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Cetăfeni, locuitori ai Capitalei 
și ai celorlalte localități afectate de ninsori

ASTĂZI,
CU TOȚII LA DESZĂPEZIRE!
Comandamentul municipal de deszăpezire din Capitală, comandamentele locale cheamă 
pe toți cetățenii din zonele afectate la curățirea și transportul zăpezii de p? arterele 
de circulație, de pe străzi și trotuare, de pe acoperișuri, din stațiile de transport în comun, 

pentru degajarea gurilor de canalizare

Ca șl în zilele precedente, ieri, în Capitalâ, importante mijloace mecanice, ajutate de numeroși cetățeni, au lucrat la dega|area arterelor de circulație, 
la transportul zâpezii de pe străzi Foto : s, Cristian

Incepind de ieri noapte ninsorile au scăzut 
in intensitate, semnalîndu-se precipitații slabe 
și temporare sub formă de zăpadă doar în Bă
răgan, sudul Moldovei și Dobrogea. De aseme
nea. s-a înregistrat și o slăbire a vîntului. Ca 
urmare a ninsorilor din zilele precedente, a- 
proape întreg teritoriul tării este acoperit in 
prezent de zăpadă, stratul măsurînd ieri intre 
3—18 cm în Crișana, 8—18 cm în Maramureș, 
5—30 cm în Banat și Dobrogea, 9—36 cm în 
Transilvania, 10—38 cm in Moldova, 13—16 cm

în Oltenia, 4—70 cm în Muntenia, 50 cm la 
București.

Pentru normalizarea activității economice, a 
circulației și aprovizionării populației s-a acțio
nat și ieri cu importante forte mecanice și uma
ne. reușindu-se deblocarea celor mai mari părți 
din șosele și artere de circulație, livrarea ma
teriilor prime și a materialelor necesare proce
selor de producție din intreprinderile industria
le. asigurarea mărfurilor de cerere curentă în 
magazine, funcționarea normală a serviciilor 
publice.

Întrucît sînt încă multe străzi și trotuare ne
descongestionate, se cere ca atît azi, cît și zilele 
următoare toti cetățenii, în frunte cu deputății, 
elevii, studenții, întreg tineretul să participe 
activ Ia acțiunile de deszăpezire organizate de 
comandamentele locale, in vederea curățirii și 
transportului zăpezii de pe arterele de circu
lație. din incinta întreprinderilor economice, din 
preajma unităților comerciale și de preștări-ser- 
vicii, din școli și stațiile de transport în comun, 
de pe acoperișuri.

ÎN CAPITALĂ, importante 
forte mecanice și umane au fost con
centrate și ieri în acțiunea de înlă
turare a urmărilor viscolului și nin
sorii. Vineri noaptea aproape 1000 
de mijloace mecanice au lucrat la 
degajarea zăpezii de pe marile ar
tere de circulație, a căilor de acces 
spre platformele industriale, depozi
tele de mărfuri si baze de aprovizio
nare. în acest fel s-a reușit ca o bună 
parte din arterele principale ale o- 
rașului să fie curățate, creindu-se 
condiții mai bune pentru circulație 
și transportul zăpezii spre locurile de 
descărcare. De asemenea, în noaptea 
trecută și în cursul zilei de ieri s-a 
acționat cu forte sporite pentru re
intrarea în normal a tuturor unități
lor industriale, formații de munci
tori și elevi ai școlilor profesionale 
lucrind la deblocarea depozitelor în
treprinderilor. a liniilor ferate uzi
nale, a tuturor drumurilor de acces, 
în mod practic s-au asigurat condiții 
pentru ca activitatea din toate com
partimentele de interes public ale 
orașului să reintre grabnic în norma'l 
Ieri dimineața aproape întreg parcul 
de vehicule I.T.B. a fost scos pe 
trasee. Toate unitățile comerciale au 
devenit accesibile mașinilor de apro
vizionare. permițîndu-se astfel refa
cerea stocului de mărfuri din maga
zine.

în intreprinderile care n-au func
ționat la capacitatea normală, dato
rită întreruperilor survenite în apro
vizionarea lor cu materii prime, ieri 
s-a lucrat în schimburi prelungite, 
pentru recuperarea golurilor de pro
ducție. (Dumitru Tircob).

cantități suficiente de furaje. (Lu
cian Ciubotaru).

IALOMIȚA. In scopul aprovi
zionării populației din județ și din Ca
pitală. colectivele întreprinderilor lo
cale de produse alimentare acțio
nează energic pentru, a livra la timp 
și în cantități suficiente produse lac
tate. came și produse din carne, ulei 
și pîine. Șoferii întreprinderii de in
dustrializare a laptelui Ialomița, de 
exemplu, au parcurs trasee care pu
teau părea de netrecut, colectind 
pentru unitatea de prelucrare din 
Slobozia laptele de la unitățile agri
cole din județ. Sîmbătă dimineața un 
convoi de autocisterne cu lapte a 
pornit spre București.

Și la întreprinderea de ulei Slobo
zia procesul de producție se desfă
șoară normal. (Mihai Vișoiu).

OLT. Stratul de zăpadă este, pe 
ninsorile 

slăbit ieri din intensitate. Dato-
alocuri, de. 50—60 cm. dar 
au

rită măsurilor luate de 
tele locale de deszăpezire, 
tea economică in toate unitățile in
dustriale, agricole și ale cooperației, 
ca și aprovizionarea populației se 
desfășoară normal. Acolo unde ză
pada a fost viscolită s-a intervenit 
cu importante forțe mecanice și 
umane, incit începînd de ieri se 
poate circula pe toate drumurile na
ționale și județene. Utilajele prevă
zute în acțiunea de deszăpezire au 
funcționat permanent, in două schim
buri. pe șosele. La acțiunile de des
zăpezire participă și cetățenii, mai 
ales pentru deblocarea căilor de ac
ces către depozitele de materiale și 
combustibili. Măsuri speciale au fost 
luate în fermele zootehnice, pentru 
asigurarea nutrețurilor necesare ani
malelor și pentru asigurarea unor 
condiții normale în adăposturi. (Emi- 
lian Rouă).

BUZĂU. Ca urmare a efortu
rilor întreprinse pentru înlăturarea

comandamen- 
activita-

troienelor de zăpadă de pe arterele 
rutiere, circulația autovehiculelor de 
transport a fost restabilită pină ieri 
dimineața oe majoritatea drumurilor 
județene. Rămîn încă blocate o se
rie de drumuri unde căderile mari de 
zăpadă îngreuiază activitatea utila
jelor de deszăpezire.

întrucit pe unele trasee nu s-a pu
tut circula, cooperativele agricole au 
luat măsura prelucrării pe loc a lap
telui ce trebuia transportat la între
prinderea județeană de specialitate. 
Cu toate greutățile provocate de ză
padă pe șantierele de construcții ac
tivitatea se desfășoară la parametrii 
normali. (Mihai Bâzu).

BACĂU. In județ ninsoarea a 
Încetat ieri, dar continuă să sufle un 
vînt puternic, care spulberă zăpada 
și o troienește. Din această cauză 
sint afectate unele căi de comunica
ție. ceea ce a făcut necesară inter-
(Continuare în pag. a IlI-a)

„Tehnica modernă ridică trei cerințe

ARGEȘ. In întreg județul, oa
meni și utilaje acționează ener
gic pentru ca activitatea unită
ților economice și circulația pe 
drumurile publice să se desfă
șoare normal. Direcția județeană 
de drumuri acționează neîntrerupt, 
cu 150 de utilaje, pentru lărgirea căi
lor de acces și curățirea de zăpadă a 
părții carosabile a șoselelor. Prin mă
surile. întreprinse de colectivele de in
tervenție dte întreprinderi s-a asi
gurat aprovizionarea operativă a tu
turor unităților economice cu mate
rii prime și materiale, ceea ce a fă
cut ca pretutindeni munca să se des
fășoare normal. Pe șantierele Trus
tului de construcții Argeș se înre
gistrează, de asemenea, o activitate 
normală. (Gh. Cîrstea).

ILFOV. în momentul de față 
toate drumurile naționale din județ 
sint deschise circulației, în vederea 
asigurării condițiilor pentru transpor
tul muncitorilor care lucrează în în
treprinderile din Capitală și în uni
tățile industriale din județ, coman
damentul județean a stabilit ca toa
te forțele să fie concentrate pe dru
murile județene și comunale. Astfel, 
prin acțiunile de deszăpezire din 
noaptea de vineri spre sîmbătă au 
fost degajate numeroase drumuri. 
Fermele zootehnice ale unităților a- 
gricole din întregul județ dispun de

0 realitate — permanență 
a istoriei naționale.Istoria pa_ 
triei confirmă în chip strălucit ade
vărul materialismului istoric potrivit 
căruia forța dinamizatoare a dezvol
tării istorice o constituie 
largi populare. însăși 
ființei de sine stătătoare 
român. înaintarea sa pe 
progres ale veacurilor își 
acțiunea milioanelor de puteri 
voințe, înmănuncheate în țel și lup
tă. Această realitate, permanență a 
istoriei naționale, a fost 
lief cu o impunătoare 
tărie și în cadrul eve
nimentelor care au dus 
la făurirea statului na
țional român in ianua
rie 1859. Arătînd că 
„primul și hotăritorul 
pas spre unificare sta
tală l-a constituit uni
rea Moldovei cu Țara 
Românească in ianuarie 
1859“, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu aprecia acest 
act dreot o „victorie re
marcabilă a maselor de 
țărani, meșteșugari, lu
crători și tirgoveti, a 
cărturarilor progresiști 
și patrioti“.

Așa cum se știe. în 
pragul epocii moderne, 
odată cu dezvoltarea re
lațiilor capitaliste și cu 
formarea națiunii ro
mâne. lupta poporului 
nostru pentru eliberare 
socială, pentru 
rar ea 
duieli 
binat 
lupta 
națională, 
ducă la făurirea 
stat liber, in care 
țiunea să se poată 
volta și afirma în 
plinătatea forțelor 
creatoare. Potrivit 
cificului evoluției 
configurației sociale

masele 
dăinuirea 

a poporului 
treptele de 
au temei în 

Și

pusă in re-

plugari, a meseriașilor și a comer
cialilor români, după ce li s-a expli
cat programa națională, n-a fost decit 
un consimtiment unanim in toată cu
prinderea ei. De s-au ivit miseria, 
lașitatea și chiar infamia și p-aici, 
n-a fost decit din partea unora din 
clasa boierită, care este prea mică pe 
lingă celelalte clase, și din partea a 
doui, trei proprietari de moșii". Ma
sele populare s-au opus cu succes 
încercărilor unor forțe ale reacțiunii 
de a pune stavilă mișcării unioniste, 
împotrivirea lor hotărită fată de fal
sificarea alegerilor pentru Adunarea

identic ca nici un altul, 
avem același început.

înlătu- 
nedreptelor rin- 
feudale s-a îm- 
tot mai strîns cu 

pentru unitate 
menită să 

unui
na- 

dez- 
de- 
sale 
spe- 
tării. 

a 
societății .românești, baza ___  _
Unirii de acum 12 decenii au repre
zentat-o țărănimea, vreme de secole 
principala forță a luptei pentru li
bertate socială și națională a po
porului român, și muncitorimea, 
aflată atunci in plin proces de dez
voltare și afirmare.

Țărănimea, clasa cea mai asuprită, 
își lega de unire nădejdile de a se 
elibera din jugul strivitor al clăcii, 
de a redeveni stăpînă pe pămîntul de 
care fusese deposedată de boieri 
de-a lungul veacurilor. Muncito
rimea — meșteșugarii și calfele — pre
cum și alte pături de tirgoveți, mici 
comercianți și negustori concepeau 
actul Unirii ca punctul de plecare 
pentru înlăturarea privilegiilor feu
dale. pentru dezvoltarea activității 
economice, pentru dobîndirea unor 
drepturi și libertăți democratice.

Lupta maselor a fost permanent 
însuflețită de acțiunea viguroasă, 
energică a Intelectualității progresis
te, a oamenilor politici patrioti, care, 
prin intermediul presei și al întruni
rilor, îndeosebi, au întreținut mereu 
vie flacăra aspirațiilor de unitate, 
încrederea în triumful legitimelor 
idealuri naționale, au mobilizat șl 
condus masele la strălucita izbindâ 
din ianuarie 1859.

„Dorința cea mai qenera- 
|q" Afirmată puternic încă în timpul 
revoluției de la 1848, năzuința ma
selor largi populare spre Unire a de
venit problema principală in viața 
politică a Principatelor, in condițiile 
organizării — potrivit hotărîrii Con
gresului de la Paris din 1856 — a 
așa-numitelor Divanuri ad-hoc, adu
nări formate din reprezentanți ai tu
turor claselor și păturilor sociale, 
care urmau să exprime opțiunea po
porului român asupra viitoarei sale 
organizări politice.

încă din vara anului 1856, locuitorii 
din județele Moldovei au trimis la 
Iași numeroase adeziuni la Unire. 
Astfel, intr-un memoriu al populației 
județului Bacău, datînd din 8 iunie 
1856, era exprimată dorința fierbinte 
ca „toți românii să se unească 
la acest mare prlnțip al fericirii ur
mașilor noștri". în zilele următoare 
își manifestau adeziunea la Unirea 
Moldovei și Țării Românești locuito
rii din județul Dorohoi. Petiția era 
semnată in numele tuturor catego
riilor sociale „pină la cel de pe urmă 
locuitor român". Un fruntaș unionist. 
Gr. Serurie, scria din Giurgiu la 25 
martie 1857 lui A. G. Golescu. la 
București că „din partea țăranilor

simbolic de oUnirea celor două princlpate-surori înfățișată 
litografie de epocă

de masă a

pregătire,
pregătire și... perfecționarea pregătirii"

— Cu ce ginduri ați trecut pragul 
acestui an ?

— Cu un mare optimism, cu con
vingerea că ne vom face datoria pe 
toate planurile. Anul 1979 înseamnă 
pentru noi creșterea producției cu 
15 la sută față de anul trecut, va
lori ridicate la productivitatea mun
cii și la export. Va trebui să reali
zăm toate acestea cu consumuri ma
teriale și energetice mult mai mici 
decit pină acum. La investiții avem 
două examene de trecut. Două exa
mene grele : punerea în funcțiune a 
fabricilor de melamină și a celei de 
materiale fotosensibile. Optimismul 
nostru este născut din credința că 
oamenii, colectivul de la ..Azomureș", 
vor trece cu bine aceste examene ale 
anului 1979.

— Din cite știm, combinatul merge 
bine. Căror factori le 
cesele sale ?

— Eu sînt aici de 
brie 1962. Este ziua 
semnat și înființarea 
de îngrășăminte chimice, 
am venit de la „Victoria" — 
joritatea veneam de acolo 
eram un nucleu de specialiști, 
să fi fost ? 15—20 de oameni, 
format încă de atunci și s-a păstrat 
și azi un spirit de echipă de marcă. 
Am recrutat oameni din Tg. Mureș, 
am găsit niște meseriași excelenți. Pe 
ceilalți a trebuit să-i formăm. Am 
început să pregătim oameni prin 
școala profesională. Am înființat li
ceu) de chimie. Am făcut școala de 
maiștri. Am făcut facultate de subin- 
gineri. Ne-am pregătit cadre dintre

atribuiți suc-

la 15 noiem- 
în care s-a 
combinatului 

Cînd 
ma-
Ciți
S-a

chimiști sînt în 
din oraș sau din 

pregătirea ca-
localnici. Operatorii 
cea mai mare parte 
județul Mureș. De . „
drelor se leagă funcționarea, zicem 
noi, satisfăcătoare a combinatului. De 
pregătirea și perfecționarea pregătirii 
lor. Aș spune că tehnica modernă ri-

mine însumi, reproșîndu-mi că n-am 
realizat tot ce avusesem posibilitatea 
și în mod normal trebuia realizat. Nu 
le-aș numi eșecuri. Le-aș zice, și 
cred că le zic bine, momente de in
satisfacție.

— Ce s-a intimplat, in plan perso-

Convorbire cu inq. Dorel MIHAI POPA 
directorul COMBINATULUI DE ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE TÎRGU MUREȘ

dică trei cerințe : pregătire, pregătire 
și... perfecționarea pregătirii. Majo
ritatea lucrătorilor din combinat 
au liceul terminat. Cred că cel puțin 
90—95 la sută dintre ei. Așa ne expli
căm nouă și așa explicăm și altora 
eficiența economică a combinatului 
din Tîrgu Mureș. Știți cu ce consum 
de energie electrică scoteam tona de 
amoniac la început ? Cu 1 700 kWh. 
Să vă spun cît înregistrăm acum : 
6 kWh pe tonă I Șase !

— Au existat, in acești ani, și 
eșecuri ?

— Ca să fiu sincer cu mine și cu 
dv., n-am avut totdeauna satisfacția 
omului care, ajuns la capătul drumu
lui, să fie convins că a adunat tot ce 
putea aduna, M-am trezit vorbind cu

nai vorbesc, cu inginerul venit din 
orașul Victoria pină azi ?

— Ce s-a întîmplat cu noi toți de 
aici : ne-am pus la curent, cît de re
pede ne-a fost cu putință, cu ce avem 
de făcut, ne-am informat tot timpul 
cu ce e nou, ce trebuie să dezvoltăm. 
Ne-am bucurat sufletul văzînd crește
rea oamenilor, ridicarea nivelului de 
trai. Poftiți în sala de alături, se 
vede mai bine. Priviți pe fereastră ! 
Sînt sute de autoturisme ale lucră
torilor noștri. Sute. Aici am ajuns. 
Credea cineva ? Poate. Dar nu ne 
gîndisem că va fi așa de repede.

