" sensibil la ploaie și la 
soare, la brumă și la arșiță, care pot 
să afecteze în bine sau în rău bobul 
de strugure , ea are ceea ce se chea
mă acea legătură intimă cu pămîn- 
tul, care vine dintr-un trecut foarte 
îndepărtat. Calităților native, Maria 
le-a adăugat învățătura. Nu a ezitat 
ca. la 49 de ani. să se înscrie la li
ceul agricol, Maria este acum elevă 
în anul IV și numai ea știe cum și-a 
împărțit timpul intre obligațiile de 
primar și secretar al comitetului de 
partid din comună și acelea de e- 
levă, de mamă, soție și... bunică.

— Mi-am dat seama că pentru a 
conduce o comună ca a noastră tre
buie să știi carte, nu glumă. Funcția 
de primar implică o foarte mare 
răspundere. Avem 46 de cadre di
dactice, 27 de specialiști de iot fe
lul. Nu poți avea pretenția să te 
asculte, să te respecte, dacă nu faci 
dovada că acționezi în cunoștință de 
cauză. _Un alt motiv pentru care 
m-am înscris la liceu la vîrsta mea 
este și acela că am ținut să le de
monstrez femeilor că nimic — nici 
munca, nici, familia, nici copiii — nu 
trebuie să le împiedice să învețe, 
să-și îmbogățească neîncetat orizon
tul de cunoștințe. Sînt munci de 
răspundere în conducerea organiza
țiilor de partid, a diferitelor sec
toare de activitate în care aș fi 
bucuroasă să poată fi promovate 
mai multe femei. Criteriile de pro
movare sînt clare si singura soluție 
e munca de calitate, e învățătura. 
Indiferent de vîrstă.

Elevii de ieri, 
colaboratorii de azi
— Orice dascăl se emoționează 

cind își întâlnește foștii elevi. Ca 
învățătoare, multor copii le-am pus 
condeiul in mină, insă pe atunci nu 
m-am gindit că unii dintre școlari

vor deveni, peste ani. colaboratorii 
mei apropiati. Virgil Pioară. azi în
vățător din prima promoție de copii 
pe care i-am învățat carte, Gheba 
Răduță. deputat, mă ajută mult in 
munca de primar, muncă în care

— Comuna noastră s-a schimbat 
nu numai prin ceea ce s-a construit 
și se construiește — ne spune ea — 
ci și prin oamenii ei. Cu ani în 
urmă, mulți dintre ei se mulțumeau 
să asculte și să tacă, iar lucrurile 
rămîneau așa cum le înfățișam noi, 
cei de la primărie. Acum, cind se 
pune în discuție o problemă, nu pri
didesc să consemnez părerile și su
gestiile lor. Nu o dată discutăm in 
contradictoriu. Unii spun că nu e 
bine, dar eu mă bucur văzîndu-i

Trei femei, 
trei primărițe vrincene

Ecaterina ISTRATE Marla PRESCORNIȚOIU Maria B1TFOI

nu noti realiza mare lucru de unul 
singur, ci numai și numai in strinsă 
conlucrare cu cetățenii.

Comuna Dumitrești. unde este pri
mar Ecaterina Istrate, se numără 
printre cele cinci din județ care vor 
deveni orașe. Pentru cheltuirea 
chibzuită a fondurilor bănești alo
cate de la bugetul statului (peste 5 
milioane lei numai . în 1977). cit si a 
celor provenite din contribuția cetă
țenilor (circa 400 000 lei) primărița 
s-a sfătuit cu deputății, cu cetățe
nii, cu colaboratorii săi ăpropiați. 
Faptul că s-au construit în regie 
proprie, cu meseriași din comună, o 
școală cu 16 săli de clasă, 3 labora
toare. internat și cantină a contri
buit la folosirea cu maximum de e- 
ficiență a fondurilor bănești. S-au 
mai ridicat un bloc cu 12 aparta
mente pentru specialiști. O brutărie, 
noi săli de clasă în satele Tinoasa 
și Motnău. Anul acesta Se dezvoltă 
și școlile din sateld Lăstuni și Poie
nița. iar prin contribuția bănească a 
cetățenilor urmează să se constru
iască un cămin cultural modern.

atit de pasionați cind e vorba de 
treburile obștești și știu că nu mă 
contrazic ca să mă supere, ci pen
tru că, uneori, soluția propusă de 
mine nu o cea mai potrivită. Cind 
e vorba de interesul obștesc, orgo
liul personal devine ridicol.

în activitatea Ecaterinei lătrate au 
fost, desigur, numeroase prilejuri 
de bucurie și de satisfacție pentru 
cele realizate. Dar au fost și mo
mente deosebit de grele.

-—Nu este ușor pentru o femeie 
să îndeplinească o funcție de răs
pundere — ne spune ea. Cînd lip
sește femeia de acasă se cunoaște. 
Și mie mi s-a întâmplat uneori . să 
nu țin seama că am casă și copii. 
M-am bucurat, însă, de ajutorul și 
înțelegerea soțului meu. cu care am 
împărțit. în mod. egal, răspunderile 
în familie. Ne-am crescut și educat 
bine, băieții: unul e iriginer la Com
binatul siderurgic din Galati, celă
lalt este subinginer îri Focsani. 
Amindoi ne aduc numai bucurii. 
Nu-mi vine a crede, cînd trec pe

lingă complexul „Zimbrul" din Foc
șani, că băiatul meu cel mic a con
dus lucrările de construcție...

Se simte 
„mina de femeie4*

Comuna Golești se află în subur
biile orașului Focșani. Ca toate co
munele situate în preajma orașelor, 
ridică destule probleme în fața con
siliului popular. Complexitatea aces
tora, la care se adăuga lipsa de 
experiență au îngriiorat-o. la început, 
pe Maria BitfoL primarul de azi al 
Comunei. ,

— Ce te faci. Mărie 7 — mi-am zis 
atunci. Ce-i drept, jumătate din co 
mună muncește în fabrica de confec
ții din Focșani, de unde veneam și 
eu. Oamenii mă cunoșteau. Cu toate 
că pregătirea nu-mi lipsea și nici o- 
bisnuința de a munci cu oamenii, 
mi-era teamă, funcția ce mi se în
credințase era cu totul altceva. Mi-am 
dat seama că sînt o sumedenie de 
lucruri pe care nu le știu. Nu are 
rost să înșir toate greutățile prin 
care am trecut. încet, încet am izbu
tit să cunosc comuna casă cu casă, 
să știu ce bucurii și necazuri au 
oamenii, cu alte cuvinte să mă inte
grez în viața comunei.

Faptele vorbesc in favoarea primă
riței. Rezultatele, economice sînt 
bune : unitățile din comună dau pes
te 6 milioane lei beneficii anual, pla
nul de livrare a laptelui a fost de
pășit datorită faptului că cetățenii nu 
mai dau fuga la piață, cu el. numă
rul de contracte cu statul lă carne 
s-a triplat. S-au schimbat multe și în 
înfățișarea comunei : s-a construit 
un magazin universal, cu nimic mai 
prejos decît cele din Focșani, iar 
acum cetățenii s-au gîndit să ridice, 
prin contribuție, bănească si în mun
că, un dispensar medical. Despre sti
lul de muncă al primăriței cu oame
nii este de-ajuns să arătăm că nici 
o sesizare privitoare la treburile co
munei nu a fost transferată forurilor 
superioare. Cine calcă pragul primă
riei cu o cerință sau cu o problemă, 
primește un răspuns: afirmativ dacă 
există posibilități pentru aceasta,o ex
plicație limpede dacă rezolvarea tre
buie amînată.

— Cred că dinam’smul. responsabi
litatea. intransigenta și celelalte ca
lități ce trebuie să caracterizeze 
munca unui primar nu trebuie să le 
anuleze pe acelea de femeie, de gos
podină.

Intr-adevăr. clădirea primăriei este 
primitoare și plăcută, ținuta perso
nalului îngrijită, comportarea fată de 
cetățeni — îndatoritoare. Femeile din 
comună se îmbracă mai frumos, poa
te și din cauză că au fost înființate 
două ateliere de croitorie. Cit despre 
ambiția lor de gospodine, e de ajuns 
să te plimbi ne uliti si să admiri ca
sele. grădinile, ca să-ți dai seama că 
gospodina de la primărie are colabo
ratoare apropiate toate gospodinele 
comunei.

Rodica ȘERBAN

La danele marelui port maritim Constanța

(Urmare din pag. I)

bulevarde de piatră si prin 
plantații de macarale. Vară 
de vară. în lunile noastre 
de vacanță am văzut șiruri 
de camioane puternice adu- 
cînd piatra din carierele 
dobrogene si aruneînd-o în 
valuri. Am plecat arși de 
soare, după noi au venit 
alții. în serii, pînă toam
na. și în tot acest timp 
camioanele au continuat să 
care piatră. Unii, cînd le-au 
reintîlnit vara următoare, 
poate nu s-au gîndit că 
marșul lor n-a contenit nici 
în celelalte anotimpuri, nici 
pe ploi, nici pe viscol. Așa 
s-a născut noul port al 
Constantei, despre care eu. 
unul, nu pot spune mai 
mult decît că nu-i cunosc 
marginile. Istoria lui este 
paralelă cu a vapoarelor...

De mult motonava ima
ginată de mine, ba încă 
una mai mare, a fost lan
sată la Galati, sub forma 
faimosului cargou de patru 
mii cinci sute de tone, care 
a făcut o serie glorioasă. 
Multe din aceste nave con
struite în România poartă 
astăzi pavilioanele altor 
țări, dînd șantierului con
firmarea internațională.

Nu-mi consumasem în 
întregime satisfacția de a 
le vedea plutind pe ană ae- 
vea. semețe si trainice, cînd

le-au urmat vapoarele de 
zece mii de tone, care în 
anul 1961 mi-au prilejuit 
abia un vis. pus pe hirtie 
cu multă, timiditate. în cu- 
rînd a venit rîndul minera
lierului de douăzeci de mii 
de tone, pe care, spun 
drept, nici măcar nu-1 vi
sasem.

Pentru cine nu a văzut 
un vapor de dimensiunile 
acestea si nu i-a vizitat , in
terioarele. am să spun că 
ele sînt mai mult decît o 
uzină, mai mult decît un 
cvartal de locuințe urbane, 
sînt orașe plutitoare. în
tr-adevăr. cum și le ima
gina Jules Verne, stîrnin- 
du-ne un zîmbet de neîn
credere. Dar iată-le reali
tate. în alcătuirea lor. vo
lumul cel mai mare de ma
terial îl cere corpul pluti
tor. care mi-ar părea o 
construcție brută, grea si 
masivă, dacă n-as ști ce 
tehnică subtilă, ce finețe a 
desenului si in același timp 
ce rezistentă cer aceste 
forme adaptate să dislocu- 
iască apa. reprezentată a- 
desea de un ocean în' fur
tună. într-un singur vapor 
intră trenuri lungi de cor- 
niere si table, care îmi e- 
vocă furnale si laminoare, 
a căror materie primă poa
te să cuprindă tot ce dă o 
întreagă galerie de mină. 
Iată în ce depărtare se află

originea vapoarelor, si cită 
gindire si cită chibzuială 
sint puse în toc ca tabla si 
cornierul să ajungă în lo
cul știut si în ziua cerută, 
unde începe partea a doua 
a istoriei.

Cind privești . în toată 
lungimea lui un asemenea 
vapor dat la apă si vezi 
cit se înaltă, si știi cit din 
el se ascunde sub linia de 
plutire. pierzi noțiunea 
muncii omenești pusă în 
imensa lui carcasă, fiindcă 
eă pare o producție supra
omenească. pe care n-o 
poți decit intui, cu o ad
mirație înfricoșată. îmi pare 
rău că prea putini oameni 
au prileiul să vadă ce se 
ascunde înlăuntrul acestor 
orașe plutitoare : mașinile, 
servomotoarele, vinciurile, 
bigiile. tubulatura, alte mii 
de tone de otel trecute prin 
mîna omenească ; apoi a- 
paratele. girobusole. pilot 
automat, goniometre. radio 
si radiolocatie. radar cum 
se spune mai simplu, pen
tru a aminti doar pe une
le. a căror materie primă 
nu se mai cîntăreste cu 
tona, ci uneori cu gramul, 
cerind in schimb preciziq 
micronică. Pentru a nu se 
crede că toate acestea au 
o limită apropiată, trebuie 
să spun că ele reprezintă 
numai o mică parte din 
ceea ce contribuie ca un 
vapor să plutească si să

ajungă la destinație. în- 
multindu-le cu numărul 
celor care traversează as
tăzi mările și oceanele sub 
pavilionul roșu, galben si 
albastru, cifra nu mai în
cape nici măcar în imagi
nație. unde acum' douăzeci 
de ani cu greu se schița 
utv vapor de zece mii de 
tone.

Aceste vapoare, o flotă 
imensă aflată în creștere, 
nu Sînt numai construcții 
navale, ci au o însuflețire, 
prin cei care le conduc în 
porturile tuturor continen
telor. Nu pot fi îngîmfat 
pentru merite care nu sînt 
ale mele, dar cum mi-aș 
ascunde mîndria la gîndul 
că nu-i port în lume unde 
să nu fi fluturat pavilionul 
României, așa cum am Vi
sat odată, căci am visat 
mult și cu patimă, fără să 
sper că închipuirea are 
să devină realitate, ba 
încă în chiar timpul meu 
de viață. Satisfăcută și 
eliberată, închipuirea mer
ge acum înainte. Mă gîn- 
desc cu un zîmbet șu-' 
gubăț, dar nu fără un 
dram de seriozitate, că 
fiecare vapor lansat, dislo- 
cind mii de tone de apă. 
face să crească nivelul Mă
rii Negre, nu cu Un centi
metru. nu cu un milime
tru. ci cu o citime infinită 
dar reală, ceea ce cu tim
pul poate aduce, măcar

teoretic, mari schimbări în 
natură.

Am păstrat ultimul gînd 
pentru giganticul petrolier 
„Independența" lansat de 
CUrînd Ia Constanța, unde 
un al doilea se află în con
strucție. de cite o sută 
cincizeci de mii de tone 
fiecare. Asemenea cifre, 
scrise anevoie cu litere, 
cum e regula Academiei, se 
pronunță cu si mai multă 
anevoință. Iar o singură 
tonă are o mie de kilogra
me. două mii de pîini. cit 
mănîncă într-o zi două mii 
de oameni. Zece tone în
seamnă un vagon, luat ca 
unitate de măsură. Nu fac 
socoteala în continuare, 
căci mi-ar veni amețeală, 
cite trenuri de cisterne în
cap într-unul singur din 
aceste petroliere. Le văd 
însă brăzdînd cîmpiile ță
rii. ocolind dealurile, stră
bătând trecătorile si mi se 
pare că acoperă într-o țe
sătură uriașă toată rețeaua 
căilor noastre ferate.

Știu că se fac astăzi va
poare Si mai mari. care 
nici măcar nu încap in 
șantiere, ci se lansează bu- 
căti-bucăti. apoi se sudea
ză pe apă. Nu mă miră, 
îmi sînt însă indiferente. 
Acum știu că le-am putea 
face si noi dacă ar fi ne
voie de ele : seria este des
chisă, îngădujndu-mi să mă 
duc oricît de departe.

Cum putem preveni 
oboseala nervoasă?

Ne răspunde prof. dr. Eduard PAMFIL, 
șeful Clinicii de psihiatrie din Timișoara

OMUL Șl VIAȚA
RAȚIONALA

— De felul în care știm să mun
cim, cu echilibru și pasiune, dar și 
de modul cum știm să ne odihnim, 
în timpul liber, după efort depin
de sănătatea noastră fizică și psi
hică, a precizat, la începutul con
vorbirii, reputatul specialist în do
meniul neuropsihiatriei. Concepția 
omului modern despre odihnă — 
prin somn și relaxare sau destinde
re — s-a modificat, pentru că și 
condițiile de mediu și de viață s-au 
schimbat față de cele din secolele 
și chiar deceniile anterioare. De-a 
lungul evoluției omului, factorii fi
zici, naturali, de oboseală au fost 
treptat înlocuiți cu alții, necunos- 
cuți în trecut. Omul contemporan, 
de pildă, muncește puțin în aer li
ber și chiar și atunci mașinile cu 
care lucrează în peisajul naturii — 
tractoare, automobile, locomotive — 
sint tot spații închise care îi prote
jează organismul de factorii natu
rali.

Parametrii muncii s-au modificat 
și ei în sensul solicitării mai accen
tuate a sistemu
lui nervos. Cu 
toate acestea. în 
stările normale 
de solicitare a 
sistemului nervos 
nu există perico
lul unei dere
glări. deoarece organismul dispune 
de numeroase posibilități de auto
apărare naturală fată de vreo ne
așteptată epuizare. Si putem cere 
foarte mult de la el. cu condiția ca 
Ia autoapărarea firească a organis
mului să adăugăm respectarea întoc
mai a normelor de bună funcționare 
și randament favorabil ale sistemului 
nervos.

— De care factori depinde rezis
tenta sistemului nervos față de di
feritele grade de solicitări 7

— în decursul dezvoltării civiliza
ției moderne, specialiștii au adus în 
discuție cele mai diverse probleme 
în legătură cu ocrotirea sistemului 
nervos, începînd cu recomandarea de 
a se evita monotonia, stereotipia, 
supraîncărcarea atenției, stricarea o- 
rarului de somn — iar, în cazul ele
vilor, repartizarea neînțeleaptă a 
sarcinilor școlare, efortul nedozat de 
învățare ș.a. „Secretul" depășirii 
randamentului este legat atit de ca
pacitatea de fond a organismului, de 
forța de muncă a fiecărui om. dar 
și de modul în care el gindește, pla
nifică și acționează pentru amelio- 
rarea/vieții lui și a celor din jur. de 
bucuria lui de a trăi și realiza ceva 
în viață, de pasiunea, pentru activi
tatea pe care o desfășoară. Rareori 
se întimplă ca asemenea oameni să 
ajungă la o epuizare nervoasă, deși 
aproape că ei nu cunosc odihna.

— Cum explicați faptul că destule 
persoane resimt o anumită stare de 
oboseală nervoasă 7

— La asemenea situații ajung, în 
special, persoanele care se simt per
manent depășite de numeroasele 
probleme pe care le au de rezolvai, 
lucru câte se întâmplă adelsea din 

• cauza heplanificării diferitelor acti
vități personale sau planificării de
fectuoase a acestora. Amînarea efec
tuării unor lucrări pînă la apropie
rea datei scadente este de natură să 
determine o stare de încordare a 
sistemului nervos, termenul de pre
dare devenind un adevărat factor 
stressant. Dacă in Viața unul om in
tervin zilnic două-trei situații de 
acest gen, persoana respectivă intră 
într-o „criză de timp", se simte de
pășită de numărul și diversitatea 
problemelor nerezolvate, ajunge la o 
stare de suprasolicitare nervoasă. 
Planificarea realistă, din timp, a tu
turor activităților personale — atit 
a celor de la locul de muncă, cit și 
a celor gospodărești ori de pregă

tire profesională sau de instruire 
ș.a. — eșalonarea lor pe săptămină 
iși zile, cu date precise, res
pectarea întocmai a planifică
rii făcute conferă un sentiment 
de împlinire a datoriei, de sa
tisfacție și tonus psihic. Unul din 
mijloacele prevenirii oboselii ner
voase este și acela de a ne propune, 
pe o anumită perioadă, numai atâtea 
obiective cite știm că putem efectua 
foarte bine. Supraîncărcarea de către 
părinți a programului unor copii cu 
nenumărate ore de activități para- 
școlare. nu de primă necesitate, poa
te duce și la situații nedorite.

— Ce măsuri trebuie luate cînd 
se ajunge, totuși, la asemenea stări 
de oboseală 7

— Medicina odihnei și a refacerii 
se aliază cu așa-numita „medicație" 
psihologică. De la psihoterapie, a- 
dică de la stabilirea unui Spirit de 
colaborare între medic și pacient, 
se poate obține foarte mult și. in 
special, de aceasta beneficiază per
soanele care suferă din cauza supra- 

activitătii. de 
fapt, din cauza 
unor programe 
de lucru insufi
cient gîndite si 
planificate : sen
timentul de a fi 
înțeles. cercetat

si corectat pe traiectoria de muncă 
mărește încrederea in propriile 
puteri si ameliorează simțitor ran
damentul. Se spune — pe drenț 
— că medicina psihică e mult 
mai eficientă în prevenirea îm
bolnăvirii decît in vindecarea unor 
boli instituite. Să știm deci să cău
tăm pe psihiatru atunci cînd el poate 
juca rolul de îndrumător în proble
mele existentei, de paznic fată de 
atacul continuu al oboselii sau. epui
zării.

— Vă rugăm să faceți cîteva re
comandări în legătură cu folosirea 
timpului liber în scopul păstrării 
stării de sănătate fizică șl psihică.

—■ Timpul liber trebuie să repre
zinte un adevărat „atelier pentru 
repararea oboselii".

Sigur că soluțiile simple șl tradi
ționale rămîn valabile și eficiente ; 
sport, lectură, film, televiziune, cu 
recomandarea ca în fiecare zi, pe 
cît este posibil, să apară elemente 
și situații noi. De pildă, să se alter
neze diferite jocuri și exerciții care 
stimulează imaginația și inteligența, 
cu exersarea la un instrument mu
zical. cu rezolvarea unor probleme 
de matematică sau de fizică. învăța
rea unei limbi străine sau memora
rea de poezii. Acestea reprezintă cea 
mai bună gimnastică zilnică pentru 
creier, extrem de utilă pentru sti
mularea funcțiilor lui creative, pînă 
la cele mai înaintate vîrste. Conco
mitent, se recomandă mișcarea in 
aer liber, excursiile scurte la sfîrșit 
de săptămînă, autoturismul, practi
carea înotului, vizitarea muzeelor 
sau a colecțiilor, speciale, participa
rea la concursuri gen „cine știe" și 
alte sute de formule ingenioase.. A- 
telierele de „meșterit", care pasio
nează mii de .oameni tineri și adulțf, 
schimbă, pentru cîteva ore. preocu
pările zilnice profesionale cu cele 
de relaxare, oferind o dată cu sa
tisfacția creativă o zonă de sănătate 
psihică. „Timpul liber" este, de fapt, 
o subtilă știință și artă ; omul mo
dern trebuie să știe să aleagă, din 
nenumăratele formule existente, pe 
acelea care să-i trezească interesul 
și să-i confere o generoasă înnoire 
a vieții de fiecare zi. să-i stimuleze 
plăcerea de a trăi și de a munci.

Convorbire consemnată da 
Elena MANTU

Aparate radio portabile de producție românească
Magazinele și raioanele spe

cializate ale comerțului de stat 
dispun de diverse tipuri de 
radioreceptoare portabile : Cora 
și Apollo cu o lungime de undă. 
Pescăruș și Alfa avînd două lun
gimi de undă. Cosmos .cu trei 
lungimi de undă. Gloria cu pa

tru lungimi de undă. Predeal- 
auto și Predeal-auto cu antenă.

