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io. Rezolvarea revoluționară 
a problemei naționale

- o mare cucerire a întregului 
popor, un puternic izvor de forță

al orînduirii socialiste
într-o ambianjâ de cordialitate și înțelegere, sub semnul voinței comune

de a conferi noi dimensiuni conlucrării multilaterale prietenești

VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE
„România se numără printre puținele 

țări care au rezolvat intr-un mod democra
tic, umanist problema națională și tocmai 
aceasta explică de ce întregul popor, inclu
siv naționalitățile conlocuitoare, sprijină în 
întregime politica internă și externă a țării“.

NICOLAE CEAUȘESCU

A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU. 
ÎMPREUNA CU TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU. IN SIRIA

ÎNCEPEREA CONVOR IRILOR OFICIALE
Marți după-amiază au Început, la 

Damasc, convorbirile oficiale între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, și Hafez Al-Assad, 
secretar general al Partidului Baas 
Arab Socialist, președintele Republi
cii Arabe Siriene.

La convorbiri au participat:
Din partea română — tovarășa 

Elena Ceaușescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., tovarășii Gheorghe Oprea, 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui, Ștefan Andrei, ministrul aface
rilor externe. Ion M. Nicolae, prim- 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale. Constantin. Mitea, consilier 
al președintelui Republicii Socialiste 
România, Enache Sîrbu, șeful Depar
tamentului îmbunătățiri funciare din 
Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, Emilian Manciur, amba
sadorul României la Damasc, Marcel 
Dinu, director in Ministerul Aface
rilor Externe.

Din partea siriană — Mohammad 
Aii Al-Halabi, președintele Consiliu
lui de Miniștri, Abdel Halim Khad- 
dam, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul afacerilor exter
ne, Jamil Shaya, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri pentru pro
bleme economice, Abdul Karim Adi, 
ministru de stat pentru afacerile ex
terne, Mohammad Al-Imady, minis
trul' economiei și comerțului exterior, 
Chteoui Seifo, ministrul industriei, 
Georges Hourame, ministrul planifi
cării, Walid Al-Moualem, ambasado
rul Siriei la București, Nader Na- 
boulsi, adjunct al ministrului petro
lului.

în cadrul convorbirilor, președin
tele Hafez Al-Assad a exprimat' sa
tisfacția sa pentru vizita pe care pre
ședintele Nicolae Ceaușescu o face 
în Republica Arabă Siriană și con

La Kuneitra - calde manifestări ale solidarității 
dintre popoarele român și sirian

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, împreună cu 
secretarul general al Partidului Baas 
Arab Socialist, președintele Repu
blicii Arabe Siriene, Hafez Al-Assad, 
a vizitat, în cursul dimineții de 
marți, orașul Kuneitra.

Conducătorii de partid și de stat 
ni celor două țări au fost însoțiți de 
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe al României, și de Jamil

vingerea că aceasta va da un nou 
impuls dezvoltării pe multiple pla
nuri a colaborării și cooperării din
tre România și Siria.

Președintele Siriei a subliniat evo

Shaya, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri pentru problemele eco
nomice al Siriei, de ambasadorul 
României la Damasc și ambasadorul 
Siriei la București, de alte persoane 
oficiale române și siriene.

De la reședința tnalților oaspeți 
rorhâni din Damasc, coloana mași
nilor oficiale străbate arterele capi
talei siriene,' împodobite sărbătorește 
în aceste zile cu drapelele de stat 
ale celor două țări, cu mii de por
trete ale președinților României și 

luția pozitivă a relațiilor dintre cele 
două țări, îndeosebi în ce privește do
meniul economic, precum și pe linie 
de partid. în acest context, președin
tele Hafez AI-Assad a exprimat hotă

Siriei. Numeroși cetățeni aflați la 
acea oră pe străzile capitaleț, ca și 
în localitățile străbătute de coloana 
de mașini pină la Kuneitra, salută 
și aplaudă îndelung pe conducătorii 
de partid și de stat ai României și 
Siriei.

De la Damasc pînă Ia Kuneitra se 
parcurg mai bine de 60 de kilometri. 
Incepînd cu cartierul 'Mezze de la 
porțile orașului — aflat în plină con
strucție și dezvoltare, cu zeci de 
blocuri ultramoderne ce străjuiesc o 

rârea sa, a poporului sirian de a ac
ționa în continuare pentru amplifi
carea relațiilor româno-siriene.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
subliniat, de asemenea, cu satisfacție, 

largă autostradă — șl pînă la platoul 
Golan, totul oferă imaginea unei in
tense activități și a hărniciei locuito
rilor acestor meleaguri. De-a lungul 
drumului, de o parte și de alta, se în
tind ogoare și perdele forestiere, pe 
pămînturi odinioară aride, unde, deși 
brazda răsturnată de plug scoate la 
iveală piatră și bolovani, munca neo
bosită ■ și eforturile țăranului sirian 
au făcut terenul să rodească. în- de
părtare, Munții Hebron coboară spre 

dezvoltarea pozitivă pe care au cu
noscut-o colaborarea și cooperarea 
româno-siriană, îndeosebi pe tărîm
(Continuare în pag. a Il-a) 

platoul Golan, regiune a cărei capi
tală este Kuneitra.

Aici, la sosire, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Hafez Al-Assad sint 
întâmpinați de guvernatorul provin
ciei și orașului Kuneitra, Hussein 
Hadj Hussein, de secretarul Coman
damentului regional al Partidului 
Baas Arab Socialist, Aii Al-Rifai, de 
membri ai Biroului Executiv al gu- 
vernoratului și ai comandamentului 

în bilarfțul înfăptuirilor obținute 
de poporul nostru, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, în răs
timpul celor trei decenii și jumă
tate de viață liberă, de făurire con
știentă a propriilor destine, rezol
varea problemei naționale, potrivit 
principiilor socialismului științific, în 
spiritul idealurilor înaintate ale uma
nismului revoluționar, se înscrie ca 
una dintre cele mai de seamă cu
ceriri, conturînd o dimensiune fun
damentală a societății noastre.

Se cuvine subliniat că după cum 
victoria revoluției de eliberare na
țională a fost posibilă datorită ridi
cării pe o treaptă superioară a bo
gatelor tradiții și experienței luptei 
revoluționare a Partidului Comunist 
Român, tot astfel rezolvarea demo
cratică a problemei naționale în 
noua epocă inaugurată prin eveni
mentele din august 1944 a avut drept 
premisă tradițiile de luptă comună 
a oamenilor muncii, indiferent de na
ționalitate. într-adevăr, în pofida po
liticii de asuprire și învrăjbire națio
nală pe care au promovat-o clasele 
dominante, istoria mișcărilor sociale 
și naționale din'ultimei® secole oferă 
grăitoare exemple de înfrățire a mun
citorilor, țăranilor și intelectualilor, 
fără deosebire de naționalitate, în 
lupta pentru libertate și dreptate so
cială, pentru deplină egalitate în 
drepturi. Mișcării muncitorești revo
luționare și apoi Partidului Comunist 
Român le revine meritul de a fi ri
dicat această înfrățire și unitate la 
un nivel superior. Considerînd de-a 
lungul întregii sale existențe pro
blema națională ca parte componen
tă a luptei de eliberare, iar rezol
varea ei ca un element intrinsec 
al revoluției socialiste, al operei de 
făurire a noii orinduiri, P.C.R. a dus 
o luptă neîmpăcată împotriva asu
pririi naționale de orice fel, a mili
tat pentru deplina egalitate in drep
turi intre toți cetățenii patriei, a 
combătut cu fermitate orice mani
festări de naționalism șl șovinism, a 
realizat unirea în rindurile sale sau 
în cadrul organizațiilor democratice 
a celor mai înaintați fii ai poporu
lui român și ai naționalităților con
locuitoare. Datorită acestei politici 
juste. marxist-leniniste, a P.C.R., 
s-a putut crea, în perioada premer
gătoare celui de-al doilea război 
mondial, frontul comun de luptă 
împotriva fascismului, a politicii hî- 
tleriste de dezmembrare a României.’ 
Unitatea oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, s-a afir
mat tot mai puternic în mișcarea 
de rezistență din timpul dictaturii 
fasciste, apoi în revoluția de elibe
rare națională, antifascistă și anti- 
imperialistă din august 1944, în ma
rile bătălii sociale din anii ce au 
urmat pentru dezvoltarea democra
tică, socialistă a României.