— V-ar fi suris, profesional vor
bind, un alt loc de muncă 7

— Mi-ar fi fost indiferent unde lu
crez. Pină la un punct La un moment

dat s-a pus problema să aleg : Cra
iova sau Tîrgu Mureș. Craiova, mi s-a 
zis, oraș mare, industrie puternică, 
tradiție. Am răspuns hotărît : Tîrgu 
Mures.

— De ce ?
— La Craiova era deja un combi

nat. Aici nu se găsea decit un lan de 
porumb. N-am greșit deloc. Combi
natul s-a întins cît nu ne puteam în
chipui noi atunci. A crescut enorm. 
Crește și acum. Am fost în repe
tate rînduri vizitați de 
general al partidului, 
Nicolae Ceaușescu. Ne-a 
ne-a dat indicații, ne-a trasat sarcini 
noi. Ca urmare a analizelor realizate 
aici, la fața locului, am reușit azi 
să ne dezvoltăm continuu. Așa s-a 
născut și ideea de a avea la Tîrgu 
Mureș o capacitate de producție 
modernă de materiale foto-sensibile 
care va asigura o gamă largă de sor
timente, acoperind în egală măsură 
solicitările fotografilor amatori și ale 
cinematografiei, ale medicinei și in
dustriei. Iată citeva probe cu mate
riale ce le vom fabrica noi. Le-am 
făcut singur, alegînd voit culori 
contrastante, prim-planuri revela
toare, planuri generale cit mai divers 
compuse.

Fiecare investiție pusă în func
țiune înseamnă o parte din viața 
noastră. Și din viața mea. Ultima e 
fabrica de amoniac IV, recent intrată 
în funcțiune, care și merge la para-

secretarul 
tovarășul 
ascultat.

Neacjii UDROIU

(Continuare in pag. a Il-a)

ad-hoc, pusă la cale de caimacamul 
N. Vogoride în Moldova, a impus 
anularea acestor alegeri. Noile ale
geri din Moldova, ca și cele din Țara 
Românească, au trimis în Adunări o 
covîrșitoare majoritate unionistă.

Voturile Divanurilor ad-hoc, unde, 
pentru prima oară au fost aleși și de- 
putați ai țăranilor clăcași, au de
monstrat în fafa întregii lumi voința 
de unire a Principatelor române. în 
ședința Adunării Moldovei din 7 oc
tombrie 1857, Mihail Kogălniceanu a 
dat expresie, cu o mare forță, senti
mentelor poporului : „Dorința cea 
mai generală, acea hrănită de toate 
generațiile trecute, acea care este su
fletul generației actuale,, acea 
împlinită, 
nerațiilor viitoare este unirea Prin
cipatelor 
unire care este firească, legiută și 
neapărată, pentru că in Moldova șl 
in Valahia sintem același popor.

omogen, 
pentru că 
același nume, aceeași limbă, aceeași 
religie, aceeași istorie, aceeași civi
lizație, aceleași instituții, aceleași legi 
și obiceiuri, aceleași temeri și aceleași 
speranțe, aceleași trebuințe de în
destulat, aceleași hotare de păzit, 
aceleași dureri in trecut, același 
viitor de asigurat și in sfirșit aceeași 
misie de îndeplinit..."

„Prin presiunea alegăto
rilor veniți din ținuturi".In 

pofida voinței clar ex
primate de Adunările 
ad-hoc. Conferința de Ia 
Paris a reprezentanților 
puterilor europene din 
vara anului 1858 a ad
mis doar o unire parția
lă, limitată, a Principa
telor române, care ur
mau să-si aleagă fiecare 
cîte un domnitor, o adu
nare și un guvern — co
mune fiind numai o co
misie centrală legislati
vă la Focșani șl o curte 
de casație.

în aceste împrejurări, 
poporul român i găsit 
calea pentru a înfăptui 
Unirea Principatelor 
prin indoita alegere a 
colonelului Alexandru 
loan Cuza ca domnitor 
al Mo’dovei și apoi al 
Țării RomâncștL

Despre votul de la 5 
ianuarie 1859 al Adună
rii elective din Moldova 
în favoarea colonelului 
Cuza. bine cunoscut ca 
luptător consecvent pen
tru unirea țărilor româ
ne. D. A. Sturdza. secre
tar al căimacămiel. ară
ta intr-o scrisoare către 
A. G. Golescu că a fost 
acordat „prin presiunea 
exercitată de masa ale
gătorilor veniți din ți
nuturi". Același Sturdza 
vestea alegerii fruntașu- 

„ore intregi au durat

care, 
va face fericirea ge-

intr-un singur stat, o

Privind Columna
(
î

î
ț

î
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î

(

*i
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*

L.

relata că la 
lui unionist, . 
strigătele entuziaste ale poporului", 
adunat în piața publică iar N. Gane 
a consemnat în „Amintirile" sale, că 
„Strigătul de entuziasm care izbucni 
in acele momente din piepturile tutu
rora nu se poate descrie. Aplauzele, 
aclamațiile, uralele, „să trăiască Alecu 
Cuza !“, „să trăiască Camera !" zgu
duiau zidurile palatului".

„0 mare vie de oameni” 
susține pe Cuza.In Tara Roma- 
nească, unde cercurile conservatoare 
își asiguraseră preponderența In 
Adunarea electivă, sprijinul maselor

Prof. univ. dr. 
Constantin CORBU

(Continuare in pag. a Il-a)

« Privind Columna,
A, Culeg amintiri de pe pajiștea timpului

Și gîndurile sînt curcubee 
Vestind seninul 
După furtunile istoriei.
în jurul arborelui de marmură. 
Imagine vie a trecutului românesc 
Panglica de pămînt 
& acoperită de Hori,

7*® Ca o mireasă în ziua nunții.
WWWWjjfc» Tăcerea, e unicul mod de a vorbi

Doar vocea șoptită a ghidului 
Dezvăluie unor oameni, 
Veniți de la capăt de lume,

• Trecutul unui neam
■pB Care nu și-a plecat grumazul

Sub jugul cuceritorului 
Și nici nu și-a dăruit fiii 

incinte trufia împărătească 
Luptînd ca gladiatori 
în arena Colosseului. 
Marmura mormîntului 

St'" încălzită de soare
Iradiază parcă parfumul unic 
Al griului dat în pîrg 

IPe ogoarele Daciei Felix 
Fiecare imagine e o icoană 
Intruchipînd străbunii :

■ &.■■;>« Nu sînt surîsuri'de iemei îndrăgostite
Și nici lacrimi de mame 
Uscate pe pieptul copiilor 
Plecați la război 
Chipurile bărbaților,

S0S Aceleași ca ale noastre, urmașii,
if Sînt aspre 1

Și auzi parcă vorbele încrederii 
Pe care trecerea mileniilor 
Ie-a transformat

«
Intr-un vibrant cor al „Eroicei” : 
Furtuna războiului a trecut

- Și-am fost libert să aprindem 
Focuri in noapte 
Să murmurăm cîntece de leagăn ; 
Au venit apoi alte furtuni 
Și-am aprins iar focuri 
Chemi nd la luptă pentru libertate 
Iar oamenii 
De dincolo și dincoace de Carpațl 

Și-au apărat pămîntul și neamul ;
Pe fruntea luptătorilor 
Sudoarea și sîngele străluceau 
Precum picăturile unei fîntîni 
La căderea nopții.
...Și-a venit Ziua cea Mare
A înălțării românești 
Am construit țara, ca o nouă Columnă 
A istoriei, a evului socialist
Sintem noi înșine. Liberi și demni. 
Și-n numele vieții și al prieteniei 
Am chemat neamuri și popoare 
Pentru ca toate visele
Să aibă culoarea florilor 
Pentru ca nicăieri și nimenea 
Să nu însingereze orizontul. 
Toate acestea le-am învățat 
Ca o poruncă a istoriei, 
A trecutului nostru 
Săpat adine și veșnic 
în marmura Columnei Traiane — 
Le-am învățat din viața și fapta 
Omului între oameni, a comunistului 
Cu dragoste de țară și de pace 
Al cărui nume a devenit portdrapelul 
Tuturor izbînzilor noastre.
Al prestigiului românesc în lume t 
Nicolae Ceaușescu.

Roma, ianuarie 1979. lon MARGINEANU
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55 DE ANI DE LA MOARTEA LUI V. I. LENIN UNIREA-OPERA POPORULUI

SPIRITUL CREATOR
I I

atribut specific și determinant
al teoriei revoluționare

împlinirea în această zi de ianua
rie a 55 de ani de la moartea lui 
Vladimir Ilici Lenta este pentru co
muniștii și oamenii muncii din țara 
noastră, ca și din alte țări ale lumii, 
un prilej de a evoca personalitatea 
și activitatea prodigioasă a marelui 
gînditor și strateg revoluționar de 
numele căruia sînt legate crearea 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice, ca partid de tip* nou al 
proletariatului, doborîrea regimului 
țarist din Rusia și victoria Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie, 
făurirea primului stat socialist, ela
borarea liniilor directoare ale pro
gramului de edificare a orînduirii 
noi. socialiste.

Așa cum este cunoscut, vasta ope
ră teoretică și practică a lui Lenin 
a determinat înrîuriri profunde 
pra evoluției societății umane 
secolul nostru, oferă multiple 
duzii de mare însemnătate în 
fășurarea luptei revoluționare 
proletariatului, a maselor largi mun
citoare. în acest sens, unul din cele 
mai mari merite ale lui 
zidă în faptul că el a 
înțeles, cu o deosebită 
profunzime, și a subli
niat stăruitor ta întrea
ga sa operă că ceea ce 
asigură socialismului 
științific, teoriei revo
luționare uriașa sa for
ță transformatoare este 
spiritul creator, ade-ența 
Ia realitățile ta continuă 
transformare, capacita
tea de a se dezvolta con
tinuu. corespunzător noi
lor date și concluzii ale 
evoluției sociale — a- 
ceasta fiind însăși esen
ța, sîmburele viu fără 
de care nu poate exista 
gindire teoretică vie.

în spiritul în care în
suși Marx a conceput 
teoria revoluționară. Le
nin a privit marxismul 
nu ca o colecție de 
teze imuabile, ci ca 
o călăuză în acțiune, o 
metodă tatr-adevăr dia
lectică de cercetare 
a fenomenelor sociale. 
Confruntînd teoria 
borată de Marx cu 
litățile evidențiate 
societatea rusă la 
ceputul 
XX-lea. 
mondială 
ezitat să 
concluzii 
și să elaboreze teze noi. corespun
zătoare realităților de atunci. Toc
mai aceasta 
victorioasă a 
Rusia, luptă 
rea primului 
țăranilor.
•Desfășurînd o activitate teoretică 

extrem de bogată, Lenta însuși a 
ținut să evidențieze în repetate 
rînduri că noile dezvoltări aduse te
oriei socialismului științific nu în
seamnă citași de puțin că aceasta ar 
fi devenit o „teorie finită", ci, 
dimpotrivă, o concepție care trebuie 
continuu îmbogățită și dezvoltată în 
concordantă cu noile procese și fe
nomene ale vieții sociale. El nu și-a 
propus prescrierea unor soluții pen
tru probleme ale viitorului, ci a 
subliniat că acestea vor trebui să-și 
găsească rezolvarea tocmai prin con
fruntarea permanentă a teoriei cu 
practica. „Trebuie să ajungem la 
înțelegerea adevărului necontestabil 
— arăta el — că un marxist trebuie 
să tină seama de viața reală, de fap
tele precise ale realității și să nu se 
cramponeze de teoria zilei de ieri, 
care, ca orice teorie, în cel mai bun 
caz nu face decît să desemneze ceea 
ce e fundamental, general, nu face 
decît să se apronie de înțelegerea 
complexității vieții".

Firește, înțelegerea într-un ase
menea spirit a teoriei materialismu
lui dialectic și istoric este cu atît mai 
necesară ta zilele noastre, cînd pe 
scena istoriei au avut și au loc 
schimbări de o amploare uriașă, gi
gantice prefaceri și transformări de 
o deosebită profunzime și rapiditate 
pe harta politică a lumii, in baza 
tehnico-economică a societății, în 
structurile sociale și naționale — 
care fac ca lupta revoluționară să se 
desfășoare intr-o imensă varietate de 
condiții, într-o vastă diversitate de 
particularități specifice. Este, desi
gur, evident că în aceste condiții 
întrebările complexe ale prezentului 
nu și-ar putea găsi răspunsuri în

asu- 
în 

con- 
des- 

a

gîndirea și practica socială de acum 
50 sau 100 de ani.

Tocmai de aici imperativul unei 
permanente confruntări a teoriei cu 
practica, necesitatea luării în consi
derare a noilor procese și tendințe 
din viața social-politică, a investigă
rii lor aprofundate, cuprinzătoare, 
străine oricărei cantonări în ab
stracțiuni sau șabloane, intr-un cu- 
vînt unei atitudini permanent crea
toare. Este tocmai cerința pe care a 
subliniat-o cu tărie Lenin, îndemnul 
pe care l-a adresat și l-a lăsat ca 
moștenire revoluționarilor de pretu
tindeni.

Este însuși spiritul în care a ac
ționat și acționează permanent Parti
dul Comunist Român, spirit ce s-a 
afirmat tot mai pregnant pe măsura 
creșterii gradului său de maturitate, 
a acumulării experienței în condu
cerea vieții sociale. a construcției 
orînduirii noi, socialiste. Deosebit de 
semnificativă în acest sens este pe
rioada marcată de Congresele al 
IX-Iea, al X-lea și al XI-lea ; suc
cesele remarcabile care au fost do-

un fapt dinIvii nădejdile în unirea tuturor ro
mânilor. Patriotul și cărturarul 
transilvănean Al. Papiu-Ilarian scria 
în acei ani că „românii din Tran
silvania... numai la Principate pri
vesc, numai de aci așteaptă semnul, 
numai de aci isi văd scăparea" și 
„toți ar fi gata de a muri pentru 
domnul Cuza".

Voința poporului a conferit du
rabilitate Unirii din 1859, a făcut din 
ea temelia de nezdruncinat a Româ
niei moderne. Cucerirea independen
ței în războiul din 1877—1878, iar apoi 
unirea Transilvaniei cu România în 
1918, prin aceeași voință a poporului, 
aveau să desăvîrșească opera edifi
cării statului național român, inde
pendent și unitar, operă ce ilustrea
ză cu strălucire rolul poporului 
român, ca făuritor al propriului des
tin, al propriei sale istorii.

narea a votat în unanimitate pentru 
Cuza. Este tocmai ceea ce l-a de
terminat pe Xenopol să aprecieze că 
victoria de la 24 ianuarie 1859 „nu se 
datoreste focului politic petrecut in 
adunarea chiar, ci exclusiv presiunei 
puse in lucru de popor".

Ziarul „Naționalul". în numărul său 
din 25 ianuarie 1859, consemna entu
ziasmul de nedescris al maselor la 
aflarea acestei vești : „Cine poate 
descrie bucuria universală, ce ca 
printr-o electricitate, se răspindi in 
toată Capitala, in toată tara. Cine 
poate exprima mulțumirea generală 
ce se afla desemnată pe toate fețele, 
în toate figurile : Moldova își da 
mina cu România".

Marea veste a Unirii Moldo
vei și Țării Românești a fost 
salutată cu bucurie și in celelalte 
provincii românești, aprinzînd și mai

(Urmare din pag. I)
populare s-a afirmat .și mai impună
tor, dovedindu-se decisiv pentru des
fășurarea evenimentelor in favoarea 
partidei unioniste.

încă in preziua începerii dezbate
rilor in Adunarea electivă, la che
marea fruntașilor unioniști. mii de 
țărani nu numai din satele vecine 
Bucureștilor, ci chiar și din altele 
mai îndepărtate, din județele Ilfov și 
Dîmbovița, au pătruns în Capitală, 
masindu-se, laolaltă cu populația 
bucureșțeană, pe Dealul Mitropoliei.

Un succes deosebit au obținut ma
sele populare în ziua de 21 ianuarie, 
cînd au reușit să determine autori
tățile să lase liberă intrarea în curtea 
Mitropoliei. în acea zi, locuitorii au 
asaltat gărzile înarmate, împrăștiin- 
du-le, asigurîndu-șj accesul în jurul 
sălii în care urmau să se desfășoare 
dezbaterile. în acele momente — 
avea să-și amintească luptătorul unio
nist N. T. Orășanu — „poporul 
nu mai prezenta o adunătură de 
oameni, ci o mare vie ale cării 
valuri abia se putea mișca, și... ame
nința să năvălească pe uși și pe fe
restre in dameră, ca să-și susție 
drepturile si principiul său".

în zilele următoare noi și noi gru
puri de săteni, înfrîngînd opoziția 
autorităților, au pătruns în Capitală. 
Țăranii „de afară" — i se comunica 
din București la 25 ianuarie lui Chr; 
Tell — „veneau cu gloata, cu toate că 
guvernul luase măsuri la bariere a-i 
popri, dar erau mulți si n-au avut 
ce să le facă". Circula chiar vestea 
că „80 de mii de țărani de prin sa
tele vecine aveau să vie ca să impună 
Adunării un domn popular".

Din acest moment, evenimentele 
aveau să se desfășoare în sensul do
rit de masele populare. Cînd. la 
23 ianuarie, deputății unioniști au 
cerut, înainte de începerea lu
crărilor, să fie infirmați toți de
putății aleși prin ingerințe — și 
acesta era cazul cu unii deputați 
conservatori — „poporul veni să 
susție prin strigări de simpatie pro
punerea". în aceste condiții, forțele 
conservatoare se pregăteau să dea o 
lovitură de stat, făcînd apel la oștire, 
dar sub presiunea maselor populare 
armata a trebuit să fie retrasă.

