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Dupâ cum s-a anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a primit la 18 noiembrie pe ziaristul sirian Ahmad Al-Haj Aii, 
director general al Organismului de presâ „Unitatea" și redactor-șef 
al cotidianului „Al Saoura", câruia i-a acordat următorul interviu.

Comunicatul ședinței 
Comitetului Politic Executiv 

al C. C. al P. C. R.
Tn ziua de 24 noiembrie a.c. a avut loc 

ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prezidata de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

Comitetul Politic Executiv a ascultat 
informarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu privire la desfășurarea Consfătuirii Co
mitetului Politic Consultativ al Tratatului 
de la Varșovia, care a avut loc la Moscova 
în zilele de 22—23 noiembrie. Comitetul 
Politic Executiv a aprobat în unanimitate 
activitatea desfășurată cu acest prilej de 
delegația țării noastre, de secretarul ge
neral al partidului, președintele României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, apreciind că 
ea corespunde întru totul mandatului 
încredințat, politicii generale interne și 
externe a partidului și statului nostru.

Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă 
apreciere modului strălucit în care to
varășul Nicolae Ceaușescu a expus la 
această consfătuire poziția României, 
principialității profunde și spiritului de răs
pundere exemplar cu care a oglindit și 
susținut orientările generale ale României 
socialiste în problemele discutate. Activi
tatea tovarășului Nicolae Ceaușescu con
stituie un minunat exemplu de promovare 
consecventă a Directivelor Congresului al 
Xl-lea, a prevederilor Programului P.C.R.t 
a legilor țării noastre, a hotăririlor Comi
tetului Central al partidului, Marii Adunări 
Naționale, Consiliului de Stat și guver
nului, de slujire devotată a intereselor 
supreme ale poporului român, ale Româ
niei socialiste, ale cauzei generale a 
socialismului, progresului social și păcii în 
lume. Comitetul Politic Executiv a aprobat 
semnarea de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a Declarației statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia, precum 
și poziția adoptată în problemele militare 
ale Tratatului de la Varșovia care au făcut 
obiectul ordinii de zi a consfătuirii.

Comitetul Politic Executiv își exprimă 
satisfacția față de conținutul Declarației 
adoptate de Comitetul Politic Consultativ, 
a cărei orientare principală o constituie 
promovarea cauzei destinderii, dezarmă
rii, securității și păcii pe continentul eu
ropean și întreaga lume, colaborării și 
înțelegerii între popoare. Comitetul Politic 
Executiv apreciază faptul că Declarația 
pune principalul accent pe sublinierea 
însemnătății primordiale a dezarmării 
pentru destinele omenirii, pentru asigu
rarea dezvoltării tuturor națiunilor pe 
calea progresului economic și social, pen
tru continuarea cursului spre destindere, și 
securitate, pentru evitarea unui război și 
întărirea păcii.

Declarația adoptată este de natură să 
stimuleze și mai puternic lupta țărilor 
socialiste, a popoarelor, a forțelor înain
tate de pretutindeni pentru trecerea la 
măsuri concrete de înghețare și reducere 
a cheltuielilor militare și efectivelor ar
mate — care constituie o grea povară pe 
umerii tuturor popoarelor, inclusiv pentru 
țările socialiste— de dezarmare nucleară, 
de orientare a resurselor statelor în inte
resul propășirii economico-sociale. O im
portanță deosebită au propunerile de 
dezangajare militară pe continentul euro
pean și în restul lumii, cu deosebire cele 
privind retragerea trupelor străine în gra
nițele naționale și lichidarea bazelor mi
litare de pe teritoriul altor state, dimi
nuarea rolului blocurilor militare și crearea 
condițiilor de dizolvare concomitentă a 
Tratatului de la Varșovia și a N.A.T.O., 
lichidarea politicii de bloc, în vederea 
întăririi încrederii între națiuni, a dezvol
tării conlucrării pașnice între toate statele.

Comitetul Politic Executiv a subliniat că 
o importanță esențială are în lumea de

astăzi preocuparea — exprimată și în 
Declarația Consfătuirii Comitetului Politic 
Consultativ al Tratatului de la Varșovia — 
[>entru înfăptuirea cit mai grabnică a țelu- 
ui eliminării forței din viața internațio

nală, pentru asumarea obligației de către 
toate statele de a renunța la folosirea 
forței și amenințarea cu forța în toate 
formele și manifestările ei.

Comitetul Politic Executiv și-a exprimat 
încrederea deplină că, dacă țările socia
liste, forțele revoluționare progresiste, 
toate popoarele vor acționa ferm, există 
toate condițiile și posibilitățile de împiedi
care a agravării situației internaționale, de 
evitare a izbucnirii unui nou război, de 
continuare și întărire a cursului destinderii 
și păcii în Europa și în întreaga lume. în 
acest sens, Comitetul Politic Executiv con
sideră că trebuie făcut totul pentru evi
tarea oricărei escaladări a cursei înar
mărilor, pentru condamnarea și respin
gerea hotărîtă a oricărui nou impuls dat 
cheltuielilor militare care ar prejudicia 
grav interesele vitale ale tuturor popoare
lor — inclusiv interesele popoarelor 
noastre — pentru reținerea de la orice 
măsuri menite să ducă la întărirea și lăr
girea blocurilor militare, pentru oprirea 
oricăror demonstrații de forță, manevre 
militare sau alte mijloace de intimidare, 
acționîndu-se exclusiv în direcția sporirii 
securității fiecărui stat.

Comitetul Politic Executiv apreciază că 
o importanță hotărîtoare are în momentul 
de față intensificarea acțiunilor de mobi
lizare tot mai largă a maselor populare 
din toate țările europene, din întreaga 
lume, pentru instaurarea în viața interna
țională a unei politici noi, de egalitate în 
drepturi între toate națiunile, de respec
tare a independenței și suveranității na
ționale a fiecărui stat, a dreptului fiecărui 
popor de a-și hotărî singur soarta, fără 
nici un amestec din afară, a unor relații 
de cooperare echitabilă și reciproc avan
tajoasă între toate țările de pe continentul 
european, ca și de pe celelalte continente.

Comitetul Politic Executiv apreciază 
concluziile Declarației Comitetului Politic 
Consultativ privind evoluția pozitivă a 
colaborării între țările socialiste reprezen
tate la consfătuire, precum și exprimarea 
hotărîrii acestora de a extinde și adînci 
în viitor relațiile economice reciproc avan
tajoase, schimbul de experiență în con
strucția socialismului și comunismului, con
tactele la toate nivelurile pe linie de partid 
și de stat și în alte domenii. ,

O importanță deosebită are relevarea 
în Declarație a faptului că relațiile de 
firietenie și colaborare dintre țările socia- 
iste trebuie să se desfășoare cu consec

vență pe baza principiilor independenței 
și suveranității naționale, neamestecului în 
treburile interne, solidarității și întrajuto
rării tovărășești, oferind astfel — în 
contrast puternic cu politica de dominație, 
asuprire și inegalitate pe care o promo
vează imperialismul — un nou tip de 
relații internaționale, cu totul superior, 
menit să exercite o puternică înrîurire asu
pra tuturor popoarelor, să constituie u un 
model de dezvoltare viitoare a umanității.

în ce o privește, România va dezvolta 
și în viitor prietenia și colaborarea pe 
toate planurile cu țările socialiste membre 
ale Tratatului de la Varșovia, cu toate 
țările socialiste, aducindu-și contribuția 
activă la depășirea divergențelor existente 
între ele, la întărirea unității și colaborării 
lor, în vederea creșterii continue a forței 
generale a socialismului, a influenței și 
prestigiului său în lume.

Comitetul Politic Executiv reafirmă pozi
ția fermă a României de a acționa, de 
asemenea, neabătut pentru dezvoltarea în 
continuare a colaborării și solidarității cu

țările în curs de dezvoltare, cu . statele 
nealiniate, pentru lărgirea continuă a 
schimburilor reciproce si cooperării mul
tilaterale cu toate statele lumii, fără deo
sebire de orinduire socială, pentru partici
parea sa tot mai activă la diviziunea 
internațională a muncii, la schimbul mon
dial de valori.

Comitetul Politic Executiv a aprobat în 
unanimitate poziția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a delegației române în legă
tură cu unele probleme militare ale Tra
tatului de la Varșovia dezbătute la Con
sfătuirea Comitetului Politic Consultativ, 
faptul că nu s-a declarat de acord cu 
adoptarea unor măsuri ce nu au fost 
puse de acord între toate țările membre, 
corespunzător prevederilor acestui tratat. 
Comitetul Politic Executiv, însușindu-și în
tru totul argumentele expuse de secretarul 
general al partidului și președintele țării 
și care oglindesc poziția consecventă a 
României, subliniază din nou că, în situa
ția internațională actuală, partidul și gu
vernul nostru se preocupă permanent de 
asigurarea capacității de apărare a pa
triei, de sporirea forței de luptă a armatei 
noastre naționale, a întregului popor. 
Totodată, pînă la lichidarea blocurilor 
militare, ca membră a Tratatului de la 
Varșovia, România dezvolta colaborarea 
militară cu celelalte țări membre, este 
hotărîtă să-și respecte riguros îndatoririle 
în cazul unei agresiuni imperialiste în 
Europa împotriva țărilor socialiste. în le
gătură cu aceasta, Comitetul Politic Exe
cutiv subliniază necesitatea așezării fer
me a colaborării militare pe principiile 
sacre ale independenței și suveranității 
naționale, ale deplinei egalități, ținindu-se 
seama de faptul că fiecare armată na
țională este subordonată exclusiv forurilor 
supreme de conducere ale țării respective, 
partidului și guvernului respectiv, răs
punde în fața propriului popor.

Comitetul Politic Executiv exprimă, tot
odată, cu toată claritatea, poziția parti
dului și statului nostru ca măsurile de 
menținere a capacității de apărare să 
aibă un caracter rațional, rezonabil, astfel 
încit să nu împovăreze poporul, țara, să 
nu frineze sau să împiedice îndeplinirea 
programelor de înflorire multilaterală a 
societății socialiste și de ridicare continuă 
a nivelului de trai material și spiritual al 
maselor populare. Dimpotrivă, ținînd sea
ma de faptul că principala forță a țărilor 
socialiste rezidă în dezvoltarea lor eco- 
nomico-socială, în succesele construcției 
socialiste și comuniste, în afirmarea supe
riorității noii orînduiri, că aceste succese 
întăresc capacitatea de luptă și voința 
fiecărui popor de a apăra cuceririle so
cialismului, libertatea și independența 
patriei, este necesar ca eforturile prin
cipale ale partidului și guvernului să fie 
îndreptate spre întărirea și modernizarea 
bazei tehnico-materiale a socialismului și 
creșterea bunăstării generale. De aceea, 
țara noastră se situează pe poziția luptei 
ferme împotriva oricărei escaladări a 
cursei înarmărilor, pentru adoptarea unor 
măsuri concrete de reducere continuă și 
nu de sporire a cheltuielilor militare, cu 
întregul cortegiu de efecte negative pe 
care aceasta le-ar comporta.

Comitetul Politic Executiv a relevat încă 
o dată hotărîrea de nestrămutat a parti
dului și statului nostru de a milita neobosit 
pentru destindere și dezarmare, pentru 
securitate și pace în Europa și în întreaga 
lume. România va acționa ferm și neabă
tut pentru promovarea unor relații noi, de 
egalitate, respect reciproc și colaborare 
pașnică între toate națiunile, pentru edifi
carea în Europa și pe întreaga planetă a 
unei lumi mai bune, mai drepte și mai 
echitabile.

ÎNTREBARE : Lumea contem
porană prezintă o imagine tul
bure, zbuciumată, datorită men
ținerii unor focare de tensiune, 
îndeosebi a celui din zona Ori
entului Mijlociu. Cum apreciați 
situația internațională actuală fi, 
in acest cadru, ce loc ocupă 
problema Orientului Mijlociu ?

RĂSPUNS : Se poate spune că 
viața internațională contemporană 
este caracterizată prin două tendințe 
diametral opuse. Pe de o parte asis
tăm la intensificarea luptei popoare
lor împotriva imperialismului, colo
nialismului și neocolonialismului, a 
politicii de forță și dictat, pentru 
apărarea independenței și suverani
tății, pentru dreptul națiunilor de a 
fi stăpîne pe destinele lor, de a-și 
făuri viața așa cum doresc. A doua 
tendință este reprezentată de accen
tuarea politicii imperialiste, colonia
liste de menținere sau cucerire a noi 
poziții de dominație, de reîmpărțire 
a sferelor de influență. Aceasta face 
să se mențină focarele de tensiune 
și Încordare — cum este cel din 
Orientul Mijlociu — și chiar să apară 
noi zone de încordare cum este, spre 
exemplu, Africa.

Ținlnd seama de toate acestea, 
considerăm necesar ca toate forțele 
progresiste, antiimperialiste, toate 
popoarele care doresc să se dezvolte 
independent să-și întărească solida
ritatea și colaborarea Împotriva po
liticii imperialiste, pentru soluționa
rea justă a tuturor problemelor lu
mii de azi, pentru afirmarea unor 
relații noi Intre state, de egalitate, 
respect al ihdependenței și suvera
nității și neamestec în treburile 
interne.

în acest cadru consider că șl pro
blemele complicate ale Orientului 
Mijlociu lși pot găsi soluționarea în 
interesul independenței popoarelor, 
al unei păci trainice și Juste.

ÎNTREBARE : Este de remar
cat faptul că România, sub con
ducerea dumneavoastră, joacă 
un rol deosebit tn abordarea 
problemelor complexe ale lumii 
contemporane. Care sint rațiu
nile permanente ale acestor e- 
forturi și in ce stadiu se afli 
ele ?

RĂSPUNS: într-adevăr, Repu
blica Socialistă România acționează 
In mod consecvent în direcția solu

ționării pe calea tratativelor a pro
blemelor complexe ale lumii de 
astăzi, a problemelor litigioase 
dintre state. Pornim permanent de 
la faptul că, in actualele condiții 
internaționale, trebuie făcut totul 
pentru o politică de pace, destinde
re și dezarmare, pentru lichidarea 
subdezvoltării și făurirea unei noi 
ordini economice internaționale.

Fiind angajat cu toate forțele în 
făurirea societății socialiste multila
teral dezvoltate, în ridicarea gradu
lui său de civilizație și bunăstare, 
poporul român este direct interesat 
în promovarea unei politici de pace 
și colaborare internațională. în acest 
sens, România acționează ferm 
pentru dezvoltarea relațiilor cu 
toate țările socialiste, cu țările în 
curs de dezvoltare și nealiniate, cu 
toate statele lumii, fără deosebire de 
orinduire socială, punînd la teme
lia tuturor raporturilor sale externe 
principiile deplinei egalități în drep
turi, respectului independenței și 
suveranității naționale, neamestecului 
în treburile interne și avantajului re
ciproc. Se poate spune că aceste 
principii se afirmă astăzi cu tot mai 
mare putere în viata internațională.

De asemenea, trebuie spus că, în 
ciuda cursului contradictoriu al vie
ții internaționale, pe ansamblu, în
treaga dezvoltare contemporană este 
în avantajul forțelor progresiste, 
al popoarelor care se pronunță 
pentru independență, pace și pro
gres social.

ÎNTREBARE: In legătură cu 
noua ordine economică interna
țională, ne-ați putea preciza 
elementele esențiale ale unei 
asemenea organizări a rela
țiilor economice ?

RĂSPUNS : Una din problemele 
fundamentale ale vieții contempora
ne o constituie faptul că lumea este 
împărțită tn țări sărace și țări bogate, 
ca rezultat al îndelungatei politici 
imperialiste și colonialiste. De aici 
decurge și necesitatea de a se acționa 
pentru lichidarea vechilor stări de 
lucruri, pentru stabilirea unor rela
ții noi, de egalitate și echitate între 
6tate. atît în domeniul economiei, 
cit și, în generat în viata interna
țională.

Noua ordine economică internațio
nală presupune așezarea colaborării 
pe principii noi. Am în vedere în

primul rînd instaurarea unor rapor
turi de egalitate și echitate în schim
burile economice, accesul tuturor sta
telor, și îndeosebi al statelor în curs 
de dezvoltare, la tehnologiile mo
derne. Iau în considerație, de ase
menea, necesitatea stabilirii unor 
prețuri juste, echitabile pentru mate
riile prime, a unui raport corespun
zător între prețurile produselor țări
lor în curs de dezvoltare și celor ale 
țărilor dezvoltate, a unor raporturi fi
nanciare raționale și alte asemenea 
măsuri.

în același timp, este necesar ca ță
rile dezvoltate să acorde un sprijin 
mai substanțial țărilor în curs de 
dezvoltare, în primul rînd celor mai 
slab dezvoltate, în vederea asigurării 
unui progres mai rapid al acestora.

Trebuie spus că se impune întă
rirea solidarității între înseși țările 
în curs de dezvoltare. Intensificarea 
colaborării dintre ele din toate punc
tele de vedere, în scopul progresului 
lor mai rapid, al promovării active pe 
plan internațional și în relațiile cu 
țările dezvoltate a principiilor noii 
ordini economice internaționale.

ÎNTREBARE : In zona noas
tră continuă să se mențină o si
tuație fierbinte ; se perpetuează 
ocupația israeliană și refuzul re
tragerii trupelor din teritoriile 
ocupate, al înfăptuirii drepturi
lor naționale ale poporului pa
lestinian. In această lumină, 
care este părerea domniei voas
tre asupra situației din zonă, în
deosebi după reuniunea de la 
Camp David ?

RĂSPUNS : într-adevăr, tn Orien
tul Mijlociu se menține o situație 
foarte încordată. Aceasta este deter
minată. fără indoială. de menținerea 
sub ocupație a unor teritorii arabe de 
către Israel, cit și de nerecunoașterea 
dreptului poporului palestinian la au
todeterminare. în această situație se 
impune intensificarea activității pen
tru o soluționare politică globală a 
problemelor Orientului Mijlociu.

România concepe această soluție 
globală în Orientul Mijlociu prin re
tragerea Israelului din teritoriile 
arabe ocupate in urma războiului din 
1967, cît și prin soluționarea proble
mei poporului palestinian pe baza 
dreptului lui Ia autodeterminare, in
clusiv la constituirea unui stat pro
priu independent în același timp, 
realizarea unei păci trainice și juste 
în Orientul Mijlociu presupune asi
gurarea independentei și integrității 
teritoriale a tuturor statelor din zonă 
șl dezvoltarea intre ele a unor rela-

(Continuare In pag. a V-a)

[tapă rodnică de înfăptuiri 
-confirmare strălucită 
a justeței liniei politice 
generale a partidului

Privind retrospectiv, putem afirma cu îndreptățită mîndrie 
că viața, evenimentele - atît interne, cît și internaționale - au 
confirmat pe deplin realismul hotăririlor și orientărilor a- 
doptate de Congresul al Xl-lea, justețea prevederilor Progra
mului partidului.

NICOLAE CEAUȘESCU
Se împlinesc patru ani de la un 

grandios eveniment ce va rămîne 
înscris cu litere de aur în istoria 
partidului și poporului nostru — Con
gresul al Xl-lea, care a adoptat Pro
gramul P.C.R. de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
Înaintare a României spre comunism. 
Odată cu trecerea anilor apatfe cu și 
mai mult relief 
și claritate în
semnătatea sa ex
cepțională în via
ta partidului și a 
poporului. rolul 
său covîrșitor în 
dinamizarea e- 
nergiilor și for
țelor creatoare ale 
națiunii, în acce
lerarea progresu
lui economic și social al țării. 
Ne este și astăzi vie în memo
rie înflăcărată chemare adresată co
muniștilor, întregii noastre națiuni 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu in 
cuvîntarea rostită la încheierea lu
crărilor congresului : „Am adoptat 
în aceste zile hotăriri de importanță 
istorică... Acum este necesar să tre
cem cu hotărire la muncă in toate 
domeniile de activitate, pentru reali
zarea in cele mai bune condiții a tu
turor hotăririlor care vor asigura 
ridicarea patriei noastre pe noi culmi 
de progres și civilizație socialistă".

Cea mai înaltă pildă în acest sens 
a oferit-o și o oferă însuși secretarul 
general al partidului, fiind bine cu
noscut rolul său hotărîtor atît in 
elaborarea teoretică a importantelor 
documente adoptate de congres, a 
liniei generale a partidului, cît și in 
aplicarea lor în viață. Munca neobo
sită. pasiunea, dinamismul și perse

verența cu care a acționat și ac
ționează pentru asigurarea celor mai 
bune condiții de înfăptuire a hotărî- 
rilor congresului sint ilustrate prin 
întreg ansamblul măsurilor adoptate 
în diferitele domenii de activitate, 
prin zecile de vizite de lucru în toate 
județele țării, prin nenumăratele în- 
tîlniri și discuții purtate cu cele mai

PATRU ANI DE LA CONGRESUL 
AL XI-LEA AL P. C. R.

diverse categorii de oameni ai mun
cii, prin indicațiile concrete, deose
bit de prețioase date cu aceste pri
lejuri. Pe bună dreptate se poate 
aprecia că de numele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu sint indisolubil le
gate toate marile înfăptuiri din acești 
ultimi patru ani. ca de altfel din în
tregul răstimp de mai bine de un 
deceniu de cind se află in fruntea 
partidului și statului.

înfăptuirea Programului partidului, 
a hotăririlor Congresului al Xl-lea a 
devenit cauza întregului partid, a în
tregului popor. în acești patru ani 
s-a muncit cu deosebit elan și spor în 
toate sectoarele construcției socialiste. 
Tocmai ca rezultat al acestor efor
turi. avem astăzi bucuria să consta
tăm că dispunem de o putere indus
trială nu numai considerabil mai 
mare decît acum patru ani. ci și mai 
rațional distribuită pe întreg terito
riul țării, materializată prin sutele și

sutele de întreprinderi moderne, de 
înaltă tehnicitate intrate în funcțiune 
în această perioadă ; avem o agricul
tură angajată ferm pe drumul mo
dernizării, al dezvoltării intensive ; 
pretutindeni, in toate sectoarele eco
nomiei se remarcă mari progrese, ca 
urmare a înfăptuirii unui program de 
investiții fără precedent în istoria 

construcției so
cialiste din Româ
nia.

Succesele din 
acești patru ani 
se reflectă nu 
numai in sporu
rile cantitative
înregistrate in
tr-un domeniu 
sau altul, ci. deo
potrivă, și in mu

tațiile calitative esențiale survenite 
in activitatea noastră economică. Sub 
iradiația ideilor Congresului al 
Xl-lea, colectivele de oameni ai 
muncii s-au preocupat stăruitor, mai 
mult ca oricînd. să atingă niveluri su
perioare de productivitate, să econo
misească și să valorifice superior re
sursele materiale, să promoveze larg 
tehnica și tehnologia modernă, să în
chidă canalele oricărei forme de ri
sipă, altfel spus, să sporească rapid 
eficienta întregii activități economics. 

Tocmai aceste succese, evidențiind 
Inepuizabilele rezerve interne ale mo
dului de producție socialist, au permis 
să se majoreze simțitor o seamă de 
prevederi esențiale ale actualului 
plan cincinal, acțiune ce și-a găsit 
materializarea în programul supli
mentar de dezvoltare a economiei, 
adont"t de Conferința Națională a 
partidului. Faptul că de pe acum pro-
(Continuare in pag. a IlI-a)

Însemnări 
din județul 

MARAMUREȘ
In pagina a lll-a

Baia Mare — ritmuri edilitare accelerate
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W pe părinții mei cum
af •//muncesc, aș vrea să am zece mum

Un grup de școlari din 
clasele 5—8, aleși la intlm- 
plare, au fost rugați să-șl 
aștearnă pe hlrtie glndurile 
lor despre părinți. Si iată 
ce au scris : „Părinții îmi 
poartă de grijă și mă în
vață să muncesc alături de 
ei. Mă învață să deosebesc 
lucrurile bune de cele rele, 
faptele frumoase de cele u- 
rite. Viorica". „Scopul pă
rinților mei este să mă lege 
trup și suflet de tot ce e 
bun, de poporul și de pa
tria mea. Cînd îi văd cum 
muncesc aș vrea să am 
zece mîîni. Nina". „Pă
rinții mei mă învață să pre
țuiesc grija partidului pen
tru toți copiii țării. Iulian". 
„Tata mi-a spus că cine n-a 
îngrijit o floare sau un 
pom, acela nu e om. Deci, 
ca să fii om, trebuie să 
muncești. Monîca". „Ei 
m-au învățat să rostesc cu
vintele mamă, tată, patrie. 
Vreau să ajung un om. Un 
om de nădejde al patriei 
mele socialiste. Eugenia".