Tocmai această unitate a consti
tuit unul din factorii care au asigu
rat desfășurarea victorioasă a luptei 
de eliberare națională și socială a 
maselor populare. La rindul ei, vic
toria luptei de eliberare a făcut po
sibil ca politica P.C.R. in problema 
națională să devină politică de stat, 
a permis lichidarea oricăror discri
minări naționale, asigurarea deplinei 
egalități în drepturi a tuturor cetă
țenilor țării, fără deosebire de națio
nalitate, ceea ce a conferit unității 
acestora o tărie de nezdruncinat. 
Cu convingerea îndreptățită că 
tot ceea ce există și se creează în 
România socialistă le aparține deo
potrivă, ca cetățeni liberi și egali, 
slujește făuririi unei vieți tot mai 
bune pentru ei și familiile lor, toți 
fiii țării — români, maghiari, 

germani sau de alte naționalități — 
muncesc cu elan, în strînsă unitate 
pentru înflorirea patriei comuna 
Este o realitate pusă din plin in evi
dentă și de viața social-politică a 
județului " nostru, Cluj, realizări
le care au făcut ca el să se situeze 
trei ani consecutiv pe primul loc al 
întrecerii între județe pentru înde
plinirea și depășirea sarcinilor cin
cinalului datorîndu-se muncii înfră
țite, eforturilor creatoare ale tutu
ror locuitorilor săi — români, ma
ghiari și de alte naționalități.

Temeliile economice ale 
.egalității în drepturi. Tre* 
buie remarcat că așa cum partidul, 
în politica sa de construcție socia
listă nu se limitează la simpla pro
clamare a superiorității noii Orin
duiri, ci pune accentul pe manifes
tarea concretă a acestei superiorități 
prin realizările pe plan economic, 
politic, social, tot astfel in rezol
varea problemei naționale, P.C.R. 
acordă o atenție primordială asigu
rării condițiilor realizării in fapt a 
deplinei egalități în drepturi a tutu
ror cetățenilor țării, făuririi bazei 
materiale a egalității.

Astfel, exercitarea dreptului la 
muncă, la bunăstare, accesul larg al 
întregii populații a țării la bineface
rile civilizației socialiste se reali
zează prin amplasarea judicioasă a 
forțelor de producție pe întreg teri
toriul național, imprimindu-se un 
ritm mai rapid de industrializare 
unor județe mal slab dezvoltate din 
punct de vedere economic, inclusiv 
celor unde, alături de români, tră
iesc oameni ai muncii din rindurile 
naționalităților conlocuitoare. Dez
voltarea unor județe ca Harghita, 
Covasna, Bistrița-Năsăud și altele, 
care au realizat în ultimele cincinale 
un adevărat salt de Ia înapoierea 
economică la progresul multilateral 
pe temelia industrializării, oferă in 
această privință exemple deosebit de 
convingătoare. Cit privește Clujul, în 
trecut renumit în primul rînd ca 
centru de cultură, el a devenit în 
anii socialismului și un important 
centru economic. Prevederile pro
iectului de Directive ale Congre
sului al XH-lea, stabilirea produc
ției globale pe locuitor drept prin
cipal criteriu de apreciere a ni
velului de dezvoltare economico- 
socială a fiecărui județ vor determi
na reducerea substanțială a decala
jului existent încă intre județe în 
această privință, contribuind astfel la 
continua consolidare a bazei econo
mice a deplinei egalități în drepturi 
a tuturor cetățenilor tării.

Participare nemijlocită la 
conducerea statului. Pe pla' 
nul vieții politice, participarea tutu
ror cetățenilor, indiferent de națio
nalitate, la conducerea societății 
constituie o componentă organică 
a procesului de continuă adîncire 
a democrației socialiste, o expresie 
concludentă a rezolvării revoluțio
nare a problemei naționale. Așa 
cum se știe, naționalitățile conlocui
toare slnt reprezentate corespunză
tor în toate organele centrale și lo
cale ale partidului și statului, ale 
organizațiilor de masă și obștești. La

Prof. univ. dr. 
Nicolae KALlOS 
Universitatea 
„Babeș-Bolyal” 
din Clu|-Napoca

(Continuare în pag. a IV-a)

Convorbiri cordiale la Kuneitra

(Continuare în pag. a IlI-a)

Vlzitd la Muzeul național din Damasc
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Pe străzile orașului Kuneitra

ÎNCEPEREA convorbirilor 
OFICIALE

(Urmare din pag. I)
economic. Au avut loc nenumă
rate schimburi de delegații pe linie 
de partid, relațiile dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Baas 
Arab Socialist s-au dezvoltat con
tinuu — ceea ce a contribuit la mai 
buna cunoaștere dintre țările și po
poarele noastre, la întărirea priete
niei și conlucrării româno-siriene. 
Pornind de la toate acestea — a sub
liniat președintele Nicolae Ceaușescu 
— apreciez că relațiile dintre țările și 
partidele noastre au bune perspecti
ve de dezvoltare și sper că vizita va 
contribui la dezvoltarea, pe multiple 
planuri, a acestor relații. ,

In continuare s-a procedat la un 
schimb de’ informații în legătură cu 
preocupările celor două țări in dez
voltarea lor economico-socială. In 
acest cadru, președintele Nicolae 
Ceaușescu a subliniat realizările eco.- 
nomice, tehnico-știlnțifice și cultura
le cu care poporul român intimpină 
cea de-a 35-a aniversare a victoriei 
revoluției de eliberare națională și 
■socială, antifascistă și anti imperialis
tă și cel de-al XII-lea Congres al 
partidului. Au fost evidențiate preo
cupările României privind dezvol
tarea bazei energetice și gospodărirea 
rațională a energiei și combustibilu
lui. subliniindu-se, de asemenea, ac
centul deosebit pe care țara noastră 
îl pune pe dezvoltarea științei, in- 
vățămintului și culturii, pe aprofun
darea democrației socialiste, a auto- 
conducerii muncitorești. La rindul 
său. președintele Hafez Al-Assad a 
făcut o amplă prezentare a preocu
părilor Siriei pentru dezvoltarea sa 
economică, socială și culturală și, în 
acest cadru, s-a referit la activitatea 
de pregătire a Congresului Partidului 
Baas Arab Socialist, care va avea loc 
în acest an.

în cadrul convorbirilor, cei doi pre
ședinți au subliniat că dezvoltarea 
economică și socială a celdr două 
țări creează condiții și noi posibili
tăți pentru extinderea și diversifi
carea și mai puternică a schimburi
lor economice, colaborării și cooperă
rii economice în diferite domenii de 
interes comun.

Cei doi președinți au făcut apoi un 
larg schimb de păreri în legătură cu 

principalele probleme ale vieții in
ternaționale contemporane. Pornin- 
du-se de la realitățile lumii de- azi. 
de la faptul că popoarele, omenirea 
contemporană sint confruntate • cu 
probleme deosebit de complexe, cei 

.doi președinți au subliniat necesita
tea de a se acționa pentru soluțio
narea acestora pe- calea tratativelor, 
evitindu-se calea forței și a amenin
țării cu forța in viața internațională.

In Jegătură cu situația din Euro
pa. a fost subliniată necesitatea in
tensificării eforturilor pentru instau
rarea unui climat de securitate și 
pace pe continent, a înfăptuirii, in 
acest scop, a documentelor Conferin
ței de la Helsinki. în acest sens, a 
fost relevată insemnătatea pe care o 
au dezvoltarea unei largi și neîn
grădite colaborări economice, tehni- 
co-științifice și culturale intre toate 
statele europene și. în mod deose
bit. trecerea la măsuri concrete de 
dezangajare militară și dezarmare.

Un larg schimb de păreri s-a făcut 
și im ce privește situația din Orien
tul Mijlociu.

In acest cadru s-a subliniat nece
sitatea intensificării eforturilor în
dreptate spre găsirea, prin tratative, 
a unei soluții globale, care să ducă 
la realizarea unei păci drepte și du
rabile in această regiune, pe baza re
tragerii Israelului din teritoriile a- 
rabe ocupate in urma războiului din 
1967. a rezolvării problemei poporu
lui palestinian in conformitate cu as
pirațiile șale legitime — inclusiv prin 
crearea unui stat palestinian liber și 
independent. De ambele părți s-a 
subliniat că fără soluționarea pro
blemei poporului palestinian nu va 
putea fi realizată o pace justă și 
trainică in această zona.