Atitudinea fermă a populației 
bucureștene și a țărănimii a derutat 
și a înspăimîntat pe deputății conser
vatori, iar pe de altă parte, a insu
flat încredere și curaj deputaților 
partidei naționale, care in aceste îm
prejurări au hotărît să propună ale
gerea domnitorului Moldovei, Al. I. 
Cuza, și ca domn al Țării Româ
nești, propunere care a fost îmbrăți
șată cu entuziasm de masele largi 
populare. „Cînd poporul se adună 
in ziua alegerei, la Mitropolie 
— subliniază A.D. Xenopol — el 
veni cu gindul neabătut de a 
cere alegerea lui Cuza Vodă. Po
porul era hotărit că dacă adunarea 
ar stărui în alegerea lui Bibescu 
(n.n. — candidatul susținut de parti
dul conservator) să năvălească asu
pra ei si să o silească a alege pe 
Cuza". N-a fost nevoie, întrucît adu

I
I
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I
I

DIVERSItei socialiste, a promovării normelor 
eticii și echității etc — cărora, fi
rește. li se adaugă analiza si desci
frarea proceselor și tendințelor fun
damentale ale lumii contemporane, 
a mutațiilor intervenite în raportul 
de forțe, și implicațiile acestora, 
abordarea realistă și constructivă a 
celor mai vaste probleme ale vieții 
internaționale, democratizarea aces
teia și făurirea unor relații inter
statale de tip nou. edificarea unei 
noi ordini economice și politice in
ternaționale.

în acest sens, merite excepționale 
revin secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

avînt gîndi- 
chemînd la 
a probleme- 

social-politice, 
la o luptă hotărîtă împotriva tipa
relor rigide și 
te, închistate, 
contribuție de 
la dezvoltarea 
fie, a gindirii 

generalizarea

care, dînd un uriaș 
rii vii a partidului, 
abordarea îndrăzneață 
lor noi ale vieții

Lenin re

secolului
de dezvoltarea

din acea epocă, . ......
înlăture unele aprecieri și 

care apăreau ca perimate
el nu a

a permis desfășurarea 
luptei revoluționare în 
încununată prin făuri- 
stat al muncitorilor și

bîndite în această perioadă în toate 
domeniile construcției socialiste, ac
celerarea fără precedent a ritmului 
dezvoltării economico-sociale sînt le
gate indisolubil tocmai de larga des
chidere către nou, de eforturile sis
tematice făcute de partid pentru in
vestigarea aprofundată a realităților 
economico-sociale ale țării, pentru 
descifrarea cerințelor reale ale pro
gresului societății românești și În
lăturarea acelor teze, forme sau 
metode de conducere care ș-au dove
dit depășite de viață, adoptarea de 
soluții adecvate necesităților actua
lei etape de dezvoltare pe care o 
parcurge țara noastră. După cum 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
s-a adeverit și prin experiența țării 
noastre necesitatea ca „activitatea 
fiecărui partid să se bazeze pe stu
dierea aprofundată, in spiritul teo
riei științifice a lui Marx, Engels, 
Lenta, a realităților concrete din fie
care țară, a particularităților speci
fice ale fiecărui popor și etape is
torice. Numai astfel un partid poate 
deveni cu adevărat exponentul 
sei muncitoare din rîndui căreia 
ridicat, al poporului in mijlocul 
rula acționează. Numai astfel 
poate asigura înfăptuirea cu succes 
a sarcinilor revoluției și construcției 
socialiste in țara respectivă".

Tocmai printr-o asemenea prismă 
partidul nostru a analizat aprofundat 
și a adus soluții creatoare in aseme
nea probleme teoretice actuale, ca, 
de pildă, clarificarea științifică a eta
pelor dezvoltării economico-sociale a 
României , elucidarea conceptului 
dezvoltării bazei tehnico-materiale in 
etapa actuală și în perspectivă, 
perfecționarea întregului ansamblu 
al relațiilor de producție , adîncirea 
democrației socialiste și elaborarea 
unui ansamblu vast și unitar de for
me și structuri de exercitare a con
ducerii vieții obștești de către oa
menii muncii, evoluția funcțiilor sta
tului socialist, rolul națiunii ca forță 
motrice de deosebită însemnătate a 
dezvoltării social-politice în lumea 
contemporană, importanța conștiin-

cla
s-a 
că- 

el

formelor prestabili- 
a adus el însuși o 
inestimabilă valoare 
socialismului stiinti- 
materialist-dialectice, 

teoretică a expe
rienței revoluției și con
strucției socialiste in 
România.

Vasta activitate teore
tică și practică a parti
dului nostru, soluțiile 
date unor probleme de- 
curgînd din procesul de 
dezvoltare a României și 
din participarea activă a 
țării la viața internațio
nală se înscriu ca un 
remarcabil aport la te
zaurul de idei al socia
lismului științific, tezaur 
ce se îmbogățește con
tinuu. prin sintetizarea 
experienței tuturor parti
delor comuniste și mun
citorești, a tuturor for
țelor revoluționare, pro
gresiste ale lumii con
temporane.

Este, fără îndoială, u- 
nul din marile procese 
pozitive ale actualității 
faptul că, în prezent, un 
șir de partide comuniste 
și muncitorești se afir
mă tot mai puternic in 
viața politică națională a 
țării lor și pe arena in
ternațională, că ele își 
leagă in mod tot mai 
strîns și organic activi
tatea de realitățile so

ciale, istorice și naționale concre
te din propria țară, exprimă tot 
mai profund interesele și năzuin
țele propriului popor. în tot mai 
mare măsură, ele își elaborează poli
tica, strategia și taotica revoluționară 
in mod autonom, în funcție de impe
rativele vieții, aplicînd adevărurile 
generale ale marxism-leninismului la 
condițiile concrete, specifice din fie
care țară.

în zilele noastre, tot mai multe 
partide comuniste și muncitorești, 
evițînd orice șabloane, orice scheme 
prestabilite, caută soluții proprii la 
problemele cu care se confruntă, se 
pronunță pentru căi noi, originale, 
potrivit realităților sociale, istorice și 
naționale concrete din propria țară, 
în vederea trecerii la socialism. Viața 
a dovedit că în condițiile imensei di
versități de situații în care acționea
ză, partidele comuniste și muncito
rești își afirmă forța tocmai în măsu
ra în care reușesc să-și elaboreze 
programul de acțiune revoluționară 
pornind efectiv de la realitățile țării, 
de la cerințele, interesele și necesi
tățile vitale ale propriului popor, de 
la analiza realistă 
transformărilor 
nală.

La împlinirea 
moartea lui V. 
nenumărate 
concepției socialismului științific, ale 
teoriei marxist-leniniste. 
neabătut Partidul Comunist 
poporul nostru își 
rire toate energiile 
făurire a societății 
teral dezvoltate pe 
niei. aducînd astfel o contribuție de 
seamă la întărirea pozițiilor socialis
mului pe plan internațional, la creș
terea influentei ideilor socialismului 
în lume.

a fenomenelor și 
din viața tatemațio-

a 55 de ani de la
I. Lenin, viața oferă 

confirmări ale justeței

Urmînd 
Român, 

consacră cu hotă- 
măreței opere de 
socialiste multila- 
pămîntul Româ-

Ioan ERHAN
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„Vitejia" anonimului
Adeseori. în legătură 

cu articolele apărute 
în ziarul nostru pri
mim scrisori de la ci
titori. Sînt fie scrisori 
aprobative, fie scrisori 
care aduc. în comple
tare. noi elemente sau 
aspecte, ori, cîteodată, 
scrisori în care auto
rul își exprimă și își 
motivează alte puncte 
de vedere. Este, desi
gur, un lucru firesc, 
o expresie a practici
lor democratismului 
socialist.

Avem însă. acum, 
în față un alt tip de 
scrisoare, trimisă în 
legătură cu apariția 
articolului intitulat 
„Unitatea — idee-for- 
ță în istoria poporului 
român". Am așteptat, 
bineînțeles, ca și a- 
ceastă scrisoare să se 
conformeze practicii 
generale, să aducă, e- 
ventual. noi completări 
la tema tratată, să 
formuleze sugestii 
etc., etc.’ Ne-am aș
teptat. de asemenea, 
ca scrisoarea să poar
te iscălitura autorului, 
a celui dornic să-și 
expună părerile.

Din păcate, nu este 
vorba nici de una. nici 
de alta.

în primul rînd. în
treg conținutul scriso
rii nu este decît o în
săilare de insinuări și 
pretexte puerile, cu o 
spoială de pretenții 
„științifice", în care 
autorul deformează și 
răstălmăcește diferite 
formulări din articol, 
luptîndu-se apoi vi

tejește cu... propriile 
sale răstălmăciri. Prac
tic. el nu face altce
va decît procese de 
intenții, in maniera 
insidioasă — „s-ar 
putea deduce că", 
„s-ar putea înțelege 
că", omițînd să a- 
rate că numai cine ar 
citi articolul în spiri
tul unei crase rele 
credințe ar fi în sta
re să deducă asemenea! 
concluzii. De altfel, 
pînă la ce nivel înalt 
de „pregătire teoreti
că" și „competen
ță științifică" ajunge 
autorul se vede și 
din faptul că unul 
din capetele de gravă 
acuzare aduse artico
lului incriminat constă 
în apariția (regretabi
lă) a unei greșeli de 
tipar („urmarși". în 
loc de urmași) ! —
eroare tipografică că
reia îi atribuie, stir- 
nind. desigur, un zim- 
bet compătimitor, „de
desubturi teoretice"...

După o asemenea e- 
talare de calificare și 
competență, ne apare 
limpede de ce autorul 
a găsit cu cale să-și 
tăinuiască numele, in- 
cercînd să-și ascundă 
identitatea morală, atît 
de străvezie. sub 
semnătura „Un grup 
de profesori de istorie 
din Capitală".

Chiar și fără a in
tra în fondul proble
melor care, asa cum 
am arătat, nu compor
tă cit de cît o discu
ție. se poate arăta că, 
mai ales în domeniul

cercetării științifice, 
orice progres presupu
ne dezbateri, schimburi 
principiale de idei, 
confruntări de opinii, 
luări de poziție — cla
re. deschise, oneste. 
Firește că acestea sînt 
cerințe elementare, o- 
bligații primare ale e- 
ticii științifice. ale 
probității și cinstei 
profesionale.

Ascunzîndu-și insi
nuările și răstălmăci
rile sub protecția ano
nimatului. autorul scri
sorii nu face decît să 
arate cît de străine îi 
sînt cerințele de bază 
ale eticii și să-și dez
văluie foarte clar și 
limpede scopurile ca
lomniatoare. denigra
toare. răfuielile și ne
mulțumirile personale.

Să mal adăugăm as
pectul, semnificativ, 
că viteazul anonim 
nici nu a adresat scri
soarea în cauză des
tinatarilor în drept — 
redacției sau autoarei 
articolului — ci altor 
foruri. în scopuri vă
dite de delațiune.

Redacția respinge a- 
semenea practici — 
cu desăvîrșire străine 
spiritului care trebuie 
să domnească între 
istorici, ca, de altfel, 
în orice domeniu al 
cercetării — ca și jig
nirea pe care autorul 
anonimei o aduce, 
prin semnătura pe 
care și-o arogă arbi
trar. profesorilor de 
istorie din Capitală.
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„Tehnica 

ridică trei
(Urmare din pag. I)
metrii din proiect. Sînt satisfacții care 
te fac să nu mai numeri orele pe 
care le trăiești în incinta combinatu
lui. Mă mai ia uneori soția la rost : 
tot serviciul rămîne pentru tine pe 
primul plan... Și chiar fiica mea.

— Ați fost pus foarte repede in si
tuația de a conduce. Im 24 de ani șef 
de serviciu, la 25 inginer-șef, la nici 
30 director. Cum ați „învățat" să con
duceți ?

— Am învățat pentru că mi s-a dat 
posibilitatea de a mă afla de fiecare 
dată pe treptele normale de expri
mare individuală. La „Victoria" eram 
locțiitorul secretarului U.T.C. pe com
binat.. Și asta a însemnat o treaptă. 
N-am fost dintr-odată „uns" direc
tor pe o mare platformă industrială. 
Viața practică, problemele de care 
ne-am lovit și pe care a trebuit să 
le și rezolvăm ne-au creat și condiții 
să învățăm să conducem oamenii. 
Am învățat mult din contactul direct 
cu activiștii de partid. Cu asta ar fi 
trebuit de fapt să încep.

— La virsta la care incepeați să 
conduceți combinatul, erați încă 
membru al U.T.C. Cum vă simțiți azi 
printre tineri ?

— îmi place să mă știu prietenul

modernă 
cerințe..." 

tinerilor din combinat. îmi place să 
lucrez cu ei, să mă ocup de crește
rea lor. Uitați, pentru secția foto, 
din 200 de specialiști cu care am 
stat de vorbă, am ales 5. Sînt calita
tiv nu de nota 10 plus, sînt de 20 
plus. Vă vorbeam de stimularea inte
resului pentru completarea stadiilor, 
asigurînd pînă și organizarea cursuri
lor la liceu în ture, ca și la instalații. 
Am insistat mult pentru policalifica
re. Nu mai putem accepta de mult 
operatorul chimist fără cunoștințe și 
deprinderi de mecanică, electricitate, 
automatizare. La fel mecanicul, 
electricianul, automaticianul nu pot fi 
cotați corespunzător fără cunoștințe 
solide de chimie. Pe această linie am 
acționat, oamenii s-au dovedit recep
tivi și rezultatele sînt meritorii.

— Împliniți wind. 20 de ani de la 
absolvirea facultății. Ați reproșa 
ceva, acum, felului cum v-a pregătit 
atunci ?

— Facultatea îți dă un orizont. Ea 
te orientează, precunj magnetul masa 
de pilitură de fier din apropiere — 
să știi să cauți, unde să cauți, cum 
să-ți organizezi activitatea. Este 
imposibil ca facultatea să dea rețete. 
Soluția rămîne munca și învățătura 
de după facultate, în contactul direct 
cu producția.

Silviu ACHIM

Fabrica de ciment 
de la Tașca 

a intrat în funcțiune
La Tașca, în apropierea orașului 

Bicaz, a intrat ieri in funcțiune o 
nouă fabrică de ciment cu o produc
ție de 6 000 tone pe zi. împreună cu 
vechea fabrică de ciment de la Bi
caz, aceasta va fi cea mai mare uni
tate producătoare de ciment din țară. 
Ieri s-au produs cele dintîi cantități 
de ciment la prima linie, urmînd ca 
în prima parte a anului să intre în 
funcțiune și cea de-a doua. Fabrica
rea cimentului ta noua'unitate se 
face pe baza procedeului uscat, teh
nologie care permite reducerea cu 50 
la sută a consumului de energie elec
trică față de procedeul clasic. Utila
jele cu care este dotată noua fabrică 
sînt realizate în întregime de uzinele 
constructoare de mașini din țara 
noastră. (C. Blagovici).

ILFOV

Noi dispensare medicale
La Gurbănești a fost dat recent 

în folosință un dispensar medical 
realizat cu contribuția cetățenilor, 
care dispune de cabinete pentru con
sultații de medicină generală și de 
stomatologie, săli de tratamente pen
tru adulți și copii, laborator și un 
punct farmaceutic. Unități similare se 
află în construcție în alte șapte co
mune. (Lucian Ciubotaru).

Consacrăm reportajul judiciar de 
săptămâna aceasta autoproceselor. 
Poate ne-am exprimat greșit: nu pro
ceselor care se judecă singure, ci unor 
procese legate de automobil. E știut 
doar că mașina, această minunată re
alizare a tehnicii îl duce pe om, rapid 
și confortabil, după cum e folosită, in 
excursie, la serviciu, in deplasare, la 
„Doi cocoși", in satul natal înainte de 
sărbători, la „Dacia service" după săr
bători ori la diferite alte instituții la 
care, cînd a plecat de acasă, nici cu 
gindul nu gindea. La un film, spre 
exemplu, oferit de miliție... Insistind 
in exploatarea excesivă a cailor pu
tere, omul își poate lărgi (nedorit) ba
gajul de cunoștințe medicale sau își 
poate extinde sfera relațiilor, cunos
când un avocat. Desigur, nu orice au
tomobilist trece și pe la instanță, dar 
în orice instanță intilnești și automo- 
biliști. Așadar, „autoprocese" :

Cocteil-ul 
iresponsabilității

Tribunalul Bihor. Miscui Alexandru a 
făcut recurs. Se simte nedreptățit. Frustrat. 
Că prea multe despăgubiri a fost pus să 
plătească. Și, mai ales, hainele 1 Pentru ce 
să suporte contravaloarea unor veșminte 
pentru care partea civilă ar putea, mai cu- 
rind, să-i spună „mersi", că s-a făcut cu 
haine noi.

Ultima oară cînd s-a aflat la volan, 
M. Al. lucra în tura de după-amiază. Șofer 
la B.J.A.T.M. Oradea. La ora 15,00 a intrat 
în schimb, la ora 10,30 dăduse pe gît două 
sute de vodcă. Da, da, șofer, ați citit bine, 
pe autospecială. Din oră în oră, pleca de 
la depozit in oraș și, la fiecare drum, mai

dădea pe gît o tărie. E drept, nu numai 
vodcă, ci și rachiu alb. Cocteilul iresponsa
bilității. Pe puțin, doar din recunoașteri, 
se adună circa o jumătate de litru de bău
tură rafinată. 2,14 la mie concentrație al
coolică în sînge va stabili analiza, dar nu 
imediat după accident, ci cînd va fi prins.