Copiii aceștia (Intre 10 șî 
14 ani), care au scris fru
mos și din inimă cum că 
părinți lor îi învață să 
bească poporul, patria 
partidul și îi îndrumă 
stăruință către o viată
chinată muncii, muncii stă
ruitoare și cinstite (....aș
vrea să am zece mîini !“). 
copiii aceștia 
din care sigur 
o generație de 
adevărați, sînt fii de țărani. 
De țărani români dintr-o 
margine de Bărăgan (co
muna Stăncuța, pe malul 
Dunării, județul Brăila).

...Dimineață rece de 
sfirșit de toamnă, plouă. 
Totuși, în grădina de 
gume 
meni 
zori, 
torva 
bare, 
pil ? Cum i-ați crescut 7“

lu- 
sl 

cu 
ln-

minunați 
va ieși 
oameni

le- 
oa- 
dln 
cl-

a C.A.P.. multi 
muncesc încă

Ne-am adresat 
dintre el cu o între- 
aceeași : „Aveți co-

■ « «xi

• CEI CE NE SCRIU.
Unul dintre corespon
denții fideli ai rubri
cii, tovarășul Florin 
Anghel din Pitești, a 
ieșit la pensie. Eveni
mentul biografic e co
municat ziarului. De 
30 de ani, profesorul 
argeșean ne-a ținut la 
curent cu tot ceea ce 
a observat în viața în
conjurătoare și a con
siderat că are o sem
nificație. Iată ce se 
angajează acum to
varășul Anghel, în 
calitatea sa de „tî- 
năr pensionar", cum 
își zice : „Voi continua 
să scriu despre acele 
fapte și întîmplări care 
vor impulsiona ochiul 
și inima mea. atîta 
vreme cît mina va mai 
putea ține condeiul 
drept. Fiindcă am ră
mas același «cores
pondent voluntar», cre
dincios idealurilor pen
tru care «Scînteia» a 
militat și militează".

• O INTERVENȚIE 
EXEMPLARA. In li
niștea serii s-a auzit 
un strigăt. în pofida 
bolii și vîrstei. o cli
pă n-a pregetat David 
Dochiță, din Săvinești, 
să sară în întuneric, să 
dea ajutor. Dar agre
sorul era pornit și voi
nic. A lăsat victima și 
l-a lovit pe interve- 
nient. „Mi-am făcut 
datoria în toți acești 
ani, am contribuit cînd 
a fost cazul la apăra
rea avutului obștesc, 
la respectarea legii, la 
ajutorarea concetățe
nilor mei. eu, la rîn- 
du-mi fiind ajutat de 
ei“. Aceste motivații 
s-au cristalizat 
mintea lui D. D. 
terior, cînd faptul

in 
ul-
se

Marioara Dobre. 40 de 
ani : „Am doi copil. Unul 
e mare, acuma-i In arma
tă. De meserie li sudor, la 
„Progresul", la Brăila. Cum 
i-am crescut ? I-am Învățat 
intîi șl Intll să muncească, 
cum am făcut și noi, și pă
rinții. și bunicii noștri. As
ta-! toată zestrea care 
le-am dat-o și uite că e 
bine".

Ioana Ștergărel, 54 de 
ani : „Am 4 copii. Toți că
sătoriți. Un strungar, un 
tehnician veterinar, un tlm- 
plar de mobilă și o fată,

transformări economice si 
sociale din istoria nouă a 
tării. Se vede asta In În
săși Înfățișarea prosperă a 
satului. Principalele străzi 
stnt asfaltate ; casele se în- 
șiruie semețe și cochete, 
majoritatea noi, mari și 
confortabile ; elemente noi 
au apărut in decorul satu
lui : stîlpii de beton al re
țelelor electrice, antenele 
de televizor, robinetul din 
curte al rețelei comunale 
de apă, Icl-colo automobilul 
garat alături de casă.

Ca atare, ce transmite as-

musețea sufletească, dra
gostea de muncă".

Există o realitate a satu
lui de azi : puțini dintre 
cei ce se nasc și cresc aici 
rămln în vatra natală.

— E un proces firesc șl 
necesar — spune președin
tele cooperativei agricole de 
producție. Marin Preoteasa. 
Avem acum 308 membri 
cooperatori care lucrează 
efectiv și aș spune că sînt 
de ajuns. Majoritatea au 
peste 40 de ani. Agricultura . 
se modernizează, devine 
din ce în ce mai mult un

CUM CREȘTE, CUM SE FORMEAZĂ 
TINĂRA GENERAȚIE A SATELOR

casnică. Toți patru, la Brăi
la. I-am crescut eu singură, 
cu astea două mîini, că băr- 
batu’ mi-a murit cînd erau 
ei mici. Mi-a fost greu a- 
tuncea. da’ acuma, dacă 
i-am Învățat să fie cuminți 
șl să muncească, am și eu 
o bucurie la bătrînețe, că 
i-am văzut oameni".

Marin Nuțu, 62 de ani : 
„Cinci copii am. Muncitori 
prin uzine. Doi la Brăila, 
unul la Buzău, două fete la 
Brașov. Lăcătuși, mecanici; 
fetele, una e strungăriță, 
alta frezor. De mici i-am 
învățat să muncească și să 
fie serioși în viață".

Am mai vorbit și cu alții, 
cu mulți. Alte detalii, în 
fapt, același răspuns : zes
trea de căpătîi pe care o dă 
astăzi țăranul urmașilor săi 
este, în primul rind, una de 
ordin moral — să prețuias- 
că munca, pe ea să-și înte
meieze Întreaga viață.

E o înțelepciune cu rădă
cini adînci, înfipte In bio
grafia milenară a țăranului 
român. Rostul binefăcător 
al muncii i l-au confirmat 
din plin deceniile de adînci

tăzl țăranul urmașilor săi ?
De curind, învățătoarea 

Stela Ciornei a ieșit la 
pensie. „Sînt aici, spune ea, 
din 1947. Oamenii erau a- 
tunci foarte necăjiți, lucra
seră pe moșie. Toată preo
cuparea lor pentru copil 
era să le lase, dacă se poa
te, puțin pămlnt, pămintul 
era atunci secretul vieții. 
Pămîntul șl munca. Am cu
noscut și cazuri, puține, 
cînd părinții îi învățau pe 
copii să fie -«descurcăreți». 
Cei cu tradiția muncii in 
familie au rămas țărani, au 
devenit tractoriști, mecanici 
în agricultură sau munci
tori calificați în Industria 
orașelor din apropiere. 
Foarte multi dintre școla
rii mei sînt acum oameni 
de nădejde. Muncitori buni, 
pe la Brăila, pe șantiere, 
ingineri, profesori, medici, 
tehnicieni. Socialismul i-a 
învățat, atit pe părinți, cit 
și pe copii, că singura a- 
vere și singura zestre ade
vărată a omului este capa
citatea lui, pregătirea lut 
profesională, bogăția și fru-

domenlu al mecanizării. 
Vremea secerll șl a coasei 
s-a dus de mult. Tinerii să 
se ducă să Învețe meserii ; 
chiar și pentru meseriile 
agriculturii este nevoie de 
tineri bine pregătiți. Așa 
că dacă țăranii noștri lși 
Îndrumă copiii către școli și 
meserii e un lucru bun și In 
firea lucrurilor. Am șl eu 
un fecior, anul doi la Liceul 
agroindustrial din Brăila. 
Cred că s-o Întoarce aici 
ca tehnician.

Țăranului care-șl trimite 
copii să lucreze și să lo
cuiască la oraș, tntr-o altă 
comunitate socială ti este 
oare indiferent ce vor face 
șl cum se vor purta acolo 
urmașii săi ?

— Tovarășe primar, ce 
reclamații ați primit cu pri
vire la comportamentul ti
nerilor plecați din sat șl 
stabiliți la oraș ?

— Țăranul a ținut dintot- 
deauna, ca la ochit din cap, 
la reputația lui, la cinstea 
și la demnitatea lui de om. 
Și-avea grijă ca nici 
rii să nu-1 facă de 
sat. Șl nici In altă

Așa-i și acum. Am asistat 
de nenumărate ori la ple
carea autobuzului spre 
Brăila, clnd părinții își pe
treceau copiii, și le spu
neau mereu: „Ai grijă, măi 
băiete, cum te porți acolo, 
să nu mă faci de rîs. Eu 
atît îți spun !“ Vedeți ? El, 
un țăran oarecare, nu vrea 
să fie făcut de rîs la oraș... 
Totuși, se întîmplă cîteo- 
dată ca unii din acești ti
neri să se considere scăpat! 
de sub veghea părinților și 
a satului. Am avut un ase
menea caz. Băiatul își pă
răsise locul de muncă și, 
hoinărind prin oraș, într-un 
anturaj cam deocheat, a 
intrat în conflict cu... ordi
nea publică. Cineva i-a a- 
nunțat pe părinți, apoi am 
aflat și noi. Ne-am dus și 
l-am adus pe băiat acasă, 
pentru un timp. De nimic 
nu s-a rușinat mai tare 
decît da oamenii din sat. 
A fost o lecție bună. 
Acum tînărul s-a întors în 
uzina lui și își vede liniștit 
de treabă.

Sigur că există șl excep
ții. Dar important rămîne 
comportamentul majorității. 
Țăranii (desigur, nu doar 
aici la Stăncuța) se vor 
continua în urmași în felul 
în care ei înșiși înțeleg ros
tul vieții lor de azi : prin 
muncă. O muncă, desigur, 
superioară, calificată, potri
vită cerințelor de progres 
în toate domeniile activită
ții economice și sociale. Și 
prin cinste, prin comporta
ment exemplar în societate, 
în viată. înalte valori mo
rale, descinzînd din „codul" 
străvechi al satului nostru, 
care au acum clmp de afir
mare deplină și pe care 
țăranul de azi le cultivă, 
le Îmbogățește și le trans
mite — ca pe cea mal de 
preț zestre — urmașilor săt

A FI CEL MAI BUN
să fii cel mal bun In profesia ta, să al o conduită 

de viață exemplară" — este deviza și ambiția echipei 
de muncitori condusă de maistrul Gheorghe Moise (ăl 
doilea din dreapta), de Ia întreprinderea de mecanică 
fină Sinaia. Ambiție confirmată zi de zi prin efortul 
de a obține rezultate deosebite în producție. Iată se
cretul care plasează cu regularitate echipa pe locul 
fruntaș In Întrecerea socialistă, munca așezată sub 
semnul răspunderii muncitorești fiind. In același timp.

și locul firesc de dobîndire * unor calități morale 
înaintate, comuniste, promovate cu consecvență in în
treaga noastră viață socială. Fotoreporterul i-a sur
prins pe acești oameni vrednici intr-o clipă de răgaz, 
trăind satisfacția muncii dăruite, a realizării unor re
zultate pe măsura strădaniei lor. De la stingă la dreap
ta : Marin Iosif, Pavel Cojocaru, Gheorghe Streașină, 
Mihu Buzoianu, Gheorghe Moacă, meșterul amintit și 
Ion Zota.

Foto : S. Cristian

Orgolii de...
strîmbă-lege

și

■ consumase șl s-a așe
zat liniștit la masa de 
scris, să ni-1 relateze. 
Da. cetățeanul Dorin
ță a acționat exem
plar, așa cum se cade 
să riposteze orice om 
aflat pe stradă sau pe 
cîmp, întreaga opinie 
publică, ori de cîte ori 
asistă la un fapt ce 
contravine normelor de 
conduită. înfrînt pen
tru o clipă, D. D. a 
căutat și a găsit spri
jinul altor oameni — 
tinerii Gheorghe Cim- 
peanu și Alecu Găl- 
bează, din Roman, e- 
lectricieni la Combina
tul de fibre Săvinești 
— și. împreună, au 
imobilizat agresorul, 
predîndu-1 autorități
lor.
• SA NU DRAMA

TIZĂM IN PLUS. 
Scrisoarea unei mame 
din comuna Vinderei- 
Vaslui ne-a impresio
nat în mod deosebit. 
Situații care de care 
mai dramatice se în
șiruiau intr-o biogra
fie desprinsă parcă din 
romanele lui Dickens, 
nu din contextul con
temporaneității noas
tre. Ciudat, dar la a 
doua lectură, lucruri
le în loc să se limpe
zească, ne-au apăirut 
mai confuze. Iar la a 
treia lectură am în
ceput să întrezărim u- 
nele exagerări i 
contradicții. Cert e 
are patru copii, 
care a fost părăsită, 
urmă cu opt ani, 
către soț. Faptul 
sine e destul de dra
matic. Se adaugă însă 
că tatăl ce și-a aban
donat iresponsabil fa
milia a lovit-o bestial 
pe fata cea mare, lă

sau 
că 
cu 
In 
de
In

județean de partid, cazul a 
fost analizat în amănunțime. Și 
astfel se ajunge la adevăratul mo
tiv al acestei obstrucții privind in
trarea in legalitate : „Ce va zice 
satul cind va afla că am revenit 
asupra unei hotăriri ? Nu-mi voi 
pierde autoritatea in ochii lumii 
Iată cum orgoliul ignoră pină și 
legea. Nu revenirea asupra unei 
hotăriri a fost in măsură să-i știr
bească autoritatea primarului, ci 
adoptarea acesteia în afara preve
derilor legale. Fapt de care, pînă la 
urmă, avea să se convingă el în
suși, atunci cind adevărul a fost 
repus in drepturile sale. Moment 
din care s-a putut desprinde și o 
morală necesară : orgoliile exacer
bate n-au nimic comun cu princi
piile eticii și echității noastre co
muniste, nu stnt de natură cituși 
de pufin si confere autoritate.

de ? Cine i-a anunțat pe cei de a- 
casă ?

Din aproape In aproape firele due 
spre croitorul Gheorghe Bălan, ve
cin de atelier cu cizmarul in culpă. 
El a fost acela care a pus mina pe 
telefon și... „De ce ați dat un ase
menea telefon 7“ Răspunsul croito
rului stupefiază : „Știți, văzîndu-l 
in necaz, m-am gîndit să-i fac un 
bine

Iată-ne față In față cu „omeno
sul" de o anume factură, cu tipul 
de om căruia, in diverse împreju
rări ale vieții, ii „vibrează" atit de 
mult inima la fel de fel de „neca
zuri" ale semenilor lui incit te mai 
ți miri cum de mai rezistă o astfel 
de inimă. Ce necaz încerca să osto- 
iască croitorul amintit ? „Necazul" 
unui cizmar necinstit. Mai direct 
spus — acoperirea unui rău, o în
călcare a legii. Or, și un copil de 
școală înțelege adevărul elementar 
că un bine făcut unui om care să- 
virșește un lucru nedrept este egal 
cu un rău făcut în paguba tuturor.

Chipul blajin al „omenosului" am 
avut prilejul să-l zărim ți in alte 
momente de muncă și de viață. 
Cind e luat in răspăr cite un risi
pitor, ori un chiulangiu, ori un pa
razit, numai ce-l vezi exercitindu-și 
„avocatura din oficiu" : „Să trecem 
cu vederea, si fim înțelegători. Oa
meni sîntem, nu ?“ Dar dacă cine
va ar risipi direct din buzunarul 
lui, dacă ar chiuli direct pe seama 
retribuției lui, dacă mentalitatea 
traiului parazit ar vedea că-l pă
gubește direct și pe el — după cum 
și risipa și chiulul îl păgubesc di
rect — ce »-ar întîmplă cu „ome
nosul" de acest fel ? Tot în postura 
de avocat al „înțelegerii" ar fi 7

Nu știm dacă asemenea telefoane, 
asemenea acte „de bine" ale ome
nosului sui generis au vreo încadra
re in paragrafele și alineatele co
dului penal. Este însă cit se poate 
de clar că ele au o exactă încadrare 
la capitolul complicitate morală.

Una dintre cele mai frumoase 
poate mai bogate comune ale ju
dețului Botoșani. Primarul aceste
ia a dovedit in repetate rînduri că 
este un bun gospodar, că treburile 
obștii ca și cele ale unor cetățeni 
știe să le rezolve cu grija cuvenită 
pentru adevăr și respectul legii, cu 
promptitudine și receptivitate. Exact 
in acest spirit a soluționat, pen
tru început, o cerere a lui Florea 
Dănilă. „De acord cu încadrarea", 
a notat pe petifia omului, după 
care a "semnat și ștampilat. Iar in 
urma acestui „de acord", semnata
rul cererii — om cu casă și familie 
in comună — avea să renunțe la un 
alt post, la oraș, plecind imediat la 
un curs de calificare pentru noua 
sa muncă, pe propria-i cheltuială. 
Omul se califică așadar și, știin- 
du-și locul de muncă asigurat, vine 
Mpbi să-și ia in primire postul. 
Dar, stupoare. Află cu acest prilej 
că, intre timp, un alt consătean 
de-al lui primise din partea acelu
iași primar un asemănător „de 
acord", ștampilat și semnat. Inuti
le orice întrebări, discuții. Postul 
era ocupat și gata.

Cum lucrurile n-au intrat ime
diat pe făgașul legal (inclusiv după 
semnalarea cazului in ziarul nos
tru din 29 septembrie a.c.), a urmat 
un șir de audiențe solicitate de Flo
rea Dănilă pe la diferite organe ju
dețene. Primarul insă — nu i-am 
dat numele tocmai pentru că, așa 
cum afirmam mai inainte, este un 
gospodar inimos, harnic •— ori de 
cite ori i se propunea rezolvarea 
situației, nu dădea inapoi nici in 
ruptul capului. Iar cum peste orgo
lioasa împotrivire — nelegală și 
absolut fără nici un temei — nu 
s-a putut trece, din dispoziția 
primului secretar al comitetului I. TUDOR

fecio
ria in 
parte.

Silvestri AILENE1

Opinia publică nu admite

că era vorba despre 
muncă. Și, chiar de 
împreună, cum ne-ar

el. Fii bun ,1 as- 
atent atunci clnd 
cuvîntul tntr-o șe-

„bilete de favoare"

Mlhal CARANFH. 
Mircea BUNEA

stnd-o „cu gura strîm- 
bă și fără un ochi, dar 
am internat-o în spi
tal la Iași și am fă
cut-o bine". Ciudat e 
că, văzîndu-se vinde
cată (?) această fiică 
întoarce spatele ma
mei, orientîndu-se cu 
afecțiunea tocmai în
spre tatăl atit de în 
negru zugrăvit. Se mal 
relatează despre un 
alt copil internat la o 
școală de surdo-muți 
cu toate că el șl 
vorbea, și auzea, pre
cum și despre alte 
complicații.

înțelegem suferința 
și greutățile mamei si 
sîntem alături de ea. 
Ce poate fi mai au
tentic dureros decît a- 
ceastă situație. „Astăzi 
(ziua expedierii scri
sorii — n.n.) fața cea 
mare are nuntă, nașii 
fiind chiar din Vinde- 
rei. dar nu s-a îndu
rat cel puțin să trimi
tă în bătaie de joc o 
scrisorică să mă invi
te și pe mine să o 
văd mireasă. stînd 
alături de tatăl ei care 
o nenorocise" ! RepU- 
diem ingratitudinea fe
tei. după cum regre
tăm destrămarea fa
miliei. Dar. încercînd 
să abordăm problema
tica acestei înalte răs
punderi. a îndatoririi 
tuturor de a ocroti ce
lula socială de bază, 
ne facem datoria să 
semnalăm și unele 
tendințe de a drama
tiza mai mult decît e 
cazul. Nu pentru a ne 
afla în treabă, ci pen
tru că experiența de
monstrează că. uneori, 
neînțelegerile dintre 
soți izbucnesc tocmai 
din excesive dramati-

„Omenosul"
Te scurt, lucrurile s-au petrecut 

In felul următor : cizmarul Gheor- 
ghiță Cotirlan, din Capitală, este 
dovedit că a încălcat legea. Un con
trol in atelierul cooperativei unde 
lucra — strada Domnița Ruxandra 
nr. 2 — descoperă suluri de piele 
In piui ce nu pot fi justificate. La 
locuința sa se află alte „plusuri" 
destul de substanțiale. Mă rog, mai 
departe lși va spune cuvîntul jus
tiția. Noi am vrea aici să stăruim 
asupra unui moment care i-a mi
rat — dacă ne putem exprima 
astfel, foarte eufemistic — si pe 
lucrătorii de miliție ce au acționat 
in această împrejurare. Cind aceș
tia au pornit de la atelier direct 
spre locuința cu pricina, au găsit 
deja în fața casei un taxi în care se 
încărcau de zor suluri de piele că
rora se încerca să li se piardă ur
ma. Cum de s-a aflat atit de repe

CE ȘTIM Șl CE NU ȘTIM DESPRE
Dacă-1 ești șef, cu o- 

mul ăsta poți face ce 
vrei, nu se șifonează ab
solut deloc. Este mai ceva 
decît tergalul de calita- 
tea-ntîia. Poți să-l înfă
șori pe degetul arătător 
ca pe un lănțișor sau o 
bucată de ață de care-ai 
legat niște chei. Poți să-1 
Innozi ca pe un colț 
de batistă, ca să-ți aduci 
aminte ce ai de făcut 
a doua zi.

— Nu-1 doare șira spi
nării cind îl înnozi?

— îl doare, cum să nu-1 
doară, dar omul de ter
gal trebuie să suporte, 
poți să-1 calci și pe cea 
mai sensibilă bătătură, 
nimic nu zice, ba-ți și 
mulțumește că i-ai dat 
atenție.

— Chiar așa?
— Dacă te vede supărat 

Iți iese în cale și te 
roagă cu lacrimi In ochi 
să-ți verși focul pe el. 
Dacă n-ai burete ori piele 
de căprioară, poți să-ți 
ștergi mașina cu el. 
Poți să-ți usuci și părul 
cu el dacă ți s-a defec
tat foenul. îți suflă el 
aer cald.

— Dar la treburi mal 
casnice, îl poți folosi? 
De pildă, poți să bați cu 
el cuie în perete? Cuie 
mai groase ?

— Și scoabe poți să 
bați cu el dacă ai nevoie 
de scoabe. Zău că poți 
să-1 folosești și la tre-

— Se întlmplă multe, 
îl cunosc pe omul ăsta 
de tergal, cum îți cunoști 
dumneata buzunarul din 
dreapta. Oamenii mai 
mici în grad cu retribuții 
mai mici decit ale lui, 
sînt niște mărunțișuri 
vizavi de eL în fața lor

...Omul de tergal
buri mai casnice. De pil
dă, poți să faci din el 
tel pentru bătut ouă, 
chiar mai puțin proaspete. 
Poți să pisezi piper sau 
usturoi cu el, dacă ai 
piulița stingheră. Dacă 
este mai înalt îl poți fo
losi drept prăjină pentru 
înălțat frînghia de rufe. 
Dacă-ți lipsesc cîrlige 
de rufe, îl poți folosi pe 
el cu multă încredere. Re
pet, poți face toate astea 
cu el numai și numai 
dacă îi ești șef. Pentru 
că altfel...

— Dacă nu-i ești șef, 
ce se întîmplă?

- devine fiară. îi reapare 
șira spinării și dispare 
ca prin farmec vocea 
mieroasă. încearcă dum
neata, care ești muritor 
de rînd, să-i spui omu
lui de tergal „dă-te mai 
încolo" cînd este el în 
repaus, adică atunci 
cînd nu este în preajma 
șefului și te-ai încărcat 
de doamne-ajută.

— Ce-mi face?
— Vai de mine și de 

mine! Dă cu barda-n 
Dumnezeu.

— Dar cu el ce-are?
— Vorba vine! E fiară 

cu cei mal mici In grad

decît 
cultă 
ia el 
dință profesională. Devine 
principialitatea personi
ficată.

Ce mal știm despre 
omul de tergal? Știm că 
l-a depășit cu mult pe ve
chiul și ruginitul om cu 
periuța și că Înapoiatul 
lingușitor este o nulitate 
pe lingă el.

— Mie îmi face impre
sia că este o încrucișare 
între omul cu periuța și 
lingușitor.

— Ai dreptate, dar este 
mai stilizat.

— Cum este mai stilizat 
dacă poți bate scoabe cu 
el? Dar eu cred că e mai 
bine să trecem la...