Principalele caracteristici teh
nice ale acestor aparate sint 
sensibilitatea, selectivitatea, cla
ritatea sunetului. Toate aparate
le de radio se pot cumpăra și cu 
plata în 18 rate lunare, cu un 
aconto de 20 la sută.

Pe mina cui 
au încăput 

sesizările 
cetățenilor ?

Pentru comportarea lor necorespunzătoa
re în funcție, Maria Popescu și Saveta 
Vulpe — gestionare la unitatea de umplut
sifoane din „Hala Grivița" și, respectiv, la 
unitatea cu același profil din Șoseaua Co- 
troceni nr. 6 — au fost de nenumărate ori 
subiectul reclamațiilor și sesizărilor cetă
țenilor din zonele amintite. Fie că nu era 
respectat programul de lucru, fie că sifoa- 
nele umplute erau mai mult apă decit 
acid, fie că cele două gestionare se adre
sau necuviincios clienților ș.a.m.d. Recla- 
mațiile trimise întreprinderii de produse 
alimentare București ajungeau, sistema
tic. Ia Nicolae Tașcău, șef de sector. Și nu 
o dată, văzînd despre ce este vorba. N.T. 
se deplasa personal la cele două unități, 
promițînd celor ce sesizau măsuri ferme 
de îndreptare.

Numai că, deși șeful sectorului se ocupa 
personaj de sesizările și reclamațiile pri

vind abaterile celor două gestionare, deși 
de fiecare dată le „admonesta" verbal și 
Ie atrăgea atenția „să se potolească", ne
regulile rămîneau neschimbate. Așa că. pe 
bună dreptate, cetățenii sesizau din nou. 
Motiv pentru care, din dispoziția conducerii 
unității, in locul lui N.T. a fost trimisă în 
control o echipă specializată. Și „misterul" 
ineficientei controlului efectuat de fostul 
șef de sector s-a lămurit pe deplin (în plus, 
au fost descoperite și cîteva delapidări în 
cele două gestiuni : la M.P. — 17 055 lei ; 
la S.V. - 6.215 lei).

încă de la îtîcadrarea lor în funcție — 
în urmă cu aproape patru ani —< între cele 
două gestionare Si Nicolae Tașcău se în
cheiase un „contract" (nescris, firește 1) 
ale cărui „clauze" erau, pe scurt, urmă
toarele : în schimbul unei sume de bani 
primite lunar. N.T. le-ă acordat ce
lor două gestionare „dreptul" de a să- 
vîrși următoarele fapte antisociale, fără a 
primi din partea Iui vreo sancțiune: furt, 
delapidare, comportare necorespunzătoare 
în funcție. Deferit justiției alături de pro
tejatele sale — care, după cum am văzut, 
luaseră „contractul" în serios — Nicolae 
Tașcău a fost condamnat la trei ani și șase 
luni închisoare.

Cazul dovedește o dață mai mult că se
sizările și reclamațiile cetățenilor trebuie 
rezolvate cu maximă răspundere și opera
tivitate de către conducerile de unități — 
și nicidecum lăsate exclusiv pe seama unei 
persoane. Care persoană s-a văzut...

„Ambiția" 
de a călca legea

— Eu aș respecta hotărîrea judecăto
rească, onorată instanță... Ce să fac insă 
dacă la mijloc este o chestie de ambiție : 
i-am promis Paulinei B. că n-am să plec 
din casă de la ea și nu plec. Vreți să nu-mi 
respect cuvîntul, să rîdă lumea de mine ?!

Pînă acum cițiva ani, Gheorghe Paras- 
chiv a locuit în comuna Spanțov, județul 
Ilfov, într-un imobil aparținînd Paulinei 
B. Din motive asupra cărora nu are rost 
să stăruim aici, în anul 1975 Gh. P. a pier
dut dreptul să locuiască în imobilul cu 
pricină. Motiv pentru care, Paulina B. i-a 
cerut ca. potrivit legii, să-i lase spațiul li
ber. Și cum Gh. P. a refuzat, aceasta s-a 
adresat instanțelor judecătorești, cerînd e- 
vacuarea fostului colocatar. Cerere cu atit 
mai îndreptățită cu cît, între timp, acesta 
avea un nou spațiu de locuit, în alt imo
bil...

Firește, în urma administrării probelor, 
instanța a constatat că Paulina B. are drep
tate și a dispus evacuarea judecătorească 
a lui Gh. Paraschiv. Numai că și în fața 
hotărîrii judecătorești definitive, colocata
rul s-a dovedit Ia fel de recalcitrant. Mo
tiv pentru care, după ce i-a arătat peri
colul la care se expune neexecutînd o ho-

tărîre judecătorească definitivă, procuratu
ra a decis- trimiterea lui în judecată pe
nală. Gh. P. a fost condamnat la un an și 
șase luni închisoare.

Recent eliberat din penitenciar, Gh. P. 
s-a întors din nou în comuna natală. Dar 
nu în locuința pe care o deține în mod 
legal — și care în tot acest timp a stat li
beră — ci tot în... imobilul din care a fost 
evacuat. Și lucrurile au pornit de la capăt. 
Din nou Paulina B. s-a plîns procuraturii, 
din nou procuratura i-a pus în vedere 
prevederile legii, din nou Gh. P. a făcut 
cum I-a tăiat pe el capul. Și, firește, din 
nou a fost trimis în judecată. Acolo unde, 
în loc să-și vadă greșeala, a declarat că... 
Recitiți replica de la începutul acestor rin- 
duri.

Hotărîrea instanței — un an și opt luni 
închisoare. Cum executarea pedepsei s-a 
dispus de data aceasta prin muncă — in 
cadrul C.A.P. Spanțov — sperăm că Oame
nii în mijlocul cărora va lucra vor ști să-i 
explice și ce este „ambiția" și ce este 
legea.

Din caietul 
grefierului

„...la mijloc nu este vorba de nici un 
viol, reclamanta venind in casă la mine de

bună voie; neînțelegerile au intervenit 
numai a doua zi dimineața cînd subsem
nata’ am pus-o să îmi spoiască și ea a re
fuzat categoric, pretextînd că la așa ceva 
nu se pricepe".

(Tribunalul Capitalei, dosarul pe
nal 793/1978, fragment din apărarea 
inculpatului).

Inculpata : „Este adevărat că, in timpul 
discuției, datorită faptului că am imbrin- 
cit-o, partea vătămată a căzut. Cererea de 
chemare in judecată nu este insă îndrep
tățită, deoarece. în cădere, reclamanta nu 
s-a lovit nici de perete, nici de vreun alt 
obiect contondent — a căzut în grădinița 
mea de flori, peste ghivece...".

Președintele completului : „Și ce fel de 
flori aveați 2“.

Inculpata : „Cactuși, onorată instanță".

(Tribunalul județean Sălaj, secția 
penală, dosar 587/1978, fragment din 
interogatoriul luat în instanță incul
patei Rozalia F.).

Titus ANDREI

mici.se
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forte de stingă in guvernele unoit 
țări, cum transformările socialiste 
din Europa ar putea afecta raportul 
de forte, in sensul că popoarele din 
aceste țări ar renunța, in vreun fel. 
la independenta lor. Dimpotrivă, 
aceasta ar accentua politica de inde
pendentă. ar îndepărta pericolul unei 
confruntări militare si ar constitui 
un factor pozitiv in politica de pace 
si destindere.

Din acest punct de vedere privim 
noi ceea ce se întimplă in Europa oc
cidentală — fără a intra, desigur, in 
amănunte in ce privește noțiunea de 
eurocomunism ca atare — considerind 
că politica de colaborare pentru 
transformări democratice si sociale 
corespunde năzuințelor popoarelor 
respective si că ea trebuie să se rea
lizeze tinindu-se seama de condițiile 
istorice, sociale si naționale concrete. 
Din punct de vedere al securității în 
Europa si al păcii, considerăm că 
aceasta ar avea o influentă uriașă, 
inclusiv in direcția afirmării unei 
politici de egalitate între state, de 
respect al independentei si suverani
tății. ceea ce corespunde în primul 
rind intereselor țărilor respective, 
cit și intereselor poporului Statelor 
Unite și ale popoarelor din țările 
socialiste, ca de altfel ale popoarelor 
din întreaga lume.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, România întreține bune 
relații atit cu țările arabe, cit și 
cu Israelul. Care credeți că ar fi 
bata echitabilă pentru soluțio
narea conflictului din Orientul 
Mijlociu ? Ce rol atribuiti în a- 
cest sens inițiativei președintelui 
Sadat ? tn ce măsură partici
parea si a altor țări din zonă, 
direct interesate, la actualele 
negocieri ar contribui la găsirea 
unei soluții de pace si securitate 
în această regiune ? Ce rol a 
jucat si înțelege să joace Româ
nia in obținerea păcii în Orien
tul Mijlociu ?

RĂSPUNS : în primul rind as dori 
să menționez că recentele eveni
mente din Orientul Miilociu — mă 
refer la acțiunile militare ale Israe
lului in sudul Libanului — demon
strează că situația din această zonă 
este foarte complicată, că menți
nerea actualei stări de lucruri poate 
duce la un nou conflict, de mare am
ploare, cu consecințe foarte grave 
pentru pacea internațională. Tocmai 
pornind de la pericolul pe care ii 
reprezintă menținerea încordării in 
Orientul Miilociu. România s-a pro
nunțat si se pronunță cu fermitate 
pentru o soluție politică, care să ducă 
la retragerea Israelului din terito
riile arabe ocupate în urma războiu
lui din 1967. precum și la solutio
narea problemei palestiniene pe baza 
dreptului la autodeterminare al po
porului palestinian, inclusiv a drep
tului de a-si constitui un stat pro
priu independent. De fapt, problema 
esențială a Orientului Miilociu este 
aceea a poporului palestinian. Fără o 
soluție definitivă în această proble
mă, orice înțelegere nu va fi via
bilă. deci nu se va putea vorbi de o 
pace trainică si justă si nici de asi
gurarea independentei. integrității 
teritoriale si securității nici unui stat 
din această zonă, inclusiv a Israelu
lui.

Vizita președintelui Sadat în Israel, 
convorbirile cu premierul Begin au 
reprezentat un monțent de impor
tantă deosebită si au deschis per
spectiva realizării unei păci în 
această regiune. Din păcate însă, gu
vernul israelian nu s-a dovedit des
tul de receptiv si nu a venit in în- 
timpinarea inițiativei președintelui 
Sadat — ceea ce a creat o situație 
destul de grea în calea înfăptuirii 
păcii. Vizita președintelui Sadat a 
determinat însă o clarificare sau a 
grăbit clarificarea pozițiilor în pro
blemele Orientului Miilociu. Consi
der un fapt pozitiv că ,pe plan inter
national inițiativa președintelui Sa
dat s-a bucurat si se bucură de un 
sprijin larg, că soluțiile propuse de 
el sint acceptate si considerate ca 
singurele ce pot duce la o pace trai
nică în Orientul Miilociu. Acest lu
cru a determinat, de altfel, o serie 
de clarificări si in Israel — si sper 
că aceste clarificări vor duce ciț mai 
curind la înțelegerea faptului că 
această tară trebuie să acționeze cu 
spirit de răspundere si să recunoască 
necesitatea retragerii din teritoriile 
ocupate, precum si dreptul la autode
terminare al palestinienilor.

în situația existentă se cere să se 
acționeze cu toată hotărirea pentru 
continuarea procesului de pace in 
Orientul Mijlociu. în acest sens, pe 
lingă reluarea convorbirilor dintre 
Egipt si Israel, un rol important ar 

avea crearea unui cadru internatio
nal care să permită participarea tu
turor țărilor interesate la aceste con
vorbiri. Desigur. Conferința de la 
Geneva poate fi. din acest punct de 
vedere, un lucru deosebit de nece
sar. care ar oferi cadrul cel mai 
acceptabil pentru toate statele.

Oricum, noi considerăm că trebuie 
făcut totul pentru a nu eșua iniția
tiva de pace a președintelui Sadat, ci. 
dimpotrivă, să se continue efortul 
pentru pace, să se realizeze o con
ferință internațională — la Geneva 
sau în alt cadru — acceptabilă pen
tru toate țările. în acest context as 
dori să menționez necesitatea de a 
se înțelege că la realizarea păcii tre
buie să participe, cu drepturi egale, 
reprezentanții poporului palestinian. 
Organizația pentru Eliberarea Pa
lestinei. ca reprezentant legitim al 
acestuia.

ÎNTREBARE : Ați discutat 
despre posibilitatea convocării 
unei asemenea conferințe cu 
părțile în cauză ?

RĂSPUNS : După cite știu, pentru 
această conferință se pronunță astăzi 
inclusiv țările care nu participă la 
inițiativa președintelui Sadat. Fără 
nici o îndoială că Egiptul și Israelul 
nu pot fi împotriva unei asemenea 
inițiative. Desigur, in convorbirile 
care le-am avut s-a evocat și această 
problemă.

ÎNTREBARE : înțeleg că nu 
suqerați, de fapt, o încetare a 
negocierilor existente, ci o lăr
gire a eforturilor actuale care să 
creeze condiții pentru alăturarea 
$i a celorlalți parteneri.

RĂSPUNS : Fără îndoială, este ne
cesară continuarea — sau mai bine- 
zis reluarea — convorbirilor dintre 
Egipt, și Israel pentru a se ajunge la 
înțelegeri principiale. După părerea 
mea, nu se pune problema renunță
rii la aceste convorbiri. Dar trebuie 
înțeles, totodată, că pentru a crea ca
drul participării și a celorlalte state 
se impune organizarea unei reuniuni 
internaționale. Din acest punct de 
vedere. Conferința de la Geneva — 
care continuă să existe cel puțin ca 
idee — oferă cadrul corespunzător. 
Deci o reluare a Conferinței de la 
Geneva nu trebuie contrapusă con
vorbirilor directe dintre Egipt și Is
rael ; dar ea trebuie să creeze cadrul 
pentru o discuție generală cu toate 
părțile interesate, inclusiv cu pales
tinienii și Organizația pentru Elibe
rarea Palestinei și, desigur, cu parti
ciparea celor doi copreședinți, Statele 
Unite și Uniunea Sovietică.

ÎNTREBARE : Știți că ne aflăm 
in prezent intr-o etapă foarte 
sensibilă a relațiilor dintre Statele 
Unite și Israel. Este, intr-adevăr, 
fără precedent gradul de presiu
ne publică pe care Statele Unite 
îl exercită asupra Israelului in 
ultimele două-trei săptămîni. A- 
ceste presiuni ale Statelor Unite 
asupra Israelului au provocat o 
anumită sciziune in cadrul co
munității evreiești. In primul 
rind, a ridicat pentru prima dată 
problema filozofică, mai largă, 
dacă luarea unei poziții împotri
va guvernului actual nu este si
nonimă cu antisemitismul.

RĂSPUNS : Nu cred că cererile ca 
Israelul să se retragă din teritoriile 
arabe ocupate și să recunoască drep
tul la autodeterminare al palestinie
nilor pot fi interpretate ca tendințe 
antisemite. Există insă pericolul ca 
poziția rigidă a Israelului să creeze 
reacții negative pe plan internațional 
care pot genera antisemitismul. Fără 
nici o îndoială că o agravare a situa
ției în Orientul Mijlociu și recurge
rea din nou — spre exemplu — la 
arma petrolului -din partea țărilor 
arabe ar determina reacții foarte ne
gative la adresa Israelului. Este ne
cesar ca Israelul, conducătorii săi să 
înțeleagă că realizarea păcii consti
tuie o necesitate vitală pentru po
poarele din Orientul Mijlociu, o ce
rință a opiniei publice internaționale, 
că realizarea păcii și stabilirea de 
relații bune cu vecinii este singura 
cale de a asigura securitatea și pacea 
Israelului, ca și a celorlalte state din 
Orientul Mijlociu, de a se bucura de 
sprijin internațional.

ÎNTREBARE : Sint Jn între
gime de acord cu toate gindurile 
pe care le-ați exprimat. Trec 
acum la un alt domeniu si anu
me la Coreea. Credeți că și in 
această zonă trebuie să se pre
fere calea negocierilor și legă
tura directă dintre părți ?

RĂSPUNS : După cite știu, rezol
varea problemelor din Coreea este 

legată de retragerea trupelor Statelor 
Unite din Coreea de sud, lăsind cele 
două părți — Coreea de nord și de 
sud — să-și rezolve problemele din
tre ele, in primul rind ale reunifi- 
cării pe calea tratativelor pașnice, 
inclusiv sub forma unei federații sau 
confederații care să mențină orîndui- 
rile sociale din cele două părți. 
Consider că o asemenea cale nu ar 
veni in contradicție nici cu interesele 
Statelor Unite, nici cu ale altor state 
mari, ci, dimpotrivă, ar corespunde 
pe deplin atit intereselor poporului 
coreean, cit și cauzei păcii si colabo
rării în această parte a lumii.

ÎNTREBARE : Cunoașteți, de
sigur, că Statele Unite și-au a- 
nunțat intenția de a se retrage 
din Coreea de sud. Se pare că 
această declarație a fost bine 
primită. Credeți că se poate ac
ționa mai rapid pe calea nego
cierilor 7

RĂSPUNS : Cred că dacă Statele 
Unite doresc realmente să se ajungă 
la o soluție negociată, sint perspec
tive in direcția aceasta. După pă
rerea mea, existența unui guvern de
mocratic în Coreea de sud ar des
chide calea unei soluționări mult mai 
rapide a problemelor din această 
zonă.

ÎNTREBARE : tn legătură cu 
relațiile dintre S.U.A. si China. 
Domnule președinte, cind v-am 
luat primul interviu, in 1970, 
ne-ați spv.s că dacă Statele Uni
te vor acționa in direcția redu
cerii embargoului și a altor res
tricții comerciale, atunci chi
nezii s-ar putea să reacționeze 
pozitiv. Acest semnal a fost con
siderat foarte important in Sta
tele Unite. După cum știți, se a- 
preciază că acțiunea dumnea
voastră a ajutat considerabil la 
crearea posibilității ca cele două 
națiuni să realizeze un fel de 
străpungere în relațiile chino- 
americane. Ceea ce rămine de 
făcut acum este să se ajungă la 
o înțelegere in problema Taiva- 
nului, care să permită stabilirea 
relațiilor diplomatice depline in
tre cele două țări. Ce speranțe 
aveți dumneavoastră in legătură 
cu realizarea acestei înțelegeri 
în următoarele luni sau in ur
mătorii ani ?

RĂSPUNS : După cite știu. Statele 
Unite au relații directe cu Republica 
Populară Chineză ; cele două țări au 
avut convorbiri directe asupra pro
blemei. normalizării depline a relații
lor dintre ele. Trebuie să spun că 
normalizarea relațiilor dintre China 
și Statele Unite ar avea o mare în
semnătate internațională, în lupta 
pentru o politică de colaborare și 
pace. în acest context, după cite știu, 
conducătorii Republicii Populare Chi
neze au arătat clar că o retragere a 
Statelor. Unite din Taivan ar fi un 
pas foarte important in direcția nor
malizării, urmînd ca această proble
mă. a Taivanului — care constituie 
o parte a Chinei — să se soluționeze 
de către poporul chinez. Deci, 
aceasta nu este decit o problemă le
gată de prezența trupelor Statelor 
Unite și de menținerea recunoașterii 
regimului din Taivan. Dacă această 
problemă va fi. soluționată în mod 
corespunzător, într-o perioadă de 
citeva luni sau intr-un timp scurt, 
fără îndoială că și perspectiva nor
malizării relațiilor dintre Republica 
Populară Chineză și Statele Unite 
poate fi privită cu mult optimism. Aș 
dori să cred că și Statele Unite vor 
ajunge să înțeleagă că trebuie să re
zolve cit mai curind această pro
blemă.

Cred însă că Statele Unite nu ar 
trebui să pună condiții în legătură 
cu Taivanul, pornind de la faptul că 
— așa cum am mai spus — acesta 
este o parte integrantă a Chinei. Ca 
atare, soluționarea acestei probleme 
constituie o problemă internă a Chi
nei și deci nu trebuie pusă nici un 
fel de condiție în această privință. De 
altfel, pe un plan mai larg, trebuie 
spus că nu o dată conducătorii chi
nezi s-au pronunțat pentru o soluție 
pașnică in problema Taivanului. Por
nind de aici, se poate presupune că 
această soluționare va fi obținută 
fără a fi necesară forța. Dar aceasta, 
după părerea mea, nu trebuie pusă ca 
o condiție, care, pe drept cuvint. poa
te să jignească orice guvern al unei 
țări independente, indiferent de 
mărime, cu atit mai mult cind e 
vorba de China.

Eu, să spun drept, aș saluta dacă 
retragerea trupelor Statelor Unite 
din Taivan și întreruperea relațiilor 
S.U.A. cu acesta, de fapt cu această 
provincie a Chinei, ar fi considerată 

și de alții ca un exemplu, și ar fi 
urmat. Lumea nu ar avea decit de 
ciștigat de pe urma retragerii tru
pelor străine de pe teritoriile altor 
state.

ÎNTREBARE: In ianuarie 1976, 
la Atena a avut loc o intilnire la 
care s-au discutat problemele co
laborării economice și culturale 
dintre țările balcanice. De atunci 
s-a auzit destul de puțin despre 
aceste acțiuni. S-au înregistrat 
ceva progrese sau a fost aban
donată această idee ?

RĂSPUNS : într-adevăr, la Atena 
a avut Ioc o reuniune în legătură 
cu problemele colaborării economice 
dintre țările balcanice — și se poate 
spune că s-au realizat anumiți pași 
pe calea unei colaborări mai intense. 
S-a căzut de acord să se continue 
eforturile pentru extinderea colabo
rării. atît bilaterale, cit si multilate
rale, în condiții acceptabile pentru 
toate țările.

Aș putea menționa cu satisfacție 
că, in generai, asistăm la o îmbu
nătățire a relațiilor dintre țările bal
canice, ceea ce creează condiții mai 
bune pentru extinderea colaborării 
și cooperării în diferite domenii de 
activitate.

ÎNTREBARE : In viitor ce 
așteptați in această privință ? 
Considerați că s-ar putea semna 
un acord intre toate aceste na
țiuni ?

RĂSPUNS : Cred că în actualele 
împrejurări nu este la ordinea zilei 
semnarea unui acord, ci extinderea 
colaborării economice, tehnico-știin- 
tifice si culturale, atît bilateral, cit 
și multilateral.

ÎNTREBARE : tn legătură cu 
actualul conflict din Cornul 
Africii. Ce credeți că este nece
sar pentru a incuraja reglemen
tarea conflictului etiopiano-so- 
malez pe calea negocierilor ? 
Totodată, care este opinia dum
neavoastră in legătură cu situa
ția, foarte gravă, din sudul Afri
cii ?