Cei doi președinți au reafirmat 
voința României și Siriei de a-și in
tensifica conlucrarea pe plan inter
național. pentru a-și aduce o contri
buție și mai activă la cauza destinde
rii și ințelegerii in lume, a indepen
denței și dezvoltării libere a popoare
lor. a păcii și colaborării internațio
nale.

Convorbirile se desfășoară într-o 
atmosferă de caldă cordialitate și 
prietenie, de stimă și ințelegere re
ciprocă. Președintele României, înconjurat cu stimă și respect de gazdele siriene

„Președintele Nicolae Ceaușescu 
oaspetele nostru stimat și drag"

Ziarele apărute la Damasc informează, cu titluri mari, inserate pe 
primele pagini, despre sosirea in Siria a tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, despre toate acțiunile cuprinse 
in programul primei, zile a vizitei. Relatările ’sint amplu ilustrate cu 
numeroase fotografii.

Publicind toasturile rostite la dineul de luni seara, ziarele scot in 
relief in titluri poziția principială a României, afirmată cu consecvență 
de președintele Nicolae Ceaușescu privind necesitatea acțiunilor intense 
în direcția realizării unei păci globale in Orientul Mijlociu, ceea ce 
presupune retragerea Israelului din teritoriile ocupate in 1967 și solu
ționarea problemei poporului palestinian pe baza dreptului la auto
determinare. inclusiv la constituirea unui stat palestinian independent.

în articolul „Raporturi ample intre 
Siria și România", cotidianul 
„AL-BAAS“, organ al Partidului Baas 
Arab Socialist, scrie: „Respectul ri
guros al principiilor egalității, ne
amestecului în treburile interne, 
avantajul reciproc au stat la baza 
raporturilor trainice care leagă Româ
nia și Siria și ele și-au găsit afir
marea cu prilejul întilnirilor de la 
Damasc și București între președinții 
Nicolae Ceaușescu și Hafez Al-Assad 
și au fost reiterate în toate documen
tele comune semnate de cele două 
tări“i Ziarul face, totodată, o tre
cere in revistă a ansamblului rela
țiilor bilaterale pe multiple planuri 
între cele două țări. Sint reproduse 
citate din cuvîntările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, apreciindu-se că 
„România, ca tară socialistă, acordă o 
importanță deosebftă dezvoltării ra
porturilor sale cu toate statele lumii, 
importantă ce izvorăște din politica 
sa externă independentă, de promo
vare a unor raporturi de tip nou pe 
plan mondial".

Sub titlul „Prietenia care se conso

La Moscheea Omeyazilor, impunător monument ai civilizației islamice

lidează continuu", același ziar pu
blică un comentariu in care se arată: 
„Ce poate fi altceva prietenia noas

tră cu România socialistă, condusă 
de conducătorul său. președintele 
Nicolae Ceaușescu — oaspete stimat 
și drag al Siriei contemporane, al 
poporului, partidului și guvernului 
său — decît una dintre acele prie
tenii care s-au clădit pe ceea ce slu-*  
jește interesele naționale ale celor 
două țări, pe ceea ce concordă cu as
pirațiile lor spre o lume a păcii 
drepte, o lume din care să fie eli
minate asuprirea, dușmănia și ex
ploatarea. .

Prietenia dintre cele două țări are 
la bază stima reciprocă si relațiile 
lor s-au dezvoltat și se vor dezvolta 
în continuare.

Relațiile de strinsă colaborare exis
tente între Siria și România au cu-

REVISTA PRESEI SIRIENE
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prins o diversitate de domenii ilus
trate de numeroasele proiecte și 
programe <lp colaborare economică, 
industrială, culturală. Acesta este un 
rezultat al vizitelor reciproce ale 
președinților Assad și Ceausescu, ale 
delegațiilor de partid sau din alte 
domenii de activitate".

Realizarea păcii — continuă ziarul 
— înseamnă să se asigure o secu
ritate la nivelul comunității interna
ționale și să se permită fiecărui stat 
exercitarea dreptului său de a acționa 
pentru dreptate, pentru înlăturarea 
întunericului care mai apasă po
poarele asuprite. „România, tară 

prietenă, condusă de președintele 
Ceaușescu, nu a pregetat nici un mo
ment să întindă mina familiei și co
munității internaționale țâre luptă 
împotriva întunericului și vrajbei".

„Intilnirile actuale dintre cei doi 
președinți, ce vor pune în valoare 
noi domenii de colaborare construc
tivă și fructuoasă care să slujească 
intereselor celor două țări prietene 
în toate domeniile — se arată în ar
ticol — vor reafirma, fără îndoială, 
necesitatea consolidării rolului O.N.U. 
pe calea realizării unei păci drepte 
nu numai in Orientul Mijlociu, dar 
și în oricare altă parte a lumii".

Ziarul „Al-Baas“ a publicat, tot
odată, biografiile, însoțite de foto

grafii, ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Ziarul „TICHRIN" publică ample 
relațâri despre programul primei 
zile a vizitei, iar pagina centrală este 
rezervată integral unui amplu grilpaj 
de fotografii prezentind momentele 
principale ale desfășurării acesteia.

La rindul său, ziarul „AL.-SAOU- 
RA" inserează textul integral al 
toastului rostit de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la dineul oficial, precum 
și relatările privind programul vizitei 
sub titlul : „Ceaușescu : Pacea 
nu poate fi realizată fără constituirea 
unui stat palestinian".

Toate ziarele informează, in pri
mele pagini, cu fotografii, despre in- 
tilnirea ce a avut loc intre tovarășa 
Elena Ceaușescu și doamna Anisse 
Al-Assad, despre dineul oferit cu 
acest prilej.

Posturile de radio și televiziune 
siriene au infirmat, in programele 
lor, despre începerea noului dialog 
româno-sirian la nivel inalt, căruia 
i-au fost consacrate ample spații ale 
emisiunilor. Descriind atmosfera 
sărbătorească in care populația capi
talei a întimpinat pe solii poporului 
român, posturile de radio și televi
ziune 'au transmis in tot cursul zilei 
ample relatări de la tefete manifestă
rile. prilejuite de vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, subliniind că aceste 
manifestări sint tot atitea momente 
istorice — expresii ale unei trainice 
prietenii.

Moment din timpul vizitei la Muzeul național

Străbătînd una din arterele Kuneitrei
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu semnează în Cartea de onoare Un- dar simbolic pentru președintele României, olbumul orașului Kuneitra

La Kuneitra - calde manifestări ale solidarității
dintre popoarele român și sirian

-.mare din pag. I)
local al partidului, de alte oficialități.

Două tinere, membre ale organiza
ției de tineret a Partidului Baas Arab 
Socialist, se desprind din rindurile 
detașamentului aliniat in onoarea 
oaspeților și inminează buchete de 
flori președinților Nicolae Ceaușescu 
și Hafez Al-Assad. Sint tinere care 
în zilele vacantei s-au constituit in 
tabere de muncă patriotică, organi
zate îndeosebi în regiunile agricole 
ale tării.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Hafez Al-Assad trec apoi in revistă 
garda de onoare aliniată în cinstea 
lor.

Vizita in orașul Kuneitra este pre
cedată de scurte explicații ale gu
vernatorului provinciei.

înaintea războiului din iunie 1967, 
Kuneitra avea o populație de 50 000 
de locuitori, care insă, datorită osti
lităților, au fost evacuați și adăpos
tiți în interiorul țării.

In urma războiului din 1967, dar 
mai ales după confruntările armate 
din octombrie 1973, orașul a fost dis
trus, Kuneitra fiind considerat as
tăzi de sirieni ca un simbol al hotă- 
ririi lor de a lupta pină la eliberarea 
tuturor teritoriilor ocupate, de a-și 
apăra independența patriei.

Se parcurg apoi, pe jos și în ma
șini,; principalele străzi ale orașului, 
în Întregime în ruine, cu excepția 
citorva clădiri, și acestea grav ava
riate. De pe acoperișul clădirji ce a 
fost altădată spitalul orașului se 
poate vedea întreaga localitate dis
trusă, atit partea eliberată, cit și cea 
care se află in teritoriile siriene încă 
ocupate. Din loc în loc se pot observa 
posturile O.N.U. amplasate in zona 
demilitarizată.

In sediul improvizat al primăriei 
orașului, in fața unei machete, sint 

oferite explicații asupra istoriei ora
șului. dezvoltării sale înainte de răz
boi, cînd era un puternic centru eco
nomic și comercial, un important nod 
de comunicații, despre amploarea 
distrugerilor și pierderilor suferite.