Ce nu știm despre omul 
de tergal :

Nu știm cu exactitate 
dacă nevastă-sa bate co
voarele cu el și încă nu 
știm dac-a ajuns la sta
diul de a putea prelua 
de la șef durerea de mă
sele, pietrele de la rinichi 
și ficat, precum și alte 
boli care nu se iau cu 
una cu două...

Nicufă TANASE

— ...mai întil 
o tovarășă de 
n-am fi lucrat 
fi stat să trecem nepăsători mai de
parte ?

Nu, tîmplarul Gheorghe Mihai și 
lăcătușul Nicolae Costache, de la 
Atelierele Centrale I.T.B., n-au în
tors capul : intervenția lor hotărîtă 
a curmat din fașă o manifestare 
huliganică. Era într-o seară de sfirșit 
de octombrie al acestui an. E. C. se 
îndrepta spre locul ei de muncă — 
să-și ia strungul în primire. La un 
moment dat, i-a barat calea și a 
acostat-o brutal Ion Șerban, meca
nic auto la un trust de construcții. 
Se „cinstise" zdravăn mai înainte... 
Trecînd întîmplător prin locul cu pri
cina. muntitorii amintiți mai sus au 
pus mina pe huliganul înfierbîntat 
de băutură, care-și pierduse busola 
comportării civilizate și au acționat 
cum se cuvenea lntr-o astfel de îm
prejurare : l-au dat pe mina primu
lui milițian lntîlnlt.

„Cum ne-ar fi stat să Întoarcem 
capul de la un act nesăbuit ?“ își 
motivează cel doi atitudinea lor de
cisă. întrebarea, exprimată simplu, 
direct, desemnează ea însăși o cali
tate morală — aceea a omului răs
punzător pentru tot ceea ce se pe
trece în jur. Fie că faptul respectiv 
îl afectează sau nu în mod direct. 
Fie că actul lui de intervenție este 
înțeles ori, dimpotrivă, replica la de
mersul său se dovedește nu o dată, 
perfidă, neloială, dură. Acest tip de 
om își asumă însă riscul — pumnul 
huliganului numit în rîndurile de 
mai sus a lovit fără alegere pînă ce 
a fost potolit — tocmai pentru că nu 
poate accepta prețul (destul de greu 
în diverse confruntări ale vieții) al 
indiferenței lașe, al nepăsării demne 
de așezat la stîlpul oprobriului una
nim. Sîntem într-un război declarat 
împotriva mentalităților retrograde, 
sechele ale vechil orînduiri. dar 
aceasta presupune în același timp — 
e bine s-o repetăm mereu ! — antre
narea. activarea tuturor conștiințelor, 
a opiniei publice înaintate pentru 
contracararea șl eradicarea răului, 
oriunde s-ar produce abdicarea de la 
normele moralei socialiste, de la le-

glie tării. Omul care nu trece nepă
sător pe lingă lipsuri, interesat în' 
înlăturarea lor curajoasă — iată tipul 
uman pe care-1 promovează societa
tea noastră, preocupată de armoni
zarea și afirmarea relațiilor noi de 
muncă și conviețuire, constituite în 
spiritul normelor codului etic co
munist.

Cel puțini, care se mal răzlețesc 
de drumul drept, iscodind cu privi
rile evențualele portițe ale unul trai 
ușor, nesocotind preceptele noastre 
morale, se fac luntre și punte pentru

urma urmei, care era motivul „gra
bei" omului de la volan ? în port
bagajul mașinii „artistul" transporta 
150 de pachete de țigări cu marcă 
străină. Procurate, cum ? Și pentru 
ce ? Tocmai întrebările acestea căuta 
să le evite S. A., și puțin a lipsit bă 
nu-și realizeze intenția, dacă... Dacă 
doi oameni, parte din opinia publică 
intolerantă cu abaterile de la morala 
civică n-ar fi acționat prompt, din 
îndemnul conștiinței.

Nu-1 mal puțin adevărat însă că, 
in diverse împrejurări ale muncii și

Din nou despre conflictul ireductibil dintre 
SPIRITUL CIVIC și INDIFERENȚA
Cum ați fi acționat în împrejurările pe care 
le relatează ancheta noastră ?

a ocoli tocmai pe omul Intransigent, 
promotor al opiniei publice Înaintate, 
active. Ei știu că, cu un astfel de om 
„nu se poate da la pace", că necin
stea, gestul iresponsabil, chiulul, 
strecurarea prin viată pe ușa din dos 
nu pot trece examenul judecății sale 
severe, exigente și drepte, curajului 
său de a denunța fără menajamente 
apucăturile retrograde. Așa a încer
cat de curind să se strecoare, știin- 
du-se cu musca pe căciulă, și Silviu 
Alexandrescu. „artist la un restau
rant din Capitală", cum și-a declinat 
mai apoi calitatea. Mizînd pe faptul 
că lucrătorul circumscripției nr. 3 de 
miliție, care l-a oprit pentru control, 
n-ar avea pe nimeni prin preajmă, 
pentru eventual ajutor, „artistul" în 
cauză a apăsat pe acceleratorul ma
șinii, cu gîndul să se piardă în aglo
merația străzii. Iată însă că doi cetă
țeni, dintre zecile de oameni nimeriți 
pe stradă la ora aceea — este vorba 
despre muncitorii Nicolae Dumitru 
și Vasile Ștefaniuc, de la I.P.R.S. — 
s-au așezat în fata mașinii, blocîn- 
du-i orice posibilitate de fugă. La

existenței noastre zilnice, se relevă 
și reversul medaliei. Și anume, mal 
apar repetențl la examenul spiritului, 
civic, oameni care preferă să închi
dă ochii la cîte un neajuns ce se pe
trece sub privirile' lor. lăsînd altora 
„privilegiul" de a veni, și a reașeza 
lucrurile în ordinea lor firească. De 
ce nu șl ei ? Nu este oare și în inte
resul lor să pună capăt unui rău 
care îi atinge, inevitabil, și pe ei ? 
De exemplu, cu nu mult timp în 
urmă, în autobuzul 76, doi huligani 
au amenințat în dreapta și în stînga, 
batjocorind zeci și zeci de călători. 
Reacția acestora ? în afară de doi 
dintre ei. restul 
că-i preocupă 
orașului, s-au 
Exact atitudinea
ză elementele certate cu 
conduită civilizată. Ele nici nu-și do
resc un alt aliat mai pe măsură decit 
tăcerea, complacerea, nepăsarea ce
lor din jur, stări care nu au decît 
darul să încurajeze manifestările 
antisociale. Dar ce-a întreprins șofe
rul de pe autobuzul (31-B-1655) ? A

au tăcut, s-au făcut 
peisajul 
arătat 

lașă pe

nocturn al 
Indiferenți, 

care mizea- 
normele de

blocat cumva ușile și a accelerat 
pentru a-1 întîlnl pe omul ordinii pu
blice. a cărui intervenție devenise 
atit de necesară ? A lansat el un 
apel către călători să-i dea o mină 
de ajutor pentru a-i pune la punct 
pe huligani ? Da’ de unde ! S-a făcut 
că nu vede și n-aude ce se petrece... 
Ba, la un moment dat, la cererea 
turbulenților. care au decis să coboa
re. le-a făcut pe plac : a frinat ma
șina și a deblocat ușile. Puțin mal 
lipsea să rostească și o formulă da 
politețe : „Poftiți, domnilor huligani, 
mai poftiți și mîlne pe la noi. Vă 
așteptăm cu plăcere".

Semnificativ este însă că odată 
coborîți cei doi — pînă la urmă tot 
au fost identificați și trimiși în jude
cată — atmosfera din vehicul s-a 
schimbat la o sută optzeci de grade. 
Călătorii și șoferul au fost cuprinși 
de o sfîntă indignare, vărsîndu-șî 
năduful — „nu-1 pune nimeni la 
punct pe huliganii ăștia ?“ Cine se 
indignau ? Exact aceiași oameni care 
se retrăseseră pînă atunci în cochilia 
nepăsării ; exact șoferul care, răs
punzător de ordinea din autobuz, n-a 
ridicat nici un deget pentru ca scan
dalagiii să fie cumințiți. Indignarea 
de la spartul tîrgului era, cel puțin, 
ridicolă. După război multi viteji 
se-arată...

Oare mal este nevoie să subliniem 
că adevăratul spirit civic, intolerant 
cu orice abatere de la normele de 
conviețuire civilizată, de la legile 
tării, nu trebuie înțeles ca simplu 
„deziderat" ? Că trebuie dovedit fără 
ezitare totdeauna cînd este necesar, 
și nu post-festum ? Tocmai pentru 
că fiecare dintre noi sîntem benefi
ciarii Unei călătorii civilizate în tren 
sau în autobuz, ai unei plimbări civi
lizate pe stradă ori în parc, ai unui 
comportament civilizat pe stadion ori 
în sala de spectacol, la locul de mun
că, în blocul în care locuim. De 
aceea, fiecare și nu ...celălalt trebuie 
să se simtă direct răspunzător față 
de modul cum se afirmă 
nează opinia publică, cum 
festă rolul de promotor al 
eticii și echității socialiste.

«1 acțio- 
!șl mani- 
normelor

Iile TANASACHB
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ALE CIVILIZAȚIEI SOCIALISTE
R TEMELII TRAINICE /——vJ,

1N TOATE JUDEȚELE ȚĂRII
însemnări din județul
MARAMUREȘ

SPORIREA PROUICHEI HDDSTRIALE

Știam porțile maramure
șene — adevărate arcuri de 
triumf ale hărniciei omului 
și ale dragostei lui de fru
mos durabil — și mai știam 
turlele de lemn ca niște 
fusuri puse să toarcă lumi
na slavilor și s-o pogoare 
adine sub glie, acolo unde 
s-a ascuns sipetul cu co
mori ale acestui străvechi 
și cintat pămînt românesc. 
Comorile din adîncul Ma
ramureșului au felul lor 
de a se vesti oamenilor, 
grăindu-le cu tilc și dezvă- 
luindu-li-se spre încredin
țare celor născuțl cu sufle
tul drept și liber, ca unor 
adevărati stăpîni. Dar cită 
vreme urgia se întronase 
crudă și hapsînă, parcă și 
comorile Maramureșului 
s-au tras mai spre adîncuri, 
altfel e greu de înțeles cum 
oamenii acestui pămînt, 
cucerindu-și unitatea de 
neam și, mal apoi, adevă
rata libertate și suprema 
demnitate, au înzecit și rq- 
înzecit avuția lor comună 
întru creșterea puterii pa
triei și bunăstarea tuturor.

Splendid și fabulos cult 
de țară, frunte de suflet 
românesc, vechi voevodat 
al descălecătorilor Dragoș 
și Bogdan descinși din osul 
lui Menumorut, cu numele 
venindu-i din noblețea 
marmurei, Maramureșul a 
fost cîndva o tristă, auste
ră și încrîncenată vale a 
plîngerii. „Enciclopedia 
României" dinainte de eli
berare nu putea lăsa sub 
tăcere înapoierea economică, 
exploatarea cu corolarul ei 
— mizeria, analfabetismul, 
bolile endemice. „Exploa
tarea pădurilor se face și 
aici, ca în mai toți mun
ții noștri, în chip excepțio
nal de barbar" — se scrie 
în lucrarea citată, arătîn- 
du-se că, în județ, erau 
„73,2 la sută analfabeți". 

\ Era țara desculților și a 
K_________________________

opincii. Ne-o spune și cîn- 
tecul : „Joacă lelea și 
desculță I Dacă n-are opin- 
cuță, / Opincuțele-s pe 
bani, / Clsmele-a la boco- 
tani I" Tot o lucrare de pa 
vremea opincilor mărturi
sește : „Județul nefiind în 
stare să hrănească cu ceea 
ce produce o populație ațît 
de numeroasă, și industria 
puțină ce o avem nefiind 
îndestulătoare, e nevoie să 
aducem mărfuri și alimen
te din alte ținuturi".

PROFUNDE MUTATII N DEZVOLTAREA ECONOMICA
• UN VAST PROGRAM DE INVESTIȚII. 

Volumul fondurilor de investiții alocate jude
țului a crescut, comparativ cu anul 1950, DE 
25,6 ORI în anul 1977. Județul Maramureș a 
beneficiat, numai în ultimii 10 ani, de inves
tiții care se ridica la peste 13 MILIARDE LEI ;

• AU FOST DATE ÎN FUNCȚIUNE, în acești 
ani, importante obiective economice, printre 
care : întreprinderea mecanică de mașini și 
utilaj minier și Uzina de utilaj minier și repa
rații din Baia Mare, Fabrica de șuruburi și 
fabrica de tricotaje „Unitatea1* din Sighetu 
Marmafiei, Fabrica de mobilă din Vișeu de 
Sus, Fabrica de brînzeturi din Tg. Lăpuș, Com
plexul hidrotehnic Firiza ;

• ECONOMIA JUDEȚULUI Șl ECONOMIA 
NAȚIONALĂ. Județul Maramureș ocupă pri

mul loc la producția de minereu complex și 
cupru de convertizor, locul patru la producția 
de acid sulfuric și locul cinci la tricotaje de 
lînâ și tip lină ;

• Ponderea populației ocupate în ramurile 
neagricole a crescut de la 41,9 la sută, cît era 
în 1965, la 61,2 LA SUTĂ în 1977 ;

• CU 53 DE ZILE MAI DEVREME au fost 
realizate sarcinile de plan pe primii trei ani 
ai cincinalului de oamenii muncii români, ma
ghiari, ucraineni și de alte naționalități din 
județul Maramureș. Se vor realiza suplimen
tar, pînă la sfîrșitul anului : 4 266 tone oțel 
aliat, 6 917 tone cupru în concentrate, piese de 
schimb auto în valoare de 69 milioane lei, 
230,6 mii mp furnire, 822 tone brînzeturi ș.a.

șene ajunglndu-se ca, mai * 
bine de jumătate din 
populația județului, să fie 
formată din orășeni. Baia 
Mare, orașul de pe Săsar, 
numără peste o sută de mii 
de locuitori, ceea ce în
seamnă că flecare al cinci
lea maramureșean mun
cește și locuiește în capita
la județului; Intre Preluca 
și Culmea Codrului, sub 
muntele Gutll, s-au Înălțat 
cartiere noi. de o frumuse
țe aparte, care se înscriu

buie să-l cunoști pe mara
mureșeni, români, ma
ghiari, germani și de alte 
naționalități, trăind și 
muncind toți laolaltă, în- 
tr-o strînsă unitate șl fră
ție, pentru a înțelege ce 
fel de suflet s-a forjat aici 
în creuzetul istoriei și care 
îi sint ambițiile. Sînt ne
poții și strănepoții celor ca 
au sfredelit munții în cău
tarea filoanelor de aur șl 
argint, ai celor ce au mă
cinat piatra în șteampuri,

de comandă. La întreprin
derea metalurgică de meta
le neferoase — care trimi
te pe magistralele țării 30 
la sută din producția na
țională de gen — am în- 
tîlnit patru specialiști, pe 
Gheorghe Ilia, Liviu Pop 
de la mina Herja, loan Iz- 
voran de la Baia Sprle și 
Grigore Iordăchescu de la 
flotația centrală aplecați 
asupra unui proiect pri
vind recuperarea energiei 
termice și reducerea po

Sub arcul de timp al marilor înfăptuiri
Cei desprinși parcă de pe 

Columna lui Traian, rămași 
daci peste două mii de ani, 
au urcat pe spirala timpu
lui năzuind și luptînd veac 
după veac pentru Unire.

Unirea a însemnat și 
pentru oamenii acestui ți
nut izbîndirea unui vis mi
lenar, socialismul este pen
tru ei dimensionarea aces
tei izbînzi la proporțiile 
marilor lor aspirații în de
venirea de sine. Maramu
reșul socialist înseamnă 
avînt industrial pe toate 
planurile — minerit, meta
lurgie, prelucrarea lemnu
lui, dar și construcție de 
mașini, industrie textilă, de 
confecții, alimentară. In ul
timul deceniu, producția in
dustrială a județului a 
crescut cu 236 la sută. Cea 
agricolă cu 166,8 la sută. 
Investițiile, izvorîte din- 
tr-un vast program de pro
pășire multilaterală a ju
dețului, au fost mai mari 
în acest deceniu din urmă 
cu 246,8 la sută. S-au dez
voltat orașele maramure

armonios în peisajul atît de 
pitoresc al Maramureșului. 
Patru cincimi din numă
rul băimărenilor locuiesc în 
blocurile noi din cartiere
le Săsar, Decebal, Gării, 
Bogdan Vodă, Traian. în 
vecinătatea sediului politi- 
co-administrativ al județu
lui — creație arhitecturală 
care îșl va găsi locul bine
meritat în istoria arhitec
turii contemporane româ
nești — se înaltă casa de 
cultură și marele cinema
tograf Dacia, iar mai de
parte, în lungul vastelor 
artere băimărene, sala 
sporturilor, bazinul acope
rit, spitalul județean, clă
dirile moderne ale institu- 

.telor de învățămînt supe
rior și de cercetări științi
fice. Căci Baia Mare a de
venit în anii socialismului 
un dinamic centru univer
sitar și de cercetări știin
țifice.

Două municipii, cinci o- 
rașe și 62 de comune string 
la un loc o jumătate de 
milion de suflete, dar tre

au spălat nisipul, au topit 
cuprul, zincul, și plumbul, 
dar nu pentru ei... S-au că
rat de-aici averi, nu glu
mă. Bocotanii, sau bogăta
șii, au vlăguit pădurile, 
transformîndu-le în aur 
sunător și lăsîndu-le mara
mureșenilor opinca și co
liba. Acum avutul mara
mureșenilor le aparține lor 
și țării întregi. Și munca e 
altfel, și răsplata alta. 80 
la sută din minereurile ex
trase din minele maramu
reșene sînt scoase din ză- 
cămînt prin metode mo
derne. Grupurile sociale 
dispun de băi, vestiare, 
microclimatul din mine se 
bucură de aeraj general, de 
perforaj umed, de dirijare: 
automată.

Șteampurile s-au dus la 
muzeu. La flotația centra
lă din Baia Mare, măcina
rea minereurilor se face 
autogen, totul sclipește de 
curățenie, munca oameni
lor se limitează la supra
vegherea uriașelor agre
gate dirijate de la pupitre

luării prin captarea tutu
ror gazelor emanate de 
combinatul chimic. Șl tot 
neliniștea aceasta creatoa
re îi face pe cei de la în
treprinderea de metale ne
feroase să realizeze cel 
mai înalt nivel de produc
tivitate pe județ — în me
die 1,3 milioane lei produc- 
Sa pe fiecare om al mun- 

i; asta îi face pe cerce
tătorii de la institutul băi- 
mărean să scoată pentrii1' 
fiecare leu Învestit în cer
cetare un randament de 
șase ori mal mare; asta îi 
face pe cei din industria 
constructoare de mașini și 
prelucrare a metalelor să 
dea astăzi o producție de 
opt ori mal mare decît în 
1967, iar pe cel de la în
treprinderea mecanică de 
mașini și utilaj minier să 
dea cît 15 Întreprinderi si
milare din anul 1960, ex- 
portîndu-șl produsele în 25 
de țări ale lumii. Aceeași 
sete de autodepășire con
stituie imboldul pentru 
atingerea performanțelor

obținute de mundtarll' șl 
tehnicienii de la Combina
tul de prelucrare a lemnu
lui din Sighetu Marmațiel, 
ale cărui produse de elită, 
mobila curbată, să fie cu
noscute în peste 30 de țări. 

Nenumărate sînt dovezi
le spiritului creator în ac
țiune. In jurul aceleiași 
mese de lucru s-au reunit 
patru inovatori, doi românL 
un maghiar și un german 
— șeful de brigadă minie
ră Gheorghe Prunduș, in
ginerii L. Pop și Erich 
Hiitter și tehnicianul Lu
dovic Kerestesz, toți patru 
de Ia exploatarea minieră 
Herja — pentru a realiza 
construirea unei noi insta
lații automate de perforat, 
una din cele 47 de inven
ții maramureșene breveta
te în 1978. Spunîndu-le că 
în aplecarea lor colectivă 
asupra aceleiași teme văd 
un lucru cu valoare de sim
bol. sînt privit cu nedume
rire ca și cînd n-aș cunoaș
te rosturile locului. Nu s-au 
gindit la asta. Ci, pur și 
simplu, așa se știu el mun
cind mereu împreună, ală
turi, umăr lîngă umăr, 
indiferent de naționalitate, 
uniți de aceleași idealuri, 
animați de aceeași frăție
tate în cuget și-n simțiri.

...Cu prilejul aniversării a 
600 de ani ai minei din 
Cavnic, tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu li se adresa ma
ramureșenilor : „Cunosc
bine organizația de partid 
din Maramureș, cunosc oa
menii muncii din județul 
Maramureș. Sînt convins că 
nici în viitor ei nu vor ră- 
mîne măi prejos, că vor 
face totul pentru a fi în pri
mele rînduri ale luptei pen
tru înfăptuirea Programu
lui partidului, a politicii 
noastre interne și interna
ționale".

loan 
GRIGORESCU

(Urmare din pag. I)Otel peste plan
Colectivele marilor combinate și în

treprinderi siderurgice au livrat pină 
la această dată, suplimentar, peste 
156 000 tone oțel aliat și înalt aliat.

Menținîndu-se în primele rînduri 
ale întrecerii socialiste, oțelarii de la 
Combinatul siderurgic Hunedoara, 
care au lansat anul acesta chemarea 
la întrecere către toți metalurgiștii 
țării, au elaborat, în plus, peste 46 000

tone metal. De asemenea, muncitorii 
și cadrele tehnice de la oțelăriile 
speciale ale combinatului siderurgic 
de la Reșița au înscris în grafice, 
pînă acum, 21 500, iar cei din Tîrgo- 
viște — 13 000 tone. Concomitent cu 
creșterea producției au fost asimilate 
numeroase mărci noi de oteluri 
speciale.

Economii de energie electrica
La Combinatul petrochimic de la 

Brazi a fost pus în funcțiune cel de-al 
patrulea cazan de recuperare a căldu
rii gazelor evacuate de la cuptoarele 
instalației de reformare catalitică. 
Realizate pe baza proiectelor elabora
te de specialiștii Institutului de cer
cetări, inginerie»tehnologică și pro
iectări pentru rafinării din Ploiești, 
cazanele asigură captarea gazelor care 
înainte erau evacuate la o tempera
tură ridicată și folosirea lor în scopul 
producerii și introducerii în rețea a 
unei însemnate cantități de abur teh
nologic. Economiile preconizate pe 
un an ajung la 15 000 tone com
bustibil convențional.

Ansamblul de măsuri adoptate la 
combinatul prahovean în vederea re
ducerii consumurilor energetice și. 
pe această cale, a sporirii valorii pro
ducției nete — izolarea termică â re
zervelor cu produse calde din rafină

rii, renunțarea la utilajele cu consu
muri energetice ridicate. Interconec
tarea rețelelor de aer compri
mat între rafinărie șl combinat — 
a avut ca efect înregistrarea de la 
începutul anului a unei economii de 
peste 5 000 tone combustibil conven
țional și a 1.5 milioane kilowați-oră 
energie electrică.

(Agerpres)
★

Bilanțul energetic al județului Bis- 
trița-Năsăud a înregistrat în luna oc
tombrie 1978 o economie de 776 000 
kWh energie electrică. Primele două 
decade din noiembrie se dovedesc 
la fel de bune în această privință, 
înregistrîndu-se economii de 505 000 
kWh. Cu aceste cantități de energie 
electrică, întreprinderea „Netex" 
Bistrița ar putea desfășura o activi
tate productivă neîntreruptă de 
aproape două luni (Gh. Crișan).

ducția suplimentară obținută însu
mează peste 40 de miliarde lei — din 
cele 100 miliarde prevăzute — aratăr 
că este întru totul posibilă realizarea 
în întregime atît a cincinalului, cît și 
a programului suplimentar. Mai mult, 
existenta încă in întreprinderi a unor 
însemnate rezerve nevalorificate, 
multiplele posibilități evidențiate de 
oamenii muncii pe linia perfecționă
rii organizării producției și a muncii 
Întăresc convingerea că, chiar și ac
tualele prevederi majorate, sarcinile 
planului pe anul 1979, recent adoptat 
de Marea Adunare Națională, vor 
putea fi nu numai realizate, ci și de
pășite.