RĂSPUNS : România s-a pronun
țat întotdeauna pentru o soluție po
litică în ce privește problemele din
tre Etiopia și Sudan, dintre Etiopia 
și Somalia. Am avut, în această pri
vință. convorbiri cu reprezentanții 
statelor respective și am subliniat 
necesitatea de a nu se recurge la 
forță și de a se căuta soluții pe ca
lea tratativelor. S-a ajuns la o anu
mită reglementare și îmbunătățire a 
relațiilor dintre Sudan și Etiopia. 
Din păcate s-a ajuns și la conflictul 
militar dintre Somalia și Etiopia. 
Considerăm că lichidarea acestui 
conflict și renunțarea, și de o parte 
și de alta, la folosirea forței, recu
noașterea independenței și integri
tății teritoriale constituie singura 
cale pentru o pace trainică în a- 
ceastă parte a lumii, ca de altfel în 
toate zonele Africii sau în alte re
giuni ale planetei. Noi pornim de la 
faptul că diferendele existente intre 
state trebuie soluționate pe calea 
tratativelor, că in nici o. împreju
rare nu trebuie să se recurgă la 
forță. Este evident că orice recurgere 
la forță nu poate decît să complice 
situația și totodată să deschidă și 
calea prezenței unor trupe străine, 
la cererea unei părți sau a alteia. 
Deci, singura cale care poate înlă
tura prezența unor trupe străine 
este de a se renunța realmente la 
forță, la confruntările armate ca 
mijloace de soluționare a probleme
lor litigioase dintre state.

A doua problemă, legată de Rho
desia și în general de Africa de Sud. 
Aici problemele sint de altă natură ; 
ele privesc lupta de eliberare națio
nală și de transferare a puterii în 
Rhodesia și Namibia, de lichidare a 
rasismului in Africa de Sud. în a- 
ceastă privință, continuarea politicii 
actuale de Oprimare a mișcărilor de 
eliberare națională, perpetuarea po
liticii rasiste nu pot decit să ducă 
la intensificarea luptei armate, cu 
toate consecințele ei.

Trebuie să vă spun deschis că noi 
am sprijinit întotdeauna mișcările de 
eliberare națională — inclusiv mate
rial — și că și acum acordăm spri
jin mișcărilor din Rhodesia, din Na
mibia, considerind că lupta lor este 
o luptă justă care trebuie sprijinită. 
Desigur, am salutat și considerăm 
utilă continuarea eforturilor de 
căutare a unor soluții politice prin 
tratative, dar dacă acestea nu dau 
rezultate, este clar că nu rămine 
decit calea armelor. în această pri
vință Statele Unite au ele însele 
experiența lor.

ÎNTREBARE : Statele Unite 
au incercat să determine pe 
domnul Nkomo să se alăture 
discuțiilor pentru formarea unui 
guvern al majorității negre, dar 
se pare că el dorește să continue 
lupta militară. Dacă nu va fi 
posibil ca conducătorii negri să 
rezolve altfel problema, o să a- 
jungem la un îndelung război in 
sudul Africii. Mă gindesc la po
sibilitatea ca națiunile care duc 
o politică principială, așa cum 
este tara dumneavoastră, să în
demne toate părțile, inclusiv 
Frontul Patriotic, să acționeze 
pe calea negocierilor, astfel incit 

.să se evite o asemenea izbucnire 
a luptei armate, cu pericolele 
care le incumbă aceasta.

RĂSPUNS : Știu că toate mișcările 
de eliberare au participat la nego
cieri. Din păcate, poziția guvernului 
Smith din Rhodesia, a guvernului din 
Africa de Sud a fost negativă pînă 
acum. Dar e greu să fie sfătuite miș
cările de eliberare națională să re
nunțe la lupta lor pentru cîstigarea 
independentei si să admită continua
rea. sub alte forme, a vechii politici.

Sfatul pe care il putem da noi 
mișcărilor de eliberare națională este 
acela de a intări unitatea de luptă 
si de a folosi toate mijloacele — atit 
politice. diplomatice si armate — 
pentru a obține victoria deplină.

ÎNTREBARE : Sint de acord 
cu aceasta, pentru că de fapt 
lupta de eliberare națională este 
aceea care determină și schim
bările care au avut loc pînă a- 
cum. Problema este cum să se 
rezolve problemele astăzi, incit 
să se asigure un rol echitabil 
pentru toate părțile interesate și 
să se evite un conflict cu impli
cații mai largi.

RĂSPUNS : Din cite știu, mișcările 
de eliberare națională nu doresc să 
acționeze de pe poziții rasiste. Dim
potrivă. ele pornesc de la recunoaș
terea drepturilor egale si pentru 
populația de orice culoare din aceste 
state.

Referindu-mă la Rhodesia și la 
Namibia, cred însă că Statele Unite 
si Anglia — tinind seama că aceasta 
din urmă este putere garantă in 
Rhodesia — trebuie să joace un rol 
activ pentru a ajuta la rezolvarea 
acestei probleme.

De asemenea, tinind seama că Na
mibia este de fapt sub mandat — și 
deci sub răspunderea Organizației 
Națiunilor Unite — ar trebui acțio
nat pentru a se lichida prezenta Afri
cii de Sud in această tară. Ca să mă 
exprim mai precis, de fapt. Anglia și 
Statele Unite ar trebui să acorde 
ajutor mișcărilor de eliberare națio
nală si să folosească forța lor pentru 
a le sprijini să-și cîștige inde
pendența.

ÎNTREBARE : tn final, mi-aș 
permite să vă mai rog să mai 
răspundeți la o întrebare, de astă 
dată privitoare la politica inter
nă a României. Cum aprecia ți, 
domnule președinte, că a fost re
zolvată problema națională in 
România Șl. in general, cum se 
rezolvă problemele de ordin 
umanitar. privind asigurarea 
condițiilor pentru afirmarea de
plină a oamenilor, indiferent de 
naționalitate, in viața tării. Pun 
această întrebare și pornind de 
la faptul că emigrația maghiară 
din S.U.A. desfășoară o serie de 
acțiuni propagandistice împotri
va intereselor României. îndeo
sebi in ce privește problema 
națională.

RĂSPUNS : Doresc să subliniez de 
la început că preocuparea pentru re
zolvarea problemei naționale a con
stituit si constituie o parte compo
nentă inseparabilă a politicii de edi
ficare a noii orînduiri în România. 
Lichidind vechile relații din trecut, 
orînduirea noastră a pus pentru tot
deauna capăt oricăror inegalități de 
ordin social si national, a asigurat 
deplina egalitate în drepturi tuturor 
cetățenilor patriei, fără deosebire de 
naționalitate. Noi făurim un uma
nism nou. revoluționar, care pune pe 
primul plan omul, afirmarea multi
laterală. liberă a personalității fie
căruia. fără nici o discriminare, in 
toate domeniile de activitate, inclu
siv în conducerea vieții economico- 
sociale. a statului. Am asigurat, un 
larg cadru organizatoric, unic in felul 
său. pentru participarea tuturor ce
tățenilor. fără deosebire de naționa
litate, la conducerea unităților econo- 
mico-sociale. a întregii societăți. Ast
fel, in industrie, construcții si trans

porturi au fost create si funcționează 
de mai multi ani consiliile oamenilor 
muncii, ca organe de conducere co
lectivă din întreprinderi si unități 
economice, formate în proporție de 
cel puțin 75 la sută din muncitori și 
maiștri care lucrează nemijlocit în 
producție. în agricultură, de aseme
nea. funcționează consiliile de con
ducere ale cooperativelor agricole. 
Au fost, totodată, institutionalizate 
adunările generale ale oamenilor 
muncii ca foruri supreme de condu
cere ale întreprinderilor, învestite cu 
dreptul de a dezbate si de a lua ho- 
tărîri în toate problemele fundamen
tale ale dezvoltării producției și îm
bunătățirii condițiilor de muncă si de 
viată ale celor ce muncesc in unită
țile respective. De aceleași drepturi 
se bucură și adunările generale ale 
țăranilor cooperatori. La nivel națio
nal au fost create noi organisme de
mocratice cu caracter permanent, 
cum sint : Consiliul National al oa
menilor muncii. Consiliul National al 
agriculturii. Camera legislativă a 
consiliilor populare ; de asemenea, 
s-au institutionalizat noi forumuri 
naționale de conducere democratică, 
cum sint Congresul consiliilor oame
nilor muncii. Congresul țărănimii, 
conferințele pe tară ale președinților 
consiliilor populare și altele, care 
asigură participarea largă pe plan 
national a maselor de oameni ai 
muncii la dezbaterea si adoptarea 
celor mai importante hotăriri pri
vind dezvoltarea economico-socială a 
tării. Se poate spune că pe toate trep
tele și la toate eșaloanele au fost 
create forme democratice, fără egal, 
superioare oricărei democrații din tre
cut. care asigură participarea între-, 
gului popor la conducerea economiei 
si vieții sociale, la făurirea conștientă 
a propriului destin.

în acest context trebuie privită și 
situația naționalităților conlocuitoare 
din tara noastră care se bucură. în 
toate privințele, de o deplină și 
efectivă egalitate în drepturi, 
de posibilități egale de afirmare în 
toate domeniile de activitate. Am 
pornit, înainte de toate, de la faptul 
că deplina egalitate în drepturi a ce
tățenilor de diferite naționalități tre
buie să-și găsească concretizare în 
posibilitatea de a beneficia în egală 
măsură de roadele dezvoltării econo
mice a tării. în acest sens, în cadrul 
politicii noastre de dezvoltare a tutu
ror județelor am alocat fonduri mai 
mari de investiții, cu mult peste me
dia pe țară, unor județe menținute 
altădată în înapoiere, cum sint 
Covasna, Harghita. Sălaj, Mureș si 
altele, unde, alături de români, trăiesc 
și un mare număr de oameni de alte 
naționalități, îndeosebi maghiari.

Egalitatea pe plan economic își are 
corespondent fidel pe planul vieții 
politice. Este concludentă in acest 
sens însăși compoziția Marii Adunări 
Naționale — forul suprem al puterii 
de stat, unde din cei 349 deputati 
care o compun. 29 — adică 8,2 la sută 
— sint maghiari. 8 — adică 2.21 la 
sută — sint germani, iar 3 (0.9 la 
sută) sint de alte naționalități. 
Aceeași structură echitabilă se întil- 
neste și în ce privește componenta 
organelor locale'ale puterii de stat — 
consiliile populare. Din totalul de 
61 340 de deputati ai acestor consilii. 
5 255 sint maghiari. 1 125 sint ger
mani, 646 aparțin altor naționalități.

Aceeași preocupare pentru asigu
rarea de posibilități egale tuturor ce
tățenilor. fără deosebire de naționa
litate. există si in domeniul învăță- 
mîntului și culturii. Astfel, din tota
lul de 17 844 unități școlare din în- 
vățămîntul primar, gimnazial și liceal, 
peste 1 550 sînt școli și secții cu limba 
de predare maghiară, 372 cu limba de 
predare germană, iar 106 cu limbile 
de predare ale altor naționalități ; deci 
toți copiii care vor să studieze în 
limba maternă au asigurate toate 
condițiile pentru aceasta. în țara 
noastră funcționează 14 teatre în lim
bile naționalităților conlocuitoare, 
din care 10 în limba maghiară și 3 
în germană. La acestea se adaugă 
sute și sute de cluburi, cămine cultu
rale. biblioteci, formații artistice care 
își desfășoară activitatea și în lim
bile naționalităților conlocuitoare. în 
limbile naționalităților conlocuitoare 
se tipăresc un mare număr de cărți, 
ziare și reviste. Numai anul trecut 
au fost tipărite în limbile naționali
tăților conlocuitoare 315 titluri de 
cărți intr-un tiraj total de aproape 
2 700 000 de exemplare. în limba ma
ghiară s-au tipărit anul trecut 
2 423 000 de cărți. în ce privește pre
sa, din totalul de 515 ziare și reviste 
care apar în România, avind un tiraj 
total la apariție de 11 457 000 exem
plare, în limbile naționalităților con
locuitoare apar 52 de publicații cu un 

tiraj de 750 450 exemplare. Dintre a- 
cestea in limba maghiară apar 32 de 
ziare și reviste cu un tiraj de 613 500 
exemplare, iar în limba germană 8 
publicații cu un tiraj de 101 750 exem
plare. Putem spune că din toate 
punctele de vedere, naționalitățile din 
România au asigurate condiții depline 
de afirmare. Tocmai asigurarea aces
tor condiții face ca toți cetățenii pa
triei — români, maghiari, germani și 
de alte naționalități — să acționeze 
într-o strinsă unitate pentru a face 
mereu mai înfloritoare județele și lo
calitățile in care s-au născut și în 
care trăiesc. Noi pornim de la fap
tul că în zonele unde locuiesc si alte 
naționalități tot ce s-a realizat acolo 
este rodul muncii unite a locuitorilor 
acestor meleaguri — români, ma
ghiari și de’alte naționalități — care, 
nu o dată pe parcursul istoriei, au 
luptat împreună împotriva asuprito
rilor comuni, iar astăzi fac totul 
pentru a-și asigura, tot împreună, 
bunăstarea și fericirea lor și a fami
liilor lor. pentru progresul și prospe
ritatea patriei lor comune — Româ
nia socialistă.

Pentru că v-ați referit la propa
ganda desfășurată în S.U.A. de emi
grația maghiară în legătură cu pro
blema națională din România, trebuie 
să vă spun că n-am înțeles și nu în
țeleg nici acum de ce in Statele Uni
te ale Americii se încurajează o ase
menea propagandă care nu are la 
bază decit o dezinformare asupra rea
lităților concrete din România si care, 
desigur, nu urmărește decît scopuri 
dușmănoase la adresa tării noastre, 
inclusiv a relațiilor dintre Statele 
Unite ale Americii și România.

Știu că ati vizitat unele localități 
din România unde există și populație 
de origine maghiară și nu doresc să 
mă mai refer la aceste probleme. Sint 
destule fapte, realitățile inseși sint atit 
de puternice incit noi am considerat 
că ar fi de prisos să mai vorbim des
pre ele. Din acest punct de vedere, 
probabil că — tinind seama de reali
tățile din S.U.A. — am greșit. Va 
trebui să acordăm mai multă atenție 
informării mai largi a opiniei publice 
din S.U.A. și din alte state, pentru 
a nu lăsa loc nici unui fel de neîn
țelegere, nici unui fel de activități ale 
unor cercuri rău intenționate, care 
nu doresc decît să dăuneze relațiilor 
dintre țările noastre.

ÎNTREBARE : Vă spun că sint 
extrem de recunoscător pentru 
tot timpul acordat și vă mulțu
mesc mult pentru prezentarea 
clară și amplă a problemelor. Vă 
rog, in încheiere, să faceți o a- 

, preciere asupra stadiului actual 
al relațiilor româno-americane.

RĂSPUNS : Noi acordăm o mare 
importantă relațiilor cu Statele Unite 
ale Americii. De altfel, începînd din 
1968. aceste relații au cunoscut o dez
voltare continuă. îndeosebi din punct 
de vedere economic. Am obținut creș
teri destul de mari in domeniul rela
țiilor economice — și sint toate per
spectivele să realizăm prevederea 
stabilită de a ajunge, pînă în 1980. la 
o valoare a schimburilor economice 
reciproce de un miliard dolari șl. în 
continuare. să'b'btfheWi o depășire a 
acestui nivel. j.

Desigur, sînt multe probleme legate 
de dezvoltarea unei colaborări mai 
largi pe care sper să le discut cu 
președintele Carter și să realizăm. în 
continuare, o intensificare a colabo
rării dintre țările noastre. Nu avem 
probleme bilaterale deosebite, decît 
cele legate de înlăturarea unor pie
dici care mai stau în calea unei co
laborări cît mai largi, avantajoase 
atit pentru firmele românești, cît si 
pentru cele americane. Din acest 
punct de vedere trebuie să spun că 
avem relații bune cu multe firme 
americane și. intr-un anumit sens, 
chiar preocupări comune pentru a 
obține depășirea unor greutăți.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte. vizita dumneavoastră 
in Statele Unite ale Americii este 
deosebit de importantă și in
tervine intr-un moment deosebit 
de sensibil. Ce sperați să reali
zați în timpul apropiatei dum
neavoastră vizite in S.U.A. ?

RĂSPUNS : Desigur, aștept cu mult 
interes vizita în S.U.A., întîlnirea cu 
președintele Carter, cu alți membri 
ai Administrației, și sper că vom 
ajunge la înțelegeri corespunzătoare 
cu privire la dezvoltarea pe mai de
parte a relațiilor dintre statele noas
tre, atît în domeniul economic, știin
țific și cultural, cît si în activitatea 
pe plan international. în realizarea 
unei politici de pace și prietenie, a 
unei lumi mai drepte și mai bune.

— DIN CREAȚIA ȘTIINȚIFICĂ Șl TEHNICĂ ROMĂNEASCĂ--------

MAȘINI ȘI INSTALAȚII MODERNE
Prezentăm. in continuare, noi 

produse si tehnologii — rod al 
creației tehnico-stiintifice a oame
nilor muncii din intreprinderi. uni
tăți de cercetare, proiectare si in
ginerie tehnologică (in imagini, de 
la stingă la dreapta) :

O premieră tehnică : motorul 
M-5512 cu injecție directă, produs 
de specialiștii de la întreprinderea 
..23 August" din Capitală. Este un 

motor ușor, puternic, adecvat pen
tru montarea oe locomotive, gru
puri de forai, nave, cu o putere de 
oină la 1 800 CP. la 1 500 turații. 
Specialiștii din Institutul de cerce
tări în construcții si economia con
strucțiilor (ÎNCERC) au realizat 
două tipuri de case solare. Un alt 
tip de casă solară (in fotografie) a 
fost construit de specialiștii de la 
Institutul national pentru creație 

științifică și tehnică. Instalația de 
tratament termic, produsă pe baza 
concepției specialiștilor din Insti 
tutui de cercetări si proiectări teh
nologice pentru sectoare calde, de 
specialiști de la întreprinderea 
..Sinterom" din Cluj-Napoca si ,.E- 
lectromagnetica" din București re
duce importul cu 5 milioane lei va
lută pe an. Alte efecte pozitive 
un spor de producție de 4.5 milioa

ne lei anual șl însemnate econo
mii de otel aliat. Mașina de impri
mat litere si imagini prin transfer 
pe material plastic ..Vitolit". con
struită de un colectiv de la intre 
prinderea ..Viitorul" din Oradea, 
contribuie la reducerea importuri
lor de ..letraset" (seturi de litere 
utilizate în proiectare, grafică) 
cu circa 275 000 lei valută.
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„MUZEUL LUPTEI PENTRU INDEPENDENȚA POPORULUI ROMĂN“

LĂCAȘ DE EDUCAȚIE PATRIOTICĂ,

de Înnobilare spirituală
Lă Giurgiu, lingă „drumul fără pulbere" al bătrinului Danubiu, 

pe meleag ilfovean incărcat de istorie, unde s-a înălțat de-atîtea 
ori zid de netrecut in fața puhoaielor de năvălitori, a fost inaugurat 
în anul jubiliar al centenarului neatirnărli noastre „Muzeul luptei 
pentru independenta poporului român". Muzeul își propune să înfă
țișeze nu numai istoria bogată și frămintată a acestor locuri, ci, 
așa cum arată numele, Să oglindească cele mai reprezentative mo
mente ale luptei pentru independență a întregului popor român. Și 
dacă zeci de mii de vizitatori i-au trecut de atunci pragul, aceasta 
se datorește faptului că miile de exponate înmănuncheate în cele 
23 de săli oferă intr-adevăr o imagine sugestivă asupra luptei 
necurmate pe care a dus-o poporul nostru de-a lungul veacurilor 
pentru a-și apăra libertatea și ființa națională, asupra rădăcinilor 
adinei ce ne leagă de pămintul strămoșesc, a temeliilor de neclătinar 
pe care se clădesc izbînzile noastre de astăzi, planurile ce, îndrăz
neț, le făurim pentru țara de mîine.

Călătoria noastră începe din fața 
unei vitrine cu citeva silexuri des
coperite la Giurgiu ; ie privim cu fi
reasca emoție, fiindcă au slujit ea 
unelte în urmă 
CU mai bine de 
un milion de ani 
și pentru că a- 
testă că pe me
leagurile noastre 
s-a aflat unul din 
cele mai vechi 
centre ale vastei 
arii geografice in 
care s-au desfă
șurat etape hotă- 
ritoare ale pro
cesului de etno- 
geneză. Străba
tem, trecind prin 
fața vitrinelor — 
in care se află 
unelte, arme, dar 
și valoroase crea
ții artistice, pre
cum vasul an
tropomorf de la 
Sultana (Ilfov) și 
figurinele aparți- 
nind culturilor 
Boian și Gumel
nița descoperite 
în cîmpia mun- 
teană — răstim
puri de zeci de 
mii de ani, înso
țind giganticul e- 
fort de devenire 
umană, utmînd 
treptele pe care 
a pășit omul spre 
zorii istoriei.

„CEI MAI VI
TEJI ȘI MAI 
DREPȚI"... Sin- 
t.em în mileniul I 
i.e.n. Atunci, din marele trunchi tracic 
se desprinde, ca o entitate distinctă, 
neamul geto-dacilor. cei pe care He
rodot îi va face să intre în conștiin
ța posterității cu una dintre cele mai 
frumoase aprecieri ce s-au făcut 
vreodată la adresa unui popor ; ge- 
ții. spunea părintele istoriei, sint „cei 
mai viteji și mai drepți dintre traci". 
Amfore si tezaure monetare (precum 
cel descoperit la Frătești-Ilfov). fruc- 

• tiere și coliere, un brici si un foar
fece folosit la intervenții chirurgi
cale (descoperite ia Zimnicea). ne 
deschid tot atîtea ferestre prin care 
privim spre lumea geto-dacă, fău
ritoare a unei civilizații originale, de 
un ridicat nivel. Pe temelia unității 
etnice a geto-dacilor. Burebista. „cel 
dinții si cel mai mare dintre regii 
din Tracia". a întemeiat o întinsă 
stăpînire. un impunător edificiu sta
tal. care a înrîurit profund mersul 
înainte pe caJea progresului al so
cietății geto-dacice.