In continuare, președintele Nicolae 
Ceaușescu ’se întreține cordial, cu 
prietenie, cu președintele Hafez Al- 
Assad, cu oficialitățile guvernoratu- 
lui și ale orașului.

Invitat de gazde să privească plan
șele expuse pe pereții primăriei, ce 
oferă imagini ale orașului înainte de 
război, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și-a exprimat convingerea că harni
cul și bravul popor sirian va recon
strui Kuneitra astfel încît acesta să 
arate și mai frumos decit înainte.

La rugămintea oficialităților gu- 
vernoratului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a semnat în Cartea de 
onoare a orașului :

„Vizita în orașul eliberat Kuneitra, 
distrugerile și suferințele provocate 
de război populației ne întăresc con
vingerea că trebuie făcut totul pen
tru o pace globală, trainică și justă 
în Orientul Mijlociu, pentru pace în 
general, pentru, ca asemenea distru
geri și orori să nu se mai repete nici
odată

Urăm refacerea cît mai grabnică a 
orașului, care să simbolizeze voința 
de independență, de solidaritate, de 
pace".

Adresindu-se președinților Nicolae 
Ceaușescu și Hafez Al-Assad, guver
natorul Kuneitrei a spus :

„Salutăm prezența dumneavoastră 
în capitala înălțimilor Golan. Sin- 
tem siguri că, avind sprijinul și sub 
conducerea.înțeleaptă a conducătoru
lui nostru, Hafez Al-Assad, cu o coo
perare internațională fructuoasa, con
structivă și prin sacrificiile poporului 
nostru, vom reuși să eliberăm și ce
lelalte teritorii ale noastre aflate sub 
ocupație".

După ce a adus un omagiu pre
ședintelui Hafez Al-Assad, luptei po
porului sirian pentru independență, 
guvernatorul a subliniat : Noi salu
tăm prezenta la Kuneitra a președin
telui Nicolae Ceaușescu ca revoluțio
nar și luptător. Dorim să exprimăm 
mindria și fericirea noastră pentru 
relațiile bjme dintre Siria și Româ
nia, dintre cei doi președinți ai noș- 
tri și, totodată, să dăm glas sentimen
telor de sinceră prietenie ale poporu
lui arab sirian pentru poporul prie
ten român. Raporturile de strînsă 
colaborare economică existente între 
țările noastre reprezintă o bază trai
nică pentru dezvoltarea acestei prie
tenii.

In încheiere, guvernatorul a rugat 
pe' tovarășul Nicolae Ceaușescu, sti
mat și respectat oaspete al poporu
lui sirian, să primească din partea 
Kuneitrei, ca amintire a vizitei sale, 
un album de fotografii care înfăți
șează orașul așa cum arăta altădată 
și cum arată el în prezent, precum 
și momente ale eliberării sale.

Întîlnirî
In cursul zilei de marți, tovarășul 

Gheorghe Oprea, prim viceprim-mi- 
nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România, și tovarășul Ion 
M. Nicolae. prim-adjunct al minis
trului comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, au 
fost primiți de Mohammad - Aii Al- 
Halabi, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Arabe Si
riene.

Cu această ocazie au fost discu
tate stadiul și modul in care se des
fășoară acțiunile de cooperare in curs 
de realizare, precum și noile căi de 
dezvoltare a colaborării pe care cele

Mulțumind, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a spus : „Ne-a im
presionat profund ceea ce am văzut, 
distrugerile care au fost provocate. 
Ne exprimăm sentimentele de solida
ritate cu locuitorii orașului Kuneitra, 
cu poporul sirian și îi adresăm 
urarea de a obține cit mai curinti 
eliberarea deplină a tuturor teritorii
lor ocupate și realizarea unei păci 
trainice in Orientul Mijlociu, in cadrul 
căreia să fie soluționată și problema 
palestiniană.

Urăm poporului prieten sirian să 
obțină succese in dezvoltarea sa eco- 
nomico-socială, iar orașul Kuneitra 
să fie refăcut și mai frumos, să asi
gure condiții și mai bune de viață 
pentru locuitorii săi, să devină un 
simbol al luptei pentru independență, 
dar și pentru pace, pentru progres".

în încheierea vizitei, președinții 
Nicolae Ceaușescu și Hafez Al-Assad 
au fost conduși cu calde mani
festări de prietenie, reîntîlnite, 
dealtfel, pe tot parcursul drumului 
pînă la înapoiere, în capitala siriană.

de lucru
două guverne Ie au în vedere pen
tru etapa următoare.

Tot marți, tovarășii Gheorghe 
Oprea și Ion M. Nicolae au avut o 
întrevedere cu Mohammad AI-Imady, 
ministrul economiei și comerțului ex
terior, și Georges Hourame, minis
trul planificării, cu care au discu
tat probleme privind dezvoltarea vo
lumului schimburilor comerciale pe 
anii 1979—1980 și pentru perioada 
1981—1985.

De aseftienea, au fost analizate în 
detaliu unel'e obiective de cooperare 
pentru etapa 1981—1985.

Tovarășa Elena Ceaușescu 
a vizitat importante așezăminte 

arhitectonice si culturale 
din Damasc

Marți dimineața, tovarășa Elena 
Ceaușescu, însoțită de doamna Anis- 
se Al-Assad, soția președintelui Re
publicii Arabe Siriene, de doamna 
Shaya, soția vicepreședintelui Consi
liului de Miniștri sirian pentru pro
blemele economice, șefa misiunii de 
onoare care însoțește p'e distinsa 
oaspete din România socialistă, și de 
Sawsan Al-Moualem, soția ambasado
rului Siriei la București, a vizitat 
mari așezăminte arhitectonice, mu
zeistice, etnografice și folclorice 
din Damasc, redînd cuprinzător is
toria poporului sirian, viata oame
nilor care au trăit și trăiesc pe 
aceste meleaguri, hărnicia și talentul 
lor creator. încorporate în valoroase 
exponate, care compun o adevărată 
frescă a tezaurului de bunuri mate
riale, obiceiuri și tradiții.

Onorate de interesul arătat de to
varășa Elena Ceaușescu pentru insti
tuțiile și piesele conservate din grija 
pentru istoria civilizației siriene din 
cele mai vechi timpuri pină acum, 
gazdele au salutat cu deosebită căl
dură prezenta distinsei oaspete și au 
înfățișat cu numeroase amănunte te
zaurul muzeistic care redă imensa ca
pacitate creatoare a poporului sirian.

Custodele Moscheii Omeyazilor, 
Gassar. Girupi, a înfățișat pe larg 
istoria acestui impunător edificiu, .ri
dicat la începutul secolului al VIII- 
lea pe locul unui fost templu roman.

Construirea moscheii a' inceput în 
timpul domniei califului Ibn Al-Wa- 
lid, din dorința de a lăsa posterității 
un lăcaș demn de.renumele dinastiei 
Omeyad — cea mai mare dinastie 
arabă. Incendiată și jefuită in mai 
multe rînduri, in 1893 moscheia a fost 
aproape total distrusă de un incen
diu. De atunci ea a fost restaurată 
în mai multe rînduri. Monumentul 

continuă însă să păstreze caracteristi
cile originale, îndeosebi mozaicurile și. 
faianța decorativă. Curtea interioară * 
este mărginită de pilaștri în stil 
arab • sub porticul de vest, un mo
zaic păstrat in condiții bune redă o 
frumoasă, imagine a vechiului Da
masc.

în sala principală, de dimensiuni 
impresionante (aproape 4 000 mp), 
este prezentată tovarășei Elena 
Ceaușescu o bogată colecție de stră
vechi covoare orientale.

Prin grandoarea proporțiilor și 
prin originalitatea sa, Moscheia .Ome
yazilor constituie un simbol al civili
zației islamice vechi, fiind conside
rată, sub acest aspect, al treilea mo
nument al lumii islamice.

Este vizitat in continuare Palatul 
Azem, construit în anul 1750. fosta 
reședință a lui Asad Pașa Azem. unul 
dintre guvernatorii Damascului sub 
dominația otomană. Acum, aici este 
organizat Muzeul sirian de etnogra
fie și folclor.