Viața demonstrează că este in in
teresul fiecărui cetățean ca puterea 
economică a țării să sporească rapid, 
neîncetat, de aceasta, și numai de 
aceasta depinzind creșterea bunăstă
rii generale. Deosebit de limpede s-a 
evidențiat această corelație funda
mentală în anii de după Congresul al 
XI-lea ; adoptarea Programului de 
creștere suplimentară a produc
ției a făcut posibilă și inițierea unui 
Program de creștere mai accentuată 
a nivelului de trai, pe'baza căruia se 
asigură majorarea cu 32 la sută a 
retribuției reale a oamenilor muncii 
din toate Sectoarele economiei națio
nale. precum și a veniturilor reale 
ale țărănimii — simțitor mai mult de
cît se stabilise la Congresul al XI-lea. 
De pe acum o bună parte dintre pre
vederile acestui program au prins 
viață. Se știe, de pildă, că prima eta
pă de majorare a retribuțiilor s-a în
cheiat la jumătatea acestui an, cu 
trei luni înainte de termenul prevă
zut. Se dovedește, o dată mai mult, 
că țelul suprem al întregii activități

CONDIȚII SUPERIOflRL DE MUNCA 
SI VIATA 

PENTRU IUTI LOCUM
• Numărul locurilor de muncă a crescut, în 1977, 

comparativ cu 1950, de aproape 2,3 ORI ;

• în actualul cincinal, anual SÎNT CALIFICAȚI 7 000— 
8 000 DE MUNCITORI, fafă de 5 000 cîji erau calificați, în 
medie pe an, în cincinalul precedent;

• 70 LA SUTA din populația județului locuiește în cas< 
noi, construite în anii socialismului. în perioada 1950—197 
în județul Maramureș au fost construite 92 555 LOCUINȚE

• EDIFICII SOCIAL-CULTURALE construite și pușe la 
dispoziția maramureșenilor în ultimul deceniu : spiblW 
județean cu 1 300 de paturi, Institutul de învățămîn su
perior din Baia Mare, grupurile școlare minier și de con
strucții, sala sporturilor, bazinul de înot și stadbnul „23 
August**  din Baia Mare, stațiunile turistice de la Izvoare și 
Borșa ș.a. ;

• în acest an, la un medic revin 700 de locuitori, fată de 
2 677 în anul 1950 ;

• Volumul desfacerilor de mărfuri a fost în 1977 de 
aproape 17 ori mai mare față de anul 1950 ;

• în anul școlar 1978—1979 în județ există 334 școli ge
nerale și 23 licee de specialitate. în rețeaua de învățămînt 
funcționează 221 clase cu limba de predare maghiară, 34 
de clase cu limba de predare ucraineană și 13 clase cu

, limba de predare germană.

NIIIINUNIIIh ||U»« IIIț

• La Festivalul muncii și creației „Cînl 
ediția a ll-a, județul Maramureș este reprt 
FORMAȚII ARTISTICE DE AMATORI, cu \ 
Dintre acestea, 70 sînt formații care aparțin 
conlocuitoare : 32 în limba maghiară, 34 în 
neană și 4 în limba germană ;

o.
i

• Artiștii amatori maramureșeni — români, 
ucraineni, germani — au obținut, în faza republic 
ediției I a festivalului, numeroase locuri fruntașe, 
care enumerăm : fanfara metalurgiștilor băimăreni — 
I, corul din Finteușu Mare și cvartetul de coarde din Șor - 
cuta Mare — locul II, clubul de horitoare din Nănești, con I 
din Ardusat, clubul de teatru folcloric din Valea Stejarul ji 
și cineclubul minerilor din Săsar— locul III ;

• în cadrul fazei de masă a celei de-a ll-a ediții a Fes
tivalului „Cîntarea României", la activitatea de creație țen- 
nico-științifică au participat peste 21 000 OAMENI Al MUN
CII — români, maghiari, ucraineni, germani — aboț^îna 
1 300 de obiective a căror eficiență economică se estimează 
să se ridice la peste 700 MILIOANE LEI.

Grupaj realizat de Gheorghe SUSA j

a partidului nostru II constituie ridi
carea continuă a nivelului de trai, ma
terial și spiritual, al poporului, că tot 
ceea ce se proiectează și se înfăptu
iește in tara noastră slujește intere
sele vitale ale oamenilor muncii.

Este cunoscută atenția excepțională 
pe care a acordat-o Congresul al 
XI-lea creșterii rolului științei in 
producția materială, in întreaga viață 
socială, ca direcție majoră în fău
rirea societății socialiste multilateral

rea activă, nemijlocită a clasei mun
citoare, a întregului popor la opera 
de guvernare. Acest cadru este șl 
mal puternic potentat prin promova
rea largă a autoconducerii muncito
rești — ca formă superioară de ma
nifestare a democrației politico-eco- 
nomice in societatea noastră. Deschi- 
zînd perspective noi evoluției între
gului mecanism democratic tn direc
ția trecerii treptate spre fazele supe
rioare ale organizării comuniste a

principal factor de educare a tinerei 
generații. Importante măsuri au fost 
adoptate pentru sporirea rolului fac
torilor obștești în activitatea educa
tivă. Cele două ediții ale Festivalului 
național „Cîntarea României" au dat 
un puternic impuls activității cultu- 
ral-artistice de masă, relevînd 
imensul potențial de creație artistică 
al poporului.

Perioada care a trecut de la Con
gresul al XI-lea a adus o deplină

Etapă rodnică de înfăptuiri
dezvoltate. Această orientare și-a gă
sit in acești ani o tot mai largă ma
terializare — știința joacă un rol tot 
mai proeminent în dezvoltarea socie
tății, pe planul activității economice, 
prin asimilarea celor mai noi cuceriri 
ale progresului tehnic contemporan, 
prin preocuparea pentru integrarea 
tot mai strînsă a cercetării și învăță- 
mîntului cu producția. Totodată, știin
ța este tot mai stăruitor aplicată în or
ganizarea, planificarea și conducerea 
vieții economico-sociale, deosebit de 
semnificativă în acest sens fiind in
troducerea noului mecanism econo
mico-financiar.

Perfecționările în organizarea vie
ții economico-sociale s-au îmbinat 
indisolubil în acești ani cu procesul 
de adincire a democrației socialiste. 
Multiplele măsuri adoptate în acest 
sens au avut drept rezultat crearea 
unui cadru organizatoric unic in fe
lul său, capabil să asigure participa-

viețil sociale, autoconducerea munci
torească asigură angajarea mai acti
vă, mai susținută a maselor largi de 
oameni ai muncii la soluționarea tu
turor problemelor activității econo
mico-sociale.

Deosebit de rodnici au fost acești 
ultimi patru ani și pe planul formării 
omului nou. ale cărui trăsături au 
fost magistral definite în Codul etic 
adoptat de Congresul al XI-lea. Cu o 
neslăbită energie s-a acționat și se 
acționează pentru dezvoltarea conști
inței socialiste a maselor, pentru ge
neralizarea la scara întregii societăți 
a trăsăturilor moralei comuniste, or
ganizațiile de partid, toți factorii e- 
ducativi dobîndind un sprijin deose
bit de prețios in aceșt sens prin ho- 
tărîrile Congresului educației politice 
și culturii socialiste, ale plenarelor 
C.C. al P.C.R. consacrate problemelor 
muncii politico-ideologice. Totodată, 
a crescut și mai mult rolul școlii, ca

confirmare aprecierilor și concluziilor 
sale asupra evoluției și perspectivelor 
proceselor fundamentale ale vieții in
ternaționale, a capacității forțelor 
înaintate ale omenirii de a impune 
apărarea păcii, concluzii ce au fost 
îmbogățite prin analiza aprofundată a 
principalelor tendințe ce se manifestă 
pe plan mondial cuprinsă in docu
mentele Conferinței Naționale. S-a 
vădit o dată mai mult aportul hotăritor 
al tovarășului Nicolae Ceaușeseu la 
elaborarea și înfăptuirea politicii ex
terne a României socialiste, puse în 
slujba intereselor fundamentale ale 
poporului român, a cauzei socialis
mului, păcii și cooperării. Caracteris
tice pentru această perioadă au fost 
adîncirea prieteniei și colaboră
rii multilaterale cu toate țările 
socialiste, dezvoltarea legăturilor de\ 
solidaritate internaționalistă cu toate 
partidele comuniste și muncitorești, 
Intensificarea relațiilor cu țările care

au pășit pe calea dezvoltării indepen
dente. extinderea .cooperării cu toate 
statele, fără deosebire de orinduir' 
socială. Prin multiplele inițiative, 
propuneri și acțiuni internațional’ in 
care și-au găsit reflectare întocmii o- ; 
rientările programatice ale Congresu
lui al XI-lea — între dare cele privind . 
instaurarea unei noi ordini economice 
internaționale. Înfăptuirea unor pro
grese efective pe linia dezarmă
rii. în primul rind a dezarmării nu
cleare, îmbunătățirea și democratiza
rea activității O.N.U. și întărirea ro
lului său în realizarea colaborării 
între toate statele. România a adus o 
contribuție reală și substanțială la 
eforturile pentru întărirea securității 
în Europa și în lume, la stimularea 
cursului spre destindere, la edifi
carea unor relații Interstatale 
bazate pe principiile deplinei egalități 
in drepturi și respectului reciproc. 
Tocmai această bogată și intensă ac
tivitate internațională. eforturile 
neobosite consacrate făuririi Unei 
lumi mai bune și mai drepte au făcut 
să crească la un nivel fără precedent 
prestigiul țării noastre în lume.

La patru ani de la Congresul al 
XI-lea al P.C.R. apare mai pregnant 
ca oricînd realitatea fundamentală 
a societății noastre pe care o consti
tuie unitatea de nezdruncinat a între
gii națiuni în jurul partidului, condu
cătorul încercat pe calea progresului 
si bunăstării. întărirea continuă a 
acestei unități, abnegația cu care cla
sa muncitoare, țărănimea, intelectua
litatea. toți oamenii muncii — români, 
maghiari, germani și de alte naționa
lități — urmează partidul reprezintă 
garanția că hotărîrile Congresului al 
XI-lea vor fi exemplar îndeplinite, în 
toate sectoarele construcției socia
liste.
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Boabab 
de Brăila
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Boabab — scrie dicționarul — 
este un arbore tropical din A- 
frica și Asia, înalt de 12-22, me
tri, cu trunchiul foarte gros, ~cu- 
ramurile foarte mari, cu diame
trul coroanei intre 38 si 48 me
tri.

Boabab — scriem noi — este 
succesul nr. 1 al profesorului 
brăilean de matematică Petre 
Dobrotă. Binecunoscut autor al 
unor cărți despre cactuși (el 
însuși posesorul unei extraordi
nare colecții alcătuite din a- 
ceste plante), profesorul Petre 
Dobrotă a reușit germinarea si 
creșterea unui boabab. Nu știm 
cit de înalt, de gros și de fru
mos va fi. Ceea ce știm cu 
certitudine este că aspirantul la 
gigantism are acum 10 centime
tri.

i
i
i
i
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Teatrul din Tg. Mureș—teatru national

Foto : S. CristianClădirea Teatrului Național din Tg. Mureș

ga

Manifestări consacrate împlinirii 
a 60 de ani de la formarea
statului național unitar român

BRAȘOV. Ieri, la Teatrul dramatic 
din Brașov a avut loc adunarea festi
vă dedicată aniversării a 60 de ani de 
la făurirea statului național unitar ro
mân. Despre semnificația istorică și 
socială a actului de la 1 decembrie 
1918, despre împlinirile care au avut 
loc în tara noastră în anii socialisr 
mului a vorbit tovarășul Gheorghe 
Dumitrache, 
tetului județean 
tele Consiliului 
Brașov. (Nicolae

naționalitate, pe pămintul patriei co
mune. (Octav Grumeza).

prim-secretar al comi- 
de partid, președin- 

popular județean 
Mocanu).

★

Oameni ai muncii 
ger- 
adu- 
Tea- 
con-

★

ARAD. La Palatul culturii din Arad, 
sub egida consiliului județean al 
Frontului Unității Socialiste, a avut 
loc o adunare consacrată aniversării 
a 60 de ani de la făurirea statului 
național unitar român. Despre semni
ficația momentului istoric sărbătorit a 
vorbit tovarășul Andrei Ceryencovici, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Arad al P.C.R., președintele con
siliului județean al F.U.S. Adunarea 
s-a încheiat cu un bogat program 
cultural-educativ. (Constantin Si- 
mion).

Aniversarea a 60 de ani de la for
marea statului national unitar român 
a constituit tema sesiunii științifice 
care a avut loc, vineri, în aula Uni
versității București.

Au participat cadre didactice, cer
cetători științifici de specialitate, stu- 
denți.

!
I
i
I

Coincidente»
In aceeași zi au fost internați 

in același spital din Sighișoara 
și in același salon patru pa- 
cienți. Toți patru sighișoreni. 
Toți patru pentru intervenții 
chirurgicale urgente. Cînd me
dicul a venit să-i consulte și 
să-i întrebe cum îi cheamă, a 
rămas surprins. Pe toți patru îi

I ihc-'nq/' Nicolae. Carevasăzică 
'tzi. zdică Nicolae Mareș — 50 
ie ani Nicolae Hetrea — 45, Ni- 
olae lirbu — 18 și Nicolae Pa- 
el —10, ani. Rind pe rind, cei 
ttru Nicdcte. au fost operați, 
hdecați. Djși de virste dife- 
\e, in timpul cit au stat in 
nai s-au împrietenit, s-au 
\tat și incișrijat reciproc. Nu 
h a cui a fon ideea, dar poș- 
țte ieri ne-a aius o scrisoare 
nată de toți cei patru Ni- 
e, prin care educ cele mal 
uroase mulțumiri medicilor 
\rorilor care i-au îngrijit — 
'i spun ei — „cu toată căl- 
și omenia".

< eea
' primarului

\ Pini acum eițiva ani, locuitori i ... județul
veverițe 

•in excursii montane sau 
Mergind odată și el in- 
nenea excursie, prima- 

nei, Dumitru Ghera- 
t•<- it ideea să-i ceară 

“nu\ Pădurar o pereche de ve-

I

I
I
I
I
I
i
I
I
!/ti comunei Suharău,

■'totani, văzuseră

«t,
•ău.

/tri a
r- .ți; c.

'i-a
s’duurar o pereene ae ve- • 

jertfe. „Poate că drăguțele 
ueajttimpăra^ or prinde și 
y noi -/rădăcinii-" — a spus el. I 

/yfui n, să vezi și si nu crezi. In
rie.nt; civic al Suharăuțui zbur- I 
. “ ’ ’> voie peste- două sute de l

'.jure'tttr-'tși 1

I
I

smijun" (cite o 
. Jkx din biroul 

nu mai vor- 
, copiilor din sat, 

fi >e întrec cu ele
I
I

Vineri după-amiază a avut loc, la 
Tîrgu Mureș, o adunare festivă pri
lejuită de atribuirea, prin Decret 
prezidențial, a denumirii de Teatru 
Național — Teatrului de stat din 
localitate.

La adunare au luat parte repre
zentanți ai conducerii Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, ai 
organelor locale de partid și de stat, 
actori, dramaturgi, regizori din oraș 
și alte centre din țară, un numeros 
public.

In deschiderea adunării, tovarășul 
Nicolae Vereș, prim-secretar al Co
mitetului județean Mureș al P.C.R., 
președintele consiliului popular ju
dețean, a dat citire Decretului prezi
dențial, exprimînd, totodată, recu
noștința tuturor locuitorilor acestor 
meleaguri pentru conferirea acestui 
atribut prestigios teatrului din Tîrgu 
Mureș, fapt care reprezintă o recu
noaștere a meritelor sale în promo
varea dramaturgiei originale, în edu
carea socialistă a maselor de 
ai muncii.

Vicepreședintele Asociației 
nilor de artă din instituțiile 
și muzicale. Dina Cocea, a transmis 
colectivului Teatrului Național din 
Tîrgu Mureș felicitări și urări de noi 
succese în activitatea viitoare. Regi
zorii Dan Alexandrescu, directorul 
Teatrului Național din Tîrgu Mureș, 
și Kinases Elemer, director adjunct

oameni

oame- 
teatrale

artistic, au prezentat, cu acest prilej, 
un succint bilanț al realizărilor aces
tui lăcaș de cultură, pe a cărui scenă 
muncesc și creează, in deplină frăție 
și unitate, actori, regizori, tehnicieni 
și scenografi români șl maghiari. In 
cele peste trei decenii care au trecut 
de la înființarea sa, prin grija partidu
lui nostru comunist — au subliniat 
vorbitorii — teatrul din Tîrgu Mureș 
s-a străduit să fie o prezență vie în 
viața cultural-artistică a județului și 
a țării, în activitatea politică și ideo
logică de educare a maselor.

într-o atmosferă însuflețită, partlcl- 
panții au adresat o telegramă C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în care se spune : „Colectivul de oa
meni ai muncii de la Teatrul Națio
nal din Tîrgu Mureș vă adresează, 
din adîncul inimii, cele mai calde 
mulțumiri pentru înalta cinstire fă
cută muncii noastre. împreună cu 
sentimentele de adîncă recunoștință 
și aleasă dragoste pentru prodigioasa 
activitate ce o desfășurat! spre binele 
și fericirea României socialiste, a tu
turor fiilor ei.

Fiind conștient! de Îndatoririle 
sporite ce ne revin în marea operă de 
edificare a socialismului și comunis
mului in patria noastră, acum, cînd 
sintem onorați cu calitatea de teatru 
național, simțim un puternic senti
ment de mîndrie și satisfacție, dar șl 
o mare responsabilitate pentru sarci-

nlle noastre viitoare. Vă asigurăm, 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că nu vom precupeți nici un efort în 
nobila misiune încredințată de parti
dul nostru, de către dumneavoastră 
personal cu prilejul vizitelor efectua
te în municipiul și în teatrul nostru 
— aceea de a fi conștiință vie a 
epocii noastre, de a pătrunde in inima 
și conștiința generosului nostru pu
blic cu spectacole puternic ancorate 
în politica partidului și statului nos
tru, în realitățile societății socialiste 
multilateral dezvoltate, avînd în acti
vitatea neobosită ce o desfășurați în 
fruntea partidului și a tării un lumi
nos și vibrant exemplu de dăruire pa
triotică și pasiune revoluționară. Vom 
face din munca noastră o torță mereu 
arzînd pentru întărirea frăției tutu
ror fiilor acestui pămint, fără deose
bire de naționalitate, oferind cu inima 
deschisă tuturor semenilor cit mai 
mult din ceea ce ei ne-au dat cu atita 
generozitate. Alături de colegii din 
întreaga țară, vom răspîndi neconte
nit cuvîntul și învățătura partidului, 
măreția și omenia, dreptatea și dem
nitatea acestor minunați ani de 
eroism constructiv".

★
Adunarea festivă s-a încheiat cu un 

recital de versuri închinate patriei și 
partidului, susținut in limbile româ
nă și maghiară.

SATU MARE, 
sătmăreni — români, maghiari, 
mani — au luat parte vineri la o 
nare festivă organizată în sala 
trului de Nord din Satu Mare,
sacrată împlinirii a 60 de ani de la 
formarea statului național unitar ro
mân. Despre semnificația și Însemnă
tatea istorică a evenimentului de la 
1 decembrie 1918 a vorbit tovarășul 
loan Foriș, prim-secretar al comite
tului județean de partid. Spectacolul 
prezentat în continuare — cu parti
ciparea a peste 500 de artiști amatori 
și profesioniști români, maghiari, 
germani din municipiu șl județ — a 
constituit un vibrant și emoționant 
omagiu adus luptei glorioase desfășu
rate de-a lungul veacurilor de po
porul român pentru dreptate socială, 
independență națională, pentru Întă
rirea frăției șl prieteniei dintre toți 
cei ce trăiesc și muncesc împreună, in 
deplină unitate, fără deosebire de

tv

(Agerpres)

Creatorul de arta
un participant permanent

și sensibil la viața societății

ocoșul 
ai mos Nită» »

O intimplare hazlie s-a petre- 
j.t in Dragomirești-Vale. jude- 
ul Ilfov., Doi vecini trăiau, de 
:ind se știau, in bună pace și 
înțelegere.- Amindoi buni gospo
dari. s?.- cjutau la nevoie, se 
sfătuia' .lijăsuiau de una, de 
.uita-"

j.r-o zi, cind un plr- 
. de cocoș a început să le 

$ toată liniștea, trecind gar- 
Cind in ograda unuia, cind 
celuilalt. De aici și pină la 

ă n-a mai fost decit un 
Pină la urmă, nici nu se 

știa al cui era, de fapt, co- 
î cu pricina. Amindoi și-l 
țditsou. Cum nici comisia 
idecată n-a reușit să-i im- 

cuiva i-a venit o idee 
iișnicd. A adunat mai mulți 
pfi, i-a pus pe cei doi 
li> alături și le-a zis : „Vite, 
OU drumul cocoșului. Spre 
s-o îndrepta, al lui să fie !", 
I Lcîteva ezitări, cocoșul s-a 
spre moș Niță. Și uite-așa, 

intre citi doi vecini s-a așternut 
din nou liniștea și buna pace-

Banii
din... pod

Înainte de a se culca, un ce
tățean din comuna Godeanu, ju
dețul Mehedinți, a umplut soba 
cu lemne pină la refuz. Apoi a 
adormit buștean. Peste noapte 
s-a trezit, inspăimintat. în mij
locul flăcărilor mistuitoare, pro
vocate de soba supraîncălzită. 
Au sărit oamenii din sat. au 
venit in grabă și pompierii. Dar 
prea puțin s-a mai putut salva 
din mindrețea lui de gospodărie. 
Și, odată cu ea, s-a făcut scrum 
și tin teanc de 40 000 de 
bani gheață pe care-i păstra 
pod...

Vechime", 
nu glumă!

lei 
in

Pentru neacordarea de priori
tate, posesorului autoturismului 
l-SM-7238 din Satu Mare i-a 
fost suspendat permisul de con
ducere auto pe două luni. A 
doua zi, contravenientul a de
pus la miliție o cerere prin care 
solicita să i se restituie permi
sul de conducere. Motivul: 
„Pină acum, in întreaga mea 
carieră de conducător auto a- 
mator nu am comis nici o aba
tere si nu am fost 
sancționat".

. A fost intrebat de 
posedă permisul de _______
și de cînd conduce efectiv.

— Păi, si in cazul permisului, 
și in cel al conducerii efective 

o

niciodată
cit timp 
conducere

— a răspuns el — să tot fie 
lună de zile.

Vechime", nu glumă !

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii'
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Este cunoscut faptul că, în mile
nara sa existentă, una din cele mai 
frămlntate. mal zbuciumate din cite 
cunoaște istoria, poporul român, pur
tător al unor frumuseți profunde și 
cumpănite, indisolubil legate de îm
prejurările sociale și politice în care 
s-a plămădit și dezvoltat, de mediul 
geografic înconjurător, și-a creat pe 
acest strălucit meleag o cultură pro
prie, un număr impresionant de va
lori artistice care, datorită armoniei 
și semnificației de unicate, au intrat 
definitiv în patrimonul culturii na
ționale și în panteonul culturii uni
versale. Puține arhitecturi spirituale 
poartă atit de pregnant și de pro
fund semnele originare ale locului 
unde s-au născut și ale făuritorilor ei 
ca arta românească, întruchipată in- 
tr-o mare varietate de motive și teh
nici ce exprimă originalitatea struc
turii și sensibilității sufletești a po
porului nostru.

De fapt, dialogul permanent, rigu
ros și Ia obiect al creatorului de artă 
cu oamenii, cu realitatea socială tre
buie, pentru a realiza lucrări de artă 
cu un pronunțat mesaj umanist, să 
devină o obișnuință de viață, menită 
a face parte, precum auxiliarele pro
fesiunii — pensula și dalta, pînza 
și piatra — din viața artistului. în 
acest context, pictura, sculptura, ar
tele monumentale, arta de for public 
contribuie la îmbogățirea, la cizela
rea, la șlefuirea sufletului omenesc.

în societatea socialistă pe care o 
făurim, creatorul de artă are un loc 
bine definit, alături de toți oamenii 
muncii. Trăind, muncind alături de 
semenii noștri : muncitori, oameni 
de pe ogoare, oameni de știință — re
dăm in operele noastre măreția vre
murilor pe care le trăim, viața clo
cotitoare a constructorilor socialismu
lui din tara noastră. Astfel, ne înde
plinim nobila misiune de a contribui

la educarea oamenilor muncii, de a 
transfigura In opera noastră istoria 
contemporană. omul făuritor al 
noii orinduirii. Mesajul nostru caută 
să reflecte faptele și psihologia oa
menilor Însuflețiți de voința de a 
Înfăptui Programul Partidului Comu
nist Român de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
de înaintare a României spre comu
nism.