„SIGILIUL ROMEI". Copii ale re
liefurilor de pe Columna Traiană și 
o fărimă din lemnul podului de Ia 
Drobeta. itinerarii străbătute de tru
pele romane în înaintarea lor spre 
inima Daciei evocă dirza rezistentă 
a dacilor conduși de regele-erou De- 
cebal. in apărarea gliei străbune, gre
lele războaie în urma cărora Dacia 
avea să fie transformată in provin
cie romană ; vitrine întregi, cuprin- 
zind sute de monezi române, opaițe, 
arme, unelte etc. arată intensitatea 
procesului de romanizare. înflori- 
toarea viată romană din provincia su
gestiv numită Dacia Felix, faptul că 
aici. Ia Dunăre si Carpati. „pecetea 
Romei" a fost așezată durabil, pen
tru veșnicie. Vase si tezaure desco
perite in cîmpia munteană — expu
se în muzeu — vin să ateste fără

putință de tăgadă că si această re
giune. care nu fusese efectiv înca
drată in Imperiul roman, a intrat 
puternic în sfera romanizării.

născut" : de oastea de țărani ridicați . satul cu nume de rezonantă istori- 
de Stefan direct de la coarnele plu
gului si care la Vaslui — si nu nu
mai acolo ■— a nimicit temute armii 
invadatoare : de ostenii lui Mihai în
tregitorul, cel care a unit, fie si nu
mai pentru o clipă, țările, române sub 
o unică si firească ocirmuire româ
nească.

Și continuăm să urcăm, parcurgind 
sălile muzeului, ne trepte noi de is
torie. cind eforturile pentru neatir- 
nare si unitate se intetesc.. Sîntem 
alături de răsculat» lui Horia. cel 
care jertfindu-se pentru împlinirea 
năzuințelor poporului ..a devenit e- 
roul povestirilor populare si simbolul 
renașterii Daci ei “ —■ după expresia 
lui Marx ; străbatem țara împreună 
cu pandurii lui Tudor ..spre ciști- 
garea dreptăților" ei : sîntem in mul
țimea de la Islaz, entuziastă in fața 
prefacerilor revoluționare ce 'se ves
tesc : tălăzuim lingă cei 40 000 de

LA GIURGIU: Valori și unicate muzeistice
• Unelte de silex cu o vechime de peste un milion de ani • Splendide vase și fi
gurine aparținind culturilor Boian și Gumelnița • Tezaurul de monede dacice de 
argint de la Frățești • Obiecte de podoabă, vase și unelte din secolele IV—X
• Tezaure monetare ale înaintașilor lui Mircea cel Bătrîn ® Valoroase lucrări

originale din secolele XVII—XVIII

tineri,în fața vitrinelor ce păstrează prețioase mdrturil ale luptei poporului nostru pentru independență 
oameni cu timple argintii, elevi in vacanță, călăuziți de dascălii lor

Poposim în fata vaselor și mone
delor. podoabelor și uneltelor de la 
Oinacu. Izvorul. Sultana. Dorobanțu, 
Capidava etc. care au aparținut popu
lației daco-romane șț apoi românești 
ce a continuat să viețuiască în va
tra strămoșească. în pofida oricăror 
furtuni ; a trăit aici statornic, slmțin-, 
du-se legată cu puternice rădăcini, 
de. glia moșilor și. strămoșilor-săi. dej 
pămintul pe care ea însăși, prin tru- 
da si sudoarea el. îl făcea să rodeas
că. Sînt adevăruri care n-au scăpat 
istoricilor de demult, asa cum o de
monstrează cuvintele cronicarului 
grec Kekaumenos din cel de-al 
XI-lea veac, ne care le citim pe un 
panou — „strămoșii vlahilor sînt cei 
numiți daci",.

„NICI DE SILA. NICI DE BUNĂ
VOIE". „Din vultur, vultur naște, din 
stejar, stejar răsare" — spune poe
tul ; urmași ai dirjilor daci și ai 
mîndrilor romani, românii au moște
nit de la ei demnitatea, mîndria, dra
gostea nestinsă și neclintită pentru 
țara lor. Sînt virtuți de-atîtea ori 
probate, asa cum o atestă si expo
natele muzeului, de-a lungul întregii 
lor istorii. în veacul al X-lea de 
oștile lui Gelu, Glad și Menumorut 
luptînd „cu îndîrjire", pentru tara pe 
care nu înțelegeau s-o cedeze „nici 
de silă, nici de bunăvoie" ; de „mul
țimea nenumărată a valahilor" de la 
Posada, care în 1330 a prins „precum 
pestele într-o virsă" oastea dușmană 
năvălitoare : de ostașii lui Mircea Bă- 
trinul la Rovine, acolo „unde fu 
război mare cit se întuneca de nu 
se vedea văzduhul de mulțimea să
geților" si unde „mai pierdu Baiazid 
oastea sa Cu totul" ; de armata lui 
Iancu de Hunedoara, cel despre care 
scriau contemporanii că „a sporit 
faima românilor din coasta cărora era

țărani adunați la Blaj, deasupra că
rora un singur glas se-nalță : „Vrem 
să ne unim cu tara" ; ne prindem 
alături de țărani și tîrgoveti în hora 
de la Craiova, semn al bucuriei pen
tru unirea Principatelor surori.

„VIITORUL ROMÂNIEI DAT-AU 
MUGUR CE-NCOLȚEȘTE". Par
curgem sălile destinate evenimente- 

. lor memorabile de acum o. sută . de. 
ani ; ajunge bină la noi ecoul cu
vintelor istorice rostite de Kogălni- 
ceanu de la tribuna reprezentanței 
naționale : „Sîntem independenți, 
sîntem națiune de sine stătătoare" ; 
ne infioară verbul patetic al ziare
lor vremii și simțim parcă bătăile de 
inimă — la unison — ale întregu
lui neam românesc hotărit a-și do- 
bindi cu orice preț neatîrnarea : pri
vim în imaginile încleștărilor de la 
Grivița. Rahova. Smîrdan. pe oștenii 
care „avînd iubirea tării egidă lin
gă piept" au înfruntat moartea cu 
convingerea că din redutele însînge- 
rate „viitorul României dat-au mugur 
ce-ncol teste".

„VOIM DACIA AȘA CUM EA FU" 
— citim, formulat laconic, intr-un ziar 
din 1883. idealul ce a însuflețit miș
carea noastră muncitorească si socia
listă încă de Ia începuturile sale. 
Ideal legitim pentru îndeplinirea că
ruia s-au înzecit în acei ani efortu
rile românilor de pretutindeni ; pen
tru „Unirea care trebuia, să vie, nu 
se putea să nu vie", au fost înfrun
tate temnițe si prigoane, s-a vărsat 
din belșug singe în anii primului 
război mondial. Tumultul sfîrșitului 
do an 1918 este redat cu aju
torul unor „chemări" de epocă a- 
dresate neamului românesc, al cre- 
dentionalelor care, precum cel din

că Bobiina. purtau „din indemn pro
priu Ș> fără nici o silă sau ademe
nire din vreo parte" aîndul și voin
ța locuitorilor de aici de unire cu 
tara-mamă.

Documente noi, mărturii noi vor
besc despre dezvoltarea mai rapidă 
a tării în noul cadru — cel firesc -- 
creat prin realizarea unității statale, 
prin înmănuncherea laolaltă a tutu
ror energiilor creatoare ale poporu
lui : alături de care citim slovele de 
foc ale manifestelor revoluționare — 
..Muncitorimea nu-și poate apăra 
idealurile, libertățile si viata decîț 
apărind libertatea si viata tării" sau 
„P.C.R. declară : comuniștii vor lupta 
cu arma in mină în primele rînduti": 
— privim fotografiile străzilor înțe
sate de manifestant! și înțelegem mai 
bine amploarea bătăliilor muncito
rești. revoluționare pentru o viată 
mai bună, a luptei forțelor progre

siste. democrati
ce, patriotice, sub 
conducerea Parti
dului Cornunișt 
Român, împotri
va primejdiei fas
ciste. pentru a- 
părarea integrită
ții țării, dîrzenia 
rezistentei antifas
ciste a cărei for
ță conducătoare a 
fost partidul co
muniștilor. erois
mul zilelor fier
binți din august 
1944 și ale războ
iului antihitlerist, 
temperatura Înal
tă la care au fost 
trăiți anii de efor
turi pentru refa
cerea economică 
și democratizarea 
țării.

Mărturii variate 
alcătuiesc o am
plă cronică a ani
lor construcției 
socialiste, ani de 
remarcabile iz- 
binzi în creșterea 
forței economice 
a tării. în cimen
tarea unițătii mo- 
ral-politice a în
tregului popor in 
jurul partidului 
— temelii trainice 
ale întăririi in
dependentei pa
triei. Adevărate 
borne de hotar ale 

acestui răstimp sînt Congresele IX. 
X și XI ale partidului, jalonînd cea 
mai fertilă, perioadă a îi.tregii istorii 
a patriei. O etapă asupra căreia și-a 
pus cu putere amprenta gîndirea și 
activitatea neobosită a secretarului 
general al partidului, dedicată înăl
țării patriei pe noi culmi de progres 
si civilizație, consolidării independen
tei și suveranității naționale.

Tocmai avînd in vedere tematica 
muzeului, restructurarea sau îm
bogățirea reprezentării unor epoci, 
procese și , momente istorice ar 
sluji nu numai reliefării con
tinuității neîntrerupte a eforturi
lor și luptei românilor pentru 
independentă, a rolului hotăritor al 
maselor în făurirea istoriei, ci și în
țelegerii mai profunde a acelor eve
nimente si personalități istorice care 
au ilustrat in chipul cel mai grăitor 
năzuințele de dreptate si libertate 
națională ale poporului român. Și 
prin aceasta ar contribui la înțelege
rea limpede a adevărurilor sublinia
te pregnant în cuvintările secretaru
lui general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, că nu există 
palmă de pămînt românesc si mo
ment al trecutului, nostru în care să 
nu .se fi purtat o/asoră bătălie pen
tru apărarea gliei strămoșești, că iu
birea pentru patrie si dragostea de 
libertate — coloane puternice ale 
trecutului nostru national — consti
tuie izvor de tărie nouă astăzi, cind 
ne încordăm energiile si puterile 
creatoare spre apropierea viitorului 
comunist al României.

Silviu ACHIM
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Pe scenele gălățene: aspecte din spectacolele „Cumpăna dreptății", de Benone Pușcă, pe scena casei de cultură și 
„Secvențe din viața unui bădăran", de Dumitru Solomon, prezentat recent in premieră la teatrul dramatic 

Foto : S. Cristian

De cinci ani, în fiecare 
ultimă săptămină a lunii 
martie, trei zile sîițt dedi
cate de către melomanii 
sibieni jazului. Cu res
pect.. cu pasiune pentru 
acest gen a fost clădită 
tradiția unui festival lă. 
care concertele sînt con
certe perpetue, întreaga 
desfășurare culminfrid cu 
gala celor mai buni din 
întreaga țară. Și nu este 
tocmai simplu să dai nota 
de ținută, de sobrietate, să 
oferi unui public cunoscă
tor, chiar foarte bun cu
noscător, tot ce este mai 
valoros in materie de jaz 
la noi în țară, șă aduci pe 
scenă șl jazul modern 
(rock, progresiv free bop) 
și jazul clasic, cu piesele 
reprezentative, buni instru
mentiști, improvizatori. 
Este rodul activității Ca
sei de cultură a tineretu
lui — director, un excelent 
organizator, prof. Emil 
Stratulat, a Clubului de 
jaz condus cu pasiune de 
prof, de muzică Nicolae 
lonescu, rodul colaborării 
cu comitetele municipal și 
județean ale U.T.C. Pentru 
Că știm că există cluburi 
de jaz și la București 
(unul dintre ele aparține 
Ateneului Tineretului) și 
la Cluj-Napoca, Brașov 
Iași, Timișoara. Vaslui, 
Galați, Baia Mare, Lu
goj. Sf. Gheorghe... dar Si
biul a reușit pinii acum să 
polarizeze atenția specialiș
tilor, a iubitorilor genului, 
realizînd, așa cum am spus, 
o manifestare de ținută.

Festivalul de jaz — Si
biu ’78 a însemnat în pri
mul rind trei zile de mu
zică, peste 18 ore de audi
ție ; contactul publicului 
cu 19 formații. Cu alte 
cuvinte, peste 200 de in
strumentiști și 40 de soliști. 
Să notăm momentele de 
relief ale jazului clasic. 
Dan Mizrahi și filarmonica 
sibiană au dat viață Rap

sodiei albastre de Gersh
win (se implinesc 40 de 
ani de la moartea compo
zitorului). Big Band-ul Ra- 
dioteleviziunii — la pupitru: 
unul dintre așii (jazului 
românesc, Sile Dinicu —- a 
demonstrat cit de mult 
contează virtuozitatea in
strumentiștilor (Dan Mîn- 
drilă, Miky Ampoițah, 
Sandu Avramovici...). ce 
înseamnă aranjamente scri
se cu profesionalism (au
tori : Dan Mindrilă, Cornel

rești (dirijor pasionat Ga
briel Mărgărit), Cons Dixie
— studenți ai Conservato
rului clujean, sextetul Ți
ței Popovici — Iași, prezent 
Ia toate edițiile Festivalu
lui de jaz.

De la jaz clasic lă 
jazul modern. Formația 
clujeană Experimental Q 2
— cu piese de jaz progre
siv, cu improvizații, cro- 
matisme evoluate (așa cum 
au incercat și Cvintetul 
Modal-Cluj și proaspăta

drian Enescu (la pian, 
moog, mellotron), Dan Di- 
mitriu, Adrian Tudorache 
— cvartet competitiv pe 
plan internațional, cu com
poziții de referință, cu 
acele „Spații românești" și 
„în negru și alb", perfect 
arcuite.

0 remarcabilă
manifestare culturală

Jaz ’78 s-a încadrat 
în Festivalul „Cîntarea 
României". A însemnat în 
primul rind concerte, după 
cum am spus, cu o docu
mentată prezentare a Iui 
Florian Lungu ; apoi dez
bateri, colocvii despre ac
tivitatea cluburilor de ja?, 
despre creația românească 
de gen ; o foaie volantă a 
manifestării' editată de 
ziarul „Tribuna Sibiului" ; 
o expoziție de fotografii 
„retrospectivă" — autot F. 
Nuss ; o expoziție de afișe 
— Călin Irimescu ; a în

Merâru), De asemenea, 
formația de jaz a Ansam
blului Armatei Cluj-Napo
ca in colajul de Piese tra
diționale (Ray Charles, 
Gershwin, Duke Ellington). 
A fost aplaudat tînărul Ion 
Baciu, un talentat pianist 
improvizator, o „speranță" 
(formația ieșeană Trio Ion 
Baciul; nu mai vorbim de 
momentele oferite de
Johnny Răducanu -r- ca în
totdeauna, prilej de incin- 
tare, muzică de bună ca
litate — in colaborare cu 
Cvintetul de suflători „Ar
monia" al Filarmonicii 
„George Enescu" — la 
trompetă, remarcabil E. 
Buschinger, la care s-a a- 
lăturat bateristul F. Diaco- 
nescu; compoziții origi
nale, o primă audiție . de 
succes', „parafrază la jocul 
țambalelor". Și tot repre
zentanți ai jazului clasic 
(dixieland, stil clasic
swing). Big Band-ul Cen
trului universitar Bucu-

formație timișoreană „Gra
mofon"). Cele mai : bune 
formații care au propus 
jaz-rock: în primul rind 
Marius Popp, alături de‘ 
flautistul Tomy Beretzky, 
de bateristul Eugen Gondi, 
de contrabasistul Bogdan 
Criștea..., improvizații co
lective, ritmuri neaștepta
te, efecte bine dozate ; 
apoi Vocaț Jazz Quartet — 
Sibiu (premiul I la Festi
valul national „Cîntarea 
României, ediția I). piese 
semnate de Florian Lungu, 
M. Berindei, de coordona
torul cvartetului Nicolae 
lonescu, aranjamente al
cătuite cu rafinament. Re
ținem și Cvintetul Radu 
Ghizășan-Sibiu, care trece 
cu ușurință de la „be-bop“ 
la „jaz-rock", piesele rea
lizate tot in această ma
nieră de formația bra- 
șoveană Titus Bojan. Și. 
in finalul festivalului, cu 
cel mai mare .succes de 
public : Radu Goldiș, A-

semnat inaugurarea sec
ției de jaz a A.T.M. —r 
secretari : Emil Stratulat, 
Nicolae lonescu ; un public 
cafe a știut să aprecieze 
exact valoarea participan- 
ților, un public exigent, 
bine instruit. S-au făcut 
incă de acum propuneri 
pentru următoarea ediție, 
pentru îmbunătățirea so
norizării, pentru un pro
gram mai strict al fiecărui 
moment concertistic, pen
tru un eventual concurs 1« 
care să participe tinerele 
formații, pentru turnee ,îr 
centrele muzicale din țară 
Oricum, pină atunci • mai 
sint 12 luni in care spe
răm ca toate cluburile dir
țară să urmeze
perseverenței clubului și 
bian, ca pe afișele de con
cert să apară mal 
mâții de jaz, ca
public să aibă 
tâtea să cunoască 
bine ceea ce are 
jazul românesc.

des for

posibili' 
și ma

Smaranda OȚEANU

cinema
• Septembrie : SCALA — 8,45;
11; 13,30; 16; 18,30; 20,45, FAVORIT
— 11,13; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Guerrilla : FESTIVAL — 0; 11; 
13; 15; 17; 19; 21, CINEMA STU
DIO — 10; 12: 14; 18; 18: 20, .
• Alt bărbat, altă temeie : PA
TRIA — 9; 11.45; 14,30; 17,15: 20.
• Polițistul pilot de curse : LU
CEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, BUCUREȘTI — 8,30; 
10,45; 13; 15,30; 18; 20,30.
• E atit de aproape fericirea : 
CENTRAL — 9: 11,15; 13,30: 15.45; 
13; 20,15, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Jucăria : CAPITOL — 9,13; 11.30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Minis. : EFORIE 9; 11,45;
14,30; 17; 19,30, FLAMURA — 11; 
13,80; 16; 19.
• Urmărire periculoasă î FERO
VIAR — 9; 12,15; 16; 19,15, MELO
DIA — 9; 12; 16; 19, MODERN — 
9: 12; 16; 19.
• Mama î DOINA — 9,30; 13,30;
15,30; 17,45; 20.
• Corsarul ; EXCELSIOR — 9; 
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20.15, TOMIS
— 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Melodiile nopții albe : TIMPURI 
NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,43: 18; BO.
• Zmeul de hirtie ; GRIVIȚA — 
9; 12; 16; 19,15, AURORA - 9: 12; 
16: 19,
• Eu, tu și Ovidlu : BUZEȘTI — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15, CIU
LEȘTI — 11; 13,13; 15,30; 17,45; 20.
• Sandokan — tigrul Malayeziel s

DACIA — 9; 11,13; 13,30: 15,45; 18; 
20,15, ARTA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Ediție specială : VOLGA — 9: 
1.1,15; 13.30; 15,45: 18; 20,15, FLACĂ
RA — 9.30; 11,30; 13,30; 16; 18; 20.
• Iți dăruiesc un trandafir : LIRA
— 10; 12; 15,30; 18; 20,15.
• Profetul, aurul șl ardelenii : 
BUCEGI. — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, MIORIȚA — 9: 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20.
• Mjlițlencele din insulă : DRU-- 
MUL SĂRII — 15,30; 18; 2'0.15.
• Rîul care urcă muntele : COS
MOS — 16; 18; 20.
• Urgia : COTROCENI — 9: 11,15; 
13,30; 13,45: 18; 20,15.
• Trepte pe cer : POPULAR — 
16; 18.
• Aripi frinte i MUNCA — 11.30; 
13,30; 15,45; 18; 20.
• Slmburii do vișină : VIITORUL
— 15,30; 17,45; 20.
• Program special pentru elevi ;
FAVORIT — 9, DOINA - 11.30.
MUNCA — 9,15, CIULEȘTI — 9, 
COSMOS — .10, DRUMUL SĂRIT — 
10. FERENTARI — 10, FLOREAS- 
CA — 10, VIITORUL —10. PRO
GRESUL — 10. PACEA — 10.

teatre
• Teatrul Național București (-sala 
mare) : Coana Chirlța — 11,
Richard al lil-lea — 19,30. (sala 
mică) : Zoo — 10. Moartea ultimu
lui golan — 15,30, Comedie de
modă veche — 19,30.

• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Recital extraor
dinar Costas Cotsiolis — Grecia 
(chitară clasică) — 20.
• Opera Română : Prinț și cer
șetor — 1L Fidelio — 19.
• Teatrul de operetă : My Fair 
Lady — 10,30, Secretul lui Marco 
Polo — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu) : 
Leonce și Lena — 10, Ferma — 15, 
La Lilieci — 20, (sala Grădina Icoa
nei) : Interviu — 10, Anecdote pro
vinciale — 15, Elisabeta I — 19,30.
• Teatrul Mic : Rața sălbatică —
10.30, Rețeta fericirii — 15.30. Omul 
— continuați să puneți întrebări —
19.30,
• Teatrul de comedie : Măseaua 
de minte — 10.30, Trei surori — 19.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Adio, Charlie — 10. Micul 
infern — 15, Timon din Atena —
19.30, (sala Studio) : Nu ani încre
dere in bărbați -r 10,30. Gaițele —
13.30, Jocul — 19.
• Teat răi Giulești : Descăpățina- 
rea — 10, Serenadă tirzie — 13, 
Omul care a văzut moartea —
19.30,
• Teatrul evreiesc de stat : De la 
om la ora — 11, Comoara — 19,30.
• Teatrul satlrlc-muzica! „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Salutări de 
la Vasile — 19,30, (sala victoria) : 
Rapsodii de primăvară — 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă" ; Alice 
in țara minunilor — 10, 13+j. (o 
istorie cu Harap Alb) — 17.
• Teatrul „Țăndărică" : Petrlcă și 
lupul — 11.
• Circul București : Circul lilipu
tanilor de la Circul Mare din Mos
cova — 10; 16; 19,30.
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Ecoul unor opere sadoveniene în 

epocă, apreciate astăzi ca fundamen
tale, a fost restrins. Un singur exem
plu : difuzat în februarie 1934. roma
nul Creanga de aur avea să fie igno
rat și de E. Lovinescu și de G. Căli- 
nescu ; aproape nimeni nu-J la în 
considerație pină Ia Tudor Vianu, în 
Arta prozatorilor români din 1941. 
Asistăm în ultimii ani la o semnifi
cativă aprofundare a strălucitului 
clasic, studiat din unghiuri diverse, 
privit cu temei drept una din vocile 
exponențiale ale națiunii. Să ne re
ferim la cîteva contribuții critice de 
anvergură, nu însă înainte de a pre
ciza că numeroase articole, comen
tarii și studii, rămase în periodice, se 
alătură celorlalte.