Ultima sută de vodcă a înghițit-o la bu
fetul „Vulturul negru". Era ora 21,30. în 
momentul în care se cățăra din nou la 
volan, S. M., victima, nu ajunsese acasă. 
Apoi autoduba lui Miscui a gonit prin oraș. 
Ce să mai vadă șoferul ei semnul de oprire 
de la intersecția străzilor Sucevei și Avram 
Iancu I Sau dacă l-ar fi văzut, ce să mai 
țină el seama 1 Frenezia cailor putere îi 
vibra în sînge, ceața gradelor tărie îi îm
păienjenea ochii. Viraj larg și în viteză, 
pe două roți, ca-n filme. S. M„ victima, 
coborîse din mașină și tocmai își încuia 
portiera.

„Am simțit o lovitură, dar am continuat 
drumul, crezînd că doar am lovit puțin o 
persoană" va declara Miscui după ce va 
fi prins și după ce i se va destrăma alibiul 
pe care s-a și grăbit să și-l creeze. Cinism 
și in acest crîmpei de declarație, cinism 
și în sigurahța cu care a încercat să se 
sustragă urmăririi, dar în cea mai mare 
măsură cinismul apare în motivele lui de 
recurs : De ce să plătească hainele de 
doliu ! ?

Războiul celor 
doua limuzine

Mare dandana pe strada Clujului din Ti
mișoara. Familia Pătruică și-a cumpărat 
mașină. Cu acest eveniment, la numărul 
9 A s-a declanșat un adevărat război. Răz
boiul celor două limuzine. în rolul casei 
de Lancaster — familia Teodorescu, în rolul

casei de York — familia Pătruică. Pe bla
zoane, în loc de roze — o „Dacia" verde, 
respectiv un „Fiat" de altă culoare, amin- 
două o mie trei sute.

Apariția noii „Dacii" a declanșat din 
partea proprietarului „Fiat“-ului o adevă
rată explozie de furie. Să o ia din dreptul 
geamului lor că le strică vederea. „înțele
gători", cobeligeranții n-au mai parcat 
achiziția în curtea din spate, ci pe culoarul 
de acces dintre curte și stradă. Culoarul e 
suficient de larg ca să încapă două vehi
cule, dacă unul dintre vehicule e trotinetă. 
Cînd s-a trezit, într-o dimineață, cu acest 
obstacol verde înaintea parbrizului său, 
Teodorescu Savel n-a mai văzut culoarea 
ierbii, ci negru. A cerut vecinei cheile ma
șinii : „— Sînt la bărbatu-meu. — Și eu 
cum ies ? — Să vină eL — Cînd vine ? 
— Poate deseară".

Nu e de mirare că In acea perioadă, tre
cătorii pe strada Clujului au avut ocazia 
să admire cum dint.r-o curte e împinsă o 
limuzină nouă, în așa fel îneît să ajungă 
și să rămînă în mijlocul drumului, iar me
dicul legist al orașului să cerceteze cu aten
ție unele pete mov-violete și unele cruste 
sîngeriu-maronii pe chipul unuia dintre 
locatarii de la numărul 9 A.

De la primul proces (că pînă acum au 
fost două, iar zavistia continuă), lucrurile 
s-au complicat și mai rău. A fost nevoie 
de descinderi ale instanțelor la fața locu
lui. de convocarea unui șofer profesionist 
care să facă demonstrații de parcare, dar 
nimic nu le-a convins pe părți că s-ar 
putea împăca și înțelege. Așa se face că, 
luind cunoștință de hotărîrea uluitor de 
simplă la care a ajuns justiția (pîrîtul e 
obligat să-și parcheze astfel autovehiculul 
încit să nu împiedice trecerea celeilalte 
mașini), pîrîtul Pătruică s-a grăbit să in
tenteze și el o acțiune .

Pină in momentul de față s-au luat în 
dezbatere patru posibilități de parcare : sub 
terasă, paralel cu zidul, și sub terasă, per
pendicular pe zid, lingă gard, paralel cu

gardul, si lingă gard, perpendicular pe eL 
Asta după numai 66 de ore de lucru pen
tru expert (22 de ceasuri au durat calculele 
și schițele). Și încă în remunerarea exper
tului (1 584 de lei) nu s-a decontat și ur
mătoarea concluzie menționată de specialist 
pe lingă raportul de expertiză propriu-zis : 
„Adaug și subliniez că două familii de in
telectuali, cu pregătire superioară, cu nivel 
de cultură și cu experiență de viață trăită 
între oameni, ar trebui să dea dovadă de 
mai multă etică cetățenească în vederea 
unei armonioase conviețuiri și înțelegeri".

Berbecomanie
Proverbul „cine s-a fript cu ciorbă suflă 

și-n iaurt" ar suna in versiune automobi
listică astfel : „cine s-a izbit de-un stîlp se 
ferește și de-o macaroană". Nu și Ene 
Constantin însă, din București, strada 
Doamna Stanca nr. 2 A. titularul autotu
rismului cu număr de circulație 8—B—6 026 
și al unui apetit de a bea lingă volan și 
a se izbi cu mașina ieșit din comun.

în ziua de 14 ianuarie, anul trecut, se 
făcea vinovat de comiterea unui accident 
de circulație, din care și „Dacia" lui ieșea 
bine șifonată. A doua zi, dis-de-dimineață, 
a mers la un meseriaș din Săbăreni să-i 
pună cît mai repede caroseria la punct.

Cu toate că tinichigiii din Săbăreni nu-i 
mutaseră volanul pe partea dreaptă, și cu 
toate că a plecat la drum nu din Liverpool, 
ci din Joița, odată ajuns pe șoseaua națio
nală. Ene C. a avut ambiția să circule pe 
stînga, tot pe stînga. Poate că, avînd vop
seaua proaspătă, s-a ferit să nu minjească 
pomii de pe partea dreaptă sau poate că 
nu era de acord cu sistemul metric, cert e 
că gonea pe unde nu te așteptai. în cursa 
lui iresponsabilă a izbit o mîndrețe de om. 
un atlet, un tinăr de numai 29 de ani.

Ajuns în București, aproape de casă, a

privit caroseria și a văzut că urmele nou
lui accident se cunoșteau totuși. Pe loc 
a luat o hotărîre corespunzătoare apetitu
lui său de a folosi mașina ca berbec. A 
ochit un copac solid, a debraiat, a băgat în 
viteză și s-a izbit cu spor. Să-și creeze 
un alibi, să justifice noua avarie. Dar, fie 
din cauza coniacului, fie din cauza vinului, 
pomul n-a vrut să stea fix. Așa i s-a părut 
lui Ene, sau a văzut el doi copaci in loc de 
unul, chestia e că stricăciunile de mascat se 
aflau pe partea stingă, iar el a comis noul 
accident, cel voluntar, al treilea în 24 de 
ore, cu partea dreaptă a mașinii.

Perseverența de a izbi a fost apreciată 
de Tribunalul Ilfov ca potrivită pentru 4 
ani de izolare atit față de drumurile pu
blice, cît și față de stelajele cu băuturi.

Din caietul 
grefierului

„Partea vătămată vorbea la telefon. In
culpatul voia să bage mașina in gang și i-a 
făcut semn să scurteze convorbirea. Intrucit 
partea vătămată n-a pus receptorul in 
furcă, inculpatul și-a pierdut răbdarea și 
a dat cu spatele, comițind accidentul".

(Dosarul 5 253/1978 al Judecătoriei 
Timișoara)

„Vă rog să aveți in vedere motivul pen
tru care inculpatul a furat mașina : el 
voia să se făzbune că în urmă cu două 
ore, ieșind din restaurantul -Gambrinus-, 
un lucrător de miliție ii ceruse buletinul 
de identitate într-o manieră care a displă
cut inculpatului".

(„Răzbunătorul" se numește Dlma 
Vasile, profesia — recidivist)

Sergiu ANDON

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
i
I
I
I
I
I
I

sub oraș»
In momentul în care lucrările 

la magistrala de alimentare cu 
apă potabilă captată din munții 
Sebeșului se apropiau de Alba 
lulia, specialiștii de la Muzeul 
Unirii din localitate au intrat in 
alertă : „Pe unde va trece tra
seul conductei ? Cine sînt me
canicii de pe utilaje?".

In faptul divers intitulat 
„Descoperire arheologică" ne-am 
referit la citeva din cele peste 
40 de piese scoase la iveală, fie
care dintre ele de o mare va
loare istorică și documentară. 
Dar modul in care s-a ajuns la 
această importantă descoperire 
se constituie intr-o minungtă 
pildă de pasiune și prietenie 
dintre arheologi și construct '" 
Totul a pornit în ziua in Cafe 
profesorul muzeograf Cloșca Bă- 
luță și-a mutat locul de muncă 
pe șantierul conductei, unde l-a 
in.tiln.it pe excavatoristul Ilie 
Condrea, un bărbat 
stăpîn pe tainele meseriei 
o neasemuită blândețe.

— Iți place istoria, nea 
— l-a întrebat profesorul.

— Ce întrebare ! Cui 
place istoria ? Să știți că 
memoria datelor exacte.

— Și locul pe care ne aflăm 
acum are „memorie". Aici, in 
cartierul Partoș. se înălța acum 
două mii de ani un oraș înflo
ritor. Chiar prin apropiere s-a 
descoperit, cu cițiva ani in 
urmă, un mozaic roman poli
crom de o mare frumusețe.- 
Acum ți-a venit rîndui matale 
să descoperi și alte mărturii ale 
trecutului.

— Cum adică ?
— Adică să mînuiești cupa 

excavatorului cu foarte mare 
atenție, cu ochii in patru.

— Cu alte cuvinte, să lucrez 
cu încetinitorul. Dar cu norma 
ce fac ? Mă rog, o să mai stau 
Și . . -
descurc eu...

Și excavatoristul a început lu
crul. După citeva zile de scor
monire infructuoasă, iată că aude 
deodată glasul profesorului :

Ușurel 
Te felicit

zdravăn, 
și de
Ilie ?

nu-i 
am și

peste prograrrl, o să mă

Stop, nea llie ! 
cupa, la dreapta. Așa. 
din toată inima !

Profesorul arheolog 
vatoristul și-au strins 
s-au îmbrățișat. Era prima 
izbindă : un capitel 
scos de la cițiva metri adincime. 
In zilele următoare au fost a- 
duse la lumină noi mărturii, una 
mai prețioasă decit alta — de la 
monezile datind din anii 355— 
361 ai erei noastre pînă la mo
numente epigrafice in greutate 
de sute de kilograme.

— Odată cu aceste descope
riri, despre importanța și sem
nificația cărora am început să 
lucrez la un amplu studiu mo
nografic — ne spune profesorul 
Cloșca Băbuță — am descoperit 
și un prieten adevărat, in per
soana excavatoristului Ilie Con
drea, omul căruia ii place isto
ria și care contribuie el însuși 
la scrierea noii istorii a străve
chiului Apullum.

Dar „nea Ilie" excavatoristul 
nu este singurul constructor de
venit colaborator de nădejde al 
arheologilor. La sfârșitul anului 
1978, pe Platoul Romanilor din 
Alba lulia a fost inaugurat un 
frumos și modern complex ho
telier : „Cetate". Odată cu con
struirea impunătoarei clădiri, in 
zona din jur s-au executat 
și o serie de lucrări edilitar- 
gospodărești. Coincidența a fă
cut ca, lingă poarta casei profe
sorului Cloșca Băluță, un alt ex- 
cavatorist să scoată, cu totul in- 
timplător, un bulgăre de pământ 
cu forme ciudate. Chemat in 
grabă, profesorul a „ghicit" in 
interiorul bulgărelui contururile 
unei statui, pe care a curățat-o 
cu grijă și migală. O nouă des
coperire de o inestimabilă va
loare, care zăcuse in pământ, 
sub poarta casei sale, timp de,.. 
1 800 de ani I Este vorba de o 
splendidă statuie din marmură 
albă a zeiței Fortuna.

Intr-o altă parte a municipiu
lui Alba lulia, constructorii să
pau fundațiile noilor depozite 
ale întreprinderii de legume și 
fructe. La un moment dat, lu
crul a fost oprit și cineva s-a 
dus într-un suflet la primul te
lefon :

— Alo, muzeul ? Am dat peste 
o comoară...

Intr-adevăr, era vorba de un 
valoros tezaur din Evul mediu.

Dar descoperirea cea mal 
spectaculoasă din ultima vreme 
de la Alba lulia — pe care am 
consemnat-o și in rubrica noas
tră — a fost aceea de la Casa 
de cultură a sindicatelor. In 
ilmp ce se executau lucrări de 
excavație pe o stradă alăturată, 
constructorii care lucrau „mină 
in mină" cu arheologii au des
coperit un colos de marmură in 
greutate de citeva tone. O sculp
tură care il reprezintă pe Jupi
ter Tronans intr-o postură ca
racteristică, împreună cu în
semnele puterii sale.

— Pentru noi, arheologii — 
ne spune prof. dr. Gheorghe 
Anghel, directorul Muzeului 
Unirii — statuia lui Jupiter 
Tronans constituie un unicat, a 
cărui valoare istorică și artisti
că este unanim recunoscută. Do
rința noastră cea mai mare este 
să-l expunem în Lapidarium. 
pentru a fi văzut și admirat, în 
toată splendoarea sa, de vizita
tori. Deocamdată, uriașa sta
tuie se află încă in curtea 
muzeului, în conservare. Nu 
este exclus să mai avem 
asemenea surprize de proporții. 
Anticul nostru Apullum nu și-a 
dezvăluit încă toate tainele 
dincurilor.

Petre POPA 
Ștefan DINICA

și exca- 
miinile, 

lor 
corintic
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ASTĂZI,

CU TOȚII LA DESZĂPEZIRE!
(Urmare din pag. I)

FOCȘANI: Sesiune științifică pe tema: 

„Unirea din 1859 - moment crucial in 
afirmarea și dezvoltarea României moderne"

venția mijloacelor mecanice si a oa
menilor pentru deszăpezirea lor. O 
atenție deosebită este acordată menți
nerii în stare de circulație a căilor 
de acces ce duc spre complexul de 
ferme Racova ale I.A.S. Avicola, aflat 
intr-un loc izolat, în apropiere de Bu- 
huși. Alte utilaje și echipe de oameni 
însoțesc cisternele întreprinderii de 
industrializare a laptelui, care tran
sportă produsul de la fermele Călu- 
găreni, Traian, Dămienești, Gheor- 
ghe Doja ș.a. (Gh. Baltă).

IAȘI. Pînă ieri s-a reușit să se 
redea circulației toate drumurile na
ționale și județene, lucrîndu-se cu 
peste 20 autofreze, autogredere, trac
toare semipurtate, autocamioane cu 
lamă etc. Cu prioritate s-a lucrat in 
zona Pașcani. In orașul Iași populația, 
îndeosebi tineretul, a ajutat la des
congestionarea căilor de circulație, la 
transportul zăpezii. (Manole Corcaci).

Circulația 
pe căile ferate

în ciuda condițiilor care se mențin 
dificile. îndeosebi în anumite zone 
din tară — Dobrogea și împrejurimi
le Adjudulul — trenurile circulă spre 
și dinspre toate direcțiile. De reținut 
că. în urma puternicei concentrări de 
forte în complexul București, situația 
de ieri se prezenta mult îmbunătăți
tă față de ziua anterioară : trenurile 
nu njai erau nevoite să aștepte la 
infarea în București, ele fiind pri
mit,; pe măsură ce sosesc. Se cuvine 
menționat, de asemenea, că se acor
dă prioritate curselor de navetiști, ca 
si trenurilor internaționale. Cei inte
resați sînt informați că două din tre
nurile care fuseseră temporar anula
te sînt repuse în circulație : 1309— 
1310 București — Atirnați. incepînd 
de azi. 21 ianuarie, și 1511—1512 
București — Videle, începînd de luni, 
22 ianuarie.

BULETIN RUTIER
Datorită eforturilor depuse pențru 

redarea in circulație a unor impor
tante artere, ieri se reluase traficul 
pe DN 1 D Albești — Urziceni, DN 
5 C Giurgiu — Zimnicea, DN Șl Că
lărași — Oltenița, DN 2 F Bacău — 
Ivănești, DN 11 Sănduleni — Bacău, 
DN 15 D Piatra Neamț — Roman.

Continuă să se circule, dar în con
diții anevoioase, pe o serie de șosele: 
autostrada București — Pitești (se 
circulă pe o singură cale), DN 2 Rm. 
Sărat — Focșani; Sascut — Bacău, 
DN 5 București — Giurgiu. DN 2 A 
Hirșova — Constanța, DN 3 Lehliu — 
Călărași; Băneasa — Cobadln, DN 3 A 
Lehliu — Fetești, DN 38 Constanța — 
Negru-Vodă. DN 2 F Ivănești — Vas
lui. DN 24 B Crasna — Huși — Albi
ta, DN 24 Bîrlad — Vaslui — Solești, 
DN 15 D Roman — Vaslui, DN 15 B 
Tg, Neamț — Cristești, DN 65 C Băl- 
cești — Horezu.

Datorită viscolului și depunerilor de 
zăpadă din cursul zilei de ieri a 
fost întreruptă circulația pe unele 
drumuri, altele fiind, în continuare., 
blocate. Iată șoselele pe care încă 
nu se poate circula: DN 5 F Giur
giu — Ghimpați intre km 15—31, DN 
41 Oltenița — Daia, km 15—64, DN 61 
Ghimpați — Corbii Mari km 0—10 și 
27—32, DN 22 Rm. Sărat — Brăila 
km 0—56. DN 2 C Slobozia — Pogoa
nele km 49—51, DN 2 D Focșani — 
Vidra km 8—96, DN 2 B Mircea 
Vodă — Brăila km 52—95, DN 2 Foc
șani — Adjud — Sascut km 183—242, 
DN 11 A Cornățel — Adjud — Podu 
Turcului km 25—65, DN 21 Viziru — 
Bărăganu km 30—59, DN 24 Tișița — 
Tecuci — Bîrlad km 0—65. DN 24 A 
Fălciu — Huși km 85—95, DN 25 
Tecuci — Șendreni km 3—63. DN 26 
Galați — Oancea — Murgeni km 
5—95.