Directorul muzeului, Safik Al Imam, 
a adresat calde urări de bun venit 
tovarășei Elena Ceaușescu, exprimîn- 
du-și bucuria de a putea prezenta 
distinsului oaspete nestemate ale 
culturii siriene. Printre exponatele 
muzeului, de mare valoare artistică, 
se află manuscrise rare, costume 
populare tradiționale siriene din toate 
regiunile tării, unelte meșteșugărești 
aparținind secolelor XVIII și XIX. 
Toate aceste valori sint găzduite de 
o construcție monumentală, ce oferă 
un exemplu tipic de îmbinare a sti
lului arhitectonic arab cu cel turc, 
interiorul fiind dominat de „marea 
curte" acoperită cu dale de marmură, 
iar în centrul ei — tradiționala fin- 
tină arteziană.

S-a relevat faptul că palatul ser
vește acum și ca loc de prezentare a 
unor spectacole folclorice.

Muzeul Național Sirian, vizitat în 
continuare, adăpostește o colecție de 
exponate de mare valoare, ilustrînd 
istoria vieții oamenilor din aceste 
locuri : munca, obiceiurile și tradi
țiile, forța creației materiale și ar
tistice. Creat în anii 1955—1956, edi
ficiul adăpostește o vastă colecție de 
vestigii istorice descoperite ca rod 
al strădaniei arheologilor. Sala da- 
masciană este o vastă Încăpere ame
najată în stilul tradițional din Da
masc, cu decoratiunile plafoanelor 
în arabescuri multicolore, cu mobi
lier lucrat în lemn, cu incrustatii, cu 
candelabre și obiecte din bronz și 

’aramă. Sala „Doura Europos" înfă
țișează piese descoperite în ruinele 
anticului oraș cu același flume, care • 
ființa în sec. III, iar sala Palmira 
prezintă o bogată colecție de baso
reliefuri, mozaicuri și țesături.

Ultimul obiectiv înscris în progra
mul vizitei a fost Palatul Damas- 
cian — construcție recentă, modernă, 
care îmbină, într-o inspirata armo
nie, marmura, lemnul și mozaicul, 
culoarea și formele încrustatiilor- 
reproducînd vegetația naturală, pen
tru care sirienii, oameni ai ținutu
rilor fierbinți, manifestă un adevă
rat cult.

La fiecare dintre obiectivele vizi
tate, tovarășa Elena Ceaușescu a 
apreciat talentul și hărnicia po
porului sirian in făurirea unor reale 
valori — ce s-au înscris incontes
tabil în tezaurul civilizației națio
nale și universale — și a felicitat 
pe custozii vestigiilor unui trecut 
reprezentativ și .pe creatorii de as
tăzi ai operelor arhitecturale, cultu
rale și artistice.

Vizită la Palatul Damascian, renumit așezămint arhitectonic și cultural La Muzeul sirian de etnografie și folclor din Palatul Azem
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în plin proces de dezvoltare intensiva
GLOBALE AGRICOLE (în procente)DINAMICA PRODUCȚIEI

împlinirea a 35 de ani de la revo
luția de eliberare națională și socia
lă. antifascistă și antiimperialistă ne 
oferă un nou prilej de a releva dru
mul străbătut de satul românesc spre 
progres și civilizație, spre făurirea 
unei agriculturi moderne, de mare 
randament, ' intr-o țară pe care 
în trecut, cu emfaza caracteristică 
fostelor clase exploatatoare, acestea 
o etichetaseră 
drept „emina
mente agricolă".

Este meritul is
toric al Partidu
lui Comunist Ro
mân că, pornind 
la elaborarea po
liticii . sale agrare 
de . la adevărurile 
generale ale so
cialismului știin
țific și aplicin- 
du-le creator, po
trivit condițiilor 
concrete sociale 
și economice ale 
satului nostru, a 
rezolvat cu consecvență problema or
ganizării pe baze socialiste a agricul
turii — una din cele mai complexe 
sarcini ale construcției socialiste. 
Drumul deschis de partid, drumul 
agriculturii socialiste și-a dovedit pe 
deplin trăinicia. înfăptuirea cu suc
ces a acestei vaste opere revoluțio
nare — necesitate istorică a edifică
rii noii orinduiri — a asigurat gene
ralizarea relațiilor socialiste de pro
ducție și crearea economiei socialiste 
unitare, lichidarea oricărei exploatări 
a omului de către om, sporirea con
tinuă a producției agricole, corespun
zător cerințelor economiei naționale, 
ridicarea economico-socială a satului 
românesc, a bunăstării țărănimii.

Punind in centrul politicii sale 
agrare'făurirea unei agriculturi inten
sive, moderne, de inaltă productivi
tate. in anii de după Congresul al 
IX-lea, partidul nostru a trecut cu 
hotărire la inlăturarea unor tendințe 
de 
rii, 
ră, 
de

. rapidă și modernizarea bazei tehni
co-materiale, pentru creșterea contri
buției acestei importante ramuri a 
economiei naționale la progresul ță
rii. la ridicarea bunăstării poporului.

Dimensiunile atinse in dezvoltarea 
agriculturii românești jn decursul 
celor 30 de ani de la crearea prime
lor cooperative agricole de producție 
și, îndeosebi, in perioada de după 
anul 1965 sint atestate de proporțiile 
și ritmurile de creștere a forțelor de 
producție din agricultură. Este meritul 
partidului, al secretarului său gene
ral. tovarășul Nicolae Ceaușescu, de 
a fi reconsiderat in mpd revoluționar 
întreaga teorie și practică a dezvol
tării agriculturii, situind-o in rindul 
ramurilor de bază ale economiei na
ționale, asigurindu-i, prin investițiile 
mereu sporite, o dotare tehnico-ma- 
terială modernă și tot mai puternică.

Concludent in acest sens este 
faptul că in anii 1966—1978 in
vestițiile destinate agriculturii au 
insumat aproape 200 miliarde Iei 
(de 3,6 ori mai mult dccit in 
cele trei cincinale precedente), 
asigurîndu-se realizarea unui 
amplu program de irigații și 
amenajări funciare, accelerarea 
procesului de mecanizare și chi
mizare a producției, crearea 
unui mare număr de complexe 
zootehnice modernei

Cele aproape 139 mii tractoa
re (revenind 71 ha teren ara
bil pe tractor) asigură deja me
canizarea complexă a principale
lor cultivi agricole ; consumul de 
îngrășăminte chimice la hectar in 
continuă creștere ne apropie eu 
fiecare an de cel atins in prezent 
de țările cu agricultură dezvoltată, 
iar prin suprafața irigată (aproape o 
cincime din suprafața arabilă) Româ
nia se situează pe unul din primele 
locuri in Europa. Profunde schim
bări calitative a cunoscut prin
cipala forță de producție — forța de 
muncă : reducerea la aproape jumă
tate (față de anul 1950) a populației 
ocupate în agricultură a fost înso
țită de ridicarea calificării ei profe
sionale. Creșterea înzestrării tehnice 
a muncii agricole a dus nu numai 
la reducerea absolută a forței de 
muncă ocupată in agricultură, ci și 
la creșterea puternică a productivi
tății muncii.

Aceste noi dimensiuni dobindite 
de forțele de producție din agricul-

tură au determinat însemnate creș
teri cantitative și calitative in pro
ducția agricolă.

Astfel, în perioada 1950—1978, 
producția globală agricolă a cres
cut de 3,5 ori, intr-un ritm me
diu anual de 4,6 la sută, ritm 
care înscrie România printre 
țările cu cea mai dinamică agri
cultură.

ța zilei de, miine, încrederea în via
ță 'și muncă ; numai in decurs de 3 
ani (1975—1978) pensiile au fost ma
jorate cu 20 la sută și s-a introdus 
pentru prima oară un sistem 'de 
pensii și pentru țăranii din zonele 
necooperativizate.

Creșterea veniturilor țărănimii, pe 
baza creșterii producției agricole și ă 
.avuției obștești, a dus'la ridicarea

„Viața a demonstrat că numai marea agricultură socialistă, meca
nizată și chîmizată, bazată pe cele mai înaintate cuceriri ale .științei 
agricole, poate asigura sporirea continuă a producției agricole, ridicarea 
bunăstării țărănimii, îmbunătățirea continuă a aprovizionării populației, 
creșterea contribuției agriculturii la dezvoltarea generală a patriei 
noastre socialiste".