Creatorul de artă are. desigur, da
toria ca. In efortul național de dez-

însemnări
de Gheorghe SPIRIDON

voltare economico-soclală. materială 
și spirituală a României socialiste 
să tindă spre o afirmare deplină și lim
pede. El dispune de toate condițiile 
pentru aceasta, prima condiție a afir
mării fiind cunoașterea și înțelegerea 
profundă a realității, a vieții și mun
cii poporului, a marilor transformări 
petrecute în peisajul spiritual al pa
triei noastre.

Revine întregului nostru front ar
tistic datoria de a milita cu fermitate 
pentru o colaborare rodnică șl dina
mică cu toți factorii care sînt impli
cați în actul de educație socialistă, 
pentru difuzarea creației valoroase în 
mase, pentru a ridica această colabo
rare la nivelul cerințelor și exigente
lor formulate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Conferința națională a 
Uniunii artiștilor plastici din vara 
acestui an. A răspunde comenzii so
ciale înseamnă a ne angaja cu toate 
forțele noastre în elaborarea acelor 
opere dorite de popor, în care poporul 
să se recunoască. în acest context.

cred că trebuie să avem o mal strin- 
să colaborare cu Uniunea arhitecți- 
lor, cu Uniunea Generală a Sindica
telor din România, cu Uniunea Tine
retului Comunist, răspunzînd chemă
rii secretarului general al partidului 
de a participa la făurirea. în noile 
ansambluri social-culturale. a unor lu
crări de artă complexe : frescă, pic
tură. tapiserie, mozaicuri, sculptură, 
monumente publice, care să reflec
te atît viața de astăzi, cit și trecutul 
glorios al patriei noastre. Desigur, 
implicarea noastră in asemenea gene
roase planuri presupune un contact 
strîns, permanent cu realitatea pa
triei. cunoașterea realizărilor oame
nilor muncii, făuritorii valorilor ma
teriale și spirituale ale întregii so
cietăți.

Noua societate pe care o edificăm 
nu poate fi Imaginată decit în strânsă 
relație cu sensurile frumosului de 
factură superioară și, ’ în acest con
text, esteticul devine și se statorni
cește ca o problemă politică, cu im
plicații sociale majore. Avem în ve
dere, In acest context, și activitatea 
concretă, practică, îndreptată spre îm
bunătățirea aspectului estetic al co
tidianului, a producției de bunuri de 
consum și de complexă utilitate, de 
mașini-unelte și agregate, precum și 
organizarea estetică a ansamblului 
vieții oamenilor, a cadrului în care 
ei muncesc și trăiesc, a instituțiilor 
publice, a localităților urbane și ru
rale, a locurilor de odihnă șl agre
ment etc.

Este mal mult decit evident faptul 
că Împlinirea acestor deziderate se 
poate realiza prin folosirea intensă 
și eficientă a forței artistice de care 
dispunem, în strînsă colaborare cu 
toți factorii implicați în îndeplinirea 
acestei sarcini mărețe puse în fața 
creatorilor de artă de conducerea 
partidului nostru.

PROGRAMUL 1
Telex
Curs de limbă spaniolă 
Curs de limbă franceză 
Concert dedicat celei de-a 60-« a- 
niversări a redobindlrll indepen
denței naționale a Poloniei. Fre- 
derich Chopin, poet al planului

13.45 Publicitate
13.30 România pitorească • Frumuseți 

ale patriei noastre : obiective tu
ristice la Drobeta Turnu-Severin
• Drumuri și popasuri : B&lșoara 
— o viitoare atațiune de odihnă 
tn județul' Cluj • Invitație la 
drumeție : Borsec

14,20 Decada muzicii portugheze. Ima
gini din folclorul muzical șt 
coregrafic

14.45 Stadion — magazin sportiv tn 
imagini • „Fetele de la Gura Șu
tii" — reportaj de Virgil Stoian
• Concursul international de să
niuțe de la Oberhof (R.D.G.) •
Fotbal — meciul de adio al jucă
torului olandez Johan Ctuyff : 
Ajax — Bayern 0—8 ! Selecțiunl 
înregistrate de la Amsterdam

10.10 Film documentar : R.P. Mongolă. 
Anii roditori ai Republicii

10,25 Agenda culturală
16.55 Clubul tineretului — la Slobozi*
17.55 Săptămîna politică internă șl in

ternațională
18.10 Publicitate
18,15 Antologia filmului pentru copil șl 

tineret. Frații Ritz in filmul „Nopți 
argentlnlene”

18.30 Telejurnal
19.30 România socialistă — idealuri îm

plinite. 1918—1978. Versuri in lectura 
autorilor : Virgil Teodorescu. Tlbe- 
riu Utan, Ana Blandiana. Markl 
Zoltan, Eugen Frunză, Florin Cos- 
tinescu, Christian Maurer, Corne- 
liu Vadim Tudor, Ion Segărceanu

20,05 Teleendclopedla * Istoria cultu- 
turii și civilizației : Drumul cera
micii (II) • Observatorii vremii 

20,35 Film serial : „Om bogat, om să-

12.30
12,33
12,55
13,15

20,35 Film serial : „Om 
rac". Episodul 24

21,25 întâlnire cu satira
21.55 Telejurnal • Sport
22,10 Melodii românești _ __ 

azi cu Dorina Drăghlci, 
Volca, Vlorela Filip, Dan 
șl formația Progresiv TM

22,30 închiderea programului

șl umorul

de Ieri șl de 
Marina 

Spătaru

Expoziție 
de numismatică

Expoziția permanentă da nu
mismatică din cadrul Muzeului 
județean din Rîmnicu Vilcea 
conține peste 8 000 piese de o 
mare valoare istorică. Printre 
exponate se află diferite bare de 
cupru, 
schimb, 
drahme 
grecești 
noastre 
monede 
republicană și imperială, ducat! 
de argint și de aramă, datînd 
din timpul domniei lui Mircea ' 
cel Bătrîn și, respectiv. Alexan
dru cel Bun, precum și numeroa
se piese ungurești, germane, 
austriece, poloneze, turcești, care 
au circulat în țările române 
pină la 6 mai 1867, cind a fost 
adoptat sistemul monetar unitar 
românesc.

folosite ca mijloace de 
din epoca premonetară, 
emise în vechile cetăți 

de pe teritoriul patriei 
Histria. Tomis, Callatis, 
romane din perioadele

(Agerpres)

EXCURSII DE REVELION
După cum ne informează între

prinderea de turism, hoteluri și 
restaurante București, cele aproxi
mativ 5 000 locuri pentru excursiile 
organizate de Revelion puse in vîn- 
zare la jumătatea lunii octombrie 
de către filialele întreprinderii s-au 
epuizat rapid. Pentru a face fată 
solicitărilor, s-au luat măsuri pen
tru suplimentarea locurilor. Astfel, 
se organizează o excursie cu auto
carele la Cimpulung Moldovenesc, 
partidpanțU fiind găzduit! la com
plexul „Zimbrul". Plecarea la 80 de
cembrie ora 6, de pe platoul din 
fata hotelului Intercontinental. Se 
parcurge traseul Urziceni, Buzău, 
Focșani, Bacău, Piatra Neamț, Tg.

Neamț, Gura Humorului, Cimpu
lung. In ziua a doua se pornește pe 
traseul Vama, Vatra Moldoviței, 
Sucevița, Marginea. Putna, Rădăuți. 
Suceava, întoarcerea la Cimpulung 
asigurindu-se pe un alt itinerar. In 
ziua de 2 ianuarie se organizează 
încă o deplasare pentru vizitarea 
altor puncte turistice. Plecarea spre 
București la 3 ianuarie 1979 prin 
Buhuși, Bacău, Tg. Secuiesc, Bra
șov. Informații suplimentare la 
filialele de turism I.T.H.R., unde se 
mai pot procura bilete șl pentru 
excursiile de Revelion de la Man
galia, Deva, Alba Iulia, Bacău, 
Craiova, Sova ta și Vața. (Publici
tate).

NOI ȘI VALOROASE PIESE 
LA MUZEUL BANATULUI

Secția de istorie a Muzeului Bana
tului din Timișoara s-a îmbogățit cu 
noi și valoroase obiecte, legate de 
trecutul și prezentul acestor străvechi 
plaiuri românești. Printre cele mai 
reprezentative exponate prezentata 
aici se află o serie de piese arheo
logice, scoase la iveală în ultimii ani 
din necropolele descoperite la Reme- 
tea-Mare și cartierul Fratelia din Ti
mișoara. Ele aduc noi mărturii des
pre civilizația tracilor de nord și a 
dacilor care au trăit în Banat. Tot 
aici sînt expuse numeroase materia
le ceramice și unelte, aduse de pe 
șantierul arheologic al castrului de la

Tibiscum, care atestă descoperirea 
primului atelier de sticlărie din Im
periul roman.

O bună parte din cele aproape 
15 000 de obiecte, piese șl documente, 
ce alcătuiesc patrimoniul actual al 
secției de istorie a Muzeului Bana
tului din Timișoara, sînt consacrate 
luptelor seculare duse de poporul ro
mân pentru dreptate socială și liber
tate națională, care au culminat cu 
formarea statului național unitar ro
mân și eliberarea țării de sub do
minația străină, epocii de făurire a 
societății socialiste în patria noastră.

• (Agerpres)

cinema
• Ușa periculoasă de la balcon : 
SCALA — 15; 17,30; 20.
• Jezebel : CAPITOL — 15: 17,30; 
20, FAVORIT — 15; 17.30: 20.
• Aurul lui Makenna : PATRIA 
— 15; 18,30. FESTIVAL — 15; 18,30, 
MODERN — 15: 18,30.
• Pe clocănitoare n-e doare ca
pul ; CENTRAL — 15; 17,30; 20.
• Albinele sălbatice t BUCU
REȘTI — 15i 17,30; 20, LUCEAFĂ
RUL — 15: 17,30; 20.
• Pasiunea : EFORIE — 15; 17,30; 
20.

• Lolek șl Bolek tn Jurul lumii
— 15, Portret cu ploaie — 17.30.
Piesă netermlnată pentru pianina 
mecanică — 30 : DOINA.
• Animalul I EXCELSIOR — 15:
17,30; 20, GLORIA — 15; 17,30: 20, 
MELODIA — 15; 17,30; 20.
• Cianura.- șl picătura de ploaie:
TIMPURI NOI — 17,30; 20.
• Circiuma de pe strada Piatniț- 
kala : TOMIS — 15; 17,30: 20.
• Orașul fantomă : AURORA —
15; 17,30; 20, FEROVIAR — 15;
17,30; 20, FLAMURA — 15; 17,30; 
20.
• Șoimul : FLACARA — 15; 17,30: 
20, GIULEȘTI — 15; 17,30; 20.
• Condurul șl trandafirul : BU- 
ZEȘTI — 15; 18,30.

a Războiul Împotriva opiului : 
BUCEGI — 15; 17,30 : 20.
• Acel blestemat tren blindat : 
ARTA — 15; 17,30; 20, VICTORIA 
— 15; 17,30; 20.
• Lăsațl balonul să sboare : 
FLOREASCA — 15; 17,30; 20.
• Melodiile nopții albe — 16; 18; 
20 : CINEMA STUDIO.
a Shane — 11,45. Furtun*  echino
xului — 14; 16,15. între noi pă
rinții — 18,30; Torino negru — 
20,30 : CINEMATECA.
• Abatere zero » COSMOS — 15: 
17,30: 20.
• înainte de tăcere I COTRO- 
CENI — 15; 17,30; 20.
• Principiul dominoului î GRI- 
VIȚA — 13; 17.30 : 30, MIORIȚA —

15; 17,30: 20. VOLGA — ÎS; 17,30: 
20.
• Hopl._ șl apara maimuța : 
LIRA — 15; 17,30 : 20.
• Revanșa : PACEA — 15; 17,30; 
20.
• Generalul Mina: MUNCA — 15: 
17,30; 20.
• Fiul „feței palide*  : DACIA — 
15: 17,30; 20.
• Al șaptelea cartuș I DRUMUL 
SĂRII — 15; 17.30; 20.
• Gustul șl culoarea fericirii : 
FERENTARI — 15; 17,30; 20.
• Camera cu fereastra spre mare: 
POPULAR — 15; 17,30; 20.
• Melodii, melodii : PROGRESUL 
— 15; 17,30; 20.
• Jorg Ratgeb, pictorul : VIITO
RUL — 15; 17,30; 20.

★

VRANCEA. La Focșani, în sala Ca
sei de cultură a sindicatelor a avut 
Joc o adunare la care au participat 
numeroși oameni ai muncii din 
localitate. în expunerea prezentată 
de tovarășul Simian Dobrovicl, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Vrancea al P.C.R., au fost evocate 
însemnătatea Istorică a actului Uni
rii, victoriile oamenilor muncii din 
patria noastră, sub conducerea parti
dului. dobindite pe drumul construi
rii socialismului și Înaintare a Româ
niei spre comunism. Cu acest prilej 
a avut loc și un spectacol omagial 
și a fost vernisată expoziția docu
mentară „60 de ani de la desăvîr- 
șii-ea unității naționale a statului ro
mân". (Darț Drăgulescu).

★

DROBETA-TURNU SEVERIN. In 
sala Casei municipale de cultură din 
Drobeta-Turnu Severin s-a desfășu
rat sesiunea de comunicări și referate 
„Lupta poporului român pentru liber
tate, unitate și independentă naționa
lă — permanență a istoriei patriei". 
Au participat cadre didactice de la 
Universitatea din Craiova, profesorii 
de științe sociale din județ, secretarii 
adjuncți cu probleme de propagandă, 
propagandiști, lectori al comitetului 
județean de partid, oameni al muncii 
din unitățile economice și instituțiile 
culturale. Cuvîntul de deschidere a 
sesiunii a fost rostit de tovarășul Iu
lian Ploștinaru. prim-secretar al co
mitetului județean de partid. Tot cu 
acest prilej, muzeul „Porțile de Fier" 
din localitate a organizat o expoziție 
de documente care evocă încheierea 
procesului de formare a statului 
național unitar român. (Virgiliu 
Tătaru).

DOMOKOS Samuel.

★

Vineri, la Casa Centrală a Armatei 
a avut loc o manifestare consacrată 
aniversării a 60 de ani de la făurirea 
statului național unitar român. Cu 
acest prilej a fost expusă confe
rința „Lupta pentru unitate națională 
— constantă a istoriei poporului ro
mân" și s-au prezentat filmele 

, „Unirea, națiunea a făcut-o" si „File 
de epopee".

Au participat generali și ofițeri al 
armatei noastre, precum și atașați 
militari acreditați la București.

★
La Cluj-Napoca s-au desfășurat 

lucrările unei sesiuni de comunicări 
avind ca temă „60 de ani de la fău
rirea statului național unitar român". 
Au participat activiști de partid și de 
stat, academicieni, cercetători din 
domeniul științelor sociale, cadrele 
școlii inter județene de partid, cadre 
de conducere din Întreprinderi șl in
stituții, din lnvățămtntul superior.

★

„60 de ani de la făurirea statului 
național unitar român" — este titlul 
expozițiilor deschise vineri la Mu
zeul Olteniei și Casa de cultură a ti
neretului din Craiova. Aceluiași eve
niment ii este dedicată, de asemenea, 
expoziția „Unirea, permanentă a is
toriei poporului român", deschisă in 
aceeași zi la sediul Direcției județene 
a Arhivelor statului din localitate.

★

în comuna ilfoveană Călugărenl 
a avut loc simpozionul cu tema „60 
de ani de la formarea statului na
țional unitar român".

Manifestări asemănătoare au mai 
avut loc și In localitățile ilfovene 
Sărulești, Frăsinet, Vale*  Argovei, 
Prundu. Greaca, Mihăilești. Girbovi, 
Frumușanl și altele. L« căminele cul
turale din comunele Budeștl, Vede*,  
Vale*  Dr*gului,  Hrănești, ChimoH și 
Gogoșari, specialiști ai Muzeului ju
dețean au susținut expuneri evoca
toare ale evenimentului istoric de la 
1 decembrie 1918, urmate de spec
tacole.

(Agerpres)

Bibliografia maghiară 
a literaturii române

Printre lucrările din 
ultimele luni ale edi
turii „Kriterion", o a- 
pariție reține atenția 
în chip special, atit 
prin masivitate și prin 
aspectul tehnico-grafic 
atrăgător, cit și prin 
conținutul ei. E vorba 
despre A român iro- 
dalom magyar biblio- 
grafiâja (Bibliografia 
maghiară a literaturii 
române) 1961—1970. Ea 
urmează unei lucrări 
analoage apărute in 
1966 și care include bi
bliografia maghiară a 
literaturii române scri
se între 1831 și 1960. 
Ambele volume sint 
rodul muncii profeso
rului Domokos Samuel 
de la Universitatea 
Eotvâs Lorând din Bu
dapesta, care, în unele 
operații, a fost ajutat 
de către regretatul 
Avram P. Todor și de 
către alți cîtiva cerce
tători (Beke Gyorgy, 
Engel Kăroly, Focrajo 
Jozsef ș.a.), precum și 
de către doi 
ai amintitei 
tăți.

Distribuite 
mari compartimente : 
Literatură populară. 
Literatură și Scriitori 
(considerați indivi
dual), titlurile înregis
trate aparțin scrierilor 
a circa 700 de autori 
români, precum și con
semnărilor și comenta
riilor critice maghiare 
privitoare la multi din
tre aceștia. Formulînd, 
în Introducere, obser
vațiile ce se detașează, 
obiectiv, din analiza 
materialului bibliogra- 
fiat, profesorul Domo
kos Samuel relevă si
tuații vrednice de reți
nut. Deși volumul re
cent editat reflectă un 
singur deceniu, spre 
deosebire de cel ante
rior, care înfățișa peste 
un secol, numărul scri
itorilor români traduși 
în ungurește mențio
nați în cuprinsul lui 
este cu mult mai mare: 
700 față de 438. Aceas
ta dovedește că. din 
1960 încoace, relațiile 
dintre cele două lite-

teatre
• A.R.I.A. (la Palatul sporturilor 
și culturii) : Concert extraordinar 
susținut de DRUPI șl formația sa 
de muzică ușoară din Italia — 18.
• Teatrul Național București
(sala mică) : Viața unei femei — 
15,30, Generoasa fundație — 20,
(sala Atelier) : Fata din Andros 
— 10, Aventură tn banal — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) ; Concert sim
fonia. Dirijor : Remus Georgescu. 
Soliști : Florin Paul, Virginia 
Mânu, Virgii Francu. Recitatori :

studenți 
uni verși-

în trei

râturi „au' devenit 
mai intense Si — prin 
convențiile editoriale 
româno-maghiare — 
mai organizate". Desi
gur. multe dintre tra
duceri au fost realiza
te în România 
blicate de către 
ra „Kriterion" 
periodicele de 
maghiară din 
noastră. Bibliografia 
consemnează însă și 
numeroase — unele, 
după aprecierea prof. 
Domokos, excelente — 
volume de traduceri 
tipărite la Budapesta. 
Printre altele : ediții 
din Eminescu. Mace- 
donski, Arghezi, Blaga,

și pu- 
editu- 
și de 
limbă 

tara

reunesc producții a- 
tit ale unor scriitori 
români, cit și ale unor 
scriitori maghiari din 
România. Un fapt sub
liniat in Introducere 
e acela că unele opere 
literare românești dem
ne de interes ajung, 
de regulă, prompt în 
mîinile 
ghiari. 
multor 
special 
lizate 
Zoltăn, 
Aprily
— potrivit 
rii unanime 
noscătorilor -

Beniue, Sadoveanu, 
Rebreanu, Camil Pe
trescu, G. Călinescu, 
Panalt Istrati, Zaharia 
Stancu ș.a„ antologii 
precum (intre altele) 
A român irodalom kis 
tiikre (Mică antologie 
a literaturii române), 
1961—1964. Roman 
koltdk antologiaja (An
tologia poeților ro
mâni). 1961, Kihajtatt 
a bflkk levele (Dat-a 
frunza fagului), 1961, 
Romaniai 
(Prozatori 
1965. O însemnată pon
dere dețin în produc
ția editorială budapes- 
tană traducerile 
scriitori români 
generațiile mai 
(A. E. Baconsky, 
Aug. Doinaș, Nicolae 
Labiș, Aurel Rău. Ni- 
chita Stănescu. Marin 
Sorescu. loan Alexan
dru, Ana Blandiana, 
Adrian Păunescu. Ma
rin Preda, Eugen 
Barbu, D.R. Popescu, 
Fănuș Neagu ș.a.), 
prezentl în versiune 
maghiară atît în volu
me autonome, cit și in 
antologii. Nu lipsesc, 
firește, culegerile ce

albaszeliik 
români),

din 
din 
noi 
Șl.

cititorilor ma
lar calitatea 
traduceri, în 
a celor rea- 
de Franyd 
Berde Măria, 
Lăjos, este 

aprecie- 
a

MuoMMvuiw ” „vred
nică de rangul și arta 
poetică" a celor mal 
talentați dintre auto
rii textelor originale. 
Apar, nu-i vorbă, și 
traduceri slabe — și 
autorul Bibliografiei o 
spune. Acestea sint 
însă eliminate din cir
culație de către cele 
valoroase. Sensibil s-au 
îmbogățit, din 1960 în
coace, și cercetările 
relative la raporturile 
literare româno-ma- 
ghiare (mai puțin, din 
păcate, analizele pri
vind calitatea traduce
rilor artistice).

In ansamblu, privind 
titlurile de opere ro
mânești transpuse in 
limba lui Petofi și 
Ady. se poate spune că 
tot ce e valoros in li
teratura noastră exis
tă și in tălmăcire ma
ghiară, astfel incit ci
titorii din țara vecină 
dispun de instrumen
tul primordial necesar 
pentru cunoașterea 
realizărilor noastre pe 
tărim literar.

înregistrînd tot ce 
s-a tradus din și s-a 
scris despre literatura 
română in limba ma
ghiară. cartea profeso
rului Domokos Samuel 
reprezintă, cu eviden
tă, o contribuție pre
țioasă la o cit mai bună 
cunoaștere reciprocă a 
celor două culturi, la 
întărirea prieteniei 
frățești dintre popoare
le român și ungar.
Dumitru MICU

cu-

Larisa Stase Mureșan, Fory Etter- 
le — 20.
• Opera Română : Travlata — 19.
• Teatrul de operetă : Mlss He- 
lyett — 19.30.
• Teatrul „Lucia Șturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Micii burghezi — 19, (sala Gră
dina Icoanei); Anecdote provin
ciale — 19,30.
• Teatrul Mie : Să Îmbrăcăm pe 
cei goi— 19,30.
• Teatrul de comedie (la Sala 
Palatului) : Nicnic — 18,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Maghe- 
ru) : Adio Charlie — 19.30, (sala 
Studio) : Craii de curtea veche — 
19.
• Teatrul evreiesc de stat : Cu 
femeile nu-1 de glumit — 18,30.
• Teatrul Giulești (sal*  Giulești);

Cocoșelul neascultător (premieră)
— 15, (sala Majestic) : Noapte*  
păcălelilor — 19.30.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) ; Revista tn 
luna de miere — 19,30, (sala Vic
toria) ; Omul care aduce rîsul — 
19,30.
• Teatrul „Ion Vasdlescu" : Fir*  
de poet — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bucuroși de oaspeți — 
19,30.
• Teatrul „Ion Creangă” : Alic*  
in țara minunilor — 17,30.
• Teatrul „Țăndărică" : Pisica da 
una singura — 17.
• Circul București : Invitație 1*  
circ — 16; 19,30.
• Studioul de teatru I.A.T.C. 1 
Cercul in patru colțuri —• 19,30.
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Inlerviul acordat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)
ții de colaborare șl bună vecinătate.

Pronuntindu-se pentru solutionarea 
problemelor din Orientul Mijlociu pe 
calea tratativelor pașnice. România 
privește, desigur, orice tratative ca 
un fapt pozitiv, in măsura in care ele 
contribuie la realizarea unei soluții 
globale in sensul a ceea ce am men
ționat mai Înainte.

în situația creată după tratativele 
de la Camp David — pe care noi le 
considerăm ca o parte a procesului 
spre o soluție globală — apreciem că 
este necesar să se acționeze pentru 
găsirea căilor de participare a tutu
ror țărilor interesate la solutionarea 
globală a conflictului. în mod deo
sebit, considerăm necesară Întărirea 
colaborării și solidarității intre toate 
țările arabe interesate.