Direcția de resort din Ministerul 
Transporturilor și Telecomunicații
lor ne dă asigurări că se lucrează 
intens, cu peste 1200 de utilaje și 
circa 3 000 de oameni, pentru reluarea 
cit mai rapidă a circulației pe toate 
arterele.

Zi și noapte la datorie
în complexele zootehnice din județul Vaslui
La Ursoaia, localitate situată în 

zona din nord-vestul județului, ză
pada căzută din abundentă a pus 
probleme deosebite îngrijitorilor de 
animale. Dar nimeni din schimbul 
primei nopți de ninsoare abunden
tă nu a așteptat vreo indicație spe
cială. nu a gîndit altfel decît că 
trebuie să-și sporească eforturile 
pentru ca, pînă dimineața, cînd vine 
schimbul de zi, activitatea să se 
desfășoare normal. In zilele urmă
toare schimbul de noapte s-a du
blat. căile de circulație au fost de
blocate. La moara complexului 
zootehnic nu s-a lucrat numai pînă 
la ora 15. ca de obicei, ci, în schimb 
prelungit, pînă la ora 22, pentru a 
se asigura o rezervă permanentă 
de furaje. La adăposturi s-au făcut 
dublări de pereți, cu baloturi de 
paie, așa încît microclimatul să fie 
cel corespunzător.

Cine se evidențiază T întregul 
colectiv. Aici se află și echipele lui 
Costlcă Dediu și Vasile Focșa. și 
cele conduse de Neculai Lavric și

Mihai Pascu. Nu pot fi omiși nici 
rutieriștii Vasile Caleap, Constan
tin Cucu și alții, care în cursul 
săptămînii pe care o încheiem, pe 
timp de viscol, pe drum înzăpezit, 
au transportat fără întrerupere, zi 
și noapte. 50 de tone de concentra
te (trei curse, ziua și noaptea), din 
stația C.F.R. Vaslui situată la 32 
kilometri depărtare. Fără întreru
pere s-a lucrat și la fermele de 
animale ale I.A.S. Vetrișoaia. unde 
peste 120 de oameni au stat zi și 
noapte la datorie.

...Cuvinte de laudă pentru felul 
în care au acționat în aceste zile 
se cuvin și crescătorilor de anima
le din echipa lui Ștefan Zaharia, de 
la C.A.P. Vîtcani. zootehniștilor de 
la Ivești, Negrești, Codăești, de 
pretutindeni unde zăpada și visco
lul nu au putut infringe hotărîrea 
oamenilor de a asigura desfășurarea 
normală a activității la sate.

Crăciun LALUCI
corespondentul „Scîntell"

Cînd peste troienite de zăpada 
se mai așterne și un strat de delăsare...

Am cutreierat în ul
timele zile o bună par
te din străzile Capita
lei și am văzut nemij
locit ce înseamnă spi
ritul civic, dragostea 
pentru orașul în care 
locuiești și muncești, 
dorința de a-1 ști mai 
curat, mai bine gospo
dărit. Peste 200 000 de 
bucureșteni — munci
tori și intelectuali, 
pensionari și tineret 
— au ieșit în stradă 
să dea o mină de aju
tor administrației do
meniului public la în
lăturarea zăpezii de pe 
arterele de circulație. 
O mare parte erau 
mobilizați la intersec
țiile principalelor bu
levarde și șosele. în 
perimetrul centrelor 
comerciale. în piețele 
publice, în zona gări
lor și autogărllor. Ma
joritatea însă curățau 
trotuarele și chiar por- 
tiuhile de stradă din 
fața propriilor lor case. 
Am văzut străzi, șo
sele și bulevarde at.it 
de bine curățate (și 
chiar măturate!). încît 
aveai impresia că nin
soarea căzuse nu ieri, 
alaltăieri, ci acum mai 
bine de o săptămînă.

în mod regretabil 
însă pot fi întîlnite și 
aspecte care dovedesc 
că unor cetățeni le 
lipsește simțul civic, 
ba chiar unele norme 
elementare de educa
ție. Mergi de pildă pe 
str. Dr. Zlătescu (sec
torul 3). în general 
trotuarele și chiar par
tea carosabilă sînt cu
rate. dar cum ajungi 
pe porțiunea cuprinsă 
între numerele 16 și 
20. trotuarul e pur și 
simplu blocat. Ghicești 
repede cauza: în drep

tul acelor numere e 
un garaj. Posesorul 
garajului și-a zis, pro
babil. că din moment 
ce nu circulă cu ma
șina de ce atunci să 
curețe trotuarul ?

Pe altă arteră din a- 
celași sector, str. Ila- 
rie Chendi. o parte din 
cetățeni au pus mina 
pe lopeți să degajeze 
trotuarele, dar in „ze
lul" de a arunca zăpa
da cit mai departe de 
propriile case au blo
cat total partea caro
sabilă a străzii. Cam 
la fel stau lucrurile pe 
lunga cale de acces 
din spatele blocului 
D 14, șoseaua Ștefan 
cel Mare. Atitudinea 
unora dintre posesorii 
de autoturisme din a- 
ceastă zonă este de-a 
dreptul incalificabilă: 
ei aruncă zăpada la 
întîmplare. blocînd în 
acest mod drumul de 
acces al autogunoiere
lor salubrității. Am 
întrebat pe unul din 
aceștia : „Preferați să 
rămîneți cu gunoiul în 
casă decît să aruncați 
ceva mai departe ză
pada ?“ „Păi. a răs
puns el. atunci salu
britatea ce mai face ? 
Doar strada nu e a 
mea !“

Acum este momen
tul nu să ne întrebăm 
ce mai rămine de 
făcut întreprinderii 
I.C.A.B., ci să punem 
umărul cu toții. în in
teresul nostru, la a- 
ducerea străzilor în 
situația lor normală. 
Doar aprovizionarea 
magazinelor se face 
pentru noi. degajarea 
fiecărui metru patrat 
din suprafața arterelor 
de circulație se face 
ca să putem ajunge în

condiții cît mai bune 
la locurile de muncă 
sau acasă. Din păcate 
nu numai unii dintre 
cetățeni, dar nici anu
mite instituții și uni
tăți comerciale nu în
țeleg cum se cuvine 
acest lucru. Unii' dau 
la repezeală cîteva lo
peți în fața vitrinei și 
fug repede în magazin 
la căldură. Alții nu fac 
nici măcar atit. în 
special la intersecții, 
unde nu răspunde ni
meni, porțiuni mari de 
trotuar stau incă înză
pezite (str. Tunari, colț 
cu Icoanei. Moșilor 
colț cu Taras Sevcen- 
co ș.a.m.d.) Fiecare 
gospodar sau unitate 
comercială din preaj
mă consideră că e 
treaba vecinului să 
mînuiască aci lopata... 
Or, acum. în condiții 
mai neobișnuite, spri
jinul pe care cetățenii 
trebuie să-1 acorde 
primăriei. întreprinde
rilor ei de specialitate 
nu trebuie drămuit ca 
la farmacie, cetățenii, 
trebuie să intervină în 
permanență și în func
ție de necesități.

E de datoria asocia
țiilor de locatari, co
mitetelor de cetățeni, 
a deputatilor și inspec
torilor domeniului pu
blic să mobilizeze, în 
aceste zile, cu mai 
multă convingere, loca
tarii imobilelor, lucră
torii din întreprinderi 
și instituții pentru ca 
Participarea la această 
activitate impusă de 
condițiile naturale să 
fie pretutindeni un act 
voluntar, înțeles ca o 
necesitate și făcut cu 
cît mai mult spor.

Gh. GRAURE

In zilele de 19 și 20 ianuarie orașul 
Focșani a găzduit sesiunea științifică 
cu tema: „Unirea din 1859 — moment 
crucial în afirmarea și dezvoltarea 
României moderne", principala mani
festare consacrată celei de-a 120-a 
aniversări a Unirii Principatelor 
Române.

La lucrările sesiunii, organizată de 
Academia de științe sociale și po
litice. împreună cu Comitetul jude
țean Vrancea al P.C.R., Academia 
Republicii Socialiste România. Aca
demia „Ștefan Gheorghiu" și Institu
tul de studii istorice și social-poli- 
tice. au participat activiști de partid 
și de stat, oameni de știință, artă și 
cultură, cercetători științifici din 
principalele centre universitare ale 
tării, oameni ai muncii din Focșani.

în cuvintul de deschidere, prof. dr. 
docent Mihnea Gheorghiu, președin
tele Academiei de științe sociale și 
politice, a relevat că o semnificație 
majoră a remarcabilului act al unirii 
principatelor constă în întruchiparea 
conștiinței unității noastre de neam, 
de limbă și de teritoriu, la fel de 
veche ca însuși poporul român.

în programul lucrărilor sesiunii, a 
arătat vorbitorul, apare și o amplă 
judecată de valoare asupra ecourilor 
in contemporaneitate ale evenimen
tului aniversat, semnificația actuală 
a luptei poporului român pentru uni
tatea, independenta și suveranitatea 
statului său, pe pămîntul strămoșesc.

în comunicarea sa, tovarășul Simion 
Dobrovici, prim-secretar al Comite
tului județean Vrancea al P.C.R., a 
arătat că ținuturile vrincene au trăit 
din plin atmosfera patriotică și înăl
țătoare a luptei de acum 120 de ani, 
locuitorii acestui colt de vatră stră
moșească contribuind la înfăptuirea 
celui mai arzător ideal al neamului 
— unirea. în continuare, vorbitorul a 
înfățișat dezvoltarea pe care a cu
noscut-o acest județ în ultimii ani.

Cele 30 de comunicări științifice 
prezentate în cadrul sesiunii au tra
tat atit evenimentele istorice pre
mergătoare actului Unirii, cit și evo
luția ulterioară, mereu ascendentă, 
a României, oină în zilele noastre. A 
fost reliefat rolul principalelor per
sonalități din epoca Unirii, participa
rea și contribuția determinantă a 
maselor la înfăptuirea acestui act 
istoric.

Un loc deosebit în comunicări a 
fost rezervat problemelor unității, 
independenței și suveranității in gin- 
direa social-politică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. în acest context, 
a fost subliniată marea valoare teo

retică și metodologică pe care o 
prezintă opera secretarului gene
ral al partidului pentru aprofunda
rea momentelor esențiale ale luptei 
de eliberare națională și socială a 
poporului român, rolul său determi
nant în elaborarea programului de 
ridicare a României socialiste pe noi 
culmi de civilizație și progres. în a- 
firmarea tării pe arena internațională.

La sfirșitul lucrărilor sesiunii, par- 
ticipanții au adresat o telegramă Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se exprimă sim
țămintele de profundă afecțiune și 
respect față de secretarul general al 
partidului, gînditorul comunist și 
patriotul neabătut, care conduce cu 
fermitate destinele patriei noastre 
socialiste spre un viitor tot mai lu
minos. mai înălțător.

Datorită înaltului prestigiu al 
personalității dumneavoastră, se ara
tă in telegramă. România socialistă 
ocupă azi un loc de frunte pe tărîmul 
relațiilor internaționale, acționînd cu 
toată fermitatea pentru o politică de 
colaborare activă cu toate țările so
cialiste, cu țările în curs de dezvol
tare. cu țările capitaliste dezvoltate, 
practic cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orînduire socială. Româ
nia a luat o serie de inițiative legate 
de afirmarea puternică a principiilor 
de egalitate și independență naționa
lă a fiecărei națiuni, de lichidarea 
subdezvoltării și de dezarmare, ini
țiative care se bucură de aprobarea 
unanimă a întregului nostru popor.

încercînd o mare satisfacție și min- 
drie pentru orientarea clarvăzătoare 
și de larg orizont pe care ați impri
mat-o studierii problemelor de fond 
ale istoriei patriei, vă păstrăm o vie 
recunoștință pentru faptul că activi
tatea pe care o desfășurăm în acest 
sens are ca sursă orientativă de in
terpretare științifică, în spiritul ade
vărului istoric, excepționala dum
neavoastră contribuție teoretică ce 
îmbogățește tezaurul materialismului 
dialectic și istoric.

Ne angajăm solemn — se spune în 
Încheierea telegramei — ca si in acest 
an. al Congresului al XII-lea al 
Partidului Comunist Român și al ce
lei de a XXXV-a aniversări a insu
recției naționale armate antifasciste 
și antiimperialiste, să desfășurăm, 
împreună cu întregul popor, o mun
că susținută. • ca activiști ai partidu
lui în domeniul politico-ideologic, să 
ne aducem contribuția la ridicarea 
patriei pe culmi tot mai mărețe și 
mai luminoase.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mă folosesc de această ocazie pentru a mulțumi sincer Excelenței Voastre 
pentru mesajul de felicitare transmis cu prilejul zilei mele de naștere.

Apreciez foarte mult conținutul mesajului trimis și transmit, la rîndul 
meu, aceleași sentimente prietenești.

Bl REN DR A BIR BIKRAM SHAH DEVA
Regele Nepalului

Colocviu româno-sovietic 
in domeniul economiei

In perioada 15—20 ianuarie s-au 
desfășurat, la București, lucrările ce
lui de-al V-lea Colocviu româno- 
sovietic in domeniul economiei cu 
tema „Probleme actuale ale făuririi 
unei noi ordini economice interna
ționale", organizat de Institutul cen
tral de cercetări economice și Insti
tutul de economia sistemului mondial 
socialist din Moscova.

Reuniunea a prilejuit un amplu 
schimb de opinii între specialiștii ro
mâni și sovietici în probleme fun
damentale referitoare la instaurarea 
unei noi ordini economice interna
ționale. în acest cadru, au fost abor
date aspecte privind necesitatea și 
căile de făurire a noii ordini econo
mice internaționale și au fost enun
țate argumente științifice privind 
componentele de bază ale procesului 
de edificare a noii ordini economice 
mondiale. Au fost evidențiate, în 
acest context, necesitatea intensifi
cării eforturilor pentru lichidarea 
subdezvoltării, a decalajelor existente 
intre țările în curs de dezvoltare și 
cele industrializate și crearea unor 
relații interstatale noi, bazate pe 
egalitate in drepturi și echitate, care 
să asigure tuturor popoarelor accesul 
liber la cuceririle științei și tehnicii 
contemporane, ale progresului și ci

vilizației umane. Comunicările și in
tervențiile particlpanților au relevat 
însemnătatea democratizării relații
lor internaționale, a respectării‘stric
te în raportul ile dintre state a prin
cipiilor dreptului internațional, sin
gurele în stare să garanteze dezvol
tarea liberă, de sine stătătoare, a tu
turor popoarelor, și. in special, a ce
lor rămase in urmă, dreptul lor de a 
fi stăpine pe bogățiile naționale pe 
care să le poată valorifica în inte
resul propriei dezvoltări.

Totodată, a fost scoasă în relief le
gătura dialectică dintre instaurarea 
noii ordini economice internaționale 
și menținerea păcii în lume, relevin- 
du-se necesitatea înfăptuirii dezar
mării și, în special, a dezarmării nu
cleare care să îndepărteze pericolul 
unor conflicte și, în același timp, să 
ducă la eliberarea fondurilor și mij
loacelor materiale necesare dezvol
tării economice a tuturor popoarelor.

★
In timpul colocviului, delegația so

vietică s-a întilnit cu tovarășul Mih
nea Gheorghiu, președintele Acade
miei de Științe Sociale și Politice.

De asemenea, membrii delegației 
au vizitat unele întreprinderi indus
triale și agricole, precum și institu
ții științifice și de învătămlnt din 
București și județul Cluj.

t V
DUMINICA 21 IANUARIE

PROGRAMUL 1
8,00 Gimnastica la domiciliu
8,15 Tot înainte !
9,10 Șoimii patriei
9.20 Film serial pentru copil: „Cărțile 

junglei"
9,45 Pentru căminul dumneavoastră 

10,00 Viața satului
11.15 De strajă patriei
13.15 Telex
13.20 Album duminical
16,00 Avanpremieră la sezonul interna

țional de patinaj artistic, 19T9
17,00 Film serial: „Will Shakespeare". 

Episodul 3
17,50 Cutezători spre viitor. Emisiune- 

concurs.
19,00 Telejurnal
19.15 Ancheta TV. Unirea — chezășie

a devenirii noastre (I). Poporul,
făuritor al propriei sale istorii,
apărător al unității șl indepen
denței țării

19,40 Bine ați venit t Spectacol de va
rietăți

20,45 Film artistic: „Sub zece pavi
lioane". Premieră pe țară. Co
producție a studiourilor din Ita
lia, Anglia, Franța, S.U.A.

22.15 Telejurnal
• Sport

22,30 închiderea programului.

PROGRAMUL 2
9,10 Teleșcoală

10,00 Concert educativ. Orchestra sim
fonică a Filarmonicii „George 
Enescu", dirijor Sergiu Celibi
dache o R. strauss — Don Juan
• M. Ravel — Rapsodia spaniolă
• S. Prokofiev — Sultă din ba
letul „Romeo șl Julleta". Prezintă 
Ion Voicu

11.45 închiderea programului.
19,00 Telejurnal
19.15 Desene animate
19.45 Bijuterii muzicale. Concertul or

chestrei Dvorak
20.20 Telerama-sport
20.50 Plante medicinale — film docu

mentar
21,10 Clubul tineretului (reluare).