NICOLAE CEAUȘESCU
T

subapreciere a rolului agricultu- 
manifestate in perioada anterioa- 
aplicind stăruitor un ansamblu 
măsuri pentru dezvoltarea mai

Important de subliniat este creș
terea mai rapidă a producției anima
liere față de producția vegetală, ceea 
ce a făcut ca ponderea producției ani
maliere să ajungă in 1978 la circa 44,5 
la sută in ansamblul producției 
globii le agricole. Pe această bază, 
România iși autosatisface in condi
ții tot mai bune nevoile de consum 
intern și alocă disponibilități pentru 
export. Consumurile alimentare pe 
locuitor au ajuns Ia 3 240 calorii (con
sumul optim neputind depăși 3 250 
calorii).

Aceste mutații calitative in struc
tura de produse și a consumului au 
devenit posibile ca urmare a poli
ticii de dezvoltare multilaterală a 
agriculturii românești, prin valorifi
carea la maximum a multitudinii de 
condiții natural-economice de pe te
ritoriul țării. Dezvoltind cu precăde
re producția de cereale — ca pivot 
al întregii agriculturi — s-au asigu
rat condițiile favorabile pentru creș
terea proporțională, echilibrată a 
producției de legume și cartofi, de 
fructe și struguri, de plante tehnice 
și, mai ales, pentru creșterea anima
lelor.

în același timp, atit creșterile can
titative. cit și modificările calitative 
sint rezultatul acțiunii unor factori 
de producție intensivi. Este clar că ’ 
numai promovarea cu consecvență a 
politicii de intensificare a agricul
turii. in condițiile in care suprafața 
cultivabilă a crescut foarte puțin, 
putea să ducă la asemenea sporuri 
de producție la principalele culturi, 
care .să permită și restructurarea 
culturilor. Or, dacă ne ’referim nu
mai la principalele culturi. randa
mentul la hectar a crescut (din 
1934—1938 m 1976—1978) de la 1 020 
kg la 2 770 kg la griu. de la 1 040 kg 
la’ 3 220 kg la porumb, de la 720 kg 
la 3120 kg la o’rz. de la 870 kg la 
1 570 kg la floarea-soarelui etc. De 
aceea. România se află astăzi în pra-

■ gul realizării unor producții pe lo
cuitor care s-o situeze alături de ță
rile cu agricultură avansată și care-și 
satisface consumul din producție 
proprie. In 1978. producția pe locui
tor a fost de 868 kg cereale, 267 kg 
sfeclă de zahăr, 204 kg cartofi. 111 kg 
carne, 248 1 lapte, 304 ouă ''

oricită importanță 
pentru întreaga 
proporțiile și 

ei depind în ultimă in- 
modul in care țăranii

nivelului ei de trai, a gradului de 
civilizație in mediul rural, la schim
barea fundamentală a înfățișării sa
tului românesc, inclusiv prin investi
țiile efectuate de stat in construcții 
de interes public.

Noile dimensiuni ale agriculturii 
într-o etapă nouă, de adinei trans
formări calitative in întreaga econo
mie națională, 
cită confirmare 
rective 
greș al

După
Nicolae ___ v___ _ ... _______
1981—1985. accentuarea procesului de 
dezvoltare intensivă, modernă a agri
culturii ca una din principalele prio
rități economice — a cărei forță

propulsoare va fi noua calitate care 
trebuie realizată în -întreaga activitate 
— va da noi dimensiuni acestei ra
muri de bază a economiei românești. 
Avînd în vedere marile acumulări 
cantitative realizate pină acum (atit 
sub formă de factori de producție, cit 
și sub formă de experiență in condu
cerea unei agriculturi moderne) este 
necesar să realizăm o nouă revoluțio

nare a întregii 
' ' activități agricole,

prin transforma
rea acumulărilor 
cantitative într-o 
nouă calitate. Un 
rol important 
această 
revine 
unice 
triale.
menirea să uni
fice eforturile u- 
nităților de stat 
și cooperatiste, să 
organizeze in mod 
unitar dezvolta
rea tuturor 
să asigure

in
direcție 

consiliilor 
agroindus- 

caye au

» ra- 
fo- 
pă-, 

și a 
să introducă un

a

etc.’
prezintă 

economie 
ritmurile

Dar 
agricultura 
națională, 
dezvoltării 
stanță de 
— care acum 30 de ani de-abia înce
peau să învețe ce înseamnă a munci 
și a trăi in chip nou — asi
gură valorificarea potențialului agri
culturii, a bazei tehnico-materiale 
puse la dispoziție de către stat. Deci, 
ce a ciștigat țăranul din revoluția la 
care a participat și este chemat să 
participe și mai departe ? O viață 
liberă, demnă și civilizată — este, 
poate, un răspuns prea sintetic. în 
primul rînd, munca in cooperativa 
agricolă de producție a asigurat ță
ranului o sporire susținută a veni
turilor sale.

Demn de relevat în această 
privință este faptul că. față dc 
1950, veniturile nominale nete 
ale țărănimii obținute din munca 
în C.A.P. și gospodăriile perso
nale, pe , o persoană .activă, au 
crescut anul trecut de 7,6 
astfel că veniturile reale 
dii lunare pe o persoană 
vă au ajuns la 1 243 lei.

în al doilea rind. introducerea 
sistemului de pensionare și de asigu
rări sociale ii dă țăranului siguran-

ori, 
me- 
acti-

ale celui 
P.C.R.
cum a

Ceaușescu,

iși găsesc o strălu- 
in proiectul de Di- 
de-al XII-lea Con-

subliniat tovarășul 
in cincinalul

murilor agricole, 
losirea deplină și eficientă a 
mîntului. mijloacelor tehnice 
forței de muncă.
spirit ferm, de partid in conducerea 
tuturor sectoarelor și unităților agri
cole.

Prin noile dimensiuni pe care le 
va atinge in dezvoltarea sa, agricul
tura. va 
sură la 
ționale, 
această bază, ta 
socialiste de ale

contribui in și mai mare mă- 
dezvoltarea economiei na- 
la creșterea venitului și, pe 

făurirea civilizației 
cărei binefaceri se 

vor bucura din plin oamenii muncii 
de la orașe și sate, întregul nostru 
popor.

Prof. univ. dr.
Oprea PARPALĂ

O încercare de sinteză a 
s-a înfăptuit in domeniul 
în anii care au trecut de Ia 
toric decisiv pentru istoria 
porană a României 
de sub dominația fascistă 
suficiente temeiuri să spunem 
acesta a parcurs una din cele 
dinamice și rodnice perioade ale dez
voltării sale.

Remarcăm. în primul rind, ascen
siunea teatrului in ansamblul cultu
rii socialiste, amplificarea aportului 
formativ la făurirea spiritualității noi. 
Cu puțini ani înainte de eliberare. 
Mihail Sebastian constata cu amără
ciune „izolarea" teatrului — de. fapt 
a uneia din tendințele ' sale, cea a 
teatrului comercial — de orientarea 
angajată a culturii noastre, intrebin- 
du-se neliniștit : „Cine va restabili 
intr-o zi punțile tăiate ale teatrului 
românesc și-1 va 
rea lui de azi, in 
culturii Răs- 
pun'sul l-a ■ dat 
istoria, punțile au 
fost restabilite de 
revoluția socia
listă. Fără să 
piardă nimic din 
tradiția militantă 
a unei arte năs
cute și dezvolta
te cu vocația răs
punderii de a fi 
un factor de edu
cație națională, 
teatrul și-a 
centuat, 1 
son cu 
cultură, 
educativă.

Creșterea pon
derii teatrului in 
cultura socialistă 
a fost consecința 
firească a trans
formării sale in
tr-o instituție sta
tală de cultură. 
S-a construit o 
vastă rețea tea
trală, armonios 
distribuită teri
torial, au fost 
construite colecti
ve artistice stabi
le, care, însuflețite .. ________ _
luționare, și-au destinat arta lor ma
selor. creind un nou public. In 1938 
funcționau numai 18 trupe teatrale și 
muzicale : astăzi numărul acestora 
este de 147. Spectacolele a 40 colec
tive artistice de dramă și 23 colec
tive de păpușari (dintre care 12 in 
limbile naționalităților conlocuitoare) 
sint vizionate de peste 6 000 000 de 
spectatori. Activitatea teatrală a fost 
scoasă din sfera inițiativelor fortuite 
și eliberată de presiunea dificultăți
lor materiale, unifieîndu-se intr-un 
repertoriu național, conceput ca un 
coerent program politic, ideologic și 
artistic, integrat ansamblului de sar
cini educaționale ale statului nostru. 
Organizat pe criterii politice și cul
turale, repertoriul favorizează siste
matic promovarea dramaturgiei ori
ginale. O dramaturgie care, in po
lifonia personalităților, stilurilor și 
structurilor artistice, reliefează preg
nant originalitatea națională ; origi
nalitatea de viață, gind si sensibili
tate a societății. în acest sens, prin 
operele definitorii, dramaturgia aces
tor 35 de ani arcuiește 
a edificării RÎomâniei 
dramaturgie ca fapt de 
ca o atitudine față de

Deosebit de rodnică a fost, indeo- 
sebi, etapa deschisă de adoptarea 
Programului ideologic și educativ al 
partidului, care a fertilizat puternic 
creația dramaturgică, ancorind-o mai 
profund in procesele efervescente ale 
realității socialiste, argumentind. in 
același timp, preocuparea pentru 
evocarea tradițiilor de luptă ale po
porului nostru pentru libertate, uni
tate și independență națională. In ul
timii ani, in fiecare stagiune se in- 
registrează în medie peste 50 de pre
miere absolute. Important este insă 
că multe din aceste creații, de incon
testabilă valoare, au îmbogățit fon
dul de aur al dramaturgiei naționale.