Caracter de premieră în genul 
său are volumul Sadoveanu 
despre Sadoveanu („Minerva", 

1977), in înțelesul că, propunindu-și 
„să invie glasul de taină" al scriito
rului, Constantin Mitru dă o largă 
întrebuințare paginilor sadoveniene 
de „autobiografie și auto-definire 
spirituală", ca și numeroaselor „măr
turii și profesii de credință, ascunse 
in marea operă, împrăștiate într-o 
publicistică încă insuficient editată 
sau rămasă în însemnări și scrisori 
prea puțin știute deocamdată... Fost 
secretar al prozatorului, cunoscător 
avizat ai întregii arhive sadoveniene, 
îngrijitor al unei ediții selective în 
douăsprezece volume și al ultimelor 
volume din seria Opere, alcătuitor al 
antologiei de proze scurte Cîntecul 
amintirii și al culegerii de mărturii 
Ei l-au cunoscut pe Sadoveanu, edi
tor ai Corespondenței debutului. 
Constantin Mitru define date felurite 
pentru a Întregi documentar biogra
fia creatorului acolo unde ea e la
cunară. Seriozitatea deplină a cerce
tătorului o demonstrează și studiul 
variantelor la primele patru volume 
ale lui Mihail Sadoveanu, reeditate 
omagial în 1974 de editura „Emines
cu". Din aspectele unei vieți atit de 
bogate în semnificații, cum a fost 
existența lui Sadoveanu. autorul com
pune un amplu portret în mișcare, 
urmind — dacă se poate spune — 
metoda colajului literar, lăstnd ca 
scriitorul însuși să se autodefinească, 
de unde frecvența citatelor, decupa
jele și asociațiile elocvente.

Practic, nu multi sint cei cărora 
opera scriitorului Ie este cunos
cută in totalitate ; chiar dintre 

critici, unii se mărginesc la lecturi 
prin sondaj. Un cititor integral este 
profesorul Pompiliu Mareea, cum o 
demonstrează volumele Lumea ope
rei iui Sadoveanu („Eminescu", 1976) 
și Umanitatea sadoveniană de la A 
U Z („Eminescu", 1977), concepute 
ca instrumente de lucru, in vederea 
studiilor de anvergură. De reținut 
din concisul Argument al primei 
cărți ideea judicioasă că încercările 
de „sinteză" întreprinse fără „domi
narea operei în totalitate" sfirșesc 
inevitabil în eșec. „Tentativa de a 
cuceri dintr-o dată, de unui singur", 
chiar dispunînd de „uneltele cele mai 
eficace", întregul teritoriu sadove- 
rrian, echivalează cu o aventură ; de 
aceea Pompiliu Mareea opune „unei 
părți a criticii actuale" tentată — 
cînd judecă opere ale scriitorilor mai 
vechi sau mai noi — de particulari
tăți privind „compoziția, viziunea 
asupra naturii, meșteșugului", un 
studiu atent „asupra oamenilor". 
Motivarea e următoarea : „Elemen
tul primar și materia adîncă a lite
raturii este totuși omul. Iar piatra 
de încercare a vocației unui scriitor 
este sufletul și destinul uman și nu 
altceva. Uităm insă prea repede oa
menii, nu pătrundem mai adine in 
sufletul lor. în labirintul gindurilor 
și lumea Ideilor lor. trecem prea re
pede peste natura gîndirii și menta
lității eroilor, peste consecințele aces
tora pe plan individual și mai ales 
pe plan social...”. Pentru a pune în 
lumină coordonatele, structurile și 
particularitățile psiho-sociale ale lu
mii sadoveniene, personajele sînt 
abordate potrivit unor criterii de 
grup, de profesie, de vîrstă, de men
talitate, de arie socială, incit femei, 
țărani, ciobani, morari, vinători, 
pescari, muncitori, intelectuali, copii, 
oșteni, ofițeri, soldați, monahi, dom
nitori. tîrgoveti. boieri își configu
rează profilul prin apartenență la o 
categorie sau alta. Procedeul in ge
nere descriptiv, sprijinit pe citate din 
operă, contribuie la o circumscriere 
a tipologiilor fundamentale. Se fac 
diverse trimiteri la izvoare, se urmă
resc filiații privind evoluția unor ti
puri. Două cuvinte despre modul de 
compartimentare in categorii distinc
te: Nu putini dintre vinători și pes
cari sînt in fond țărani. Cele două

capitole relative la Oșteni pe de o 
parte, Ia Soldați și Ofițeri pe de 
a|ta, pot fi înglobate în unul singur : 
despre Oameni de arme. Capitolul 
despre Ariviști poate fi diseminat în 
alte pagini, figurile în cauză avînd 
contingențe cu alte categorii.

O enciclopedie onomastică este ce
lălalt volum. Umanitatea sadove
niană de Ia A la Z, lucrare în care 
personajele din volumul anterior sînt 
înregistrate alfabetic. Dacă in alte

ăl celor peste trei mii de personaje 
sadoveniene reprezintă un util in
strument de lucru.

Un eseu remarcabil, Sadoveanu 
sau utopia cărții („Eminescu", 
1976), semnat de Nicolae Mano- 

lescu, pornește de la interpretarea 
operelor-cheie ; sînt studiate filoso
fi», universul, arta, povestirile ; un 
capitol poartă titlul De ce nu avem 
roman, altele se numesc Pseudokyne-

fică mai lesne, ca artist Sadoveanu 
manifestindu-se în postura de expo
nent al Timpului românesc în ge
nere, un timp lung, refractar „mo
delor" pasagere ; în ordine socială, 
scriitorul, militant pentru progres — 
fie și în limitele știute — nu e însă, 
orice s-ar spune, un partizan al ne
mișcării : o demonstrează numeroa
sele intervenții publicistice, nu numai 
din ultima etapă, notele de călătorie, 
(de pildă, cele atit de revelatoare din

Reciti nd u-l 
pe Mihail Sadoveanu 

opinii 

de Constantin CIOPRAGA

literaturi, în cea franceză, de pildă, 
există cîteva repertorii de acest gen, 
cartea semnată de Pompiliu Mareea 
reprezintă la noi un început. Profi
lurile personajelor sînt definite (une
ori reluind formulări din volumul 
precedent) în raport cu importanța 
lor, incit Vitoriei Lipan din Baltagul 
i se consacră cinci pagini, lui Năta- 
nail din Domonul tinereții trei, pro
fesorului Stamatin din Creanga de 
aur două, in timp ce alții sînt doar 
menționați într-o propoziție. Se 
identifică in unele cazuri modelele 
reale de la care a plecat prozatorul, 
domeniu în care rămîne incă de lu
crat ; se notează prezenta aceluiași 
personaj în volume diverse ; de re
marcat trimiteri semnificative Ia alti 
scriitori români sau aparținind lite
raturii universale. Nu e vorba, așa
dar. de un dicționar rigid, sec. bazat 
doar pe inventarieri de suprafață, ci 
de înțelegerea fertilă a ideii de per
sonaj, astfel că repertoriul alfabetic

getikos și Descrierea Moldovei. Sin
tezelor din primele trei capitole, 
care sint și cele mai rotunjite, vehi- 
culind asociații multiple — unele de 
evidentă finețe — le urmează ana
lize concise vizînd în esență subli
nierea ideii de utopie sadoveniană. 
Utopie în planul filosofic și social, 
utopie în lucrările evocînd forme și 
modalități de existentă patriarhale, 
utopie in materie literară, „cind 
idealului unei lumi omogene îi co
respunde idealul unei arte omogene", 
— o artă a cărei expresie s-ar con
cretiza „în livrescul substanțial din 
cîteva cărți ale deceniului ai patru
lea" ; mai limpede spus, utopia cărții 
ar fi, la Sadoveanu, motivul chiar 
al unei literaturi morale și frumoa
se, , moștenire a umanismului greco- 
latin și a pretențiilor lui pedagogice, 
care nu numai că relevă o lume le
gală și rațională, dar urmărește tot
odată s-o educe. Demonstrația cu 
privire la funcția literaturii se veri-

Olanda, 1928). feluritele articole de 
atitudine. Permanentele de ordin is
toric coexistă la Sadoveanu cu impe
rativele evoluției, chiar cu propuneri 
de sincronizare cu veacul. Anticon- 
servafor cind e vorba de „eliberarea 
țărănimii", Sadoveanu. denunțător al 
oprimării, are în vedere, nu o dată, 
Perspective nouă, cum sună titlul 
unui articol din 1937. Conservatori 
sint, in concepția sa, exponenții cla
selor suprapuse : „Lumea- care con
duce mai păstrează încă prejudecățile 
trecutului ; poporul se simte încă 
izolat de lumea nouă"...

Care sint temele specifice proza
torului, se întreabă Zaharia 
Sângeorzan (la prima sa apari

ție editorială) în Sadoveanu — Teme 
fundamentale („Minerva", 1976). Răs
punsul fusese pregătit de comenta
tori mai vechi, dar în eseu) mențio
nat hanurile, fascinația muntelui 
(Muntele vrăjit) și istoria constituie

obiectul unor analize ample, pe mai 
rpult de trei sute de pagini. Poezia 
— capitol numărind șaizeci și șase 
de pagini — e insă o temă ? Pre
zentă definitorie în mai toată opera, 
e greu de conceput pădurea sau 
muntele sadovenian fără fiorul pro
fund al poeziei. Dacă poezia nu e o 
temă, ci o componentă a viziunii, 
dacă structurile descriptiv-narative 
nu pot fi concepute fără influxul 
care le personalizează, f^cîndu-le de 
neconfundat, atunci izolarea ei de
vine, practic, imposibilă. Iată de ce 
și Zaharia Sângeorzan, deși crede că 
„s-a vorbit excesiv și fără respon
sabilitate critică" de „poezia natu
rii" la Sadoveanu, ajungîndu-se la o 
„banalizare a ei”, nu poate evita re
ferințele, elocvente, la împărăția 
apelor, la Țara de dincolo de negură, 
la Valea Frumoasei. Mai mult, însuși 
criticul notează : „Temele poeziei 
sadoveniene sînt înseși temele natu
rii (...). Poemele Povestitorului sint 
poemele naturii intr-o continuă reîn
viere" (p. 302). Se vorbește de „pro
misul Fals tractat de vinătorie" al 
lui Odobescu, căruia Sadoveanu, au
tor „neerudit", i-a dat amploare. însă 
Falsul tratat n-a fost doar o „promi
siune" ; el există. Este Pseudokyne- 
getikos ! Analiza la obiect a temelor 
se sprijină nu o dată pe formulări fe
ricite, unele dezvăluind contacte cu 
lucrări moderne; se pot cita însă 
inadvertențe ori afirmații discutabile.. 
Nu vedem legătura dintre Nopțile 
de Sinziene și tema muntelui, cind 
în roman se vorbește doar de pădu
rea Borzei. Greu de acceptat ad lit- 
teram că un alt roman. Nunta dom
niței Ruxandra, e doar un „exerci
țiu", sau că Sadoveanu începe să de
vină „cu adevărat Sadoveanu" odată 
cu Țara de dincolo de negură (1926) 
și cu Hanu-Anouței (1928). De altfel, 
criticul însuși afirmă că Zina Iacu
lui, Haia Sanis. Păcat boieresc și 
alte proze scurte, mai vechi, sînt 
„capodopere"... Greu de admis iarăși 
că, alături de Țara de dincolo de ne
gură, de Frații Jderi, de Zodia Can
cerului, de Baltagul și altele, la ace
lași nivel, „locul lui Sadoveanu în 
universalitate" l-ar asigura scrieri 
precum Crîșmâ lui moș Precu. Hanul 
Boului. Moarta, Ciocirlia, Povestea 
cu Petrișor și altele.

Cunoscător atent a! bibliografiei 
critice sadoveniene, Fănuș Băi- 
leșteanu a publicat, după cele 

două ediții ale volumului Sadoveanu 
interpretat de.„, o Introducere in 
opera Iui Sadoveanu („Minerva", 
1977), în care observațiilor funda
mentale din exegeze anterioare li sg 
alătură puncte de vedere noi și efor
turi sintetizatoare. In fond, Sado
veanu devine obiectul unei sinteze, 
căci in locul criteriilor genetice, te
matice, istorice, privind motivele, 
personajele, atitudinea fată de epocă 
— criterii mai apropiate unei intro
duceri — lucrarea lui Fănuș Băileș- 
teanu vizează o sistematizare pe 
structuri, acestea considerate ca mai 
elocvente. Datele de ordin cronolo
gic privind evoluția operei sînt ade
sea eludate. Se vorbește așadar, în 
șapte secțiuni, de Cosmos. Byos, Eros, 
Ethos, Ethos, Commos, Mythos — 
autorul presupunînd ab initio, ca și 
N. Manolescu. că opera sadoveniană 
e cunoscută cititorului in întregime. 
Cum orice tentativă de sistematizare 
în acest domeniu implică riscul unor 
schematizări, in cazul de față limi
tele dintre capitole nu pot fi luate ca 
tranșante, căci byosul (viața) presu
pune legături cu etnosul, cu ethosul 
și celelalte. Cele șapte dimensiuni 
trebuie privite deci ca expresii con
centrice, neapărat interferențe și 
complementare, ale unei opere de 
mare rotunjime. Cel mai interesant 
ca viziune ni se pare capitolul Com
mos, in care sugestii critice mai 
vechi, privind „valențele comice și 
humorul lui Sadoveanu", sint reluate 
intr-o demonstrație superioară, cu 
concluzia fericită că scriitorul „ră- 
mine. în literatura română, unul din 
cei mai profunzi poeți ai detașării 
stoice, ai humorului Împăcării înțe
lepte cu destinul, cu armonia cos
mică...".

Cum cele peste douăzeci de mii 
de pagini ale operei sadove
niene implică din partea exege- 

ților eforturi perseverente, lucrările 
Ia care ne-am referit ilustrează un 
moment Sadoveanu din cele mai vii. 
Sîntem, credem, martorii receptării 
maxime a unui scriitor in care ne re
cunoaștem. Așa cum ne recunoaștem 
in Eminescu...
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU
- ■ ' ; 'll * • 1-11     •-    - - — ■  , -

Delegația Partidului Republican al Poporului 
din Turcia

Vizita delegației de activiști 
ai P. C. Chinez

(Urmare din pag. I)

In timpul discuției, o atenție deo
sebită a fost acordată dezvoltării re
lațiilor și contactelor bilaterale și 
multilaterale dintre țările balcanice, 
promovării unor raporturi de bună 
vecinătate, de înțelegere și stimă re
ciprocă între acestea, transformării 
Balcanilor într-o zonă a păcii și co
laborării.

Schimbul de vederi a relevat, de 
asemenea, faptul că lumea contem
porană este confruntată cu nume
roase probleme care trebuie soluțio

Ambasadorul Malayeziei,
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

(Urmare din pag. I)

Inmînînd scrisorile de acreditare, 
ambasadorul malayezian a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. gu
vernului și poporului român 1 cele 
mai bune urări si salutări din par
tea* regelui Malayeziei. a guvernului 
și poporului acestei țări.

Timpul probabil pentru zilele de 10,
11 și 12 aprilie. In țară : Vremea va fi 
în general instabilă, cu cerul temporar 
noros. Vor cădea ploi ce vor avea șl 
caracter de aversă, care pe alocuri vor 
depăși 15 litri pe metru pătrat în 24 
de ore. Vint moderat, cu .intensificări 
locale, Îndeosebi in sudul șl estul țării. 
Temperatura in creștere ușoară. Mini
mele vor £1 cuprinse între minus 3 și 
plus 7 grade, iar maximele între 7 și 
17 grade, local mai ridicate. In Bucu
rești : Vremea va fi în general instabilă, 
cu cerul temporar noros. Vor cădea 
ploi ce vor avea și caracter de aversă. 
Vint moderat cu intensificări de scurtă 
durată, la începutul intervalului. Tem
peratura In creștere ușoară.

în cuvintarea prezentată cu acest 
prilej de ambasador sînt subliniate 
bunele relații de prietenie existente 
între ’România si Malayezia. evolu
ția pozitivă a cooperării si schimbu
rilor economice dintre Cele dbuă țări. 
..Este potrivit să. remarc — se arată 
în ■ cuvînțare — că Malayezia. ca si 
Republica Socialistă România, sub
scrie la stabilirea de relații priete
nești si reciproc avantajoase cu toa
te țările, indiferent de deosebirile 
de ideologie sau de sistem politic si 
social, pe baza respectării suverani
tății. integrității teritoriale si ne
amestecului in treburile interne ale 
altor state".

în continuare. în cuvintare se fac 
referiri la politica Malayeziei in 
Asia de sud-est. menttonîndu-șe pro
punerile acestei țări de creare a 
unei zone a Păcii, libertății si neu
tralității în această regiune, partici
parea la Asociația Națiunilor din 
Asia, de sud-est. subliniindu-se că 
„progresul economic si social realizat 
prin propriile eforturi de dezvoltare 
internă poate fi îmbogățit si lărgit 
intr-un cadru de cooperare, pace si 
stabilitate in regiune". „Cum sîntem 
situați Ia o răscruce de mari dru
muri comerciale si fiind o națiune a 
cărei bunăstare. economică si mate
rială depinde mult de comerț si de 
contactul cu lumea întreagă — se 
subliniază în cuvintare — avem, tot
odată. conștiința necesității menține
rii păcii și progresului in alte părți 
ale globului, dincolo de imediata 
noastră- vecinătate".

Subliniind că Malayezia se dedică, 
la fel ca si România, restructurării

Județul Mureș

S-a încheiat insămințarea sfeclei de zahăr
Oamenii muncii din agricultura ju

dețului Mureș au încheiat însămin- 
țarea sfeclei de zahăr pe toate cele 
lo 000 hectare planificate. Se apre
ciază că în două, trei zile vor fi în- 
sărnîntate și celelalte culturi din pri
ma epocă — inul și cartoful. Acum, 
mecanizatorii lucrează intens, în

Pentru grăbirea
(Urmare din pag. I)

mașina nu este dusă în Cimp, unde 
în mai puțin de 20 de minute i se 
face și proba.

La Arpaș, la capătul unei sole, 
așteptăm grupul de tractoare care 
pregătea terenul pentru plantarea 
cartofilor. Primul care sosește este 
Victor Dobrilă, apoi Viorel Pădu- 
râah, Florea Ionică, Zingăr Giintet 
și Viorel Moisil. „Am arat și astă- 
noapte — ne spune unul dintre ei. 
Dacă de la ora 12 ne vine in ajutor 

v«i echipa lui Bizău, nu ieșim de aici 
pină nu terminăm". Continuăm dru
mul pestă cimp, la mașinile de plan
tat pe care directorul le oprește pen
tru a verifica dacă au fost cură
țate la capătul tarlalei, așa cum s-a 
cerut la ultima verificare. Se con- 

. stată că totul e în regulă. De la pri
marul comunei, Nicolae Bunea, mai 
aflăm că la celelalte puncte de lu
cru semănatul s-ar putea încheia 
chiar în seara respectivă sau cel 
tirziu a doua zi pină la amiază. La 
Arpașul de Sus, de altfel, o bună 
parte a tractoarelor lucrează acum 
la pregătirea terenului pentru po-

tv
DUMINICA 9 APRILIE
PROGRAMUL 1

8,00 sportul pentru toți. Gimnastica la 
domiciliu

8.15 TOt înainte !
9,05 Șoimii patriei
9.15 Film serial pentru copii : Comoara 

din insulă — episodul 7
9,45 Pentru căminul dumneavoastră 

10,00 Viața satului
11.45 Rugbi : România — Cehoslovacia 

in Campionatul european (repriza 
a Ii-a). Transmisiune directă de 
la stadionul Glulești

17,30 De strajă patriei. Documentele 
partidului, programul nostru de 
muncă și viață

13,00 Telex
13,05 Album duminical : Ora veselă eu 

miniaturi satirice, desene animate, 
muzică ușoară, pagini de umor, 
vedete ale cintecului, balet, muzică 
folk ; Woody — ciocănitoârea bu
clucașă (desene animate) : Reîntil- 
nlre cu Duke Ellington ; Arabescuri 
pe gheață (spectacol demonstrativ 
cu participarea campionilor mon
diali de patinaj artistic) ; Șah mat 
In... 15 minute

18.15 Instantanee...
16.40 Film serial : Linia maritimă One- 

dln. (Episodul 33)
17,30 Finala „Cupei României" Ia hand

bal masculin : Steaua — H.C. 
Mlnaur. (Transmisiune directă de 
la Palatul sporturilor șl culturi!)

13.40 Copiii din 1978
19.00 Telejurnal
19,20 Reportaj TV : Vocația datoriei
19.45 Antena vă aparține. Spectacol pre

zentat de județul Vîlcea
20,55 Film artistic : „Dama cu camelii". 

Premieră pe țară. Producție a Te
leviziunii engleze. Cea mai nouă 

nate în interesul popoarelor, ceea ce 
impune ca statele mici și mijlocii, 
țările în curs de dezvoltare să-și 
unească și mai mult eforturile pen
tru a asigura un curs pozitiv în viața 
internațională. In acest context, am
bele părți s-au pronunțat pentru eli
minarea surselor de încordare și con
flict, pentru reglementarea pe cale 
politică a problemelor litigioase din
tre. state. A fost evidențiată, în a- 
ceastă ordine de idei, necesitatea 
unei soluționări pașnice a situației 
din Cipru, care să asigure integrita
tea, suveranitatea și independența

ordinii economice internaționale, cu
vintarea arată : „Malayezia salută 
interesul României si începutul par
ticipării la mișcarea de nealiniere, la 
cea de-a V-a Conferință la nivel 
înalt din Sri Lanka. în 1976. Este 
convingerea noastră că participarea 
activă a României ar întări această 
mișcare. Vorbind tot ca tară în curs 
de dezvoltare. Malayezia are plăce
rea să observe numeroase realizări 
interne si internaționale obținute de 
Republica Socialistă România în ul
timii ani. sub conducerea înțeleaptă 
si competentă a președintelui Nicolae 
Ceaușescu".

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
a mulțumit pentru mesajul transmis 
si a adresat, la rîndul său. regelui 
Malayeziei un salut cordial, cele mai 
bune urări de progres si prosperitate 
poporului malayezian prieten.

în cuvintarea de răspuns a șefului 
statului român este exprimată satis
facția pentru relațiile dintre Româ
nia si Malayezia. care au la bază 
principiile deplinei egalități în drep
turi. respectării suveranității Si inde
pendentei naționale, neamestecului 
în treburile interne si avantajului 
reciproc. Evidențiind posibilitățile 
dezvoltării raporturilor bilaterale, ca 
Si a conlucrării dintre cele două țări 
pe planul vieții internaționale, in 
cuvintare se arată că aceasta con
tribuie la progresul economic si so-/ 
cial al fiecăreia dintre ele. înscri- 
indu-se totodată în preocupările 
generale pentru făurirea unei lumi 
mai bune și mai drepte, pentru o 
nouă ordine economică și politică in
ternațională. „Pe această bază — se 
arată în cuvintare —. între România 
și Malayezia s-au statornicit relații de 
prietenie si colaborare, relații reflec
tate de buna conlucrare dintre dele
gațiile celor două țări îa O.N.U.. in 
cadrul grupului „celor 77". al țărilor 

două schimburi și schimburi prelun
gite, la pregătirea patului germina
tiv pentru porumb. Tovarășul loan 
Oltean, director adjunct al direcți
ei agricole, aprecia că în 10—12 zile 
porumbul va fi însămînțat pe toate 
cele 48 000 hectare planificate. (Gh. 
Giurgiu).

insămînțărilor
rumb. înseamnă că perioada optimă 
pentru semănatul culturilor din pri
ma epocă stabilită de comandamen
tul județean va fi respectată.