în acest sens, realizarea unei reu
niuni internaționale — fie prin re- 
convocarea Conferinței de la Geneva, 
fie sub altă formă — la care să par
ticipe toate țările interesate, inclusiv 
O.E.P. ca reprezentant legitim al po
porului palestinian, sub egida sau cu 
participarea activă a Organizației Na
țiunilor Unite, ar avea o importantă 
deosebită.

ÎNTREBARE : Siria și Româ
nia sînt legate prin importante 
relații politice, economice și 
culturale, iar punctele lor de 
vedere tint identice in multe 
din problemele fundamentale 
ale tonei Orientului Miflociu și 
ale întregii lumi. Cum apreciați 
legăturile siriano-romăne fi 
cum se reflectă ele in abordarea 
problemelor existente in tona 
arabă și in lume ?

RĂSPUNS : Aș dori să remarc cu 
""«ltă satisfacție cursul ascendent al 

x turilor politice, economice și 
culturale dintre România și Siria. 
S-au dezvoltat an de an schimburile 
comerciale, s-a extins cooperarea e- 
conomică șl tehnică, îndeosebi în do
meniul petrochimiei, al îngrășămin
telor fosfatice, îmbunătățirilor fun
ciare și hidroameliorațiilor, al zooteh
niei și altele. Sînt, de asemenea, în 
curs de încheiere noi acorduri de 
cooperare în domeniul valorificării 
gazelor petroliere, al unor resurse mi
nerale și altele. S-au dezvoltat rela
țiile politice și culturale româno- 
ciriene.

Se poate apune că in ce privește 
problemele fundamentale ale lumii 
contemporane pozițiile României și 
Siriei sînt Identice sau foarte apro
piate. Aceasta se referă, de asemenea, 
la problemele Orientului Mijlociu, la 
■olutionarea justă în mod global, a 
conflictului, prin realizarea unei păci 
trainice și echitabile — in direcțiile 
pe care le-am menționat anterior — 
care să deschidă perspectiva dezvol
tării economico-sociale Independente 
a fiecărei națiuni din zonă. Avem fer
ma convingere că soluționarea globală 
a problemelor Orientului Mijlociu, re
alizarea unei păci juste și trainice vor 
crea condiții pentru extinderea și mai 
puternică a relațiilor ramâno-siriene 
In toate domeniile, vor exercita o pu
ternică influență pozitivă nu numai 
asupra climatului politic din această 
zonă, ci și asupra păcii întregii lumi.

ÎNTREBARE: Ultima vizită 
In România a președintelui Ha
fez Al-Assad a contribuit la o 
puternică dezvoltare a raportu
rilor siriano-romăne ; In timpul 
vizitei ni s-a întărit convingerea 
că România înțelege in mod po
zitiv și eficient poziția Siriei. 
Acum, la mai bine de un an de 
la această vizită, cum apreciați 
relațiile bilaterale dintre cele 
două țări ?

RĂSPUNS : Se poate spune că ul
tima vizită a președintelui Assad in 
România — vizită efectuată cu mal 
bine de un an in urmă — ca și vizi
tele și lnttlnlrile anterioare pe care 
le-am avut în Siria sau în România, 
au așezat relațiile româno-siriene pe 
o bază trainică, de încredere, de co
laborare economică, tehnico-științiflcă 
și culturală, în spiritul egalității și 
avantajului reciproc.

Aș dori să menționez, cu multă sa
tisfacție. că multe din obiectivele con
venite cu prilejul acestor lntilniri și 
vizite s-au înfăptuit sau sint în curs 
de realizare. Obiectivele realizate de 
România și Siria în cooperare sînt de 
o mare importanță economică și de
monstrează caracterul nou al relațiilor 
dintre țările noastre. Ele atestă cu 
putere că atunci cind se pornește de 
la principiile egalității, ale solidari
tății și conlucrării reale se pot obține 
rezultate bune.

Sintem ferm hotărîțl să facem to
tul pentru ca obiectivele pe care le 
realizăm Împreună să funcționeze în 
cel mai scurt timp și să trecem la 
noi acțiuni de cooperare in alte do
menii.

Apreciez că relațiile dintre țările 
noastre pot constitui un exemplu viu 
de felul in care două state pot cola
bora in condiții de deplină egalitate 
și avantaj reciproc. Aceste relații sint 
un factor important pentru dezvol
tarea economico-socială a popoarelor 
noastre și o contribuție la cauza păcii 
și progresului generat

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, ce ați putea să ne spu

neți In mod deosebit despre re
lațiile economice dintre cele 
două țări, relații pe care noi le 
considerăm foarte importante.

RĂSPUNS : Colaborarea economică 
dintre România și Siria este caracte
rizată atlt prin extinderea schimbu
rilor comerciale, cit și prin cooperare 
in realizarea unor importante obiec
tive industriale, miniere si agricole 
In Siria. Față de anul 1970, in 1977 
schimburile economice dintre țările 
noastre au crescut de peste 50 de ori. 
Am realizat unele obiective în dome
niul industriei miniere, cum sint 
Complexul de fosfați de la Homs. Se 
construiește, și cred că în curînd va 
intra în producție, rafinăria de la 
Banias, se construiește fabrica de 
ciment de la Sheik-Said, se realizea
ză exploatări petroliere, precum șl 
cooperări în domeniul geologic și 
agricol. Se execută studii și proiec
tări pentru îmbunătățiri funciare pe 
o suprafață de 100 mii de hectare în 
zona rîului Balich, precum și amena
jări hidroameliorative pe o suprafață 
de 27 000 hectare in zona Rakka. Se 
execută studii și proiecte și, totoda
tă, se produc mașini șl utilaje In 
vederea realizării in Siria a unui 
număr de 10 ferme pentru vaci de 
lapte. Se află, de asemenea, în tra
tative proiecte de valorificare a ga
zelor din petrol, de prospectare * * 
unor zăcăminte și de realizare a unor 
lucrări de irigații în Siria.

Timpul probabil pentru zilele de 26, 
H șl 28 noiembrie. In (ară : Vremea 
va fi In general frumoasă tn sudul tării, 
eu cerul variabil și burniță Izolată. Tn 
celelalte regiuni, cerul va fi mal mult 
noros șl vor cădea precipitații locale.

• în semifinalele turneului inter
național feminin de tenis de la 
Tokio, Tracy Austin a lnvins-o cu 
6—3, 6—2 pe Kathy May, iar Martina 
Navratilova a cîștigat cu 6—4. 6—3 
partida cu Virginia Ruzici.

• Aseară, în Capitală, In cadrul 
campionatului național de hochei pe 
gheață, echipa Steaua a învins cu 
11—1 (4—0, 3—0, 4—1) pe A.S.E.— 
Sportul Studențesc.
• Competiția internațională de 

hochei pe gheață pentru echipe de 
juniori „Turneul Prieteniei" a conti
nuat la Minsk cu desfășurarea pri
melor partide din turneul pentru 
locurile 5—8. Selecționata României a 
tntîlmt formația Ungariei. în fața că
reia a cîștigat cu scorul de 9—2 (6—0, 
1—2, 2—0), iar reprezentativa Bulga
riei a întrecut cu 6—2 echipa R.P.D. 
Coreene.

Pentru turneul final (locurile 1—4) 
sint calificate formațiile U.R.S.S., 
Cehoslovaciei, Poloniei și R.D. Ger
mane.
• După disputarea a șapte runde

și a tuturor partidelor întrerupte, in 
turneul internațional de șah de la 
Buenos Aires conduc Rafael Vaga- 
nian (U.R.S.S.) și Robert Browne 
(S.U.A.), cu cîte 5 puncte, urmați de 
Florin Gheorghiu (România), Oscar 
Panno (Argentina). Vasili Smislov 
(U.R.S.S.), Ulf Andersson (Suedia) — 
cîte 4,5 puncte, Raymond Keene (An
glia) — 3,5 puncte, Ci Cin-hsuan
(R.P. Chineză), Eugenio Torre (Fili- 
pine) șl Miguel Najdorf (Argentina). 
— cîte 3 puncte etc.

Fără îndoială că realizarea tuturor 
acestor obiective — așa cum am mal 
menționat — are o importantă deo
sebită pentru dezvoltarea relațiilor 
dintre România și Siria. Ele demon
strează posibilitatea ca două țări 
prietene să conlucreze strlns pentru 
dezvoltarea lor economică, pentru 
realizarea unui progres mai rapid in 
asigurarea bunăstării și fericirii po
poarelor lor.

ÎNTREBARE : Cunoaștem con
siderația pe care o nutriți față 
de președintele Hafez Al-Assad. 
Cum vedeți imaginea Siriei con
temporane condusă de președin
tele Hafez Al-Assad 1

RĂSPUNS : întilnirile șl convorbi
rile pe care le-am avut cu președin
tele Assad au pus bazele unor bune 
relații personale, de prietenie și con
siderație reciprocă. Apreciez în mod 
deosebit personalitatea și activitatea 
președintelui Assad Închinată po
porului sirian, dezvoltării economico- 
sociale independente a Siriei. Rezul
tatele se pot constata — șl dumnea
voastră le cunoașteți cel mai bine — 
în progresele pe care Siria le obține 
în dezvoltarea sa economico-socială, 
în ridicarea bunăstării poporului.

Apreciez, de asemenea, preocu
parea prietenului meu, președintele 
Assad, pentru solutionarea politică, 
pașnlță a problemelor din Orientul 
Mijlociu, pentru realizarea unei păci 
trainice și juste, pentru promovarea 
unei politici de participare activă la 
rezolvarea problemelor complexe ale 
vieții internaționale In interesul pro
gresului social, independentei po
poarelor și păcii In lume.

ÎNTREBARE : Cum apreciați 
criza din Liban și care sint, 
după părerea dumneavoastră, 
căile imperative de reglementa
re a acesteia 1 Cum apreciați, 
In acest sens, politica Siriei ?

RĂSPUNS: Evenimentele din Liban 
au cauzat poporului libanez distru
geri și pagube uriașe. în același 
timp, acestea constituie un pericol 
permanent pentru stabilitatea și 
pacea din zonă. După părerea noas
tră, este necesar să se depună toate 
eforturile pentru a se pune capăt 
acestei stări de lucruri, pentru înce
tarea cu desăvirșire a luptelor din 
Liban, pentru restabilirea indepen
dentei tării, a autorității guvernului 
legal al Libanului.

Indiferent de opiniile pe care le au 
părțile din această tară, aflate in 
conflict, ele trebuie să pună mai pre
sus de orice interesele integrității, 
independentei și stabilității Libanu
lui. Numai pe această cale se poate 
vorbi de o perspectivă nouă, econo
mică. politică și socială pentru po
porul libanez. în discuțiile pe 
care le-am avut în legătură cu 
această problemă cu președintele 
Assad, precum și din pozițiile 
adoptate în ultimul timp de Si
ria. am constatat că există dorința 
unei abordări pozitive, in sensul gă
sirii unei soluții care să ducă la asi
gurarea integrității și independentei 
Libanului. Consider că această pozi
ție este justă, că ea corespunde atit 
intereselor poporului libanez, cît și 
intereselor poporului sirian, politicii 
de dezvoltare a relațiilor dintre ele, 
stabilității în această parte a lumii, 
păcii generale.

ÎNTREBARE : Calea naționa
lă urmată de România după E- 
liberare, în etapa edificării noii 
societăți, are o importantă și o 
semnificație. deosebită pentru 
lupta a numeroase popoare din 
lume. Ce importanți acordați 
eforturilor depuse de popoarele 
arabe pentru propășirea lor e- 
conomică și socială, pentru dez

voltarea liberă și independentă, 
pe o cale proprie ?

RĂSPUNS : După înfăptuirea insu
recției naționale antifasciste și anti- 
lmperialiste, poporul român a trecut, 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român, la edificarea societății socia
liste. tar acum se află In etapa fău
ririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

în perioada de după Eliberare, pro
ducția industrială a României a cres- 

' cut de mai bine de 40 de ori ; au 
avut loc profunde transformări In 
dezvoltarea forțelor de producție, în 
structura socială, au înflorit invăță- 
mîntul, știința, cultura, s-a ridicat 
nivelul de trai al poporului. în În
făptuirea acestor obiective am pornit 
de la realitățile sociale, isțorice și 
naționale ale tării noastre, unind 
eforturile Întregului popor, ale tutu
ror oamenilor muncii, fără deosebire 
de naționalitate.

în același timp, doresc să mențio
nez că am acționat și acționăm per
manent pentru dezvoltarea continuă 
a relațiilor cu toate țările socialiste, 
cu țările in curs de dezvoltare, cu 
toate statele lumii, fără deosebire de 
orinduire socială.

Experiența demonstrează că facto
rul hotărîtor pentru progresul fiecă
rui popor îl constituie eforturile pro
prii. De asemenea, trebuie avute per
manent in vedere condițiile concrete, 
ținlndu-se seama de ele. in orice îm
prejurare, fără a neglija, desigur, co
laborarea internațională.

în lumina propriei experiențe apre
ciez eforturile și rezultatele obținute 
de popoarele arabe pe calea dezvol
tării lor economice șl sociale. Fără 
îndoială că popoarele arabe In an
samblu — și. desigur, fiecare în parte 
— au caracteristici proprii, au anu
mite tradiții și o anumită experiență în 
dezvoltarea economico-socială de care 
trebuie să se țină neapărat seama. 
Pornindu-se de la realitățile con
crete din fiecare țară, de la realită
țile din lumea arabă, se pot asigura 
progresul rapid, întărirea indepen
denței și suveranității fiecărei țări, 
ridicarea bunăstării fiecărui popor 
din această regiune.

Vreau să subliniez Încă o dată că 
se impune, în același timp, întărirea 
solidarității între țările arabe, dezvol
tarea colaborării și solidarității lor 
cu țările socialiste, cu alte state ale 
lumii, participarea lor activă la viața 
internațională, la soluționarea tuturor 
problemelor In interesul progresului 
social, al păcii și independentei po
poarelor.

ÎNTREBARE: Ce ar dori 
domnul președinte viitorului lu
mii și, mai ales, in ceea ce a- 
cesta are tangență cu Orientul 
Mijlociu ?

RĂSPUNS : Desigur, preocupările 
omenirii sînt complexe și diverse. 
Ceea ce aș dori eu să urez tuturor 
popoarelor lumii este de a realiza 
relații de colaborare Intre ele, bazate 
pe principiile deplinei egalități, ale 
respectului independenței șl suvera
nității naționale. Le doresc, de ase
menea, o politică de pace și progres 
social care să asigure fiecărei națiuni 
posibilitatea dezvoltării independen
te, fără nici un amestec din afară, 
în acest sens, âș dori, în mod deo
sebit, să urez realizarea unei păci 
trainice și juste In Orientul Mijlociu, 
progres și bunăstare tuturor popoare
lor din această regiune. într-un cu- 
vint, urez să se înfăptuiască o lume 
a păcii, dreptății sociale și naționale, 
a egalității între oameni.

ÎNTREBARE : Cum apreciați 
recenta Conferință de la Bag
dad și relațiile siriano-irakiene, 
măsura în care aceasta poate 
influența asupra situației din 
Orientul Mijlociu ?

RĂSPUNS : Am reținut cu multă 
satisfacție că la Conferința de la 
Bagdad s-a ajuns la concluzia comu
nă de a se acționa in direcția găsirii 
unei soluții globale, pe calea trata
tivelor pașnice, în Orientul Mijlociu. 
Ne bucură îmbunătățirea și stabili
rea căilor de dezvoltare a relațiilor 
de colaborare dintre Siria și Irak. 
România Întreține relații bune atit 
cu Siria, cît și cu Irak. Considerăm 
că Îmbunătățirea și dezvoltarea rela
țiilor dintre aceste două țări prie
tene constituie un factor important 
pentru Întreaga viață politică din 
Orientul Mijlociu, pentru întărirea 
solidarității dintre toate țările arabe, 
pentru o politică de pace și destin
dere pe arena internațională.

ÎNTREBARE : In final, dom
nule președinte, aveți un mesaj 
pentru poporul sirian J

RĂSPUNS : Aș dori in primul rind' 
să urez noi succese in dezvoltarea 
continuă a relațiilor de prietenie șl 
colaborare trainică dintre poporul 
român și poporul sirian.

Ca prieten al poporului sirian, do
resc să-i urez din toată inima succe
se tot mai mari in realizarea pro
gramului său de dezvoltare econo
mico-socială independentă, de ridi
care a bunăstării materiale și 
spirituale. îi doresc să realizeze cit 
mai curînd posibil pacea, aceasta 
constituind bunul cel mai de preț al 
fiecărui popor. îi doresc din toată 
inima prosperitate șl multă fericire I

Excelenței Sale
Domnului HOUARI BOUMEDIENE 

Președintele Consiliului Revoluției,
Președintele Republicii Algeriene Democratice și Populare 

ALGER
în numele poporului român, al familiei șl al meu personal, vă adresez, 

dragă prietene, un cordial mesaj de simpatie și cele mai sincere urări de 
grabnică însănătoșire.

Cu sentimente de caldă prietenie,
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

Semnarea onor acorduri de colaborare româno-cubaneze
Vineri a fost semnat la Ministerul 

Afacerilor Externe Programul de co
laborare In domeniile științei, invă- 
țămîntulul și culturii intre Guvernul 
Republicii Socialiste România șl Gu
vernul Republicii Cuba pe anii 1978— 
1980. Documentul prevede organiza
rea de vizite reciproce ale unor oa
meni de știință și cultură, cadre di
dactice șl studenți, desfășurarea de 
manifestări cultural-artistice. dezvol
tarea colaborării In domeniul presei 
șl radioteleviziunii.

Programul a fost semnat de Va
lentin Lipatti, ambasador, director in 
Ministerul Afacerilor Externe, și 
Humberto Castello, ambasadorul 
Cubei la București.

La semnare au fost de față Iile

Punerea in circulație
a unei monede metalice de 5 lei

Banca Națională a Republicii So
cialiste România va pune in circula
ție incepind cu data de 1 decembrie 
1978 o monedă metalică de 5 lei.

Actualul bilet de bancă de 5 lei 
existent tn circulație va continua să 
aibă deplină putere circulatorie.

Pe fata monedei metalice, in inte
riorul chenarului, care este dublat cu 
un șir circular de puncte, este im
primat în relief un segment de roată 
dințată, peste care se suprapune. în 
dreapta și în stingă. In partea de 
jos, cîte un spic de grlu. în spațiul 
secționat al roții dințate este im

Din partea Centralei de desfacere 
a produselor petroliere PECO

Datorită accidentului tehnic din 31 
octombrie a.c. de la Combinatul pe
trochimic Pitești, despre care s-a re
latat în presă la vremea respectivă, 
s-a produs o diminuare temporară a 
froducției de gaze lichefiate (aragaz), 
n consecință, aprovizionarea cu bu

telii de aragaz se va face, pe o pe
rioadă de timp, in cantități limitate.

Ținînd seama de această situație.

Cronica
Vineri a avut loc la București o 

Intîlnire între Traian Dudaș, minis
trul transporturilor șl telecomunica
țiilor. și Ante Zelici. președintele Co
mitetului federal pentru transporturi 
și telecomunicații al R.S.F. Iugosla
via. Cu acest prilej s-a efectuat un 
schimb de păreri asupra, posibilită
ților de dezvoltare, în continuare, a 
relațiilor de colaborare In domeniul 
transporturilor și telecomunicațiilor.

★
Vineri a plecat la Tokio o delega

ție condusă de tovarășul Aurel Duca, 
membru al Comisiei Centrale de 
Revizie a P.C.R., secretar al Consi
liului Central al U.G.S.R., vicepre
ședinte al Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, care va participa la 
lucrările celei de-a doua Conferințe 
mondiale de solidaritate pentru re- 
unificarea pașnică și independentă a 
Coreei, ce va avea loc în zilele de 
27—29 noiembrie a.c.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Dumi
tru Turcuș, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P:C.R., de alți activiști 
de partid și ai unor organizații ob
ștești.

Au fost prezenți Sin In Ha. amba
sadorul R.P.D. Coreene la București, 
și membri ai ambasadei coreene.

★ »
Cu prilejul apropiatei sărbătoriri a 

Zilei naționale a Republicii Islamice 
Mauritania, vineri după-amiază a 
avut loc. in Capitală, o manifestare 
organizată de Institutul român pen
tru relațiile culturale cu străinătatea.

Au participat membri al Ligii 
române de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa, reprezentanți al Mi
nisterului Afacerilor Externe. Consi
liului Culturii și Educației Socialiste, 
un numeros public. Au fost prezenți 
Mamadou Alassane Ba. ambasadorul 
Republicii Islamice Mauritania la 
București, membri al ambasadei.

★
Sub auspiciile Institutului român 

pentru relațiile culturale cu străină
tatea, vineri s-a deschis, la Casa de 
cultură a institutului, o expoziție de 
desene realizate de copii din Suedia.

După vernisaj a urmat o gală de 
filme documentare suedeze.

Au participat reprezentanți al Mi
nisterului Afacerilor Externe. Consi
liului Național al Organizației Pio
nierilor, pionieri și școlari.

Au fost prezenți Lars Erik Heds- 
trom. ambasadorul Suediei la Bucu
rești, membri ai ambasadei.

★
Vineri a fost semnat Protocolul 

privind schimburile artistice dintre 
Agenția română de impresariat ar- 
tistic-A.R.I.A. și Agenția de concerte 
din Republica Populară Ungară-In- 

Rădulescu, ministru secretar de stat 
la Ministerul Afacerilor Externe, 
Nlculaiu Moraru, ambasadorul țării 
noastre la Havana, reprezentanți ai 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste. ai Ministerului Educației și 
învățămîntului.

★
Un acord guvernamental Intre Re

publica Socialistă România și Repu
blica Cuba in domeniul poștelor și 
telecomunicațiilor a fost parafat, 
vineri, de Gheorghe Airinel, adjunct 
al ministrului transporturilor și tele
comunicațiilor, șl Renâ Hernandez 
Qartaya, prim-adjunct al ministrului 
poștelor și telecomunicațiilor din 
Cuba.

(Agerpres)

primată cifra „5", iar dedesubt cu- 
vintul „lei". în partea de jos. Ia mij
loc, se află conturul unei instalații 
chimice, a unei sonde petroliere, a 
unui stîlp de Înaltă tensiune și a unul 
baraj hidroenergetic.

Pe partea cealaltă a monedei este 
imprimată stema Republicii Socialis
te România, înconjurată de inscripția 
„Republica Socialistă România", iar 
dedesubt anul emisiunii „1978“.

Pe cantul monedei este imprimată. 
In negativ, o linie șerpuită. iar în 
cele două întreruperi ale acesteia, 
cîte un romb.

Centrala de desfacere a produselor 
petroliere PECO recomandă tuturor 
consumatorilor de aragaz să facă 
maximum de economie in folosirea 
buteliilor.

S-au luat măsuri pentru punerea 
In. funcțiune, cit mal curînd posibil, 
a instalațiilor producătoare de ara
gaz, precum și pentru importarea 
unor cantități de gaze lichefiate.

zilei
terkoncert pe anii 1979—1980 șl pre
liminarii pe anii 1981.

... t ... .. *
Vineri s-âu încheiat. Ia București, 

lucrările Congresului cu tema „Pro
tecția construcțiilor in zone seis
mice", organizat sub egida Conferin
ței permanente a inginerilor din sud- 
estul Europei — COPISEE. Parti- 
cipanții — specialiști în ingineria 
seismologică și seismologia ingine
rească din Bulgaria. Cipru, Iugo
slavia, Grecia și România, membre 
ale COPISEE, precum și invitați 
din R.S. Cehoslovacă, R.P. Chineză, 
R.F. Germania și R.P. Ungară — au 
prezentat comunicări și referate știin
țifice, privitoare la rezultatele unor 
ample cercetări efectuate In țările 
membre ale COPISEE, asupra esti
mării riscului seismic, comportării 
construcțiilor in timpul unor cutre
mure recente, șl noile prescripții de 
proiectare a clădirilor situate In re
giuni seismice — probleme de actua
litate pentru zona sud-est europeană. 
Congresul COPISEE, desfășurat la 
București, a constituit un nou prilej 
pentru promovarea In continuare a 
cooperării regionale multilaterale, tn 
6copul dezvoltării progresului în 
științele inginerești din țările mem
bre.