LUNI 22 IANUARIE 
PROGRAMUL 1

16,00 Telex
16,05 Emisiune In limba maghiară
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 Ancheta TV: „Unirea — chezășie 

a devenirii noastre" (II). Victoria 
noii orinduiri, temelia înfloririi 
economice a țării, a progresului, 
bunăstării și fericirii întregului 
popor

20.15 CIntecele Unirii, clntecele patriei 
socialiste

20.35 Roman-foileton: „Putere fără glo
rie". Episodul 21

21.25 Orizont tehnlco-științlfio
21.55 Cadran mondial
22.15 Telejurnal
22.30 închiderea programului.

PROGRAMUL 2
17,00 De la o glumă la alta (reluare)
17.25 Cenaclul tinerilor din orașul Buf

tea, județul Ilfov
17.55 Moștenire pentru viitor. Ideea 

unității naționale — trăsătură de
finitorie a literaturii române

18.35 In alb și negru: Lassie
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19,50 Film serial pentru copii: „Sindbad 

marinarul" (reluare)
20.15 Seară de operetă: „Adîncile iu

biri" de Florin Comișel
21,00 Telex
21,05 Un fapt văzut de aproape — re

portaj
21.25 Film serial: „Om bogat, om sărac" 

(reluarea ultimului episod)

Cronica
La București a fost semnat sîm- 

bătă protocolul ședinței grupului de 
lucru româno-bulgar de colaborare 
economică și tehnico-științifică in 
domeniul siderurgiei. Documentul 
prevede o creștere însemnată a

zilei
schimburilor de produse siderurgioe 
în comparație cu anul precedent, 
precum și extinderea colaborării teh- 
nico-știlnțifice' dintre cele două târî 
în domeniul metalurgiei.

(Agerpres)

cinema

Chemarea Comandamentului municipal de deszăpezire din Capitală se pare câ nu a ajuns și la întreprinderea „Auto
matica", căile de acces din apropierea sa râmînind în continuare blocate. Și astfel, mașinile venite aici cu piese 

și subansamble din toatâ țara, de la sute de kilometri, s-au poticnit la cîțiva pași de poarta unitâțll
Foto : S. Cristian

TIMPUL PROBABIL IN ZILELE URMĂTOARE
tn zilele de 22, 23 și 24 ianuarie, în țară vremea va 

fi rece la începutul intervalului, apoi in curs de încăl
zire ușoară. Cerul va fi schimbător, înnorări mai ac
centuate semnalîndu-se în a doua parte a intervalului, 
cînd vor cădea precipitații locale. Vintul va sufla slab 
pînă la moderat, temperaturile minime fiind cuprinse 
intre minus 18 și minus 8 grade, izolat mai coborite în

prima noapte, iar maximele intre minus 8 și plus 2 
grade. Ceață locală cu depunere de chiciură. în Bucu
rești, VTemea va fi rece Ia început, apoi în curs de în
călzire ușoară. Cerul va fi schimbător, favorabil preci
pitațiilor la sfirșitul intervalului. Vint slab pînă la 
moderat. Ceață dimineața și seara.

ȘTIRI SP
® Ieri, în Capitală. în meci retur 

pentru „Cupa campionilor europeni" 
la volei feminin, echipa Dinamo 
București a întrecut cu scorul de 3—1 
(15—12, 3—15, 15—11, 15—9) formația 
Dynamo Berlin. Ciștigătoare cu 3—0 
in prima partidă, voleibalistele din 
R.D, Germană s-au calificat pentru 
turul următor.

• Astăzi, în sala Dinamo din Ca
pitală. de la ora 17 se desfășoară, in 
cadrul „Cupei cupelor" la volei mas
culin, întîlnlrea retur dintre echipele 
Dinamo București și Hutnik Craco
via.
• Aseară, la Baia Mare, în meci 

retur pentru finala „Cupei Balcanice" 
la volei masculin, echipa locală Ex
plorări a învins cu scorul de 3—0 
(15—11, 15—11, 16—14) formația iu
goslavă Vardar Skoplie.

învingători și în primul joc (3—1) 
voleibaliștii din Baia Mare au intrat 
în posesia trofeului.

• în sferturile de finală ale tur
neului Internațional feminin de te
nis de la Houston (Texas) Wendy 
Turnbull (Australia) a învins-o cu 
7—5, 4—6. 6—3 pe Rosemary Casals 
(S.U.A.), iar Dianne Fromholtz 
(Australia) a dispus cu 6—3, 6—3 de 
Stacy Margolin (S.U.A.). In celelalte 
două partide ale sferturilor de fi
nală se vor întîlni Virginia Ruzici 
cu Martina Navratilova și Virginia 
Wade cu Kathy Jordan.

® Au continuat partidele turneului 
internațional masculin de tenis de

ORTI VE
la Birmingham (Alabama). în sfer
turile de finală ale probei de simplu, 
americanul Jimmy Connors l-a eli
minat cu 6—4, 6—1 pe compatriotul 
său Stan Smith,

• în campionatul european de te
nis pe teren acoperit „Cupa Saab" la 
Metz, echipa Cehoslovaciei a învins 
cu 2—1 formația Franței. In partida 
decisivă, perechea Smid, Slozk a 
învins cu 6—4, 5—7, 6—4 pe Noah, 
Deblicker.

Alte rezultate înregistrate în ca
drul aceleiași competiții ; Helsinki : 
Finlanda—Irlanda 2—1 ; Trimbach 
(Elveția): Elveția—Olanda 1—2; Cam
bridge ; Anglia—Spania 3—0 ; Stock
holm ; Suedia—Austria 3—0 ; Buda
pesta : Ungaria—R.F. Germania 2—1.
• Ieri, la Dublin, în turneul celor 

cinci națiuni la rugbl, echipele Irlan
dei și Franței au terminat la egali
tate 9—9, după ce la pauză gazdele 
au condus cu 6—3. Au asistat 51 000 
de spectatori.

în aceeași competiție, la Edinburg, 
selecționata Tării Galilor a învins cu 
scorul de 19—13 (6—13) reprezenta
tiva Scoției.

® La trambulina de 90 metri din 
Borșa sînt in curs de finisare ulti
mele lucrări care condiționează me
canizarea transportului la locul de 
sărituri. De remarcat că aici. în a 
doua jumătate a lunii februarie, se 
va desfășura ediția din acest an a 
Dinamoviadei internaționale de schi.

• Conspirația tăcerii t LUCEA
FĂRUL — 9,30; 11,30; 13.30; 15,45; 
16; 20, FESTIVAL — 0; 11,15; 13,30; 
15,45; 18: 20.15.
• Avocata : VICTORIA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
SE timpul s.i trăim, e timpul să 

ibim : CENTRAL — 9: 11,15;
13,30; 15,45: 18; 20.
• VIad Tepeș : SCALA — 9,30; 13; 
16; 19, CAPITOL — 9: 12: 15,30;
19, MODERN — 9; 12: 16: 19.
• Detectiv particular : PALATUL 
SPORTURILOR ȘI CULTURII — 
18.
• Compania a 7-a sub clar de 
lună : PATRIA — 9: 11.15: 13,30; 
16,45; 18; 20, BUCUREȘTI — 9;
11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15, FERO
VIAR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Aurul lui Mackenna : CINEMA 
STUDIO — 10; 13: 16; 19. PACEA 
— 9; 12,30; 15,30; 18,30.
• Din nou împreună : TIMPURI 
NOI — 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20, 
FLACARA — 11,15; 13,30: 15,45; 18; 
20.15.
• Noi aventuri cu Tom ți Jerry t 
TIMPURI NOI — 9.
• Tom și Jerry : FLACARA — 9. 
• Lanțul amintirilor i EXCEL
SIOR — 9; 11,45; 14,30: 17,15 : 20, 
GLORIA — 9; 12; 15; 17,15: 20,15, 
FLAMURA — 9; 12; 15: 17.45; 20,15.
* Povestea pantotiorulnl de aur
— 9.30; 11.30; 13,30, Revanșa — 16; 
18; 20 : DOINA.
• Totul pentru fotbal : GRIVITA 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15 : 20,30, 
AURORA — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20,15, TOMIS — 9; 1,1,15; 13,30: 
15.45; 18.15 : 20.30.
• Cascadorii ; EFORIE — 15.45; 
18,15; 20,30. FLOREASCA — 11; 13: 
15; 17,30; 20.
• Panică la hotel — 9,45; 11,45, 
Noaptea mea cu Maud — 18,30; 
20,30 : CINEMATECA.
• Invincibilul Luke — 9; 11.15; 
13,30, Poveste de dragoste și onoa
re — 15,45; 18; 20.15 : BUZEȘTI.
• Cianura și„. picătura de ploaie: 
DACIA — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 
20,15.
• Doctorul Poenarn : BUCEGI — 
0; 11,15: 13,30; 15,45; 18: 20.15.
• Cele 12 munci ale Iul Astertx 
— 9; 11.15; 13.30; 15,30, Urgia — 
18; 26,15 : LIRA.
• La noi era liniște : DRUMUL 
SĂRII — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 
20.15.
• Cele patru nunți ale Iui Mari- 
sol : MELODIA — 9; 11.15; 13.30: 
15.45; 18; 20,15, MIORIȚA — 9; 11: 
13.15: 15.30: 17.45 ; 20.
• Acțiunea „Arsenal" — 13,30; 
15.30; 17,30; 19,30, Salty — 9: 11,15 : 
FERENTARI.
• Ecaterina Teodoroln : CIU
LEȘTI — 9; 11; 13.15: 15,30; 17.45; 
20. MUNCA — 9; 11,15; 13.30: 15,45; 
18; 20,15.
• Dueliștii : COTROCENI — 9; 
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20.15,

• Te oblig să trăiești : VIITORUL
— 9; 11; 13.15: 15,30: 17.45; 20.
• Dialog peste ani : POPULAR
— 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18: 20,15.
• Insule in derivă : VOLGA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Ghinionistul : COSMOS — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.16.
• Jezebel : ARTA — 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18: 20.
• Agentul liniștit : PROGRESUL
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mică) : Romulus cel Mare
— 15, Generoasa fundație —- 19,30, 
(sala Atelier) : Trei pe o bancă
— 15,30, Zoo — 13.
• Filarmonica „George Enescu44 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic extraordinar. Dirijori SER
GIU CELIBIDACHE — 20.
• Opera Română : Conul Leonida 
față cu reacțiunea ; O noapte 
furtunoasă — 11, Lacul lebedelor
— 19.
• Teatrul de operetă : Stelele 
Operetei — 10,30, My Fair Lady
— 19,30.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Schitu Măgureanu): 
La Lilieci — 10, Ferma — 15. Casa 
cea nouă — 19,30, (sala Grădina 
Icoanei) : Elisabeta I — 10. Anec
dote provinciale — 15, Alibi —
19.30.
• Teatrul Mic : Rețeta fericirii
— 10,30, Efectul razelor gamma a- 
supra anemonelor — 15. Tara lu
mii — Grup de dans modem 
CONTEMP — 19,30.
e Teatrul de comedie : Trei su
rori — 19.
• Teatrul „Nottara" (sala Maghe- 
ru) : Adio, Charlie — 10, Micul 
infern — 15, Tlmon din Atena —
19.30, (sala Studio) : Audiență la 
consul — 10,30, Carambol — 15,30. 
Craii de Curtea veche — 20.
• Teatrul Giulești (sala Giu- 
lești) : Da sau nu — io, Cocoșelul 
neascultător — 15, O familie în
doliată —- 19,30, (sala Majestic) : 
Serenadă tîrzie — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Lo
zul cel mare — 18,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Salntărl de 
la Vasile — 19,30, (sala Victoria) : 
Nevestele vesele din Boema — 11, 
Omul care aduce rîsul — 19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu4* : Sen
timente — 19,30.
• Ansamblul artistic „Ransodla 
română" : Drag mi-e cintecul și 
jocnl — 16; 19.30.
a Teatrul „Ion Creangă44 : Scufi
ța cu trei iezi — 10,30.
a Teatrul „Țăndărică" : Petrlcă 
și lupul — 11.
a Circul București : Bravo cir
cul ! — 10; 16; 19,30.
a Studioul de teatru I.A.T.C. : 
Cercul în patru colțuri — 19.30.
a Teatrul „Fantasio" din Con
stanța (la Sala Palatului). : Tele- 
Fantasio — 16.30; 20.

TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ LOTO
Administrația de Stat Loto-Pro- 

nosport anunță că marți 23 ianuarie 
1979 va avea loc prima tragere ex
cepțională Loto din acest an. la 
care se atribuie autoturisme „Da
cia 1 300“ șt „Skoda 105 L“. cîștiguri 
în bani de 50 000, 25 000. 10 000 lei 
etc., excursii în U.R.S.S.. R.D. Ger
mană — Danemarca sau R.P. Bulga
ria — Grecia. La faza I. compusă 
din două extrageri, efectuate în 

' continuare, se extrag cite 12 nu
mere din totalul de 90, iar la faza a 
II-a, compusă din trei extrageri.

în continuare, cite șase numere din 
totalul de 90. Se atribuie cîștiguri 
pe 13 categorii. Cu biletele de 15 
lei (varianta simplă) se participă la 
ambele faze, iar cu cele de 5 lei (va
rianta simplă) numai la faza a II-a. 
Variantele combinate șl combina
țiile „cap de pod" pot aduce suite 
de cîștiguri. Se participă și pe bilete 
achitate în proporție de 25 la sută. 
Ultima zi pentru procurarea bilete
lor — luni 22 ianuarie 1979. Agen- 
țiiile Loto-Pronosport oferă parti- 
cipanților prospectul acestei trageri, 
precum și bilete completate.

• DESCOPERIRI AR
HEOLOGICE. In preajma 
localității Shkodra de pe malul 
fluviului Drin. săpături ale ar
heologilor albanezi au dat la 
iveală un superb mozaic din 
piatră cu motive policrome, a- 
vînd o lungime de peste 8 metri 
și o lățime de aproape 6 metri 
și jumătate. împreună cu alte 
descoperiri arheologice făcute 
în apropierea aceleiași localități, 
mozaicul de la Shkodra aduce 
noi mărturii în legătură cu teh
nicile șl culturile care au înflo
rit în această regiune la începu
turile erei noastre.

© FOLUARE Șl LA... 
POLUL SUD. Deasupra An
tarcticii. zonă a globului pînă

acum neatinsă de poluare, și-au 
făcut apariția nori neobișnuiti. 
rezultat al poluării crescînde a 
atmosferei terestre. In ce pri
vește regiunile arctice, mal a- 
propiate de zonele intens indus
trializate ale emisferei nordice, 
aici de mai multă vreme și-au 
făcut apariția astfel de nori, 
formați din amoniu și compuși 
ai sulfului. în special iarna și 
primăvara, „smogul" de deasu
pra continentului european este 
purtat de vînt spre nord. Apa
riția acestui fenomen și la Polul 
Sud îi îngrijorează pe specia
liști.

® MUZICA PIGMEI
LOR. Cercetătorul francez 
Simha Arom, etnolog cunoscut 
și in același timp muzicolog re
putat. a cercetat vreme înde

lungată muzica pigmeilor care 
trăiesc în zona ecuatorială a 
Africii. El a ajuns la concluzia 
că această muzică a atins un 
înalt grad de rafinament. Poli
fonia vocală extrem de bogată 
și acompaniamentul poliritmic 
complex! fac ca această muzică 
să se asemene foarte mult cu 
muzica de cameră europeană 
din secolul al XIV-lea. Pigmeii 
s-au arătat extrem de dornici 
de a-1 ajuta în cercetările sale, 
manifestînd un sentiment de 
mîndrie fată de valorile lor cul
turale. Rodul acestor cercetări 
s-a concretizat intr-un disc „An
tologie a muzicii pigmeilor 
Aka“. care s-a bucurat de mult 
succes deopotrivă în rîndul cu
noscătorilor și al publicului 
larg. O dovadă în plus a cul
turii originale zămislite pe pă- 
mintul Africii.

• UN „OM AL ZĂ
PEZILOR" IN ALASKA ? 
Etnologii și arheologii de la U- 
niversitatea Harvard din S.U.A. 
încearcă să dezlege enigma pe 
care o prezintă descoperirea în 
regiunea locuită de indienii 
Tsimshian. de pe coasta de 
nord-vest a Americii de Nord, 
a unei măști rituale datînd din 
secolul XIX și înfățișind o 
maimuță. Masca nu ar constitui, 
în fond, decît o ciudățenie, 
dacă nu ar corespunde cu un șir 
de legende care mai circulă și 
acum pe aceste meleaguri și 
care se referă la o maimuță 
mare ce poate fi văzută pes

cuind scoici și degustîndu-le. 
Descrierea acestei creaturi co
respunde îndeaproape cu măr
turiile privind existenta unui 
hominid — un fel de „om al 
zăpezilor" — zărit și chiar foto
grafiat în aceste ținuturi și su
pranumit de localnici „Sasqu
atch". Multă vreme s-a crezut 
că respectivele fotografii ar fi 
fost trucate. Savantii de la 
Harvard consideră că noua des
coperire vine să adauge un ele
ment inedit, suficient pentru a 
justifica organizarea unei ex
pediții care să elucideze dacă 
există sau nu o asemenea crea
tură. eventual supraviețuitor 
sau rudă apropiată a lui

„australopithecus robustus"—ho
minid care a trăit acum circa 
două milioane de ani.

« O PIATRA DE JAD 
DE 160 TONE a fost desco
perită în provincia Liaoning, 
din nord-estul R.P. Chineze. Ea 
are 61 metri cubi. Locul în care 
piatra sălășluia din timpuri în
depărtate era o colină nu prea 
înaltă, de la suprafața căreia 
ea se ridica cu numai 1,2 metri. 
Culoarea pietrei de jad este de 
un verde ca smaraldul, pe care, 
din loc in loc, se află dungi 
ușoare de roșu aprins, albastru 
pal și crem.