Pus in slujba prezentului, teatrul 
nu-și uită ilustra lui tradiție mili
tantă și 'artistică. Valorificarea con-

ceea ce 
teatrului 
actul is- 
contem- 

eliberarea tării 
oferă 

că 
mai

readuce din izola- 
organismul viu al

secvență a dramaturgiei clasice și in
terbelice reprezintă o altă cardinală 
a activității. Menținindu-se in aten
ția noilor generații operele reprezen
tative, pe baza unui amplu program 
de reevaluare a dramaturgiei trecu
tului, au fost ..restituite" numeroase 
texte care nu-și ocupaseră locul cu
venit pe tabela valorilor naționale. 
Datorită acțiunii consecvente, desfă
șurată in special in ultimul deceniu, 
conținutul repertoriului permanent 
s-a îmbogățit substanțial, s-a propus 
o nouă perspectivă critică asupra 
dramaturgiei naționale.

Mesager al spiritualității românești, 
teatrul a recepționat cu disponibili
tatea recunoscută a culturii noastre 
mesajele artistice ale lumii, transfor- 
mindu-le în bunuri spirituale pro
prii. Alături de operele clasice, op
țiunile s-au îndreptat spre operele 
umaniste care validează sensurile 
progresului social. In spiritul politicii

ac- 
la uni- 
întreaga 
funcția

ții, dar și de neîntreruptă democra
tizare a vieții artistice. In. fiecare 
stagiune au loc numeroase colocvii 
și manifestări de cultură teatrală, 
care întrețin un incitant spirit de 
exigență, descurajînd inerțiile, recu- 
zind anchilozele de gindire.

Prin elementele lor de culminație 
valorile naționale sint receptate in 
lumea contemporană ca valori uni
versale. prin ele teatrul cucerindu-și 
un imens prestigiu internațional. 
Piesele care condensează in carate 
artistice esența originală a vieții și 
sensibilității poporului sint jucate pe 
numeroase scene din 
Prezența multor trupe 
a prilejuit numeroase 
— uneori entuziaste, ca 
centului 
Bulandra' 
nivel calitativ al artei interpretative 
românești. Regizorii noștri sint tot 
mai frecvent solicitați să colaboreze 

cu colective ar
tistice de repu
tație mondială. 
Personalități mar
cante se numără 
printre promo
torii vieții artis
tice. internaționa
le. ■ Să amintim 
printre altele că 
recent Radu Be- 
ligan — strălucit 
și inepuizabil ac
tor căruia ii da
torăm atitea ro
luri antologice — 
a fost ales pre 
ședințe de onoar» / 
al Institutului inÂ 
fernațional s de 
teatru, iar regizo
rul Liviu Ciulei — 
creatorul unor 
spectacole ce au 
îmbogățit concep
tul modern de
teatralitate — a 
fost solicitat să
conducă, alături 
de 'alte ilustre 
personalități, ac
tivitatea lui Beau
mont Theatre din 
New York.

care societatea si

străinătate, 
peste hotare 
recunoașteri 
în cazul re- 

turneu al Teatrului „L. S. 
i“ in S.U.A. .— ale înaltului
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TEATRUL ROMANESC
școală de educație

civică, patriotică
de idealurile revo-

vasta cronică 
socialiste ; o 
artă, iar arta 
istorie.

partidului nostru de extindere și in
tensificare a schimburilor cultural- 
artistice cu toate popoarele s-a lăr
git considerabil aria de selecție, in- ♦ 
troducindu-se in circuitul național 
lucrări din dramaturgia tuturor con
tinentelor.. Putem afirma că pe sce
nele noastre au fost montate operele 
reprezentative ale dramaturgiei străi
ne, o atenție deosebită fiind acordată 
lucrărilor din țările socialiste, caie 
dețin o pondere apreciabilă in con
figurația repertorială.

Arta spectacolului, prin contribuția 
unor regizori, actori'și scenografi re
marcabili, și-a sporit notele de ori
ginalitate, individualizindu-se intr-o 
școală de teatru cu timbru specific, 
care, racordată evoluției sensibilită
ții. in impact cu timpul și publicul, 
descoperă noi resurse expresive. S-a 
produs o mutație semnificativă și in 
structura publicului. Abolind tendin
țele elitariste, recdrgînd Ia modali
tăți diversificate de spectacol, tea
trele și-au creat un nou public In 
paleta căruia se regăsește structura 
societății, A fost constituit un public 
receptiv și exigent și se depun in 
continuare eforturi pentru lărgirea 
acestuia, pentru introducerea în cir
cuitul vieții scenice a noi categorii 
de oameni ai muncii. Sint prezentate 
frecvent spectacole pe scenele clubu
rilor muncitorești — multe premiere 
au avut loc în acest cadru — turneele 
se efectuează pe baza unui plan uni
tar, vizind acoperirea sistematică a 
teritoriului. în special a localităților 
care nu dispun de formații profesio
niste. In același timp, prin interme
diul a numeroase dezbateri, publicul 
exercită o influentă fecundă asupra 
direcțiilor de dezvoltare a teatrului. 
Arta profesionistă s-a implicat pro
fund, în același timp. în sprijinirea 
mișcării artistice de amatori, osmo
za dintre ele fiind 
zată de Festivalul 
rea României".

Evoluția teatrului 
tr-un climat de stimulare a creativită-

puternic favori- 
national „Cinta-

se produce în-

Misiunea cu 
partidul au investit teatrul ii impun 
obligații și răspunderi considerabil 
sporite in noua, perioadă de dezvol
tare pe care Congresul al XII-lea o 
deschide societății noastre.

în cuvintarea rostită la Plenara 
comună a C.C. al P.C.R. și Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării Economice 
și Sociale a României, documentul 
programatic al dezvoltării societății 
noastre pină in pragul mileniului al 
treilea, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia că făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate impune 
intensificarea activității politico-edu
cative de formare a omului nou. ce- 
rînd ca și în acest domeniu să se 
producă trecerea la o nouă calitate. 
In acest spirit, punind la baza 'între
gii activități concepția revoluționară 
a partidului, conștienti de îndatori
rile ce le revin în opera de educație 
a maselor, oamenii de teatru sint 
hotărîți să facă noi eforturi pentru 
perfecționarea întregii lor activități. 
Pentru că, dominată de succese, 
activitatea teatrală n-a fost scu
tită de neimpliniri, uneori nici de 
eșecuri. S-au jucat și .piese me
diocre. care au căzut în anonimat 
chiar în seara premierei, s-au mon
tat destule spectacole terne, inapte 
să treacă dincolo de rampă. Ase
menea abdicări de la exigenta artis
tică sint incompatibile cu cerințele 
mereu mai mari ale civilizației so
cialiste, care-și lărgește continuu ori
zonturile. Fidel menirii sale, idealu
lui comunist de artă, intr-o. supremă 
și demnă încordare creatoare, tradu- 
cind in fapte de artă orientările de 
partid, indicațiile secretarului său 
general, descoperindu-și noi resurse, 
dezlănțuind proaspete elanuri, teatrul 
iși va exercita mai fecund funcția 
educativă, contribuind cu eficacitate 
sporită la formarea spiritualității co
muniste.

Constantin MĂCIUCA

Rezolvarea revoluționară a problemei naționale
(Urmare din pag. I)
Cluj, de pildă. 27,4 la sută dintre 
deputății consiliilor populare sint de 
naționalitate maghiară, iar in jude
țe cu o populație maghiară mai nu
meroasă ___ 1 _____ 1 .'
ridicat : 40 la sută in Bihor, 47 la 
stită in 
Harghita.