★
Vineri dimineață. In aula Institu

tului de învățămint superior din 
Constanta s-au deschis lucrările sim
pozionului „Protecția ecosistemelor și 
folosirea rațională a erbicidelor". A- 
cademicieni, profesori universitari, 
cercetători, ingineri și studenți vor 
aborda timp de trei zile, în cele două 
secții ale simpozionului, probleme ale 
analizei interdisciplinare, ale legătu
rilor dintre ecosisteme șl multiplele 
aspecte ale vieții cotidiene, modul de 
folosire a erbicidelor în culturile de 
ctmp, în legumicultura, viticultură și 
pomicultură.

★
La Academia de studii economice 

au început, vineri dimineața, lucră
rile simpozionului „Conducerea, orga
nizarea și planificarea unităților eco
nomice în condițiile noului mecanism 
economlco-financiar". Participă cadre 
didactice de specialitate din învăță- 
mîntul superior, specialiști în pro
ducție din București și din țară. A- 
genda reuniunii include numeroase 
comunicări pe teme cum sint: dez
voltarea științei conducerii Întreprin
derilor, cercetări aplicative in dome
niul conducerii unităților soclal-eco- 
nomlce și al organizării șl planificării 
unităților industriale, probleme ac
tuale privind economia industriei și 
organizarea economică a muncii.

(Agerpres)

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII

SURINAM

Excelenței Sale
Domnului JOHAN H. E. FERRIER

Președintele Republicii Surinam
PARAMARIBO

Cu prilejul aniversării proclamării independenței Republicii Surinam 
am plăcerea să vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate 
și fericire personală, de progres și prosperitate poporului surinamez.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului HENCK A. E. ARRON

Prim-ministru al Republicii Surinam
PARAMARIBO

Aniversarea proclamării independenței Republicii Surinam Îmi oferă 
plăcutul prilej să vă adresez cordiale felicitări și sincere urări pentru fericirea 
excelenței voastre șl prosperitatea crescîndă a poporului surinamez.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Astăzi se împlinesc 
trei ani de la data 
proclamării indepen
denței Surinamului. 
Fosta „Guyană olande
ză" situată în nord- 
estul Americil de Sud 
la țărmul Atlanticului, 
între Guyana france
ză. Republica Guyana 
și Brazilia, a cunoscut, 
timp de peste trei 
veacuri, stăpînirea co
lonială, care a contri
buit la menținerea ei 
tn stare de subdezvol

tare. în ciuda Însem
natelor bogății de care 
dispune : bauxita (lo
cul trei în lume In ce 
privește producția), 
lemnul (90 la sută din 
suprafața de 163 000 
kmp a țării este aco
perită de păduri), ca 
și apreciabilul poten
țial hidroenergetic, gra
tie numeroaselor fluvii 
ce-și îndreaptă cursu
rile spre ocean.

Măsurile inițiate tn

Ședin(a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru aviația civila
La Brașov «-au încheiat lucrările 

ședinței a 7-a a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru aviația civilă, la care 
au participat delegațiile țărilor mem
bre ale C.A.E.R. și R.S.F. Iugoslavia, 
precum și observatori din partea 
R.D.P. Laos. .

Comisia a adoptat măsuri pentru 
realizarea hotărlrilor ședinței a 
XXXII-a a sesiunii C.A.E.R., acor- 
dlnd atenție deosebită perfecționării 
organizării colaborării fii domeniul 

. său de activitate.
La ședință au fost audiate referate 

cu privire la aplicarea în practică a 
prevederilor convenției de colaborare 
in domeniul activității de exploatare, 
comerciale și financiare dintre Între

vremea 

ȘTIRI SPORTIVE

ultimii ani de guver
nul de la Paramaribo 
vizează valorificarea 
resurselor țării in in
teresul propriei dezvol
tări. restrîngerea acti
vității financiare și e- 
conomice străine, ex
tinderea rețelei trans
porturilor. Succese no
tabile au fost înregis
trate în domeniul în- 
vățămîntului, asis
tenței sanitare : au 
fost construite unități 
spitalicești șl de pre
gătire a cadrelor me
dicale și au fost era
dicate boli ce odinioa
ră făceau aici ravagii.

Consecventă politicii 
sale de prietenie cu 
toate țările lumii, in
diferent de orindui
re sau mărime, de 
dezvoltare a raportu
rilor de solidaritate cu 
tinerele state, țara 
noastră a stabilit 
cu Republica Suri
nam relații diploma
tice la scurt timp după 
dobîndirea indepen
dentei de către po
porul surinamez, dez
voltarea acestor re
lații înscriindu-se ca 
o contribuție la cau
za unei noi ordini 
economice și politice, 
a progresului în lu
mea întreagă.

prinderile de aviație civilă din țările 
membre ale C.A.E.R., referitoare la 
colaborarea tehnico-ștlințifică in do
meniul dezvoltării In perspectivă a 
tehnicii de zbor, precum șl la dezvol
tarea complexă a aerodromurilor in- 
ternațipnale. ..

Comisia a aprobat planul său de 
lucru pe anii 1979—1980 șl a exami
nat alte probleme de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică din do
meniul aviației civile, în legătură cu 
care s-au adoptat recomandări și ho- 
tărîri corespunzătoare.

Ședința s-a desfășurat tn spiritul 
înțelegerii reciproce, colaborării șl 
prieteniei.

predomlntnd ploile. Vtntul va sufla 
slab plnă la potrivit, cu Intensificări 
locale In zona de munte șl Moldova. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 5 șl plus 5 grade. Iar cele 
maxime intre 2 șl 12 grade. Dimineața, 
local, se va produce ceață. In Bucu
rești : Vreme în general frumoasă, cu 
cerul variabil. Vîntul va sufla slab 
pină la moderat. Dimineața, ceață 
slabă. Temperatura ușor variabilă.

Rezultate Înregistrate tn partidele 
Întrerupte : Ci Cin-hsuan-Quinteros 
1—0 ; Browne-Najdorf 1—0 ; Vaga- 
nian-Torre 1—0 ; Browne-Quinteros 
1—0 ; Vaganian-Andersson remiză ; 
Najdorf-Keene remiză ; Ci Cin-hstr- 
an-Keene remiză.

La turneu participă 12 mari maeștri 
și doi maeștri internaționali.
• Pentru al doilea an consecutiv, 

schiorului suedez Ingemar Stenmark 
i-a fost atribuit trofeul „Schiul de 
aur" acordat de Asociația internațio
nală a ziariștilor sportivi. în anii tre- 
cuți, această distincție sportivă a fost 
obținută, între alții, de Jean Claude 
Killy, Karl Schranz, Gustavo Thoenl, 
Marielle Goitschel, Annemarie Proell 
și Nancy Greene.
• In primul meci al finalei „Cupei 

campionilor Americil de Sud" la fot
bal. desfășurat la Call (Columbia), 
echipa locală Deportivo a terminat 
la egalitate : 0—0 cu formația argen- 
tiniană Boca Juniors.

Partida retur se va disputa la 28 
noiembrie, la Buenos Aires.

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 24 NOIEMBRIE 1978

Extragerea I : 38 89 40 87 33 30 
10 14 84.

Extragerea a Il-a! 4 42 31 12 23 
27 7 6 46.

• HELIOTEHNICA 
SPOREȘTE RANDAMEN
TUL PLANTELOR. Razele 
solare ar putea contribui la so
luționarea problemei aprovizio
nării omenirii cu produse ali
mentare. îmbinînd heliotehnica 
cu măsuri agronomice și selec
ția plantelor, s-ar putea obține 
o creștere substanțială a randa
mentului plantelor agricole — 
scrie publicația „Voix ouvriere". 
în numeroase centre de cerceta
re din lume s-au făcut și se fac 
experiențe interesante în cursul 
cărora s-a constatat că, în urma 
expunerii semințelor de grîu și 
de alte plante la o lumină solară 
concentrată, se obține o modifi
care a genelor, ducînd la spori
rea randamentului acestor plan
te. în acest caz, lumina solară 
se dovedește mai eficientă decît 

razele X, și alte radiații pene
trante, fapt ce se explică, pro
babil, prin aceea că viața de pe 
planeta noastră este adaptată la 
razele Soarelui, pe care le asi
milează mai ușor.

• BARAJUL DE LA 
ITAIPU Șl MEDIUL ÎN
CONJURĂTOR. Construc
ția barajului și hidrocentralei 
de la Itaipu, pe fluviul Parana, 
la frontiera Braziliei cu Para- 
guayul — proiectată a fi cea 
mai mare lucrare de acest fel 
din lume (capacitatea centralei 
urmează să întreacă de 6 ori pe 
cea a hidrocentralei de la 
Assuan, de pe Nil) — ridică 
serioase probleme de ecologie, 
într-adevăr, despăduririle siste
matice in zona șantierului, cu
noscut sub numele de „teritoriul 
liber Itaipu", a dezechilibrat de 

pe acum regimul ploilor. Pe de 
altă parte — se tem ecologii — 
crearea unui lac artificial cu o 
suprafață de 14 000 kmp ar pu
tea avea ca rezultat lunecări de 
terenuri și chiar seisme (cum 
s-a întîmplat, de altfel, la o lu
crare similară din India) ; exis
tă, de asemenea, riscul modifi
cării radicale a faunei și florei. 
In momentul de față se între
prind studii intense în vederea 
găsirii unor soluții „din mers" 
la aceste serioase probleme.

• DICȚIONAR SWA
HILI. După un deceniu de 
muncă susținută a fost realizat 
primul dicționar al limbii swa- 
hili moderne. Lucrarea, care are 
1 900 pagini, conține 50 000 de 
cuvinte și expresii. Ea va fi ti
părită la Londra. Anunțînd apa

riția dicționarului, directorul 
Institutului tanzanian pentru 
lingvistică și cultură africană, 
A. M. Khamisi. a spus că lucra
rea reprezintă un pas important 
In ce privește valorificarea moș
tenirii culturale a țărilor conti
nentului african.
• PONDERE SPORI

TĂ VALORIFICĂRII CĂR
BUNELUI. „Deși există păre
rea unanimă că producția de 
cărbune trebuie să fie conside
rabil mărită pentru a se putea 
înlocui petrolul ca principală 
sursă de energie, se face încă 
prea puțin tn acest domeniu", se 
spune Intr-un raport asupra 

cărbunelui, publicat la Geneva 
de Comisia economică O.N.U. 
pentru Europa. Raportul consi
deră cărbunele ca fiind „singura 
materie primă care poate acoperi 
concomitent necesitățile energe
tice și cele ale industriei chimi
ce"; recurgerea masivă la căr
bune Insă nu va fi posibilă decît 
în anumite condiții, anume prin 
punerea rapidă la punct a unor 
tehnologii noi, dezvoltarea in
frastructurii și a transporturilor, 
impunîndu-se, pe de altă parte, 
și asigurarea transferului de 
tehnologie adecvată către țările 
In curs de dezvoltare.

• LINGVISTICA Șl

COSMETOLOGIA. p"- 
soanele care se exprimă tot 
timpul In limba engleză riscă să 
se rideze mai devreme, susține 
cosmetologul peruan Eusebio 
Salinas. Sunetele stridente ale 
limbii engleze obligă la mișcări 
rapide și intense ale mușchilor 
feței, ceea ce provoacă apariția 
ridurilor. Salinas afirmă că 
limba spaniolă, care este lipsită 
de „asperități", are, dimpotrivă, 
efecte salutare pentru epiderma 
feței. Acest cosmetolog admite 
insă că există și alte cauze care 
stimulează apariția cu „antici
pație" a ridurilor : efortul ex
cesiv fizic și intelectual, sufe
rințele psihice, factorii climatici 
(la persoanele care stau multă 
vreme în aer liber), subalimen- 
tația, insomniile, precum și o 
folosire defectuoasă a prepara
telor cosmetice.

• CENTENARUL AL
BERT EINSTEIN. împlinirea, 
anul viitor, a 100 de ani de la 
nașterea lui Albert Einstein, 
părintele teoriei relativității, va 
fi marcată în S.U.A. prin inau
gurarea unei statui închinate 
marelui om de știință. Statuia, 
al cărei autor este sculptorul 
Robert Berks, îl va Înfățișa pe 
Einstein stînd pe o bancă, în 
timp ce la picioarele sale se în
tinde o hartă a cerului. Ea va 
fi instalată pe esplanada Aca
demiei naționale de științe din 
S.U.A.

• DE VINZARE O...
ȘOSEA.
a construit

Firma franceză care 
anul trecut auto

strada Paris — Metz a hotărit 
să renunțe la ea. Firma a anun

țat punerea șoselei In vtnzare. 
Potrivit calculelor anticipative, 
pe această arteră asfaltată, In 
lungime de 315 kilometri, ur
mau să circule zilnic circa 
20 000 de automobile, societatea 
constructoare scontînd pe se
rioase încasări (este știut că in 
țările occidentale se percep taxe 
pentru folosirea acestor artere 
de transport). Dar cum sumele 
fixate de firmă au fost prea 
ridicate, conducătorii auto pre
feră să circule pe o autostradă 
de stat învecinată, noua arteră 
răminind astfel pustie. Rămîne 
de văzut cine se va încumeta să 
facă o achiziție de genul acesta 
și la ce preț anume. Căci și în 
cazul în care va păstra șoseaua, 
din lipsă de cumpărători, și In 
cazul în care o va vinde, firma 
constructoare tot va pierde, 
pentru că a ținut prea mult lă 
cîștige...
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Dezbaterile de la sesiunea Adunării Generale

a O.N.U. reafirmă

Necesitatea intensificării eforturilor

Manifestări dedicate celei de-a 60-a 

aniversări a formării statului național
ORIENTUL
MIJLOCIU

La încheierea Congresului al Xl-lea al P.D. din Guineea

Marea adunare populară de la Conakry
unitar român

NAȚIUNILE UNITE 24. — De la trimisul special, Nicolae 
Plopeanu: Comitetul pentru problemele politice și da securitate al 
Adunării Generale a O.N.U. continuă dezbaterile generale asupra an
samblului celor 15 teme din domeniul dezarmării. In acest cadru au 
fost prezentate de către reprezentanții unui mare 
aproape 40 de proiecte de rezoluție, la unele dintre 
fiind coautoare.

Lutnd cuvlntul tn comitet, repre
zentanții a 14 state au subliniat în
grijorarea față de continuarea și In
tensificarea cursei înarmărilor, insis
tând asupra necesității de a se trece 
la măsuri concrete în direcția înfăp
tuirii dezarmării, și în primul rind a 
dezarmării nucleare.

„Dezarmarea nucleară trebuie să 
ocupe locul principal in cadrul preo
cupărilor și negocierilor de dezar
mare, deoarece armele nucleare 
reprezintă un grav pericol pentru 
însăși existența omenirii" — a decla
rat reprezentantul Egiptului, Esmat 
Abdel Meguid.

număr de state 
ele țara noastră

Madagascarului,Reprezentanții
Tanzaniei, Belgiei, Kenyel au cerut 
puterilor nucleare să-șl intensifice 
negocierile în vederea ajungerii cît 
mai curînd posibil la Încetarea defi
nitivă a tuturor experiențelor eu 
arma nucleară, reducerea și apoi 
lichidarea stocurilor de asemenea 
arme.

O idee care a revenit in interven
țiile mai multor delegați a fost aceea 
referitoare la necesitatea intensifi
cării mobilizării opiniei 
popoarelor in vederea 
dezideratului vital — 
generală.

publice, a 
înfăptuirii 

dezarmarea

Pentru sporirea rolului UNESCO în rezolvarea
marilor probleme ale contemporaneității

Rezoluții adoptate la Conferința generala a UNESCO
PARIS 24 (Agerpres). — Conferința 

generală a Organizației Națiunilor U- 
nite pentru Educație, Știință și Cultu
ră (UNESCO) a adoptat joi, prin con
sens, o rezoluție vizînd sporirea con
tribuției UNESCO la instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale 
în domeniile de competența sa, res
pectiv în sfera educației, științei și 
culturii.

Tot prin consens a fost adoptată 
apoi o rezoluție referitoare la „Rolul 
UNESCO in crearea unei opinii pu
blice favorabile încetării cursei înar
mărilor și dezarmării". Textul rezo
luției cheamă pe cei ce lucrează în 
domeniul educației, științei și cultu
rii în toate țările membre ale orga
nizației „să ia parte In modul cel mai 
activ la eforturile UNESCO, menite

să pună capăt cursei înarmărilor șl 
să promoveze trecerea la dezarmare". 

Pe de altă parte. In cadrul actua
lei sesiuni comisia pentru cultură și 
comunicații a adoptat, prin consens, 
Declarația asupra principiilor funda
mentale privind contribuția organelor 
de informare la intărirea păcii și a 
înțelegerii internaționale, la promo
varea drepturilor omului, la lupta 
împotriva rasismului și apartheidu
lui și a incitării la război.

Apropiata aniversare a șase decenii de la formarea statului național 
unitar român este marcată in diferite țări ale lumii prin numeroase 
și variate manifestări, desfășurate sub semnul reliefării semnificațiilor 
acestui eveniment, evidențierii 
român din anii socialismului, 
progresului.

în Iugoslavia, la ambasada 
română din Belgrad a fost organi
zată, vineri, o conferință de presă, la 
care au participat reprezentanți al 
Secretariatului federal pentru aface
rile externe al Iugoslaviei, ziariști, 
corespondenți străini acreditați la 
Belgrad, precum și reprezentanți al 
corpului diplomatic din capitala iu
goslavă.

Ambasadorul român, Nicolae Mi
hai, a vorbit despre însemnătatea 
actului istoric de la 1 decembrie 1918. 
Evocînd dezvoltarea pe multiple pla
nuri a relațiilor de prietenie și co
laborare dintre România și Iugosla
via, ambasadorul român a relevat im
portanța pe care o au pentru dezvol
tarea permanentă a acestor relații 
întâlnirile și convorbirile dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu șl losip 
Broz Tito.

La Ambasada României din ca
pitala Cehoslovaciei a fost organizată 
o expoziție fotodocumentară înfăți- 
șînd dezvoltarea economică și so
cială contemporană a țării noastre. 
La vernisaj, ambasadorul Ionel Dia- 
conescu a vorbit despre actul istoric 
de la 1 decembrie 1918 și despre 
succesele poporului român in opera 
de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate. în context, 
el a evidențiat evoluția ascendentă a 
relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre România și Cehoslovacia la 
amplificarea cărora o contribuție 
hotărîtoare au avut-o întîlnirile și 
convorbirile dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Gustav Husak.

La Universitatea centrală a Vene- 
zuelei a avut loc vernisajul expo
ziției de fotografii „Aspecte din 
România". Au fost vizionate, totoda
tă, filmele documentare „Străbunii", 
„Țara lui Brâncuși" și „România — 
77".

realizărilor și Împlinirilor poporului 
pe calea libertății, independenței și

Universal" din 
publicarea unui

La reuniunea A. E. L S.

Opinii In favoarea unui 
comerț liber, fără îngrădiri

GENEVA 24 (Agerpres). — Partl- 
cipanții la reuniunea Asociație! 
(vest-) Europene a Liberului Schimb 
(A.E.L.S.), care se desfășoară la Ge
neva, s-au pronunțat pentru asigu
rarea și extinderea comerțului liber 
între țări șl au avertizat împotriva 
intensificării protecționismului.

Miniștrii A.E.L.S. au evidențiat, 
totodată, importanța dialogului dintre 
statele occidentale industrializate și 
țările în curs de dezvoltare tn 
perspectiva viitoarei conferințe 
U.N.C.T.A.D. de la Manila, din mai 
1979. Ei s-au pronunțat, de aseme
nea, în favoarea obținerii, cît mai 
curînd posibil, a unor „rezultate 
substanțiale" la tratativele comerciale 
multilaterale de la Geneva în cadrul 
„Rundei Tokio".

Lovitură de stat militară în Bolivia
• Comandantul forțelor terestre și-a asumat președinția repu
blicii • Se preconizează convocarea de alegeri generale • Fron
tul Unitatea Democratică și Populară își exprimă sprijinul față de 

acțiunea forțelor armate
LA PAZ 24 (Agerpres). — în Bo

livia a avut loc. In noaptea de joi 
spre vineri, o lovitură de stat mili
tară. Generalul David Padilla, co
mandantul forțelor terestre, și-a asu
mat președinția republicii si l-a 
numit pe colonelul Raul Lopez 
Leyton in funcția de ministru al 
afacerilor interne. Ceilalți membri ai 
cabinetului vor fi desemnați ulterior. 
După cum transmit corespondenții 
din La Paz ai agențiilor internațio
nale de presă, situația din 
boliviană și din țară se 
calmă.

într-un prim comunicat 
noul șef al statului bolivian_____
vat lovitura de stat prin faptul că 
„forțele armate nu puteau rămîne 
indiferente față de situația critică a 
tării, ele au hotărît să-și asume con
ducerea națiunii, pentru a acorda 
populației drepturile șl libertățile 
sale și pentru ca aceasta să-și poată 
alege o dată pentru totdeauna condu
cătorii prin intermediul votului uni
versal și democratic". în comunicat 
se arată că o primă măsură a auto-

capitala 
mențină

oficial, 
a moti-

ritățllor militare va fl „emiterea unui 
decret prin care vor fi convocate 
alegeri generale, ce vor garanta în
vestirea, la 6 august 1979, a unui pre
ședinte ales în mod constituțional, 
prin voința populară". în încheiere, 
documentul adresează tuturor milita
rilor apelul de a rămîne loiali și de a 
asigura unitatea, pentru a se evita 
Înfruntările fratricide.

La rîndul său, frontul Unitatea 
Democratică și Populară (U.D.P.), din 
care face parte și Partidul Comunist 
din Bolivia, a dat publicității un co
municat in care iși exprimă sprijinul 
pentru acțiunea forțelor armate de 
„a înlătura de la putere un guvern 
ce nu ținea cont de aspirațiile 
populare".

Pe de altă parte, Jalme Paz. lider 
al Mișcării Stângii Revoluționare 
(M.I.R.), a avut o întrevedere cu 
noul ministru de interne, în urma 
căreia a anunțat realizarea unui acord 
de colaborare și faptul că alegerile 
pentru revenirea la o formă demo
cratică de guvernare în Bolivia vor 
avea loc în primul semestru al anu
lui viitor.

Cotidianul „El 
Mexic a Început . _____
serial de șase articole dedicate actu
lui istoric de la 1 decembrie 1918.

în Egipt, ziarul „Le Journal 
d’Egypte" a publicat un articol pur
tând titlul : „Cea de-a 60-a aniver
sare a formării statului național uni
tar român". Sint prezentate semnifi
cațiile acestui „eveniment crucial in 
istoria acestei țări prietene", realiză
rile poporului român, politica externă 
constructivă a României Socialiste. 
„Poporul român — se spune în articol 
— acționează într-un spirit de pace și 
securitate pentru găsirea soluțiilor 
în problemele cu care este confrun
tată omenirea, în scopul asigurării 
progresului și bunăstării fiecărui 
popor". „Prietenia egipteano-româ- 
nă se dezvoltă an de an, președinții 
Nicolae Ceaușescu și Anwar El Sadat 
exprimîndu-și hotărîrea ca intre 
cele două țări să existe relații de 
prietenie și colaborare".

în editura „Aimos" din capitala 
Greciei a apărut recent volumul 
„Istoria României", de Virgil Cândea, 
cu o prefață semnată de L. Veanusis, 
directorul Institutului de istorie al 
Academiei din Atena.

La ambasada română din capitala 
Finlandei a fost organizat un simpo
zion pe tema „60 de ani de la 
formarea statului național unitar 
român", în cadrul căruia au prezen
tat comunicări ambasadorul Maria 
Stănescu, prof. Olli Koskinen și 
docentul Kaiervo Hovi, de la Uni
versitatea Turku. Dezbaterile au scos 
în relief rolul determinant al pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu în asi
gurarea progresului României pe 
calea făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate, in afirmarea 
pe arena internațională a politicii de 
pace și cooperare a țării noastre, a 
principiilor noi de relații între state, 

în S.U.A. la Consiliul american 
pentru relații externe din New York 
a avut loc o masă rotundă con
sacrată politicii externe a României 
și S.U.A. Cu acest prilej au fost evo
cate relațiile de colaborare statornici
te între cele două țări.