• O.M.S. OFERĂ 
RECOMPENSĂ... Variola a 
fost, practic, eradicată în întrea

ga lume. Aceasta este concluzia 
Organizației Mondiale a Sănă
tății. De la începutul anului 
1978, echipe speciale ale O.M.S. 
au întreprins investigații în mai 
multe zone ale lumii. în special 
în Africa, asupra unor cazuri 
suspecte, dar nici una din per
soanele suspectate nu era bolnavă 
de variolă. Pentru a se dobîn li 
certitudinea absolută că variola 
a fost definitiv eradicată si în 
același timp pentru a menține 
trează vigilenta sanitară. O.M.S. 
a stabilit un premiu de 1 000 de 
dolari care va fi atribuit pri
mei persoane care va anunța 
existenta unui caz confirmat de 
variolă. A fost tipărit în acest 
scop, intr-un tiraj de zeci de 
mii de exemplare, afișul alătu
rat, operă a artistului elvețian 
Rene Gauch.
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„Activitatea președintelui 
Nicolae Ceaușescu 

se bucură de o înaltă 
apreciere în lume“

Revista indiană „International Reporter1* despre 
politica României de promovare a înțelegerii 

între state, rezolvare pe cale pașnică a 
diferendelor, de consolidare a destinderii

DELHI 20 (Agerpres). — în con
tinuarea suitei de articole despre 
România, revista indiană de politi
că externă „INTERNATIONAL RE
PORTER" publică, în primul său 
număr din acest an. un articol in
titulat „Poziția României în pro
blemele apărării și dezarmării11, sub 
semnătura prof. Raj Baldev. redac
torul șef al publicației. „De o ex
trem de înaltă apreciere se bucură 
în lume activitatea președintelui 
Nicolae Ceaușescu — se arată în 
articol — care. într-un mod strălu
cit. susține și promovează principii 
clare de politică externă în proble
mele de fond ale comunității mon

diale". România — subliniază arti
colul — promovează o politică de 
înțelegere între state, pentru rezol
varea pe cale pașnică, politică a 
diferendelor care apar, pentru con
solidarea destinderii. Autorul rele
vă că. în nenumărate rinduri. 
România s-a pronunțat și a acțio
nat pentru adoptarea cît mai grab
nică a unor măsuri eficiente, prac
tice de dezangajare militară și 
dezarmare în lume. Propunerile 
concrete ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu sînt de natură să opreas
că cursa înarmărilor, să reducă bu
getele militare ale statelor, consti
tuind un pas real spre dezarmare 
— conchide revista.

Consiliul de Securitate reafirmă necesitatea respectării 
stricte a suveranității, integrității teritoriale 

și independenței Libanului
Adoptarea unei rezoluții privind prelungirea mandatului 
Forței Interimare a Organizației Națiunilor Unite in Liban

NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate a aprobat, 
vineri seara, cu 12 voturi pentru și 
două abțineri (Uniunea Sovietică și 
Cehoslovacia, iar R. P. Chineză nu a 
participat la vot), o rezoluție prin care 
aprobă prelungirea cu încă cinci luni 
a mandatului Forței Interimare a Na
țiunilor Unite în Liban (U.N.I.F.I.L.).

Exprimînd preocuparea în legătură 
cu situația gravă existentă în sudul 
Libanului, ca rezultat al obstacolelor 
întîmpinate de U.N.I.F.I.L. în aplica
rea rezoluțiilor pertinente ale Con
siliului de Securitate, documentul re
afirmă necesitatea respectării stricte 
a suveranității, integrității teritoriale 
și independentei politice a Libanului 
în interiorul frontierelor sale na
ționale recunoscute. Consiliul de 
Securitate deplînge lipsa de coopera
re, în special din partea Israelului, 
cu eforturile U.N.I.F.I.L. de a-și în
deplini în întregime mandatul și își 
exprimă satisfacția în legătură cu 
politica declarată a guvernului li

banez și cu pașii înfăptuiți deja de 
acesta pentru dispunerea armatei li
baneze în sud și-1 încurajează să 
sporească eforturile, în coordonare 
cu U.N.I.F.I.L., pentru restabilirea 
autorității sale în această zonă. Con
siliul de Securitate cheamă secretarul 
general al O.N.U. și U.N.I.F.I.L. să 
ia în continuare toate măsurile ne
cesare. în conformitate cu mandatul 
U.N.I.F.I.L.. și invită guvernul Liba
nului să elaboreze in consultare cu 
secretarul general un program pe 
etape care să fie aplicat în următoa
rele trei luni în vederea restaurării 
autorității sale în sud. Documentul 
reafirmă hotărirea consiliului ca în 
eventualitatea persistentei obstrucții
lor să examineze căile și mijloacele 
practice. în conformitate cu prevede
rile Cartei O.N.U., pentru a asigura 
realizarea deplină a prevederilor re
zoluției 425. Consiliul de Securitate a 
hotărît ca după trei luni să convoace 
o nouă sesiune pentru a evalua si
tuația.

Luări de poziție împotriva raidurilor israeliene 
in sudul Libanului

WASHINGTON 20 (Agerpres). — 
Purtătorul de cuvînt al Departamen
tului de Stat al S.U.A., Tom Reston, 
a dat publicității, vineri, o declara
ție în care Statele Unite depiîng 
raidul comandoului israelian in sudul 
Libanului, transmite agenția U.P.I. 
„Credem că interesele de securitate 
ale Israelului ar putea fi mai bine 
protejate prin cooperarea cu forța 
O.N.U. de menținere a păcii atît din 
partea Israelului, cit și a milițiilor 
creștine din sudul Libanului, pe care 
acesta le sprijină", a spus purtătorul 
de cuvînt. subliniind: „îndemnăm 
toate părțile interesate să dea dovadă 
de reținere în această situație pe
riculoasă și să coopereze cu forțele

O.N.U. pentru a se pune capăt in
stabilității continue în sudul Liba
nului".

BEIRUT 20 (Agerpres). — Sîm- 
bătă. primul ministru, Selim Al- 
Hoss, a condamnat raidurile israe
liene în sudul Libanului. El a rele
vat hotărirea Consiliului de Secu
ritate al O.N.U. de a reînnoi manda
tul Forței Interimare a O.N.U. în 
Liban.

Guvernul meu — a spus premierul 
libanez — a elaborat un proiect de 
calendar pentru a asigura reîntoar
cerea autorităților libaneze în regiu
nea de frontieră.

Manifestări consacrate 
împlinirii a 120 de ani de la Unirea 

Principatelor Române
în numeroase țări ale lumii continuă să fie organizate diverse acțiuni 

consacrate aniversării a 120 de ani de la Unirea Principatelor Române.
La Ambasada Republicii Socialiste 

România din Bruxelles a avut loc o 
întilnire cu reprezentanți ai presei 
belgiene. A fost subliniată semnifi
cația Unirii Principatelor in pro
cesul făuririi statului național român, 
a dezvoltării pe multivle planuri a 
societății românești. Au fost evo
cate, de asemenea, relațiile tradițio
nale de prietenie ți colaborare din
tre România și Belgia. La întilnire 
au participat numeroși ziariști de la 
principalele cotidiene din Belgia, re
prezentanți ai radiotelevizlunii.

In cinstea aceluiași eveniment, la 
Ambasada Republicii Socialiste Româ
nia din Helsinki a avut loc o con
ferință de presă, cu care prilej s-a 
evocat semnificația zilei de 24 Ianua
rie in istoria poporului și a statului 
nostru și s-au prezentat succesele 
obținute de România în domeniul 
dezvoltării economice și sociale, pre

cum și aspecte ale politicii externe, 
active și constructive a țării noas
tre, al cărei promotor este președin
tele Nicolae Ceaușescu.

In orașul Poprad, din R.S. Slovacă, 
a avut loc vernisajul expoziției ar
tiștilor plastici români Ion Pacea și 
George Anost u.

O seară literară românească a fost 
organizată la Biblioteca română din 
New York. Au fost relevate eferves
cența creatoare a vieții literare în 
România socialistă, înflorirea vieții 
spirituale a naționalităților conlocui
toare. Au participat profesori și stu- 
denți, oameni de cultură și artă 
americani, scriitori și oameni de tea
tru români.

In auditoriul Școlii superioare de 
muzică din Caracas a avut loc un 
recital al baritonului Dan Iordă- 
chescu.

În sprijinul luptei de eliberare 

a popoarelor din Africa australă
DAR ES SALAAM 20 (Agerpres). 

— Comitetul de Eliberare al Organi
zației Unității Africane (O.U.A.), în
trunit la Dar Es Salaam, și-a înche
iat dezbaterile consacrate examinării 
rezultatelor și perspectivelor luptei 
de eliberare din teritoriile africane 
aflate încă sub dominație străină. 
Comitetul a adoptat un apel adresat 
tuturor statelor, pentru sprijinirea 
mișcărilor de eliberare din Rhodesia, 
Namibia și Africa de Sud. O altă 
hotărîre a Comitetului autorizează 
O.U.A. să-și sporească asistența fi
nanciară acordată Organizației Po
porului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.), considerată drept singu
rul reprezentant legitim al poporului 
namibian. De asemenea, într-un apel 
adresat statelor occidentale, se men
ționează necesitatea încetării acțiuni

lor de recrutare a noi mercenari, 
care sosesc in Rhodesia pentru a 
lupta împotriva forțelor patriotice.

ADDIS ABEBA 20 (Agerpres). — 
într-un comunicat dat publicității la 
Addis Abeba, secretarul general al 
Organizației Unității Africane 
(O.U.A.). Edem Kodjo. declară, între 
altele, că a sosit vremea ca Londra 
și Washingtonul „să exercite o pre
siune decisivă" asupra primului mi
nistru rasist de la Salisbury. Ian 
Smith, ca acesta să accepte soluțio
narea Pe calea negocierilor a proble
mei rhodesiene. Pe de altă parte, 
Edem Kodjo a adus critici „tacticii" 
obstrucționiste care Împiedică reali
zarea independenței poporului Zim
babwe.

■ ■■■HIBBOQHII

agențiile de presă
Colaborarea româno-so- 

vietică în domeniul turis
mului. ° dele8atie 8 Ministerului 
Turismului condusă de Ștefan Ena- 
che, adjunct al ministrului, a avut 
convorbiri la Moscova cu o delegație 
sovietică, condusă de V. K. Boi- 
cenko. prim-adjunct al șefului direc
ției generale pentru turism interna
tional de pe lingă Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S. A fost examinat 
stadiul Îndeplinirii prevederilor do
cumentelor de colaborare româno- 
sovietică în domeniul turismului și 
au fost convenite acțiuni pentru lăr
girea schimburilor turistice bilaterale.

Pregătiri pentru reuniu
nea de Ia Madrid. In cadrul 
pregătirilor pentru cea de-a doua re
uniune a reprezentanților statelor 
participante la Conferința pentru 
securitate și cooperare în Europa 
care se va desfășura in anul 1980 la 
Madrid, guvernul spaniol a înființat 
o Comisie interministerială.

Ministrul de externe olan
dez la Pekin. Hua Kuo-fen, pre
mierul Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, a primit, sîmbătă. pe mi
nistrul de externe al Olandei. Chris
toph Van Der Klaauw. aflat în vi
zită la Pekin — informează agenția 
China Nouă. Cu acest prilej s-a 
efectuat un schimb de păreri cu pri
vire la relațiile chfno-olandeze si la 
probleme internaționale de interes 
comun. ?

Primire la Belgrad. Veseîin 
Gluranovicl. președintele Consiliului 
Executiv Federal al R.S.F. Iugosla
via. l-a primit pe Isidoro Malmierca, 
ministrul relațiilor externe al Cubei. 
După cum relatează agenția Taniug, 
în cadrul convorbirii care a avut loc, 
au fost discutate. In lumina situației 
politice și economice actuale din 
lume, probleme legate de preparati
vele pe care le fac cele două țări 
pentru viitoarea Conferință la nivel 
înalt de la Havana a țărilor neali
niate.

PE MARGINEA REUNIUNILOR REGIONALE CONSACRATE PREGĂTIRII CELEI DE-A V-A SESIUNI A U.N.C.T.A.D.

Preocupări pentru cristalizarea unui progra ii de acțiune

varșovia, întilnire româno-polonă
VARȘOVIA 20 (Agerpres). — To

varășul Paul Nlculescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, care face o vizită în R.P. 
Polonă, s-a întîlnit, la Varșovia, cu 
Josef Kepa, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.U.P., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
R.P. Polone.

în cursul întâlnirii s-a făcut un 
schimb de păreri privind conlucrarea 
româno-polonă, exprimîndu-se hotă- 
rîrea celor două țări de a se acționa

pentru înfăptuirea integrală a obiec
tivelor stabilite cu prilejul vizitelor 
reciproce și întâlnirilor dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Edward 
Gierek,. pentru dezvoltarea schimbu
rilor comerciale, a colaborării și coo
perării economice în diferite domenii 
de interes comun, a relațiilor finan
ciare româno-polone.

Au participat Henryk Kisiel, minis
trul finanțelor al R.P. Polone, și Ion 
Cozma, ambasadorul României la 
Varșovia.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Declarațiile președintelui Egiptului • Contacte diplomatice 

la Damasc

Demonstrație a muncitorilor de la 
Fabrica de automobile Flat din To
rino pentru garantarea locurilor de 

muncâ.

al larilor în curs de dezvoltare
Colombo, Addis Abeba, Caracas — 

via Arusha (Tanzania) — etape ale 
unui itinerar care se va încheia la 
Manila...

După ce la Colombo a luat sfîrșit, 
zilele trecute, reuniunea ministerială 
a țărilor asiatice membre ale „Grupu
lui celor 77“ — ce reunește, în fapt, 
peste 110 țări în curs de dezvoltare, 
înitre care și România — la Caracas 
s-a ținut o conferință similară a sta
telor latino-americane, iar la Addis 
Abeba se va desfășura, în curînd, o 
astfel de întilnire a țărilor africane. 
Pozițiile afirmate la fiecare, din 
amintitele întruniri regionale urmea
ză să fie puse de acord la reuniunea 
ministerială a „Grupului celor 77", 
de la Arusha în vederea elaborării 
unei platforme politice a țărilor în 
curs de dezvoltare, ce va fl prezen
tată la a V-a sesiune a Conferinței 
Națiunilor Unite pentru Comerț și 
Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.) din luna 
mai, de la Manila.

Deși statele membre ale „Grupului 
celor 77“ au condiții social-economice 
și politice, cît și stadii de dezvoltare 
foarte diferite, ele sînt animate de 
un interes și o aspirație comune : 
crearea unei noi ordini economice 
internaționale, care, așa cum s-a re
levat la reuniunile de la Colombo 
și Caracas, va trebui să devină 
obiectivul central al strategiei celui 
de-al treilea „deceniu al Națiunilor 
Unite pentru dezvoltare" (1981—1990). 
Aceasta cu atît mai mult cu cît fe
nomenele care se manifestă de la o 
vreme in economia țărilor ca
pitaliste dezvoltate (recesiunea, șo
majul, inflația, dezordinea monetară, 
protecționismul etc.) au dus nu numai 
la frînarea înaintării pe calea noii 
ordini, dar și la agravarea situației 
țărilor în curs de dezvoltare.

Este o concluzie la care specialiștii 
„Grupului celor 77“ au ajuns prin- 
tr-o paralelă între obiectivele înscri
se în ..Strategia internațională pen
tru cel de-al doilea deceniu al dez
voltării11 (1971—’980) — elaborată și 
adoptată de O.N.U. — și rezultatele 
obținute pină acum de statele ră
mase în urmă pe plan economic. 
După cum se știe. Națiunile Unite au 
preconizat, ca obiectiv minim pen
tru atenuarea decalajelor economice, 
un ritm mediu de creștere anuală de 
6 la sută a produsului național brut 
al țărilor în curs de dezvoltare. A-

ceasta presupunea sporirea produc
ției industriale cu 8 la sută pe an, 
iar a celei agricole — cu 4 la sută, 
în anii care s-au scurs din acest de
ceniu nici unul din obiectivele amin
tite n-au fost însă atinse : produsul 
național brut a crescut cu 5,6 la sută, 
producția industrială — cu 7 la sută, 
iar cea agricolă cu 2,3 la sută. Drept 
urmare, decalajele economice dintre 
țările dezvoltate și cele in curs de 
dezvoltare nu numai că nu s-au ate
nuat, dar s-au accentuat. Dacă în 
1970 discrepanța economică dintre 
cei doi poli era în medie de 12 la 1, 
în 1977 ea a ajuns la 15 la 1.

nă ridicîndu-se la fabuloasa sumă de 
280 miliarde de dolari.