Am vizitat și citeva unități agri
cole unde, ca și la Miercurea Si
biului,. despre epoca intii ni s-a 
vorbit la... timpul trecut. Problema 
arzătoare este acum pregătirea insă- 
mînțării porumbului. In condițiile ju
dețului Sibiu, pentru a asigura un pat 
germinativ corespunzător, discurile 
vor trebui să mărunțească de citeva 
ori pămintul clisos. Pe terenurile 
colinare ale cooperativelor agricole 
de pe raza consiliului intercoopera- 
tist Roșia aceste pregătiri se află 
acum în a doua fază. Pe una din 
tarlalele cooperativei agricole din 
Vurpăr am întîlnit cinci mecanizatori 
care pregăteau terenul pentru po
rumb. Nu este un teren prea fertil, 
dar mecanizatorii — care vor executa 
integral toate lucrările — s-au an
gajat să obțină o producție medie 
de 3 500—4 000 kg la hectar. Aseme
nea angajamente și-au luat toți me
canizatorii din județul Sibiu.

Iosif POP 
Nicolae BRUJAN

ecranizare a cunoscutului roman al 
scriitorului Alexandre Dumas-flul

22.40 Telejurnal
PROGRAMUL 2

10,00 Concert educativ
11.40 Teleșcoală. Consultații pentru ele

vii cursurilor serale
LUNI IO APRILIE

PROGRAMUL 1
15,55 Telex
16,00 Emisiune In limba maghiară
19,00 Festivalul național „Cîntarea Româ

niei". (Etapa a Il-a)
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 Panoramic — Documentele Plena

rei C.C. al P.C.R., program al 
Înnoirilor calitative ale economiei 
românești

20,25 Roman-folleton : Familia Pâlllser. 
(Episodul 8)

21.15 Mai aveți o Întrebare 1
21,45 Melodii in premieră Cu Corina 

Chirlăc și Dan Spătaru
22,00 Cadran mondial
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL 2
16.30 cenacluri ale tineretului — Emi

siune realizată la Liceul de ma- 
tematică-tizlcă nr. 1 din București 
(partea a Il-a)

17.00 Pentru căminul dv. (reluare)
17.15 Intilnlre cu satira și umorul
17.50 Muzică ușoară cu Vlorela Fllip sl 

Teodor Munteanu
18,05 Drumuri europene. O Idee călă

toare — Nicolae Tltuiescu
18.30 In alb șl negru
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 Film serial pentru copii : Cuore
20.20 Seară de operă : „Cosi fan tutte" 

de Mozart (actul I). Interpretează 
ansamblul Operei de Stat din Ber
lin. Regla ; Erich Alexander Winds

21.35 Telex
21.40 Incursiune In cotidian 

țării, ceea ce presupune înțelegerea 
și conviețuirea pașnică între cele 
două comunități ale insulei.

A fost reliefată, totodată, necesi
tatea soluționării problemelor legate 
de subdezvoltare, de decalajele eco
nomice existente între state, subli- 
niindu-se în acest cadru importanța 
instaurării unei noi ordini economice 
internaționale care să asigure tuturor 
popoarelor dezvoltarea neîngrădită, 
accesul la cele mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii mondiale.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială, prietenească.

nealiniate. în alte organizații si or- 
ganisme internaționale".

în continuare. în cuvintare se spu
ne : „Participind. în calitate de invi
tat. la activitatea țărilor nealiniate. 
România și-a exprimat solidaritatea 
cu aceste state care pot juca un rol 
de seamă în solutionarea probleme
lor complexe, cum sînt noua ordine 
economică, dezarmarea, instaurarea 
unor relații democratice pe olan in
ternational. România militează activ 
pentru dezvoltarea încrederii si co
operării între state, pentru concentra
rea eforturilor tuturor națiunilor în 
direcția dezvoltării economico-so- 
ciale. a consolidării independentei si 
suveranității lor. Considerăm — se 
arată în continuare în cuvintare — 
că la solutionarea marilor probleme 
ale vieții internaționale contempora
ne trebuie să participe. în condiții de 
deplină egalitate, toate statele, fără 
deosebire de mărime sau potential e 
conomic și militar. îmi exprim con
vingerea că în solutionarea acestor 
probleme. România șl Malayezia vor 
conlucra cît mai fructuos, popoare
le țărilor noastre fiind nemijlocit in
teresate în promovarea unei largi 
colaborări între națiuni. în. edifica
rea unui climat de pace. înțelegere 
și colaborare internațională".

In încheiere, șeful statului român 
a urat 'ambasadorului malayezian 
succes în îndeplinirea misiunii în-- 
credintate și l-a asigurat de întregul 
sprijin al Consiliului de Stat, al gu
vernului român și al său personal.

După solemnitatea înmînării scri
sorilor de acreditare. ‘ președin
tele Republicii Socialiste România. 
Nicolae Ceaușescu. a avut o convor
bire cordială cu ambasadorul Mala
yeziei. Khor Eng Hee.

La solemnitate și la convorbire au 
participat Ștefan Andifei. ministrul 
afacerilor externe, si Silviu Curticea- 
nu. secretar prezidențial si al Consi
liului de Stat.

Buletin rutier
INFORMAȚII DE LA 

INSPECTORATUL GENERAL 
AL MILIȚIEI — DIRECȚIA 

CIRCULAȚIE
ATENȚIE, COPII!

In ultimul .timp, mai multi copii 
intre 3 și 6 ani au . fost victime , ale 
accidentelor de circulație. Cauzele 
principale : lipsa de supraveghere 
din partea părinților, jocul copiilor 
în apropierea drumurilor sau chiar pe 
șosele, lipsa de atenție și prudență 
a celor de la volan. în fiecare zi se 
înregistrează 4—5 accidente în rîndul 
copiilor.

Pe strada Ștefan cel Mare din Si- 
biu, Adrian G., un copil de 4 ani. â 
trecut în fugă prin fața unui auto
turism. Cu toate încercările șoferului 
de a evita accidentul, copilul a fost 
lovit și rănit grav. De ce l-or fi lăsat 
părinții pe micuțul Adrian singur pe 
stradă la vreme de seară 1 Tot din 
cauza traversării străzii în fugă, prin
tre autovehicule, a fost rănit Io- 
nuț N., în virstă de 3 ani, și internat 
la spitalul „Dr. Gh. Marinescu" din 
Capitală.

Cum poate circula pe stradă un 
copil de 2 ani și 6 luni nesuprave
gheat ? Răspunsul la întrebare ar fi 
trebuit să-1 dea la timp părinții lui 
Ion R., din comuna Ortozișoara, ju
dețul Timiș, care a fost grav acci
dentat. Poate și Gheorghe Martin, 
conducătorul autoturismului nr. 
2—AR—1254 ar fi evitat accidentul, 
dacă se gindea să conducă mai atent, 
știind că în unele sate mai sînt copii 
nesupravegheati.

Numai intr-o singură zi, de la în
ceputul âcestei luni, buletinele mili
ției au înregistrat un record nedorit : 
accidentarea gravă sau mortală a nu 
mai puțin de 9 copii, între 4 și 11 ani.

Acum, în plină vacanță de primă
vară. școlarii au mai mult timp la 
dispoziție pentru joacă. Datoria pă
rinților e de a-i supraveghea îndea
proape, de a nu-i lăsa să se expună 
pericolelor pe arterele de circulație 
sau în imediata apropiere a acestora. 
De asemenea, în aceste zile, zeci de 
mii de copii se află in tabere sau 
drumețesc pe diferite itinerare, ceea 
ce impune din partea educatorilor, a 
celor care-i însoțesc o grijă neslăbită 
pentru deplasarea lor in deplină si
guranță pe drumurile publice.

în același timp, conducătorii auto 
profesioniști si amatori sint obligati 
să dea dovadă de o atenție sporită 
ori de cîte ori întîlnesc grupuri de 
copii sau trec prin dreptul acestora și 
al celor care se joacă. De aici, nece
sitatea ca șoferii să respecte cu stric
tețe toate regulile de circulație și. în 
mod deosebit, regimul de viteză, acor
darea priorității, evitarea depășirilor 
riscante, excluderea cu desăvirșire a 
alcoolului, aplicarea normelor con
ducerii preventive.

vremea

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc Excelentei Voastre pentru cordialul mesaj de felicitări trans
mis cu ocazia Zilei naționale a Pakistanului. Adresez, la rîndul meu. aceleași 
amabile sentimente Excelentei Voastre.

Folosesc această ocazie pentru a transmite Excelenței Voastre cele mai 
bune urări de viată lungă, sănătate si fericire, succes continuu pentru po
porul Republicii Socialiste România, in eforturile sale pentru progres și 
prosperitate.

Primiți, vă rog. Excelentă, asigurarea înaltei mele conslderatiuni.

FAZAL ELAHI CHAUDHRY
Președintele Republicii Islamice Pakistan

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Sint profund mișcat de primirea amabilului mesaj de felicitare transmis 
de Excelenta Voastră cu ocazia Zilei naționale a Pakistanului. ».

Adresez, la rîndul meu. Excelentei Voastre aceleași amabile sentimente si 
vă doresc viață lungă, sănătate și fericire pentru un viitor și o pace continuă, 
progres și prosperitate poporului prieten al Republicii Socialiste România., 

Primiți, vă rog, Excelență, reînnoirea asigurărilor mele de înaltă con
siderație si stimă.

General MOHAMMAD ZIA-UL HAQ
Șeful Guvernului Republicii Islamice Pakistan 

și administrator-șef al legii marțiale

Excelenței Sale Domnului RAYMOND BARRE
Prim-ministru al Guvernului Republicii Franceze

PARIS
Cu ocazia reinvestirii dumneavoastră in funcția de prim-ministru al Gu

vernului Republicii Franceze, vă adresez călduroase felicitări și sincere urări.
îmi exprim convingerea, că relațiile de tradițională prietenie și cooperare 

dintre România și Franța vor cunoaște o continuă dezvoltare, în interesul 
popoarelor noastre, al păcii și colaborării in Europa și in întreaga lume.

. ■ MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii .Socialiste România

Cronica
Delegația guvernamentală din Re

publica Guineea Ecuatorială, condu
să de Nguema Esono Nch.ama, vice
președinte al republicii, ministru ai 
relațiilor externe și de prietenie cu 
alte popoare, a vizitat în cursul zilei 
de simbătă Muzeul de istorie al Re
publicii Socialiste România.

★
Simbătă. noii ambasadori la Bucu

rești ai Japoniei, Junji Yamada. Bel
giei. Jean Bouha. Regatului Maroc, 
Boubker Boumahdi. Iranului. Mo
hammad Aii Moshiri, și Elveției, 
Pierre Henri Thevenaz. au depus 
coroane de flori la Monumentul eroi
lor luptei pentru libertatea poporu
lui si a patriei, pentru socialism.

★
Sub auspiciile Consiliului Culturii 

și Educației Socialiste, simbătă s-a 
deschis la Casa de cultură din mu-

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

natație: Carmen Bunaciu a stabilit cea mai bună 
performanță mondială a sezonului

în bazinul din Hunedoara a în
ceput simbătă dtipă-amiază intîtni- 
rea internațională amicală de nata
ție dintre selecționatele feminine și 
masculine ale României și Poloniei.

In prima zi de concurs, cunoscuta 
noastră campioană Carmen Bunaciu 
â.stabilit cea mai bună performanță 
mondială a sezonului în proba fe
minină de 100 m spate cu timpul 
de l’03”19/100. Vechiul record îi a- 
parținea cu l’03”45/100 și fusese 
realizat cu o săptămînă în urmă ’ in 
aceeași piscină. Un nou, și valoros 
record național a fost îhregistrat în 
proba feminină de 100 m liber, cîști- 
gată de sportiva româncă Irinel Pă- 
nuleseu in 58”70/100. Alte două re
corduri âfe României au fost reali
zate in probele de 100 m feminin 
bras : Camelia Hoțeseu — 1T4’’49/1OO

Azi, atractive întreceri în Capitala
• România — Cehoslovacia, la rugbi • Steaua — 
H. C. Minaur, în finala masculină a „Cupei României” 
la handbal • Concurs internațional de dirt-track
• România — R. D. Germană, ia fotbal — juniori

Capitala găzduiește astăzi citeva 
atractive întreceri sportive. Este vor
ba, în primul rînd, de meciul inter
național de rugbi România — Ceho
slovacia, cel de-al XV-lea dintre cele 
două reprezentative, contind pentru 
campionatul european F.I.R.A. Rug- 
biștii români privesc cu seriozitate 
maximă acest joc, deși — absolut 
normal — au prima șansă la victo
rie. Echipa noastră va juca într-o 
formulă nouă, datorată, pe de o par
te, indisponibilității cîtorva titulari, 
iar, pe de altă parte, necesității de 
a roda noi elemente tinere, de ta
lent. Meciul România — Cehoslova
cia, ce va fi arbitrat de italianul 
Bruno Tavelli, se dispută pe stadio
nul Giulești, cu începere de la ora 11.

Finala masculină a celei dinții edi
ții a „Cupei României" la handbal 
va avea loc, de la 17,30, la Palatul 
sporturilor și culturii. Protagoniste 
sint Steaua București, multiplă cam
pioană, și H. C. Minaur Baia Marc, 
reprezentantă a unuia dintre cele 
mai puternice centre handbalistice

întrecerile „Daciadei11 in orașele și satele băcăuane
.Pregătită cu mai multă răspundere 

de către organele și organizațiile 
sportive locale, ediția de vară a „Da
ciadei" antrenează in aceste zile mii 
de tineri și vîrstnici din orașele și sa
tele băcăuane. Notăm faptul că nu
mai la concursurile din prima etapă 
desfășurate pină acum in orașele Ba
cău, Gheorghe Gheorghiu-Dej, Moi- 
nești, Comănești, Buhuși, ca și în co
munele Răcăciuni, Sascut, Podu Tur
cului, OituZ, Casin la disciplinele 
gimnastică, cros, tetratlon și penta
tlon atletic au luat parte peste 50 000 
de tineri muncitori și țărani coope
ratori, elevi și studenți.

Avînd experiența ediției de iarnă a 
„Daciadei", asociațiile sportive se do
vedesc mai întreprinzătoare. Asocia
ția sportivă de la întreprinderea de 
mașini-unelte din Bacău, bunăoară, 
ajutată de consiliul oamenilor mun
cii, a constituit 20 de echipe de volei, 
handbal, fotbal, popice. Cuorinzind 
un mare număr de tineri și virstnici. 
aceste echipe participă curent la cam
pionatele întreprinderii. La Crosurile, 
drumețiile și celelalte întreceri spor
tive inițiate în ultima lună de aceas
tă asociație au luat parte numeroși 
muncitori. La fel de active s-au do
vedit și asociațiile sportive de Ia în
treprinderea de postav Buhuși, C.P.L. 
Comănești, Trustul petrolului Moi- 
nești, întreprinderea minieră Tirgu 
Ocna.

Și la sate întrecerile au devenit 
mai cuprinzătoare. La Racova, Căiuti,

• | •zilei
nieipiul Deva expoziția de reprodu
ceri fotografice după lucrări ale unor 
artiști- plastici egipteni, care a fost 
organizată și la București. Cele pes
te 80 de exponate înfățișează vizita
torilor imagini după creațiile a patru 
sculptori din Egipt, continuatori al 
unei mari tradiții în acest domeniu.

La vernisaj au luat parte repre
zentanți ai biroului Comitetului mu
nicipal Hunedoara al P.C.R. și ai 
Comitetului județean de cultură și 
educație socialistă, conducători ai 
unor’ întreprinderi si instituții, alti 
oameni ai muncii. Au fost prezent! 
membri ai Ambasadei R.A. Egipt la 
București.

★
„Elegie" este titlul piesei drama

turgului sovietic Pavel Pavlovski, a 
cărei premieră a avut loc simbătă in 
sală Atelier, a Teatrului National 
„I. L. Caragiale". (Agerpres)

și 100 m spate masculin : Adrian Hor
vath — 59”47/100, probe in care 
sportivii români s-au clasat pe locul 
doi.

Iată ceilalți cîștigători : feminin : 
800 m liber : Irinel Pănulescu — 
9’07”45/100 ; 100 m bras : Ana Sko- 
larczyk (Polonia) — l’49”20Z100 ; șta
fetă 4x100 m liber : România — 
3'58”35/100 (nou record national) ; 
masculin : 100 m spate : Zugaj (Po
lonia) — 59”ll/100 ; 100 m ’ bras :
Alex. Szabo — l’07”29/100 ; 100 m li
ber : Zeno Oprițescu — 53”24/100 ; 
ștafeta 4 x 100 m mixt: România — 
3’36”91/100 (nou record național).

După prima zi de întreceri scorul 
este favorabil cu 69—51 puncte spor
tivilor români.

Concursul continuă astăzi la orele 
10 și 17,30.

din țară. In deschidere, de la ora 16, 
se întîlnesc Dinamo București și 
Universitatea Cluj-Napoca. (pentru 
locurile 3—4).

Pe stadionul „Progresul", meci 
amical de fotbal între echipele re
prezentative de juniori ale României 
și R. D. Germane. Ora de începere i 
12,15. în deschidere, meci din cam
pionatul diviziei B : Progresul Vul
can — Carpati Sinaia.

Pe stadionul „Metalul" (șoseaua 
Pantelimon), unii dintre cei mai cu- 
noscuți motocicliști din R. D. Ger
mană șl România se vor întrece in 
cadrul unui concurs internațional de 
dirt-track. Primul start la ora 9. Pro
gramul polisportiv de pe acest sta
dion va fi completat cu partida de 
fotbal dintre divizionarele B Metalul 
și Chimia Rîmnicu Vîlcea (ora 11) și, 
in continuare, cu meciurile Metalul — 
Școala sportivă Alexandria (în cam
pionatul republican de fotbal juniori) 
și Gloria București — Dunărea Giur
giu (din divizia B a campionatului 
de rugbi).

Agăș și în multe alte comune au 
fost reluate jocurile de oină si trîntă 
— discipline care cu ani în urmă 
se înscriau în tradiția acestor locuri. 
Tovarășul prof. Mihai Grigoras, prim- 
vicepreședinte al consiliului județean 
de educație fizică și sport, ne infor
ma că pentru buna desfășurare a tu
turor întrecerilor din cadrul ..Dacia
dei" au fost stabilite cu conducerile 
unităților economice. în funcție de 
baza materială existentă în fiecare 
întreprindere, disciplinele sportive ce 
urmează a cuprinde un număr tot 
mai mare de oameni ai muncii. în 
același timp în colaborare cu Inspec
toratul școiar s-ău întocmit grafice 
pentru folosirea deplină si judicioasă 
â bazelor sportive existente.

în prezent, la dispoziția activității 
sportive de masă și de performantă 
din județul Bacău se află 386 de baze 
sportive simple și complexe. Numai 
in ultimul an. în orașele și comunele 
județului au fost amenajate și date 
in folosință aproape 50 de baze spor
tive. printre care trei săli de gim
nastică petitru tinerii din Comănești 
și municipiul Gh. Gheorghiu-Dej. un 
complex sportiv în centrul munici
piului Bacău, un teren de fotbal pen
tru constructorii din Cadrul grupului 
de șantiere hidrotehnice „Moldova", 
terenuri de volei și handbal la Moi- 
nești și Tg. Ocna, baze complexe la 
Răcăciuni, Sascut și Podu Turcului.

Gheorghe BALTĂ
corespondentul „Scînteii"

La invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, o dele
gație de activiști ai Partidului Co
munist Chinez, condusă de tovarășul 
Li Yi-mang, adjunct al șefului Sec
ției relații externe a C.C. al P.C. 
Chinez, a făcut o vizită de prietenie 
și documentare în țara noastră, in 
perioada 31 martie — 9 aprilie.

Delegația a fost alcătuită din tova
rășii Iu Kuang-iuan, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat pentru Știin
ță și Tehnologie, . vicepreședinte al 
Academiei de Științe Sociale a 
R. P. Chineze, Ciao Și, adjunct al șe
fului Secției relații externe, alți acti
viști de partid și de stat.

Delegația a avut întilniri și convor
biri la Academia „Ștefan Gheorghiu", 
Academia de Științe Sociale și Poli
tice, Institutul de studii istorice și 
social-politice de pe lingă C.C. al 
P.C.R., Ministerul Muncii, Consiliul 
Național pentru Știință și Tehnologie.

Oaspeții chinezi, care pretutindeni

Vizita delegației Partidului Progresului 
si Socialismului din Maroc

O delegație a Partidului Progresu
lui și Socialismului din Maroc, con
dusă de tovarășul Aziz Belal, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.P.S., a efectuat o vizită de prietenie 
în țara noastră in perioada 4—9 apri
lie, la invitația C.C. al P.C.R. Cu 
acest prilej, delegația a avut întilniri 
de lucru la Consiliul Central al 
U.G.S.R., la Consiliul Național al 
Apelor și la Comitetul pentru Pro
blemele Consiliilor Populare. Oaspeții 
au vizitat, de asemenea, obiective de 
interes economic, social-cultural și 
turistic din municipiul București, din 
județele Prahova și Brașov.

TELEGRAME EXTERNE
încheierea reuniunii la nivel înalt 

a C. E. E.
In centrul dezbaterilor — problemele economice majore cu care 

sint confruntate țările membre
COPENHAGA 8 (Agerpres). — La

Copenhaga s-au încheiat simbătă lu
crările reuniunii la nivel inalt a 
C.E.E.. la care au luat parte, șefi de 
stat sau guvern din cele nouă țări 
mernbre ale Pieței comune. Partici- 
pantii au abordat cu prioritate pro
blemele economice majore cu care 
sint confruntate respectivele tari, de- 
punind eforturi pentru elaborarea 
„unei strategii comune" menite „să 
modifice actuala tendință nesatisfăcă
toare in situația economică si socială 
a comunității".

O preocupare majoră a participan- 
tilor, a constttuit-o insuficienta ratei 
creșterii economice în țările C.E.E. 
— in prezent mai mică de trei la 
sută, iar anul trecut de nici doi la 
sută — coiisiderindu-se că este ne
cesar ca pină in 1979 să fie atinsă o

Rezultatele alegerilor legislative din Filipine
MANILA 8 (Agerpres). — Primele 

rezultate ale alegerilor care au avut 
loc. vineri. în Filiplne pentru Adu
narea Națională interimară indică 
victoria candidatilor formațiunilor 
politice care sprijină guvernul, reu
nite în coaliția „Mișcarea pentru 
noua societate" — transmite agenția 
Reuter. Candidați! opoziției par a fi 
obținut circa 40 la sută din voturi în 
capitala țării, dar nu au întrunit ma- 
ioritatea care să le asigure vreunul 
din cele 21 de mandate disputate aici 
— adaugă agenția.