în R. F. Germania, programul I al 
televiziunii a transmis un film de 45 
minute consacrat României. După ce 
s-a subliniat semnificația evenimen
tului de la 1 decembrie 1918, în co
mentariul filmului a fost relevată 
politica Înțeleaptă a partidului și 
statului nostru, a președintelui 
României, Nicolae Ceaușescu, de asi
gurare a condițiilor de afirmare a 
tuturor cetățenilor patriei noastre, 
indiferent de naționalitate.
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( DIN ACTUALITATEA POLITICĂ ) 

portugalia : 0 nouă încercare 
de a soluționa criza guvernamentală

Intervenită după multe și anevoioa
se runde de consultări la diverse ni
veluri. formarea guvernului prezidat 
de profesorul de drept Carlos Mota 
Pinto — al patrulea cabinet constitu
țional și al zecelea după revoluția 
din aprilie 1974 — marchează o nouă 
încercare de a pune capăt crizei poli
tice din țară fără a se recurge la ale
geri anticipate. Este vorba de încă 
un guvern „în afara partidelor", ca 
și cel al premierului Alfredo Nobre 
da Costa, care, acum două luni, nu a 
reușit să treacă de examenul parla
mentar, convertindu-se astfel auto
mat în „guvern de gestiune", însărci
nat doar cu treburile curente.

Găsirea unei alternative devenise o 
necesitate presantă nu numai fiindcă 
starea de provizorat dăinuie, cu o 
scurtă întrerupere, de aproape șase 
luni, ci și din pricina neliniștii cres- 
cînde din unele sectoare politice și 
sociale, care imputau guvernului In
terimar „depășirea atribuțiilor" ca 
parte a unei stratageme menite să-i 
îngăduie rămînerea în funcțiune pînă 
la alegerile din 1980.

Indiferent de intențiile atribuite, 
cert este că în intervalul scurs de la 
instalarea cu titlu provizoriu a guver
nului precedent, unele din măsurile 
acestuia au provocat o anumită ten
siune a climatului social, așa cum au 
arătat-o puternicele mișcări de pro
test, desfășurate îndeosebi fn zona 
Alentejo, împotriva restituiri! către 
foștii proprietari a unor păminturi 
expropriate prin reforma agrară. în 
citeva rînduri, intervenția forțelor de 
ordine contra demonstranților a dat 
naștere la incidente.

Deocamdată, noul prim-minlstru a 
furnizat doar indicații vagi asupra 
programului guvernamental ce ur
mează să fie prezentat parlamentu
lui, iimitîndu-se să declare că princi
palele sale obiective vor fi „apărarea 
autorității democratice, solutionarea 
problemelor economice ale tării și 
protecția persoanelor în condițiile 
creșterii criminalității".

Poziția principalelor partide fată de 
noul guvern este marcată de multe 
nuanțe și rezerve, iar în ce privește 
partidul comunist, acesta a anunțat 
că deputății săi vor depune în parla
ment o moțiune de cenzură. Expli- 
cind această poziție, secretarul gene
ral al P.C.P., Alvaro Cunhal, spunea 
că „prin compoziție și formulă, ca și 
prin programul său previzibil, noul 
cabinet lasă să se întrevadă o prac
tică guvernamentală de dreapta, care

ar agrava și mai mult trăsăturile 
negative ale guvernelor precedente". 
La rlndul său, secretarul general al 
partidului socialist, Mario Soares, a 
calificat guvernul drept -„cel mai 
conservator pe care l-a cunoscut Por
tugalia după răsturnarea fascismu
lui", adăugind insă că partidul său 
va adopta o poziție definitivă numai 
după ce va cunoaște compoziția sa 
completă — adică cu secretarii și 
subsecretarii de stat — precum și 
programul. Celelalte două partide im
portante reprezentate in Adunarea 
Republicii, respectiv Partidul Social- 
Democrat șl Centrul Democratic și 
Social, au făcut cunoscut că „nu vor 
ridica obstacole in calea guvernului", 
dar se știe că primul din ele s-a 
menținut de la Începutul crizei favo
rabil unul „guvern de inițiativă pre
zidențială", ca apoi să insiste mai 
ales asupra necesității alegerilor 
anticipate.

Diferențele de atitudine ale parti
delor se explică nu numai prin 
orientarea lor de ansamblu, ci și prin 
ceea ce le-ar putea oferi un even
tual scrutin anticipat. Ultimele son
daje de opinie indică o creștere a in
fluenței comuniștilor și social-demo- 
craților, paralel cu o scădere a nu
mărului de voturi ale socialiștilor șl 
ale Centrului Democratic și SociaL 
De altfel, alegerile parțiale, munici
pale și districtuale (ultimele desfășu
rate în orașul Evora) vin să confir
me tn genere tendințele indicate da 
sondaje. în ultimă instanță însă, 
soarta noului guvern va depinde, ca 
și a celui precedent, de voturile so
cialiștilor, care, grație mandatelor lor 
din Adunarea Republicii (100 din to
talul de 263), dețin intr-un fel cheia 
ecuației in contextul specific al ma
tematicii parlamentare portugheze. 
Astfel, pentru a obține un vot ma
joritar în parlament, socialiștilor le 
este suficient să-și asigure sprijinul 
unui singur partid, oricare ar fi (cu 
excepția Uniunii Democratice Popu
lare, care dispune de un singur re
prezentant), in timp ce, fără socia
liști, celelalte partide nu pot alcătui 
majoritatea absolută decît toate îm
preună, ceea ce apare exclus dato
rită incompatibilităților de orientare 
intre comuniști, pe de o parte. și 
P.S.D.—C.D.S., pe de altă parte.

în atmosfera de expectativă dinain
tea prezentării tn Adunarea Republi
cii a programului noului guvern, 
presa portugheză abordează cu 
frecvență sporită urmările nocive ale

prelungirii provizoratului politic asu
pra vieții economico-sociale și așa 
copleșite de dificultăți. Dimensiunile 
lor sint ilustrate de dublarea dato
riei externe In ultimul an. de spo
rirea vertiginoasă, a dezechilibrului 
balanței comerciale (cu circa 65 la 
sută în primele zece luni ale anu
lui). de scăderea severă a rezerve
lor de aur și devize. Situația econo
mică și financiară este „mult mal 
gravă decît se poate închipui", a de
clarat noul premier cu prilejul înves
titurii guvernului său. Această si
tuație apare cu atlt mal critică, cu cit 
investițiile productive continuă să 
stagneze, iar un număr considerabil 
de întreprinderi mici și mijlocii sint 
amenințate de faliment, cu toate în
cercările de a redresa situația pe sea
ma creditelor contractate in străină
tate. O consecință grea este creșterea 
șomajului (jumătate de milion de șo
meri, din care vreo 200 000 tineri). 
Costul vieții se situează printre cele 
mai ridicate din Europa occidentală, 
(un spor de 30 la sută in acest an).

Pe de altă parte, climatul politic 
cunoaște de mai mult timp o recru
descență a activității forțelor de 
dreapta, înlăturate de la putere acum 
patru ani și jumătate. Mizînd pe 
agravarea dificultăților economice 
ale țării, reacțiunea desfășoară o ve
ritabilă ofensivă pentru a-și recîștiga 
treptat pozițiile. Această ofensivă în
tâmpină însă rezistenta cercurilor 
largi, așa cum a dovedit-o recenta 
demonstrație de Ia Lisabona, convo
cată din inițiativa sindicatelor și la 
care au participat 200 000 de persoane.

în asemenea condiții politice și 
economice complexe se reliefează cu 
atît mai mult necesitatea acțiunii 
unite a forțelor interesate tn apă
rarea și consolidarea cuceririlor de
mocratice, în progresul economico- 
social. Pentru o astfel de colaborare 
s-a pronunțat în repetate rinduri 
Partidul Comunist Portughez, subli
niind îndeosebi importanta unei în
țelegeri între partidele socialist și 
comunist, care dispun, împreună, de 
majoritate parlamentară.

în eventualitatea unui vot negativ 
din partea parlamentului, alternati
vele ar fi sau dizolvarea parlamen
tului și convocarea de alegeri anti
cipate, sau o așa-zisă soluție extra
parlamentară, formule asupra cărora 
nu există însă un consens al forțelor 
politice.

Vaslle OROS

• Primul ministru egiptean: 
„Este posibilă realizarea unui 
acord intre Egipt $1 Israel”
• Reuniunea Consiliului Cen

tral al O.E.P.
CAIRO 24 (Agerpres). — într-o 

declarație făcută presei la sfirșitul 
unei reuniuni a „Comisiei superioare 
pentru negocieri" și transmisă de 
agenția M.E.N., primul ministru egip
tean, Mustafa Khalil, a subliniat că 
„este posibilă realizarea unui acord 
între Egipt și Israel, negocierile pu
tând fi reluate Imediat, dacă cealaltă 
parte va fi de acord". Comisia — a 
arătat Khalil — a examinat, joi sea
ra, un raport prezentat de ministrul 
apărării și producției militare, șeful 
delegației egiptene la tratativele de 
la Washington, și de ministrul de 
externe interimar.

Cu excepția necesității legături! 
dintre reglementarea problemei Si- 
naiului și viitorul Gâzei și Cisiorda- 
niei — a indicat premierul egiptean 
— „tot ceea ce privește modalitățile 
de aplicare a acestei legături poate 
face obiectul unui acord. Dacă legă
tura nu ar exista !n tratat — a con
tinuat el — atunci ar fi vorba de o 
pace separată, căreia Egiptul 1 se 
opune".

„Insistăm să ajungem la un tratat 
de pace, tot așa cum insistăm ca cele 
două părți să se conformeze literei 
șl spiritului acordurilor de la Camp 
David" — a precizat premierul egip
tean, menționînd că un raport de
taliat asupra stadiului actual al ne
gocierilor egipteano-israeliene va fi 
elaborat de comisie pentru a fl remis 
președintelui Sadat înainte ca acesta 
să formuleze răspunsul ce va fi adre
sat președintelui S.U.A.

DAMASC 24 (Agerpres). — Vineri 
s-a Întrunit la Damasc Consiliul Cen
tral al Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei (O.E.P.) sub președinția lui 
Khaled Al-Fahoum — președintele 
Consiliului Național Palestinian — 
informează agenția M.E.N. în cursul 
reuniunii, la care a participat și 
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al O.E.P., au fost 
examinate ultimele evoluții în pro
blema palestiniană pe plan arab șl 
internațional.

PARIS 24 (Agerpres). — Faruk 
Kadduml, șeful Departamentului po
litic al Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei (O.E.P.), a efectuat o vi
zită de trei zile la Paris, unde a avut 
convorbiri cu ministrul de externe al 
Franței, Louis de Guiringaud. După 
cum precizează agenția M.E.N., in
terlocutorii au examinat relațiile din
tre Franța și O.E.P., precum șl evo
luția situației din Liban.
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Din nou, în Irlanda de Nord se semnalează o recrudescență a violenței: 
zilele trecute au avut loc, într-o serie de localități, mai multe atentate cu 
bombe atribuite organizației ilegale I.R.A. Potrivit ultimelor date, în cei 
zece ani de Ia izbucnirea conflictului între cele două comunități ale pro
vinciei, protestantă și catolică, au pierit peste 1 850 de persoane, alte aproa
pe 20 000 fiind rănite; au fost comise circa 60 000 de atentate cu bombe, 
pierderile materiale fiind estimate la 300 milioane lire sterline. In fotografie: 

amploarea distrugerilor provocate recent în localitatea Dungannon

agențiile de presă
Cu prilejul Zilei națio

nale a Zairului. Cu pr,Iejul <*-  
lei de-a XIII-a aniversări a Zilei 
naționale a Republicii Zair, la Kin
shasa și in alte orașe ale țării au 
avut loc in zilele de 23 și 24 noiem
brie parăzi și demonstrații populare. 
La Kisangani, președintele țării, 
Mobutu Șese Seko, a inaugurat un 
nou aeroport internațional.

Cooperarea lugoslavo- 
Italiană. Președintele losip Broz 
Tito a primit, vineri, pe Giovanni 
Agnelli, președintele grupului „Fiat". 
în cadrul convorbirilor, relatează 
agenția Taniug, președintele Tito a 
evidențiat importanța cooperării din
tre întreprinderea iugoslavă de auto
mobile „Țrvena Zastava" și grupul 
„Fiat" și posibilitățile de lărgire in 
viitor a acestei cooperări, în contex
tul dezvoltării În general a relațiilor 
iugoslavo-italiene.

Primire» Aleksel Kosighin, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., a primit grupul 
de deputați ai Parlamentului japonez 
in frunte cu Yohei Kono, președin
tele partidului Noul Club Liberal, 
care a întreprins o vizită la Moscova.

Starea sănătății președin
telui Boumediene. După cum 
transmite agenția algeriană de presă 
A.P.S., președintele Algeriei, Houari 
Boumediene, se află într-o stare me
dicală stabilizată șl nu a suferit nici 
o intervenție chirurgicală.

Seminal. A^dls Abeba au 
început lucrările unul seminar da 
pregătire a campaniei economice re
voluționare naționale, măsură anun
țată de Consiliul Militar Administra
tiv Provizoriu la sfirșitul lunii octom
brie.

A luat sfîrșit greva celor 
57 000 de lucrători brita
nici de la întreprinderile companiei 
americane de automobile „Ford", ho- 
tărindu-se reluarea lucrului, după 
aproape nouă săptămlni de la declan
șarea acțiunii, s-a anunțat la Londra. 
Greviștii au ratificat acordul interve
nit la începutul săptămînii între ad
ministrația companiei „Ford" și re
prezentanții sindicatelor prin care sint 
satisfăcute o mare parte din reven
dicările prezentate.

rhodesia Autoritățile rasiste au extins legea 
marțială asupra altor regiuni ale țării

SALISBURY 24 (Agerpres). — 
Autoritățile rasiste rhodesiene au 
extins vineri legea marțială asupra 
altor regiuni ale țării. în felul acesta, 
peste 75 la sută din teritoriul rhode- 
sian se află la discreția forțelor ar
mate și de poliție ale lui Ian Smith, 
care, in virtutea legii marțiale, dispun 
de puteri nelimitate, inclusiv de 
dreptul de a deferi curților marțiale 
și a condamna la moarte pe toți cel 
ce se opun în vreun fel regimului 
rasist

La Salisbury a avut loc vineri o 
mare demonstrație a elevilor și stu
denților de culoare, ca protest față 
de măsura anunțată de guvernul 
rasist al lui Ian Smith de a chema 
sub arme, din ianuarie 1979, pe toți 
tinerii negri între 18 și 25 de ani. 
O manifestație similară a avut loc și 
în orașul Bulawayo. în urma inter
venției poliției, peste 400 de tineri 
au fost arestați.

CONAKRY 24 (Agerpres). — Cu 
prilejul Încheierii lucrărilor celui 
de-al Xl-lea Congres al Partidului 
Democrat din Guineea, la Conakry 
a avut loc o mare adunare populară, 
în prezența secretarului general al 
P.D.G., președintele Republicii Popu
lare Revoluționare Guineea, Ahmed 
Sekou Toure, a delegațiilor și invi- 
taților de peste hotare care au parti
cipat la lucrările congresului.

A fost prezentă delegația Partidu
lui Comunist Român, condusă de to
varășul Emil Bobu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat.

Adunarea populară a foet deschisă 
de președintele Sekou Toure, care a 
evidențiat semnificația hotărîrilor 
adoptate de congres, principiile- pe 
baza cărora Guineea dezvoltă coope
rarea cu toate statele lumii. în acest

context vorbitorul a relevat relațiile 
excelente de prietenie și colaborare, 
statornicite între Republica Populară 
Revoluționară Guineea și Republica 
Socialistă România.

Fiind invitat să la cuvlntul, repre
zentantul Partidului Comunist Român 
a transmis un cald mesaj de sinceră 
prietenie și solidaritate militantă cu 
partidul și poporul guineez prieten, 
arătind că bunele relații bilaterale 
existente pe plan politic, economic, 
cultural și tehnico-științiflc au fost 
puternic impulsionate de întilnirile 
și înțelegerile dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și 
Ahmed Sekou Toure, secretarul ge
neral al Partidului Democrat din 
Guineea, președintele Republicii 
Populare Revoluționare Guineea.

NICOSIA. Examinarea unui plan
de soluționare a

NICOSIA 24 (Agerpres). — Con
siliul de Miniștri al Republicii Cipru 
a ținut, sub conducerea președinte
lui Spyros Kyprianou, o ședință con
sacrată examinării unui plan pen
tru soluționarea problemei cipriote. 
Planul, despre care nu ș-au dat de
talii — precizează C.N.A. — ar cu
prinde 12 puncte privind atît pro
blemele constituționale, cît și cele te
ritoriale. De asemenea, planul are o 
anexă referitoare la reașezarea lo-

problemei cipriote
cuitorilor regiunii Varosha (Fama
gusta), care a fost părăsită după 
evenimentele din 1974. Propunerile 
de inspirație anglo-americană — a- 
daugă C.N.A. — prevăd constituirea 
unui stat federal bicomunitar, cu 
două regiuni componente. Potrivit 
planului, ar urma să fie operate 
„ajustări geografice semnificative", 
iar încorporarea oricărei părți a teri
toriului Republicii Cipru într-un alt 
stat ar fi interzisă în mod expres.

C/nc/ lupul se dorește pazrw 
la stină...

Sute de stații mobile pentru 
transmisii televizate, zeci de cara
vane cinematografice, de autobuze 
dotate cu megafoane destinate 
să monopolizeze atenția trecători
lor, numeroase echipe de „anima
tori" în cămăși strident colorate, 
dansînd in ritmul fanfarelor și 
aruncind confeti spre mulțimile de 
curioși...

...Nu, scena nu este desprinsă din 
peisajul electoral al vreunui oraș 
american sau al tumultuoaselor 
canavale de la sud de Rio Grande. 
Locul acțiunii este pe cu totul alte 
meridiane : la Windhoek, la Katu- 
tura, in alte localități de pe cuprin
sul Namibiei, iar „spectacolul" este 
mai curind o cruntă mascaradă. 
Pentru că „iluzioniștii" ce se pro
duc pe ecranele video sau in fața 
pilniilor de megafon se adresează 
unei populații inspăimintate, supu
să celei mai crincene opresiuni de 
rasiștii din Africa de Sud, cu in
tenția de a o convinge că va fi mai 
bine decît pînă acum dacă ea 
insăși, de bună voie, va accepta 
să-și îndoaie grumazul sub jugul 
străin, spunind „da" In cadrul așa- 
ziselor alegeri programate pentru 
începutul lunii viitoare.

După cum se vede, cinismul ra
siștilor nu are margini. Tot așa 
cum pare fără limite impertinența 
lor In a se opune unei lumi întregi, 
in a sfida rezoluțiile adoptate de 
forumul mondial al națiunilor. 
Negocierile inițiate încă de anul 
trecut, sub auspiciile Consiliului de 
Securitate, tn vederea unei soluțio
nări pașnice In Namibia, au fost 
folosite de R.S.A. doar ca paravan 
pentru punerea în aplicare a pla
nului său de legiferare a rinduieli- 
lor colonialiste. Alegerile libere — 
preconizate a se desfășura cu parti
ciparea tuturor forțelor politice, in
clusiv a Organizației Poporului din 
Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), 
reprezentantul legitim al poporului 
namibian și conducătorul mișcării 
de eliberare, beneficiind de garan
ția „căștilor albastre" ale O.N.U., 
astfel incit poporul namibian să se 
poată pronunța liber asupra viito

rului său — au fost înlocuite, tn 
mod arbitrar, prin această farsă. O 
farsă sinistră, respinsă cu hotărire 
de S.W.A.P.O., care, in semn de 
protest, a chemat întreaga popu
lație la grevă generală pe timp de 
o săptămină.

Principalul animator al campa
niei electorale este așa-numita 
„Alianță democratică de la-Turn- 
halle", grupind reprezentanți ai 
rasiștilor albi și unii șefi de triburi 
dependenți de Pretoria, preocupați 
să-și mențină privilegiile. Scopul 
urmărit este acela de a crea un 
„guvern de tranziție" și de a pro
clama apoi independența Namibiei; 
o independență de tip „rhodesian", 
In cadrul căreia rasiștii să-și poată 
păstra vechile poziții.

Întreaga desfășurare a campaniei 
electorale este dirijată de la car
tierul general al „Alianței de la 
Turnhalle", din Windhoek, unde, 
după cum declara un corespondent 
al A.F.P., nu se poate pătrunde 
decît trecînd prin două porți blin
date, controlate printr-un sistem de 
televiziune interioară. De aici se 
dirijează caravanele auto spre 
așezările risipite pe întinderile sa
vanei, unde, seară de seară, in fața 
unor oameni care n-au văzut nici
odată televiziune și care in majo
ritate au fost ținuți in întunericul 
neștiinței de carte, se prezintă 
filme și se țin conferințe despre 
„avantajele" acordării votului in
terpușilor regimului de la Pretoria. 
Și, pentru a fi mai convingătoa
re propaganda, animatorii acestor 
spectacole distribuie din belșug 
sandvișuri și bere...

Intre miile de afișe ce au impin- 
zit orașele namibiene, se distinge 
un afiș gigantic, care prezintă un 
soldat sud-african înarmat și avind 
următoarea legendă : „Noi vă vom 
proteja". Așadar, lupul vrea să fie 
paznic la stină. Numai că poporul 
namibian știe prea bine, dintr-o 
tristă experiență de peste o jumă
tate de veac, pe cine protejează cu 
adevărat cei veniți cu arme pe 
pămintul său.

D. ȚINU

transmit:
Numărul victimelor „sinucide

rii colective" inițiate de fa
naticii sectei „Templul poporu
lui", la Jonestown, in Guyana, 
se ridică la 780 persoane, s-a 
anunțat oficial la Washington. 
Anterior, se credea că in această 
dramă a rătăcirii mistice și-ar fi 
pierdut viața 409 persoane. Nu 
se exclude posibilitatea ca, in 
realitate, numărul victimelor si 
fie de aproximativ 800, dat fiind 
faptul că depistarea cadavrelor 
in incinta și in împrejurimile 
coloniei de la Jonestown se des
fășoară in condiții dificile.

■ ■■■■■ L

Președintele Egiptului, 
Anwar El Sadat, a semnat documen
tul de constituire a Partidului Socia
list Muncitoresc (de opoziție) — 
anunță agenția M.E.N.

Măsuri vizînd descuraja
rea acțiunilor teroriste în 
Spania» Guvernul spaniol a hotă- 
rit interzicerea, pentru următoarele 
zile, a tuturor demonstrațiilor, măsu
ră menită să descurajeze acțiunile te
roriste și agitația grupărilor de ex- 
tremă-dreaptă în legătură cu refe
rendumul de la 6 decembrie privind 
proiectul de Constituție a țării. Pe de 
altă parte, în Columbia, ziarul „El fcs- 
pacio" a anunțat că Francisco Delga
do, lider al organizației separatiste 
basce E.T A., a fost arestat în locali
tatea Pereira. Venit în urmă cu o 
lună de zile, liderul basc se afla 
clandestin în Columbia.

Intr-un comunicat al 
S.W.A.P.0. (Organizația Poporu
lui din Africa de Sud-Vest), Daniel 
Tjongarero, vicepreședinte al orga
nizației, a anunțat descoperirea unui 
plan de atentat împotriva unor lideri 
al mișcării de eliberare națională din 
Namibia. Potrivit declarației, cel

puțin doi conducători ai S.W.A.P.O. 
urmau să fie asasinați în timpul unei 
reuniuni programate să aibă loc la 
Okakarara, la 200 km nord da 
Windhoek.

Un nou ciclon, care
produs în zona Atlanticului de Nord, 
a împins un val mareic spre Golful 
Finic, ce a provocat creșterea nive
lului apelor în fluviul Neva pînă la 
cota de 189 centimetri peste cea obiș
nuită, anunță agenția T.A.S.S. Au 
fost inundate străzi situate in partea 
de jos a orașului Leningrad — a șa
sea inundație în oraș în ultima săp- 
tămînă. Datorită măsurilor de pro
tecție adoptate nu s-au semnalat vic
time, dar au fost înregistrate pagube 
materiale.

Mari căderi de zăpadă 
s-au abătut în ultimele zile asupra 
zonei răsăritene a Turciei. Zăpada a 
atins pe alocuri un metru și jumă
tate, fiind perturbate comunicațiile 
telefonice și avariate unele linii elec
trice de înaltă tensiune.

Imagine a impresionantului pod (5.0 
km lungime) inaugurat, recent, in 
orașul australian Melbourne, a cărui

construcție a durat timp de 11 ani
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