în vederea remedierii acestei si
tuații. participant!! la reuniunile de 
la Colombo și Caracas au propus în
treprinderea unor măsuri urgente 
vizind, între altele, stabilizarea pre
țurilor la materiile prime în vederea 
creșterii veniturilor țărilor în curs 
de dezvoltare, lărgirea accesului a- 
cestor state la piețele de mărfuri, 
capitaluri și tehnologie, sporirea 
mijloacelor pentru finanțarea dezvol
tării. dinamizarea procesului de in
dustrializare a țărilor rămase în 
urmă printr-o nouă diviziune inter-

• Nici unul din obiectivele actualului „deceniu al dez
voltării" n-a fost atins • Fenomenele de criză au 
accentuat decalajele dintre state • Edificarea noii 
ordini economice internaționale — obiectiv central 

al viitoarei strategii a dezvoltării

Pe lingă unii factori interni — le
gați, în special, de resursele limitate 
ale țărilor rămase în urmă — la 
crearea acestei situații au concurat 
o serie de factori externi. Așa cum 
se arată în Declarația de la Colombo, 
recesiunea prelungită din țările ca
pitaliste industriale a slăbit simțitor 
cererea de produse provenite din 
statele în curs de dezvoltare. Expor
turile acestor state au sporit cu nu
mai 3,5 la sută pe an. în timp ce 
importurile lor au crescut cu 8,6 la 
sută. Dezechilibrul comercial a fost 
accentuat de proliferarea măsurilor 
protectioniste, inflația și dezordinea 
monetară din lumea capitalistă. 
Se apreciază că. numai datorită de
valorizărilor repetate ale dolarului 
(monedă în care se efectuează 80 la 
sută din tranzacțiile comerciale mon
diale) și a creșterii preturilor la pro
dusele industriale importate. țările 
în curs de dezvoltare au pierdut în 
1977 circa 30 de miliarde de dolari — 
sumă echivalentă cu 20 Ia sută din 
totalul investițiilor lor în economie. 
Pentru a face fată nevoilor legate de 
dezvoltare, statele rămase în urmă 
au fost constrînse să apeleze la noi 
și noi împrumuturi, datoria lor exter-

națională a muncii, elaborarea unui 
mecanism de creștere economică în 
stare să înlăture risipa de resurse 
naturale și să ducă la o repartizare 
mai echitabilă a venitului mondial. 
Realizarea acestor obiective ar con
stitui. firește, importanți pași pe ca
lea edificării unei noi ordini econo
mice internaționale, care, potrivit 
unei opinii larg împărtășite la reu
niunile amintite, ar servi atît intere
sele țărilor nedezvoltate, cît și cele 
ale statelor industrializate.

Intr-adevăr, inegalitatea econo
mică dintre state nu este numai o 
problemă morală : după cum s-a a- 
firmat la reuniunea de la Colombo, 
sărăcia și mizeria afectează in prin
cipal pe cei care le suportă, dar se 
răsfrînge și asupra celor ce le tole
rează. Căci. într-o lume tot mai in
terdependentă. raportul de inegalita
te devine un factor tot mal puter
nic de dezintegrare. Ce poate fi 
mai elocvent în acest sens de- 
cît actuala criză energetică și a 
materiilor prime ? Dar. acesta nu 
este singurul exemplu : țările în curs 
de dezvoltare au devenit o importan
tă piață de desfacere a statelor dez
voltate. Aproape 30 la sută din ex

porturile de produse manufacturate 
ale țărilor avansate se îndreaptă spre 
statele rămase in urmă. în aceste 
condiții, escaladarea protecționismu- 
lui are drept efect reducerea nu nu
mai a exporturilor țărilor in curs de 
dezvoltare, ci și a puterii lor de cum
părare pe piețele statelor dezvoltate. 
Un pronunțat grad de interdepen
dență se remarcă și în domeniul fi
nanciar. Datoriile țărilor debitoare 
au atins un nivel atît de ridicat incit 
statele creditoare depind tot mai mult 
de solvabilitatea debitorilor lor. Orice 
perturbare mai importantă înitr-o 
tară debitoare riscă să zdruncine an
samblul relațiilor financiare interna
ționale.

Toate aceste fenomene arată cît 
de acută este problematica lichidării 
subdezvoltării și creării noii ordini. 
Dezbaterile din cadrul reuniunilor 
menționate aduc, desigur, o contri
buție substanțială la elucidarea pro
blemelor și cristalizarea soluțiilor. 
Esențial este ca țările în curs de 
dezvoltare să se pună de acord în 
privința unui program și a unei ori
entări clare în acest domeniu, cre- 
îndu-se astfel premisele favorabile 
pentru conjugarea eforturilor în ve
derea înfăptuirii dezideratelor lor.

România socialistă, ea însăși tară 
în curs de dezvoltare, acționează con
secvent. împreună cu toate forțele 
progresiste din lume, pentru identi
ficarea și transpunerea în practică a 
măsurilor concrete pe care le com
portă procesul înfăptuirii noii ordini 
economice internaționale. Sînt cu
noscute. în acest sens, propunerile 
tării noastre la sesiunile U.N.C.T.A.D., 
cit și ale altor organisme specializa
te ale O.N.U., contribuția ei la ela
borarea unor documente fundamen
tale pentru edificarea unei lumi mai 
drepte și mai bune. Și la reuniunea 
de la Caracas a grupului latino- 
airierican, din care face parte Româ
nia. reprezentantul țării noastre a 
reafirmat această poziție principia
lă. hotărirea partidului și statului 
nostru de a milita pentru înlocuirea 
vechii ordini cu o nouă ordine eco
nomică. care să favorizeze lichida
rea subdezvoltării și a decalajelor, să 
contribuie la dezvoltarea mai rapidă 
a țărilor rămase în urmă, la progre
sul tuturor națiunilor.

Gh. CERCELESCU

KHARTUM 20 (Agerpres). — La 
Khartum au început sîmbătă lucră
rile reuniunii parlamentare comune 
egipteano-sudaneze. în prezența pre
ședintelui țării-gazdă. Gaafar El Ni- 
meiri, și a președintelui Egiptului, 
Anwar El Sadat, sosit într-o vizită 
oficială. La deschiderea lucrărilor cei 
doi șefi de stat au rostit alocuțiuni 
în care au evidențiat necesitatea în
tăririi și dezvoltării continue a re
lațiilor bilaterale, în folosul ambelor 
popoare.

După cum informează agenția 
M.E.N., președintele Egiptului a re
afirmat că eforturile tării sale în ve
derea instaurării păcii în regiuneai 
Orientului Mijlociu nu vizează înche
ierea unui acord separat, ci „stabi
lirea unei păci juste care să ducă la 
eliberarea teritoriilor arabe si redo- 
bîndirea drepturilor uzurpate ale pa
lestinienilor". Vorbitorul a arătat că 
Egiptul „insistă pentru stabilirea unei

autonomii în Cisiordania și Gaza și a 
unui termen pentru încetarea admi
nistrației militare israeliene. după 
retragerea Israelului din Sinai11.

Președintele Sadat a precizat că 
„acordurile de la Camp David, dih 
septembrie 1978, recunosc drepturile 
poporului palestinian în termeni pre- 
ciși. care nu permit nici 'o ambigui
tate. precizînd instaurarea unei au
tonomii în Cisiordania și Gaza și în
cetarea administrației militare israe
liene în aceste teritorii".

DAMASC 20 (Agerpres). — Fostul 
președinte al Statelor Unite, Gerald 
Ford, și-a încheiat vizita întreprinsă 
în Siria. La Damasc, informează 
agenția siriană de presă, el a fost 
primit de președintele Siriei, Hafez 
Al Assad, și a avut convorbiri cu alte 
oficialități ale țării gazdă. în legă
tură cu probleme privind, îndeosebi, 
evoluția situației din Orientul Mij
lociu.

Programarea unei noi întîlniri greco-turce
ANKARA 20 (Agerpres). — Agen

ția Anatolia informează că. la înce
putul lunii februarie, la Ankara se 
vor întâlni Sukru Elekdag. secretar 
general în M.A.E. al Turciei, și omo
logul său grec. Byron TheodOropou- 
los. pentru a discuta problema pla

toului continental al Mării Egee. pre
cum și alte litigii existente între 
Turcia și Grecia. De asemenea, vor 
fi examinate rezultatele ultimei faze 
a negocierilor de la Viena asupra 
platoului continental al Mării Egee, 
precizează aceeași sursă.

transmit:
La Tokio au luat lucră

rile congresului ordinar al Partidului 
Socialist din Japonia pe agenda că
ruia s-au aflat probleme ca definiti
varea programului de activitate a 
partidului pe anul în curs, stabilirea 
de măsuri în vederea măririi numă
rului de membri de partid, campania 
electorală pentru alegerile în orga
nele locale ale puterii.

Președintele ales al Bra
ziliei, Joao Baptista de Figueiredo, 
a reafirmat angajamentul său. expri
mat în cursul campaniei electorale, 
privind revenirea la un sistem demo
cratic.

Situația din Nicaragua. 
Dictatorul Anastasio Somoza a res
pins propunerile Comisiei de me
diere a Organizației Statelor Ameri
cane (O.S.A.) privind rezolvarea cri-

surile necesare în vederea realizării 
acestuia. După cum s-a mai anunțat, 
largi sectoare ale opoziției cer înlă
turarea regimului dictatorului So
moza. care se menține la putere prin 
represiuni si teroare.

Pagube considerabiles au 
înregistrat joi seara în portul belgian 
Anvers, cu prilejul debarcării unor 
blindate americane în vederea parti
cipării la manevrele codificate „Re- 
forger 1979", ce se vor desfășura pe 
teritoriul R.F.G. luna aceasta. Auto
ritățile portuare din Anvers au de
clarat că. în timpul debarcării, un 
vehicul blindat a scăpat controlului 
servanților. oprindu-se într-un parc 
de automobile. Peste 40 de automo
bile au fost grav avariate.

Ploile torențiale,care contl" 
nuă să cadă de citeva zile asupra 
capitalei indoneziene. Jakarta, au 
provocat mari inundații, soldate cu 
moartea a 9 persoane. în unele părți 
ale orașului apele au atins nivelul 
de aproape doi metri. Peste 13 000 
de persoane au rămas fără adăpost, 
iar numeroase altele au fost eva
cuate. .

zei politice interne.
Propunerile prezentate de comisia 

respectivă se refereau la organizarea 
unui referendum, precum si la mă-

Dezvolta rea 
economiei 

U. R. S. S. în 1978
MOSCOVA 20 (Agerpres). — La 

Moscova a fost dat publicității comu
nicatul Direcției centrale de statistică 
a U.R.S.S. privind dezvoltarea eco
nomiei sovietice in 1978. Venitul na
țional a crescut cu 16 miliarde ruble, 
producția industrială a sporit, față 
de anul precedent, cu 4,8 la sută, 
productivitatea muncii a înregistrat 
în industrie o creștere de 3,6 la sută.

în comunicat se menționează că, 
anul trecut, au cunoscut o dezvoltare 
rapidă ramurile de frunte ale econo
miei — chimia, petrochimia, con
strucțiile de mașini, prelucrarea me
talelor.

S-a obținut o recoltă de cereale de 
235 milioane tone.

După cum se arată în comunicat, 
veniturile reale pe locuitor au crescut 
in 1978 cu 3 la sută.

Protest al R.P.D. Coreene 
împotriva repetatelor 

provocări ale forțelor 
militare sud-coreene

PANMUNJON 20 (Agerpres). — La 
Panmunjon a avut loc, vineri, o 
nouă ședință a Comisiei militare de 
armistițiu din Coreea, convocată la 
cererea părții R.P.D. Coreene — 
transmite agenția A.C.T.C. în cadrul 
ședinței, reprezentantul R.P.D. Co
reene a exprimat un protest ener
gic în legătură cu repetatele provo
cări militare și actele ostile comise 
de forțele militare sud-coreene in 
ultima vreme de-a lungul și în ime
diata vecinătate a liniei militare de 
demarcație. El a arătat că forțele 
militare sud-coreene au introdus, in 
diferite puncte ale zonei de demar
cație, însemnate cantități de arma
ment greu, au deschis, în mod 
nejustificat, focul asupra persoanelor 
aflate la nordul liniei de demarca
ție, au sporit considerabil numărul 
efectivelor militare și au violat spa
țiul aerian al părții R.P.D. Coreene. 
Amintind că asemenea acte repre
zintă o flagrantă încălcare a acordu
lui de armistițiu din Coreea, repre
zentantul R.P.D. Coreene a cerut în 
mod ferm părții sud-coreene să pună 
capăt acestor provocări și să ia ime
diat măsuri ca ele să nu se mai 
repete — menționează agenția citată.

V
î

*

*

*
*

I
I
*
I
I
I
T 
î

*

*
*
I
I
I
I
I
I
I
!

*

ALGER

In pregătirea Congresului 
Partidului Frontul 

de Eliberare Națională
ALGER 20 (Agerpres). — După 

cum informează agenția A.P.S. la 
Alger a avut loc o reuniune p1’ iară 
a Comisiei naționale de pregătire a 
celui de-al IV-lea Congres al Parti
dului Frontul de Eliberare Națională, 
programat să-și înceapă lucrările Ia 
27 ianuarie. Reuniunea, prezidată de 
președintele ad-interim al republicii, 
Rabah Bittat, a prilejuit încheierea 
dezbaterilor asupra statutului parti
dului și a stabilit modalitățile de 
participare la congres, subliniindu-se 
faptul că reprezentarea in principa
lul forum politic al tării va avea 
un larg și reprezentativ caracter.

într-un comentariu consacrat eve
nimentului. ziarul „El Moudjahid" 
relevă că programul ce urmează să 
fie adoptat de congres se va inspira 
din Carta Națională, instrument de 
bază de acțiune și mobilizare.

Îngrijorare în țările C.E.E. 
față de activitatea 

companiilor 
transnaționale

LONDRA 20 (Agerpres). — Țările 
Pieței comune vor trebui să-și coor
doneze legislația fiscală, pentru a 
controla astfel activitățile compa
niilor transnaționale, a sugerat Etien
ne Davignon. membru al Comisiei 
C.E.E.. vorbind în fata Societății de 
știinte juridice britanice.

El a menționat. în acest sens, că 
chiar și națiunile mai mari se pot 
simți pe un teren nesigur atunci cînd 
au de-a face cu o întreprindere care 
se vădește superioară sub raport fi
nanciar. tehnic și al resurselor uma
ne și care este organizată la scară 
mondială. Aceasta — a relevat vor
bitorul — face necesară coordona
rea legislațiilor fiscale și a standar
delor tehnice, pentru a verifica com
paniile ce s-ar putea dovedi mai pu
țin sensibile la interesele naționale 
sau T ocale.

de dwnâded
Vînzătorul de mandarine

Tînărul care vindea mandarine la umbra palmierului a ținut sâ 
spunâ, însâilînd o traducere din cuvinte peticite, câ și el este co
munist, câ se bucurâ cînd întîinește pe cineva din țările socialiste 
șl cînd aude vești bune, de pace și construcție din acestea și că 
pentru țara lui este o zi mare, importantă.

mandarinelor, acum se 
al Mediteranei s-a cam 
cu care valurile îmbracâ

Desigur sînt enorm de multe deosebiri între diferitele situații din 
diferitele zone ale lumii.

Deosebiri de toate felurile.
în cazul lui, este vorba de o problemă internă, a comunităților 

naționale ale unui singur stat — în alte cazuri, este vorba de relații 
interstatale. Sînt deosebiri de orinduiri sociale, de evoluții istorice, 
sînt continente diferite, sînt imense distanțele.

în Cipru s-a terminat de mult recoltatul 
culeg portocalii; e iarnă, cristalul albastru 
ofilit și este destul de rece mantia de spumă
stincile Afroditei. Bananele neculese sînt învelite în cămăși albastre 
de plastic, menite să le protejeze, nu de schije, ci de frig ; mai trage 
cîte o ploaie, cu averse de apă, nu de bombe, palmierii se pleacă 
de vînt, nu de suflul exploziilor, iar bubuiturile care se mai aud pro
vin exclusiv de la tunete.

în Cipru pămîntul e stîncos, cenușiu, vegetația săracă — atît de 
deosebită de belșugul Verde și zemos al junglelor tropicale ori de ier
burile savanelor sau de cocotierii deserturilor de nisip. La crăpatul 
zorilor, pe luciul cenușiu, se văd doar bărcile și șalupele pescarilor — 
și nici un fel de torpiloare, portavioane, vedete. Mai continuă invazii 
străine — dor sînt ale grupurilor multicolore de turiști. Colinele și 
plâjile sînt năpădite de clădirile hotelurilor sau de cochetele căsuțe 
albe ori pastelate, luminoase ca un zimbet în soare; se reconstruiește 
și se construiește Intens, se aude doar uruitul buldozerelor și screpe- 
relor, nu al tancurilor, nu se mai distruge, nu se mal bombardează, 
nu se mai ucide, nu se mal incendiază.

Tînărul vînzător de mandarine care spunea că este o zi mare 
pentru țara Iul se referea la știrile despre conturarea unui acord pri
vind reluarea tratativelor. A dialogului pașnic pentru soluționarea 
conflictului, pentru ștergerea liniei de vrăjmășie născută din semin
țele urii. Aduse de vinturi, de deporte.

însăllînd cuvinte într-o traducere peticită spunea: nu era mai bine 
dacă, în loc sâ se pună mina pe arme, se duceau, de la început, 
discuții, negocieri ?!

în Cipru, in golful dantelat din apropiere de Paphos, s-ar fi născut 
doar Afrodită, zeița fruthuseții.

Legenda nu specifică însă un loc anume de naștere a zeiței în
țelepciunii, Atena sau Minerva.

Poate pentru câ înțelepciunea trebuie 6ă se nască pretutindeni, 
în toate insulele sau peninsulele, pe platourile cu stînci golașe sau 
între desișurile de liane, pe plantațiile de portocali sau de orez ori de 
măslini. între palmieri sau bambuși ori cedri, pretutindeni. Așa cum 
cere coexistența pașnică a statelor, indiferent de orîndulrlle lor — 
diferite, asemănătoare sau identice.

Sau poate pentru că înțelepciunea nu se naște întotdeauna ușor, 
pentru câ drumul înțelegerii, al rațiunii, nu se așterne întotdeauna lin. 
ca o potecă a lunii pe întinsul apelor, ci, cîteodată, peste valuri în
roșite de semințele urli.

Aduse de vînturi, de departe.

...La despărțire, și la urarea de succes, tînărul vînzător de man
darine, a răspuns :

— „Ine discolo I Ine polidiscolo I". adică „e greu, e foarte greu". 
Din cauza traducerii peticite nu s-a putut înțelege dacă se referea 

mersul negoțului de mandarine sau la altceva.la
N. CORBU
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