Deși rezultatele definitive nu au fost 
făcute cunoscute încă, președintele

PORTUGALIA

Criza din cadrul Partidului social-democrat
LISABONA 8 (Agerpres). — Comi

sia politică a Partidului social-de
mocrat din Portugalia (P.S.D.) a de
misionat, se anunță intr-un comuni
cat oficial dat publicității simbătă la 
Lisabona.

Demisia a intervenit în urma de
clarațiilor provocatoare împotriva 
șefului statului, făcute de fostul pre
ședinte al partidului, Francisco Sa 
Carneiro. și sprijinite de cercurile 
cele mai conservatoare ale P.S.D. 

O tautologie
Federală Germania există o închisoare pentru un 
Spandau. Arestatului solitar îi revin, neîndoielnic.

...în Republica 
singur deținut. La 
cel mai mare număr de gardieni și cea mai mare suprafață de spațiu 
penitenciar pe cap de deținut din lume.

...în Italia continuă cu asiduitate cercetările pentru descoperirea 
fostului premier Aldo Moro. Se exprimă o condamnare unanimă — 
a actului criminal, ca și a șantaiului politic practicat de răpitori. Se 
manifestă o voință unitară — a determina eșecul planurilor de sub
minare a instituțiilor și dezvoltărilor democratice.

Bineînțeles, ura împotriva democrației nu a început cu „Brigă
zile roșii". Sub cupola Reichstagului, printre ghirlandele de fascii și 
flamurile cu zvastici, peste valurile spumegînde ale cămășilor brune, 
cel mai mare asasin din istoria omenirii își zvîrlea demențial răcne
tele împotriva democrației. A instituțiilor democratice, a statelor de
mocratice, a forțelor politice democratice.

îl aclamau, frenetic, cohortele brune, îl aplaudau, zelos, locote- 
nenții săi. Care au pierit odată cu el — unii spînzurați, alții otrăviți, 
ca guzganii.

în viață mai este unul singur. Care se plimbă, ca un lup sin
guratic, în curtea închisorii, unde îl revine cea mai mare suprafață 
de spațiu penitenciar...

...în freamătul, tensiunea și emoțiile legate de răpirea cunoscu
tului om politic din Italia, o știre a trecut, oarecum, neobservată : 
formațiunile antiteroriste ale poliției din R.F.G. au dejucat zilele tre
cute o încercare de răpire. Teroriștii plănuiseră să-l răpească pe 
Rudolf Hess din închisoarea de la Spandau.

Așa cum, mai demult, aceleași cercuri neonaziste îl răpiseră din 
Italia, pentru a-i reda libertatea, pe unul din micii mari călăi hitle- 
riști — colonelul SS care, in anii războiului, a umplut cu cadavrele 
ostatecilor grotele Ardeatine din Roma.

Cine sint unii, cine sint ceilalți: teroriști de dreapta, teroriști „de 
stingă" ? Răpiri de dreapta, răpiri de „stingă" ?

Nu: ’ . ........... 7 ” . ____
lupul își schimbă părul, dar nu și năravul. Cetele brune naziste sau 
legiunile negre mussoliniene și-au vopsit, poate, cămașa — respecti
vele „brigăzi" dispun de colorantul necesar: au făcut să curgă 
destul sînge.

Dar nu și-au schimbat ura împotriva instituțiilor și dezvoltărilor 
democratice.

Terorism de dreapta, terorism de „stînga" ?
Nu : extremitățile se ating și se întretaie, iar fascismul, sau 

neofascismul, nu au determinări spațiale.
Tautologic vorbind, fascismul este fascism.

la scopuri identice — mijloace identice. Expresia spune că

N. CORBU

s-au bucurat de o primire caldă, 
prietenească, au făcut un rodnic 
schimb de experiență la comitetele 
județene de partid, la unitățile de 
producție industrială și agricolă, la 
instituțiile vizitate din București și 
din județele Mehedinți, Dolj, Argeș 
și Brașov.

La încheierea vizitei, delegația 
Partidului Comunist Chinez a fost 
primită la Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român de tova
rășii Virgil Cazacu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., și Vasile Mușat, 
secretar al C.C. al P.C.R.

La întrevedere, desfășurată într-o 
atmosferă tovărășească, de caldă 
prietenie, au participat Florea Dumi
trescu, membru al C.C. al P.C.R., și 
Dumitru Turcuș, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

A fost de față Li Tin-ciuan, amba
sadorul R. P. Chineze la București. 

(Agerpres)

In cadrul vizitei, delegația Partidu
lui Progresului și Socialismului a 
avut convorbiri la C.C. al P.C.R. cu 
tovarășii Virgil Cazacu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., în cursul că
rora s-a procedat la un schimb de 
informații și de păreri privind dez
voltarea relațiilor de prietenie și co
laborare dintre cele două partide, 
țări și popoare.

La întrevederi a participat Con
stantin Vasiliu, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

rată de ansamblu de 4.5 la sută, fără 
de care nu ar fi de conceput regle
mentarea extrem de gravei nrobleme 
a șomajului, care afectează peste 
sase milioane de oameni în țările 
C.E.E. Câ direcție principală de ac
țiune a fost preconizată, de aseme
nea, coordonarea In domeniul mone
tar. privită ca o soluție in contextul 
instabilității monetare generale din 
Occident.

< Alte probleme abordate la reuniu
nea de la Copenhaga au fost cele 
privind Orientul Miilbciu. inclusiv 
situația din sudul Libanului, situația 
din zonele de tensiune din Africa, 
primejdia creată de activitățile te
roriste în unele țări vest-eurouene si 
necesitatea combaterii lor. eforturile 
de preintimpinare a poluării mari
time.

Ferdinand Marcos a anunțat. în ca
drul unei conferințe de presă tele
vizate. că majoritatea covîrsitoare a 
celor 165 de mandate ale Adunării 
Naționale interimare au revenit can
didatilor „Mișcării pentru noua so
cietate" șl că doar 13 mandate ar 

• putea fi obținute de candidat» opo
ziției. si anume în insulele centrale 
Visayan.

Alegerile pentru Adunarea Națio
nală interimară — primele după in
stituirea. în 1972. a legii marțiale — 
au semnificația unei importante e- 
tape pe calea revenirii la o formă 
parlamentară de guvernare.

Comunicatul dat publicității apreciază 
că linia politică a declarațiilor res
pective contravine orientării definite 
de ultimul congres al partidului.

Pentru depășirea crizei care a cu
prins rindurile P.S.D. se prevede ca, 
la sfirșitul săptăminii viitoare, să se 
întrunească Consiliul Național al 
partidului în vederea convocării de 
urgență a unui congres național al 
acestei formații politice.

***
*
****
*
*
**
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Interviul acordat de președintele In pregătirea sesiunii speciale a Adunării Generale a O.N.U

S.U.A., Jimmy Carter
Agenției române de presă Agerpres

0 opțiune larg împărtășită 
MĂSURI FERME, EFECTIVE

V»

PENTRU ÎNFĂPTUIREA DEZARMĂRII

In spiritul cerințelor instaurării
unei noi ordini economice internaționale

A fost adoptat statutul Consiliului asociațiilor țărilor 
în curs de dezvoltare producătoare-exportatoare de materii prime

ÎNTRE&ARE : Domnule pre
ședinte, sintem in ajunul vizi
tei președintelui României, 
Nicolae Ceaușescu, in Statele 
Unite. Cu ce ginduri și senti
mente așteptați apropiata in- 
tilnire ?

RĂSPUNS : Aștept cu plăcere să 
mă întîlnesc și să discut cu. 
președintele Ceaușescu probleme
le internaționale centrale ale vre
murilor noastre — probleme care 
impun participarea tuturor statelor. 
Vom examina, de asemenea, evolu
ția relațiilor noastre bilaterale. Sper 

. că vizita ne va permite să continuăm 
consultările la nivel înalt între gu
vernele noastre, consultări care s-au 
dezvoltat in ultimii nouă ani.

Statele Unite apreciază contribu
ția pozitivă a României la dezvolta
rea unui sistem internațional mai 
pașnic și pluralist și respectă efortu
rile depuse de România pentru întă
rirea suveranității ,ei. Dăm o înaltă 
.apreciere relațiilor noastre cu 
România.

ÎNTREBARE : Relațiile dintre 
România și S.U.A. au cunoscut 
o evoluție ascendentă, mai ales 
in ultimii ani, ca urmare a vi
zitelor reciproce la nivel inalt. 
Ce perspective intrevedeți, dom- 

pe 
ra-

nule președinte, amplificării 
diverse planuri a acestor 
porturi ?

RĂSPUNS : Este adevărat că 
ultimii ani relațiile 
mâne s-au dezvoltat 
plan internațional,

in 
americano-ro- 
favorabil. Pe 

______ țările noastre 
sînt angajate față de destinderea și 
securitatea europeană, reducerea 
cursei înarmărilor, lichidarea ra
sismului și sărăciei, față de un rol 
activ și pozitiv al Națiunilor Unite 
și fată de rezolvarea pașnică a con
flictelor regionale — în special în 
Orientul Mijlociu și in Africa. Sper 
că cele două țări ale noastre pot con
tinua să coopereze în aceste dome
nii. Pe plan economic, am constatat 
că comerțul reciproc crește rapid. în 
plus, oameni de afaceri americani și 
oficialități române din domeniul e- 
conomic au explorat posibilități de 
producție și investiții comune. Schim
burile de specialiști în domeniile în- 
vățămîntului, culturii și științei ne-au 
ajutat să învățăm unii de la alții și 
șă dezvoltăm o înțelegere rodnică 
între popoarele noastre. Am colabo
rat la rezolvarea unor probleme u- 
manitare, inclusiv reunificarea fa
miliilor și căsătoriile între cetățenii 
celor două națiuni.

în toate aceste domenii se poate 
face mai mult. Putem demonstra in 
continuare că țări cu sisteme poli
tice diferite pot dezvolta relații, po
zitive și dinamice.

ÎNTREBARE : Legăturile eco
nomice româno-americane au 
fost stimulate prin acordarea 
reciprocă a clauzei națiunii ce
lei mal favorizate. Opinia pu
blică din România consideră că 
lărgirea relațiilor economice din
tre cele două state ar fi impul
sionată dacă clauza națiunii ce
lei mai favorizate s-ar acorda 
pe termen îndelungat, și nu pe 
o bază anuală. Care este păre
rea dumneavoastră in această 
problemă ?

RĂSPUNS : Actuala prevedere pri
vind acordarea pe bază anuală a 
clauzei națiunii celei mai favorizate 
României (și altor țări) este hotărîtă 
de Congres, prin legea noastră 
privire la comerț. Am ajuns 
concluzia că nu ar fi înțelept să în
cercăm să obținem acum schimbări 
în legislație. Sper totuși că, în cele 
din urmă, va fi posibil să ajungem 
la o soluție care să ne permită să 
acordăm acest statut tarifar Româ
niei pe o perioadă mai lungă.

ÎNTREBARE : Care apreciați 
că sint, domnule președinte, 
problemele majore cu care se 
confruntă pe plan intern Ad
ministrația dumneavoastră și ce 
rezultate ați obținut ?

Aveți in vedere lansarea de 
programe in direcții noi ?

RĂSPUNS : Am fost confruntați cu 
multe probleme interne importante 
în primul an al acestei Adminis
trații.

Principala noastră prioritate 
de a stimula economia să se 
seze de pe urma efectelor 
recesiuni care a afectat toate țările 
industrializate ale lumii. în momen
tul alegerii mele. 8 la sută din forța 
noastră de muncă nu era folosită, 
iar economia noastră funcționa cu 
mult sub capacitățile sale. Pentru 
a atenua aceste probleme am propus 
— și Congresul a adoptat — un am
plu program de stimulare economi
că. Acest program a fost eficient. 
Rata șomajului a scăzut la 6,1 la 
sută, numărul celor angajați a cres
cut cu 4 milioane, ajungînd la cel 
mai ridicat număr din istoria aces
tei țări, iar salariile medii au cres
cut. Sperăm că acest progres va con
tinua. deși va fi necesar să se pună 
un nou accent pe menținerea la un 
nivel scăzut a ratei inflației.

Cea mai importantă problemă de 
perspectivă cu care sîntem confrun
tați este punerea în aplicare a unui 
cuprinzător plan energetic. Ne pro
punem să reducem consumul de pe
trol din import, să trecem la surse 
de energie mai abundente, cum este 
cărbunele, să conservăm energia prin 
reducerea folosirii ei și să încurajăm 
producția internă de energie. Pro
pun Congresului un plan energetic 
național pentru atingerea acestor o- 
biective. Este o problemă foarte di
ficil de rezolvat pentru un guvern 
democratic, deoarece implică să se 
ia astăzi unele măsuri dureroase 
pentru a se preveni o criză care este 
încă la orizont. Congresul și-a în
cheiat activitatea în legătură cu 
cea mai mare parte a planului na
țional energetic și sper că în curînd 
va termina și partea care a mai rămas.

Am făcut eforturi semnificative 
pentru a ameliora asistenta socială 
pentru poporul nostru prin îmbună
tățiri ale programelor initiate de gu
vern. Am îmbunătățit sistemul nos
tru de asigurări sociale care vine in 
sprijinul bătrînilor și invalizilor. Am 
propus o schimbare importantă a 
programelor care vin în intîmpinarea 
satisfacerii nevoilor celor săraci. Bu
getul pentru educație a fost sporit cu 
o cifră-record. iar recent am anuntat 
un efort important in direcția prote
jării și reconstrucției orașelor noas
tre. Voi pregăti, de asemenea, o im-

cu 
la

a fost 
redre- 
gravei

portantă îmbunătățire a sistemului 
nostru de ocrotire a sănătății. Ne re
vine o răspundere comună pentru 
realizarea acestor programe în siste
mul nostru federal de guvernare și 
am făcut apel la o nouă colaborare 
la diferite niveluri între guvern, in
dustrie. sindicate și cetățeni parti
culari în vederea îmbunătățirii ca
lității vieții oamenilor noștri.

Un ultim punct pe care l-aș men
ționa este efortul nostru de a face 
guvernul federal mai eficient și mai 
eficace. Guverne din întreaga lume 
sint afectate de problemele birocra
ției, ale formularisticii excesive si 
slabei administrări care le limitează 
capacitatea de a asigura un serviciu 
de calitate cetățenilor lor. Am în
ceput să reducem formularistica, să 
îmbunătățim administrarea si să re
organizăm guvernul federal pentru 
a-1 îmbunătăți eficienta. Am creat un 
Departament al energiei si o nouă 
Agenție internațională de comunica
ții. am redus drastic formularistica si 
am început să reformulăm regula
mentele federale intr-un limbaj care 
să fie ușor înțeles de cetățeanul mij
lociu. Vom continua acest efort, de
oarece considerăm că este vital ca 
oamenii să constate că guvernul este 
receptiv la nevoile lor.

ÎNTREBARE : In anul care a 
trecut de la învestitura dumnea
voastră v-ați referit in repetate 
rinduri la necesitatea de a se 
evita confruntările armate de 
natură să provoace grave sufe
rințe popoarelor. Ce acțiuni con
crete întreprind S.U.A. pentru 
ca destinderea, cooperarea in
ternațională și pacea să fie pro
movate constant și ferm atit in 
relațiile dintre state, cit și in 
foruri internaționale ?

RĂSPUNS : Statele Unite au ac
ționat cu consecventă pentru pro
movarea unei ordini internaționale 
stabile, pașnice, bazată pe respec
tarea suveranității și pe egalitatea 
între guverne și pentru promovarea 
bunăstării omului. în zone în care 
astăzi domnește o mare încordare — 
în Orientul Mijlociu, Cornul Africii. 
Zimbabwe și Namibia — Statele Uni
te caută soluții bazate mai curînd pe 
negocieri decit pe război, mai curînd 
pe un compromis rodnic decit pe 
confruntare.

în relațiile Est-Vest, unde eșecul 
diplomatic implică pericolul unui 
război nuclear, suferințe și distrugeri 
pe o scară catastrofală, căutăm de 
mai bine de o generație să găsim 
soluționarea pașnică a deosebirilor 
noastre de vederi. Actul final al Con
ferinței pentru securitate și cooperare 
in Europa reprezintă cea mai recentă, 
și pină in prezent cea mai bună, de
clarație generală de intenții în aceas
tă problemă. Insistenta noastră — la 
recenta Conferință de trecere in re
vistă de la Belgrad — ca obligațiile 
asumate în Actul final de la Helsinki 
să fie pe deplin aplicate de către 
semnatari reflectă un angajament 
fundamental al Statelor Unite față 
de procesul destinderii, cooperării și 
păcii internaționale la care v-ati 
referit.

ÎNTREBARE : Problema cru
cială a dezarmării preocupă in 
cel mai înalt grad popoarele lu
mii. care privesc cu deosebită 
îngrijorare amplificarea continuă 
a uriașului arsenal de mijloace 
de distrugere. Ce credeți, dom
nule președinte, că trebuie făcut 
pentru oprirea fermă a cursei 
înarmărilor, pentru reducerea 
poverii cheltuielilor militare care 
apasă pe umerii popoarelor, pen
tru trecerea efectivă la dezar
mare, și in primul rind la dez
armarea nucleară ? Si. in aceas
tă ordine de idei, ce contribuție 
iși propun să aducă S.U.A. la 
succesul sesiunii extraordinare a 
O.N.U. consacrate problemelor 
dezarmării ?

RĂSPUNS : Un război de mari 
proporții în această eră nucleară ar 
putea avea consecințe catastrofale : 
obiectivele prioritare ale Statelor 
Unite sînt stabilitatea internațională 
și reducerea riscului

Administrația mea 
de eforturi privind 
mentelor. îndreptate 
armamentelor strategice, prevenirea 
proliferării armelor nucleare si redu
cerea nivelului transferurilor de arme 
conventionale. Dacă in ce privește 
controlul armarrientelor urmează să 
se înregistreze vreun progres, acesta 
trebuie să fie realizat printr-o serie 
de măsuri corelate intr-un proces 
care să implice toate națiunile lumii.

Actuala competiție in domeniul ar
melor strategice, dacă nu este stăvi
lită printr-un acord reciproc, ar pu
tea distruge stabilitatea precară a 
actualului echilibru strategic dintre 
Statele Unite si Uniunea Sovietică, 
în cadrul S.A.L.T. noi urmărim nu 
numai stabilizarea acestui echilibru, 
ci si obținerea unei semnificative re
duceri a mijloacelor strategice de 
transportare la tintă. în negocierile 
S.A.L.T. am făcut pînă acum progre
se în direcția unui prim pas în acest 
proces : un acord S.A.L.T. 2 care să 
stabilească limite egale asupra sis
temelor strategice de transport la 
tintă al armelor nucleare si să incea- 
pă să se ocupe de unele probleme 
dificile privind limitări ale îmbună
tățirilor calitative.

Sînt in curs negocieri intre S.U.A. 
și alte țări, atît în cadrul bilateral, cît 
și al unor foruri multilaterale, in 
legătură cu o serie de alte probleme 
privind dezarmarea și 
mamentelor.

Poate că cele mai 
dintre aceste negocieri 
o interzicere cuprinzătoare a expe
riențelor nucleare. O asemenea inter
zicere a experiențelor ar încununa 
două decenii de efort international.

în sprijinul obiectivelor noastre 
globale privind controlul, armamen
telor am adoptat noi măsuri politice 
restrictive 'în domeniul transferurilor 
de arme si al neproliferării nucleare.

Acumularea pe plan mondial ,de 
arme conventionale reprezintă o 
grea povară pentru economia mon
dială si în special pentru economiile 
țărilor mai puțin dezvoltate. în plus, 
aceste acumulări de arme creează 
zone de instabilitate. Pentru a re
zolva aceste probleme complexe cu 
care este confruntat comerțul mon
dial cu arme, am stabilit un plafon 
asupra vînzărilor de arme america
ne. reducînd cu 8 la sută în 1978 va
loarea totală a exporturilor de arme

si a articolelor cu caracter militar 
pentru toate țările, cu excepția prin
cipalilor noștri parteneri în asigura
rea securității. Sintem și pentru alte 
reduceri în anii următori. Am lansat 
un apel și altor țări furnizoare să 
coopereze cu noi pentru a contribui 
la reducerea acestei curse globale a 
înarmărilor.

în domeniul neprpliferării nucleare 
am căutat să întăresc actualul tra
tat de neproliferare prin noi si im
portante inițiative pe plan intern si 
extern. Printre acestea 
hotărîrea de a nu continua 
comercială a plutoniului. 
neproliferare nucleară din 
vede norme mai 
verneze politica 
niul exporturilor 
clear, precum si 
împotriva țărilor 
tiile Agenției Internationale pentru 
Energia Atomică sau alte prevederi 
din programele noastre bilaterale de 
cooperare nucleară.

Statele Unite au acordat pe deplin 
sprijinul lor sesiunii speciale a 
O.N.U. pentru dezarmare. Noi am 
participat la toate reuniunile pregă
titoare si sperăm că sesiunea va fi 
un prilej pentru țările lumii de a 
da un nou impuls eforturilor multi
laterale urmărind realizarea unei 
dezarmări autentice. Vom aduce o 
contribuție . substanțială și pozitivă Ia 
această sesiune.

Nu este ușor de realizat controlul 
armamentelor. Singure, S.U.A. nu 
pot realiza controlul armamentelor. 
Multe depind de măsura în care co
operează adversarii noștri potențiali 
și alte țări. Vom continua să nego
ciem cu bună-credință pentru a înlă
tura obstacolul din calea 
nării conflictelor armate 
a redirecționa resursele 
senalele militare 
omului.

După ce a 
N.A.T.O., președintele S.U.A. a de
clarat : La ■. negocierile de la Viena 
privind reducerea reciprocă și 
echilibrată a forțelor nu’ a fost încă 
posibil să se cadă de acord asupra 
unui proces de reducere a niveluri
lor forțelor armate și echipamen
telor în Europa centrală. Unele 
măsuri în 
derii reciproce 
fost înscrise în 
ferinței pentru 
rare în Europa, 
Helsinki, Am salutat acest progres. 
Aceste măsuri generatoare de încre
dere au fost utile, dar sînt de-abia 
iln început. Mai mult, dezvoltarea 
rapidă a unor noi sisteme de arme 
îngreuiază realizarea unui climat de 
încredere și cooperare intre Est și 
Vest în final, președintele S.U.A. 
s-a pronunțat pentru menținerea 
N.A.T.O.

menționez 
reciclarea 
Legea de 
1978 pre- 

stricte care să gu- 
noastră în dome- 
de combustibil nu- 
sanctiuni precise 

care încalcă garan-

către

preîntîmpi- 
și pentru 
de la ar- 
necesitățile

evocat istoricul

Europa
direcția sporirii încre- 

între Est și Vest au 
Actul final al Con- 
securitate și coope- 
care a avut loc la

de război, 
a initiat o sărie 
controlul arma- 
spre limitarea

controlul ar-

semnificative 
se referă la

ÎNTREBARE : Aveți amabi
litatea, domnule președinte, să 
transmiteți un mesaj poporului 
român ?

RĂSPUNS : Deși din punct de ve
dere geografic se află la o mare dis
tanță, popoarele american și român 
au legături istorice. Am admirat 
lupta de secole a României pentru 
dobîndirea independenței ei. Sper 
că contactele prietenești tot mai nu
meroase care s-au stabilit în dece
niul trecut vor continua să se dez
volte astfel incit cetățenii ambelor 
țări să-și poată aprecia reciproc mai 
bine valorile culturale, sociale și po
litice. Mai buna comunicare și în
țelegere dintre popoarele noastre vor 
crea o bază și mai fermă pentru con
tinuarea bunelor relații dintre țări
le noas'tre.

în numele poporului american do
resc să transmit cele mai bune urări 
poporului român și să exprim spe
ranța noastră că apropiața vizită a 
președintelui și a doamnei Ceaușescu 
va da un nou avint relațiilor noas
tre, ce se adîncesc.

NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). 
— Comitetul pregătitor al sesiunii 
speciale a Adunării Generale a 
O.N.U. consacrată dezarmării des
fășoară o activitate intensă, atit în 
ședințe plenare, cît mai ales în gru
puri de ' '
nitivării 
nale ce 
sesiunii

în prezent se lucrează paralel, in 
cadrul a două grupuri de redactare, 
asupra subcapitolelor referitoare la 
Declarația asupra dezarmării și la 
Programul de măsuri și acțiuni, 
încă de Ia început discuțiile au scos 
in evidență existența a două con
cepții diferite in ce privește strate
gia dezarmării. Pe de o parte, con
cepția unor țări vizind menținerea 
neschimbată a actualei strategii în 
domeniul negocierilor de dezarmare, 
considerînd că aceasta este satisfă
cătoare, iar pe de altă parte, con
cepția țărilor nealiniate și în curs 
de dezvoltare — intre care și Româ
nia — conform căreia este necesară 
operarea unor schimbări radicale, 
decisive in acest domeniu, menite să 
conducă la adoptarea unor măsuri 
reale, substanțiale de dezarmare, in
clusiv de dezarmare nucleară.

Această concepție și-a găsit reflec
tarea și in evaluarea făcută în De
clarația asupra situației existente, pe 
planul negocierilor de dezarmare și 
a rezultatelor acestora. Și aici se 
manifestă tendința unor țări de a 
supraestima importanța instrumente
lor încheiate pînă în prezent în do
meniul limitării înarmărilor și con
trolului armamentelor, precum și a

redactare, în vederea defi- 
proiectelor de documente fi- 
urmează să fie prezentate 
speciale.

efectului acestora asupra cursei înar
mărilor.

Delegația română a susținut, po
trivit mandatului primit, necesitatea 
reflectării in documentele sesiunii 
speciale a unei aprecieri obiective a 
situației în domeniul înarmărilor și 
negocierilor de dezarmare. în con
cepția României, o evaluare obiec
tivă, realistă, ar fi de natură să per
mită întreprinderea măsurilor co
respunzătoare ce se impun in acest 
domeniu, astfel ca negocierile de 
dezarmare să fie scoase din imobi
lismul in care se află, spirala cursei 
înarmărilor să fie oprită, fiind în
depărtat prin aceasta spectrul unui 
război termonuclear distrugător. 
Această concepție este împărtășită 
de marea majoritate a țărilor mici 
și mijlocii, în curs de dezvoltare, 
membre ale Comitetului pregătitor.

GENEVA 8 (Agerpres). — La Ge
neva s-au încheiat lucrările Confe
rinței reprezentanților țărilor in curs 
de dezvoltare, inclusiv ai României, 
consacrată înființării Consiliului a- 
sociatiilor țărilor in curs de dezvol
tare producătoare-exportatoare de 
materii prime.

Conferința a adoptat, prin consens, 
statutul viitorului consiliu, la care 
vor putea adera, ca membri, cele 20 
de asociații de nroducători-exporta- 
tori. înființate din inițiativa țărilor 
in curs de dezvoltare, precum si alte 
asemenea asociații create în scopuri 
similare.

Acest consiliu, care constituie o 
primă formă instituțională de orga
nizare efectivă a solidarității si co
operării economice a țărilor in curs 
de dezvoltare, in spiritul instaurării 
noii ordini economice internaționale 
si al bizuirii colective pe forțele pro
prii. îsi propune drept scopuri si o- 
bicctive. printre altele, să promove-

ze metode efective de cooperare In 
vederea restructurării comerțului in
ternational cu materii prime, pentru 
a asigura țărilor in curs de dezvolta
re preturi Juste si remuneratorii pen
tru produsele lor de export, și. tot
odată. pentru a le proteja si amelio
ra. in valoare reală, puterea de cum
părare pe baza încasărilor din expor
turi. Consiliul va acționa — luînd în 
considerație interesele tuturor țărilor 
in curs de dezvoltare — pentru ca a- 
ceste țări să preia controlul asupra 
propriilor resurse, a producției si co
mercializării produselor naționale.- 
De asemenea, va organiza schimburi 
de experiență, inclusiv în domeniul 
cercetării științifice, va organiza ac
țiunile diverselor asociații și va pro
mova o largă cooperare financiară 
intre asociațiile membre ale consi
liului.

Organul suprem al consiliului va 
fi conferința si va avea, de aseme
nea, un consiliu al guvernatorilor și 
un secretariat.

WASHINGTON 8 (Agerpres). — 
Președintele Statelor Unite, Jimmy 
Carter, a hotărit șă amine produce
rea bombei cu neutroni — informea
ză o declarație oficială a Casei Albe, 
citată de agențiile United Press In
ternational și Associated Press. După 
cum rezultă din textul declarației, o 
decizie definitivă privind încorpora
rea bombei cu neutroni în armele 
modernizate de luptă ale S.U.A. „va 
fi luată mai tirziu".

Comunicatul comun iugo- 
slavo-maltez,dat puwiciWi la 
încheierea vizitei efectuate la Bel
grad de primul ministru al Maltei, 
Dom Mintoff. apreciază că este greu 
de imaginat o destindere trainică fără 
trecerea la procesul de dezarmare. 
Documentul — citat de agenția 
Tanitig — subliniază, de asemenea, 
că in lipsa păcii în zona Mării 
diterane nu poate exista o pace 
bilă nici în Europa. Guvernele 
lor două țări au subliniat rolul 
importanta mișcării de nealiniere, 
care se afirmă tot mai mult ca un 
factor independent, decisiv în lupta 
pentru pace, pentru democratizarea 
relațiilor politice și economice inter
naționale.

Me- 
sta- 
ce-

Și

Reuniune Ia Dar Es Sa
laam în problema rhodesia- 
nă. Copreședinții) Frontului Patrio
tic Zimbabwe, Joshua Nkomo și Ro
bert Mugabe, se vor întîlni, la , 15 
aprilie, la Dar Es Salaam, cu secre
tarul de stat al S.U.A.. Cyrus Vance, 
și ministrul britanic de externe, Da
vid Owen, transmite A.F.P. Hotărîrea 
privind convocarea acestei reuniuni 
a fost luată în cadrul întî'lnirii care 
a avut Ioc vineri, la Maputo, între 
conducerea Frontului Patriotic Zim-

Luări de poziție pentru retragerea totală 
a trupelor israeliene

NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres),
— Secretarul general al O.N.U.. Kurt 
Waldheim, nu este satisfăcut de pla
nul Israelului privind 
parțială a trupelor sale din 
Libanului, a declarat 
Unite un purtător de 
ganizatieL

„Kurt Waldheim nu 
planurile prezentate de Israel 
vind retragerea ar fi adecvate, din 
moment ce rezoluția 425 a Consiliu
lui de Securitate se pronunță pentru 
o retragere totală a forțelor israe
liene de pe întreg teritoriul libanez"
— a adăugat purtătorul de cuvînt.

din sudul Libanului DE PRETUTINDENI

retragerea 
sudul 

la Națiunile 
cuvînt al or-

consideră că 
pri-

BEIRUT 8 (Agerpres). — Primul 
ministru al Libanului. Selim Al-Hoss.

a cerut retragerea totală a Israelu
lui de pe teritoriul tării sale, subli
niind că Libanul nu-si va înceta e- 
forturile si demersurile oină cînd nu 
se va realiza această retragere. „Pă- 
mîntul este al nostru si dorim re
trocedarea lui completă șl rapidă", a 
spus premierul libanez referindu-se 
la planul de „retragere inițială", a-( 
nuntat zilele acestea si pe care l-a 
calificat drept o „încercare de tergi
versare" din partea Israelului.

Planul „retragerii inițiale" în două 
etape, la 11 și 14 aprilie — relevă 
agenția Associated Press — preconi
zează retragerea armatei israeliene 
de pe o suprafață care reprezintă 
mai puțin de un sfert din cei 1 250 
kilometri pâtrați de teritoriu libanez 
ocupat de trupele Israelului.

Ședința Direcțiunii P. C. Italiano .
ROMA 8 (Agerpres). — La Roma 

a avut loc o ședință a Direcțiunii 
Partidului Comunist Italian, cu par
ticiparea lui Luigi Longo, președin
tele P.C.I.. și a lui 
secretar general al partidului. în ca
drul lucrărilor a 
raport — aprobat 
recțiunii P C.I. 
politică actuală

Enrico Berlinguer,

fost prezentat un 
de membrii Di- 

— privind situația 
din Italia, proble

mele legate de viitoarele alegeri ad
ministrative și sarcinile partidului 
comunist, în acest context.

Au fost analizate, de asemenea, 
problemele legate de situația creată 
ca urmare a răpirii de către teroriști 
a liderului democrat-creștin Aldo 
Moro.

Direcțiunea P.C.I. a hotărît convo
carea plenarei C.C. ai P.C.I. pentru 
17 aprilie.

• EXPOZIȚIE GRAM
SCI. Biblioteca națională din 
Florența. în colaborare cu pri
măria orașului și cu secția tos
cană a Institutului Gramsci, a 
organizat o expoziție consacrată 
cunoscutului om politic si gin- 
ditor marxist Antonio Gramsci 
(1891—1937). unul dintre fonda
torii P.C. Italian. Expoziția, care 
se înscrie în suita unor mani
festări prilejuite de lucrările 
Congresului international de 
studii asupra lui Gramsci, des
fășurat tot la Florența, cuprin
de articole ale militantului co
munist. publicate in numeroase 
periodice și cotidiane. traduceri 
din operele sale tipărite in stră
inătate. ca si reproducerea ves
titelor „însemnări din închisoa
re". Numeroase panouri cu re
produceri dună documente, ziare 
și fotografii de epocă completează 
expoziția. La festivitățile de 
inaugurare au participat nume
roase personalități italiene si 
străipe. între care președintele 
Camerei deputatilor din Italia, 
comunistul Pietro Ingrao.

de presă transmit
babwe și negociatorii britanici și 
americani. Reuniunea va constitui 
o continuare a întilnirii desfășurate 
în Malta și va avea drept obiectiv 
relansarea negocierilor de reglemen
tare pașnică a problemei rhodesiene.

Vor axa asupra rolului scriitorului și 
literaturii în educarea patriotică și 
civică a poporului polonez, sarcinilor 
ce stau în fața scriitorilor în popu
larizarea ideilor umanismului so
cialist.

Opțiunile de politică ex
ternă ale Spaniei. într‘un ln_ 
terviu acordat agenției France Pres- 
se. ministrul de externe Marcelino 
Oreja a spus că Spania este „o țară 
ferm situată în sistemul atlantic" și 
a arătat că „guvernul privește favo
rabil" posibilitatea unei apropiate a- 
derări a țării la N.A.T.O. ; dar — a 
precizat ministrul — hotărîrea defi
nitivă cu privire Ia aderare „nu va 
fi luată decit după o dezbatere la 
scară națională, dezbatere care n-a 
început încă și nu va putea fi a- 
morsată decit după adoptarea Consti
tuției". Totodată, Marcelino Oreja a 
evidențiat că Spania dorește norma
lizarea relațiilor sale cu țările ră
săritene, avind în vedere îndeosebi 
dezvoltarea schimburilor comerciale 
cu aceste state.

Congresul scriitorilor po
lonezi La Katowice au început 
lucrările, celui de-aj XX-lea Congres 
al scriitorilor’polonezi. Dezbaterile se

„Așteptam noi evoluții pozitive în

Anteproiect pentru noua 
constituție chiliana. La San* 
tiago de Chile a fost dat publicității 
un anteproiect pentru noua Constitu
ție a Republicii Chile. Potrivit pre
vederilor sale, viitorii președinți chi
lieni vor fi aleși prin vot universal. 
Documentul prevede, de asemenea, 
sporirea puterii executive și a autori
tății șefului statului, precum și exer
citarea puterii legislative de către un 
parlament bicameral.

Acțiunile de protest din 
Nicaragua aIe p°pulatiei civile 
împotriva regimului dictatorial al 
președintelui Anastasio So'moza au 
luat amploare, la Managua, capitala 
țării, tinerii boicotînd cursurile la ma
joritatea școlilor particulare și con- 
trolînd numeroase centre de invăță- 
mint statale. Tot la Managua, Garda 
Națională a făcut uz de forță pentru 
a împrăștia o manifestație a oame
nilor muncii. Mai mulți muncitori au 
fost arestați.

dintre Statele Unite și România
WASHINGTON (De la trimisul special Agerpres). 

— Eveniment de amplă rezonanță, atît pe planul 
relațiilor bilaterale, cit și în cîmpul vast al vieții 
internaționale, apropiata vizită de stat a președinte
lui Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Statele Unite ale Americii este aș
teptată cu viu interes în cercurile politice, în rîn- 
dul opiniei publice americane.

„Cu toții așteptăm 
multă plăcere vizita 
Washington a președintelui 
Ceaușescu — se subliniază 
în declarația ce ne-a fost 
făcută de senatorul 
EDWARD KENNEDY și 
intitulată în mod semnifi
cativ „mesaj de bun venit". 
„Domiiia sa — se arată în 
continuarea mesajului — 
se întilnește cu noi intr-un 
moment important pentru 
ambele noastre țări ; cind 
continuăm să ne extindem 
legăturile economice și po
litice dintre noi, cind cău
tăm să îmbunătățim rela
țiile Est—Vest in toate do
meniile și cind acționăm in 
direcția reducerii încordării 
internaționale in 
cheie ale 
ședințele 
monstrat 
un mare 
mare om de 
care m-au 
imediat cind 
pentru prima 
1974. Așteptăm ca vizita sa 
să determine noi evoluții 
pozitive in relațiile noastre".

Aprecieri 
la adresa 
României au făcut nume
roși reprezentanți ai celor

cu 
la

zonele- 
pămintului. Pre- 

țării dv. a de- 
constant că este 
conducător și un 

stat, calități 
impresionat 

l-am întilnit 
dată in anul

asemănătoare 
președintelui

le- 
cu

mai diferite cercuri politi
ce, sociale, organizații de 
masă și de tineret, religi
oase. „Președintele Nicolae 
Ceaușescu a înregistrat

nu numai că va întări 
gâturile sale anterioare 
guvernul Statelor Unite șl 
cu poporul nostru, dar va 
duce la promovarea spiri
tului de cooperare și înțe
legere dezvoltat intre țări- 

i le noastre. Desigur, cel 
mai important efect al vi
zitei sale il va 
întărirea legăturilor 
cele două națiuni ale 
tre“.

în avionul cu care

constitui 
intre 

noas-

călă-

statu! Massachusetts, con
ducătorul grupului. Ne-am 
bucurat nespus de mult 
cind am aflat știrea pri
vind vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu in Sta
tele Unite ale 
Am ruga să se 
tă domnului 
Nicolae 
partea 
grup, mult succes în vizi
ta sa pe pămintul patriei 
noastre, in convorbirile ce

Americii. 
transmi- 

președinte 
Ceaușescu, din 

întregului nostru

Personalități politice marcante, reprezentanți 
ai diverselor organizații americane 
saluta apropiata vizita în S. U. A. 
a președintelui Nicolae Ceaușescu

succese remarcabile in di
plomația personală — ne-a 
declarat rabinul ARTHUR 
SCHNIER, președintele 
fundației „Apel la conști
ință". Nu este lipsit de în
semnătate că domnia sa 
'întreprinde tocmai acum o 
vizită in Statele Unite. 
Consider că acest spirit de 
cooperare 
ar trebui 
plomația 
lntilnirea
Nicolae Ceaușescu cu pre
ședintele Jimmy Carter,

al domniei sale 
reintrodus in di- 

internațională. 
președintelui

toream spre New York — 
oraș înscris în itinerarul 
vizitei i . I
Nicolae Ceaușescu — am 
avut surpriza să ascultăm 
un grup de circa 20 de ti
neri americani fredonind 
„Hora Unirii". Am aflat 
apoi că sînt membri ai or
ganizației de tineret „Am
basadorii prieteniei". „Ne 
întoarcem dintr-o minuna
tă excursie in România — 
ne-a spus JAMES HEJ- 
DUK, profesor la colegiul 
„Milton Academy" din

le va avea cu președintele 
__  ... .....____ Jimmy Carter, in eforturile 
președintelui sale pentru apropierea 

intre po- 
fost 

multe zile 
dv. Peste 
primiți cu 

și prie-

pentru 
și înțelegerea 
poare. Cu toții am 
timp de mai 
oaspeții țării 
tot am fost 
multă dragoste 
tenie. Acum dorim din ini
mă să putem arăta înalților 
noștri oaspeți, președintelui 
Nicolae Ceaușescu și 
doamnei Elena Ceaușescu 
că prețuim ospitalitatea 
poporului român și știm și

noi, tinerii americani, po
porul american, să ne pri
mim cum se cuvine oaspe
ții dragi, ' să răspundem 
prieteniei cu prietenie".

Peste tot în localitățile 
înscrise in itinerarul vizitei 
prezidențiale se fac ulti
mele pregătiri pentru pri
mirea înalților oaspeți ro
mâni. „Ne așteptăm inalții 
oaspeți români cu multă 
plăcere și ne pregătim să 
le prezentăm cele mai noi 
și mai valoroase realizări 
ale colectivului nostru" — 
ne-a declarat R. E. HO
WARD, director de depar
tament la firma ..Combus
tion Ingineering Inc." din 
Chattanooga, statul Tenne
ssee. „Sintem bucuroși și 
onorați de faptul că pre
ședintele României. Nicolae 
Ceaușescu. a acceptat invi
tația de a ne vizita uzinele".

Pe ■ de altă parte. în cin
stea acestui eveniment, co
lonia americanilor de ori
gine română pregătește nu
meroase manifestări culțu- 
ral-artistice. Doamna 
DITH BRETAN, fiica 
gretatului compozitor 
mân Nicolae Bretan. 
povestit despre unele dintre 
acestea. în unele localități 
cu mari grupuri de români 
americani vor fi organizate 
concerte, serbări, întruniri. 
„Am considerat de datoria 
noastră să ne aducem mo
desta contribuție la pregă
tirile organizate in cinstea 
vizitei".

IU- 
re- 
ro- 

ne-a

• CIUDAD DE MEXI
CO, ORAȘUL CU CEI 
MAI MULȚI LOCUITORI. 
Anuarul demografic al 
lor Unite plasează 
Mexicului în fruntea 
lumii în ce privește 
populației. Potrivit __ _
date, metropola mexicană nu
măra 8 628 024 locuitori, devan- 
sind. astfel. Orașul Tokio, care 
are 8 442 634 locuitori. împreună 
cu periferiile, cele două metro
pole numără 11 943 000 șl res
pectiv 11 282 409 locuitori. Se 
relevă, de asemenea, că popu
lația New Yorkului si împreju
rimilor sale se ridică la 
11 571 899 locuitori, din care 
7 481 000 în orașul propriu-zis.

Natiuni- 
capitala 
orașelor 
numărul 

ultimelor

• DIRIJOR DE EX
CEPȚIE. Concertul orchestrei 
de tineret constituită 
zentanți ai țărilor membre ale 
Pieței comune, concert desfășu
rat zilele trecute la Paris, 
s-a bucurat de concursul unui 
dirijor de excepție. Este vorba 
de fostul prim-ministru brita
nic Edward Heath, al cărui ta
lent muzical s-a manifestat încă 
din fragedă tinerețe. El cintă în 
mod curent la pian si la orgă, fi
ind totodată un compozitor si di
rijor apreciat. în perioada cînd a 
fost prim-ministru a dirijat în 
mai multe rinduri cunoscuta 
„London Symphony Orchestra" ; 
de asemenea, cind s-a mutat în 
tradiționala reședință oficială 
a premierilor britanici, situată 
pe Downing Street 10, prima 
piesă din mobilierul său perso
nal care l-a precedat a fost un 
pian Steinway.

din repre-

„penelopa cu aripi 
cărui ultim exem- 

știa că fusese ucis 
1877 în delta rîului

• „PENELOPA" RE- 
DIVIVA. O specie de păsări 
denumită 
albe", al 
plar 'se 
in anul
Tumbez din Peru, a fost redes
coperită acum citeva luni în- 
tr-o regiune aridă din nord- 
vestul aceleiași țări. „Descope
rirea sau redescoperirea de spe
tii — scrie revista „Science et 
avenir" care publică știrea — 
nu trebuie să ne facă să uităm 
că intre anii 1700 și 1900 au dis
părut o sută de specii sau sub
specii de păsări și animale și 
că incepind din 1901 și pină azi 
procesul s-a accelerat, dispărind 
in medie cite o specie pe 
an. în genere, disparițiile au loc 
ca urmare a unei acțiuni direc
te sau indirecte a omului : per
turbarea și distrugerea mediu
lui, polparea, vinătoarea necon
trolată etc. Fie ca povestea 
„penelopei" să ne dea de gin- . 
dit".

• MONEDELE REGĂ
SITE. Guvernul american a 
confirmat că intenționează să 
vindă aproximativ 1 milion mo
nede de argint avînd valoarea 
nominală de 1 dolar, bătute in 
perioada 1830—1885, la Carson- 
City (statul Nevada) și deveni
te azi o raritate. Aproximativ 3 
milioane din aceste monede, 
denumite „dolarii Morgan", 
după numele gravorului care 
le-a creat, au fost descoperite, 
din intimplare, în 1964, în sei
furile trezoreriei americane de 
la Fort Knox. Cea mai mare 
parte a lor a și fost vîndută 
pentru sume cuprinse Intre 15 
dolari și 60 dolari. Guvernul fe
deral a cerut Congresului să a- 
probe simplificarea procedurii 
de vinzare a restului monede
lor de argint de un dolar — 
singurul dolar care nu s-a de
preciat de-a lungul anilor.
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