Preocupările pentru perfecționarea 
cadrului instituțional menit să asigu
re o și mai activă participare a na
ționalităților conlocuitoare la condu
cerea vieții economice și sociale 
și-au găsit o expresie grăitoare in 
crearea — din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — a consiliilor 
oamenilor muncii apartinind națio
nalităților conlocuitoare, parte inte
grantă a Frontului Unității Socialis
te. In răstimpul celor cițiva ani de la 
constituirea lor. aceste organisme 
și-au dovedit din plin viabilitatea, 
aduc o importantă contribuție la so
luționarea optimă a problemelor spe
cifice ale naționalităților conlocui
toare. in concordanță cu interesele 
generale ale societății.

înflorirea vieții spiritua 
|g Invățămintul și cultura sint do
menii in care — date fiind posibili
tățile largi ce au fost create națio
nalităților conlocuitoare de folosire 
și cultivare a limbii materne — de
plina egalitate in drepturi a tuturor 
cetățenilor țării apare deosebit de 
concludentă. Dintre multiplele aspec
te ce pot fi relevate in această pri
vință aș dori să menționez următoa
rele: nu știu să mai existe o altă 
țară, de mărimea României, o țară 
care- deși nu se numără printre ță
rile' bogate, . să aibă totuși nouă 
teatre in limbile naționalități
lor conlocuitoare: șase in limba 
maghiară. două în limba ger
mană, unul in limba idiș, acesta 
din urmă fiipd unul din puținele din 
lume.

Un alt aspect se referă la cele 
trăite zi de zi de cel care așterne 
aceste rinduri. Catedra, facultatea, 
universitatea la care lucrez de trei 
decenii exemplifică in mod convin
gător felul in care este 
problema națională 
invățămintului. La 
..Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca mai 
bine de un sfert din totalul studen
ților provine din rindurile naționa-

acest procent este și mai
Satu-Mare, 86 la sută in

■■'■■■■ ■

Combinatul Tg. Mureș, una dintre cetâțile chimiei.Azomureș" din ridicate în anii socialismului
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rezolvată 
in domeniul 
Universitatea

Peste 100 de 
in limba ma
de admitere 

citesc in mod curent atit lucrări scri
se in limba română, cit și altele 
scrise în limbile maghiară sau ger
mană. în anul universitar care s-a 
încheiat am primit un șir de lucrări 
de licență redactate in limbile na
ționalităților conlocuitoare. Foștii 
mei studenți, cărora le-am predat 
materialismul dialectic și istoric in 
limba maghiară, au devenit titularii 
unor catedre de științe sociale in im
portante centre ale țării. Intimpla- 
rea a făcut ca. în acest an. printre 
absolvenții secției de filozofie-istorie

lităților conlocuitoare, 
discipline se predau și 
ghiară. La examenele

tare și-au făcut studiile în limba 
română, doi tineri dintre cei mai do
tați, inclusiv șeful de promoție, să 
fie de naționalitate maghiară.

Am folosit doar in mod conven
țional cuvintul „intimplare" ; faptul 
că in țara noastră aprecierea oame
nilor se face nu pe baza unor consi
derente naționale, ci potrivit pregă
tirii. capacității profesionale și cali
tăților politico-ideologice nu are, evi
dent. un caracter intimplător. In do
meniul meu de activitate, cuvintele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu se 
adeveresc stricto sensu : in orice 
limbă ne-am exprima, vorbim cu 
toții aceeași limbă comună a mate-

rialismului dialectic, a socialismului 
științific, a umanismului revoluțio
nar. Catedra de filozofie pe care o 
conduc asigură predarea filozofiei, 
eticii, esteticii și logicii atit in limba 
romană, cit și în limba maghiară. 
Activitatea didactică, științifică, edu
cativă, obștească — comună și uni
tară a membrilor catedrei, români, 
maghiari și de alte naționalități — 
reprezintă o realitate vie. cotidiană, 
multiplicată ta nivelul multor colec
tive ale universității clujene. Stu
denții noștri trăiesc în aceleași că
mine, studiază in aceleași biblioteci 
și cercuri științifice, fac parte din 
aceleași formații cultural-artistice,

redactează împreună reviste studen
țești cu pagini in limbile română, 
maghiară și germană.

Condițiile optime de dezvoltare 
culturală asigurate naționalităților 
conlocuitoare iși găsesc expresie in 
tabloul atit de bogat, plin de viață 
și dinamism al școlii, al creației li
terare. dramatice, plastice și muzica
le. al activității publicistice și edito
riale, al emisiunilor de radio și tele
viziune — tablou care justifică intru 
totul concluzia că niciodată viața li
terară și artistică, creația științifică 
și invățămintul de toate gradele nu 
au avut o asemenea amploare in rin- 
durile naționalităților conlocuitoare, 
ca astăzi, in România socialistă. 
Fertilizindu-se reciproc, trăgindu-și 
seva din realitățile contemporane ale 
țării, slujind aceleași nobile idealuri, 
cultura poporului român, cit și a ma
ghiarilor, germanilor, sîrbilor și a 
celorlalte naționalități ce trăiesc pe 
aceste meleaguri, contribuie fiecare 
cu valori purtind specificul său na
țional la dezvoltarea patrimoniului 
spiritual comun, a tezaurului cultu
rii României socialiste.

Izvorul forței denezdrun*  
cinat a orînduirii noastre. 
„Putem spune — fără îngimfare sau 
autonuilțumire — că am obținut rea
lizări remarcabile, care au ridicat 
într-o perioadă istorică scurtă țara 
și poporul nostru la un nivel de via
ță pe care mulți nici-nu-l gindeau, 
nici nu indrăzneau să-I imagineze. 
De aceea, pe baza experienței noas
tre putem afirma că socialismul și-a 
demonstrat pe deplin capacitatea de 
a asigura progresul rapid al unui 
popor care și-a luat soarta in miinile 
sale". Aceste cuvinte ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 
măsură valabile ș: 
zolvării 
naționale in țara noastră.

Acționind pentru înfăptuirea nea
bătută a politicii Partidului Comu
nist Român, sintem însuflețiți de 
convingerea că in felul acesta con
tribuim. totodată, la desfășurarea 
procesului legic al întăririi continue 
a frăției dintre toți cetățenii, fără 
deosebire de naționalitate, a unității 
indestructibile a poporului nostru, a 
societății noastre socialiste — izvorul 
forței și trăiniciei ei de nezdruncinat.

i sint în egală 
și în privința, re- 

revolutionare a problemei
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Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
a stabilit ca zilele de 23 -26 august 

să lie zile nelucrătoare
Comitetul Politic Executiv al C.C. 

al P.C.R. a stabilit ca ziua de sim- 
bătă, 25 august a.c., să fie zi nelu
crătoare pentru colectivele de oa
meni ai muncii din toate unitățile 
economico-sociale, exceptind intre- 
prinderile și celelalte unități cu 
proces de producție neintrerupt. 
Astfel, zilele de 23, 24, 25 și 26 
august a.c, vor fi zile libere.

Pentru recuperare, se va lucra, cu 
program normal, în ziua de dumi
nică, 19 august a.c.. in toate între
prinderile industriale, de construc
ții. transporturi, comerț. în unită
țile agricole de stat și cooperatiste, 
in instituții. Comitetele județene de 
partid, organele și organizațiile de

De Ziua presei române
înscrisă printre sărbătorile tra

diționale ce marchează omagierea 
unor profesii și activități de deose
bită însemnătate pentru viata so
cietății socialiste românești. Ziua 
presei române — care este cinsti
tă, an de an, la 15 august, in amin
tirea întemeierii „Scinteii" ilegale 
la 15 august 1931 — dobindeste, in 
această vară de puternică eferves
centă ideologică și politică, o preg
nantă semnificație. Pregătindu-se 
să intîmpine marile evenimente ce 
vor înscrie anul 1979 in analele is
toriei contemporane a României — 

. a 35-a aniversare a Revoluției na
ționale antifasciste și antiimperia- 
liste și Congresul al XII-lea al 
P.C.R. — slujitorii presei din țara 
noastră își reafirmă voința de 
neclintit de a face șl de acum 
înainte din activitatea lor gazetă
rească. din fiecare cuvint tipărit 
un mijloc viguros de influențare și 
mobilizare a maselor largi ale po
porului in vederea traducerii in 
viață a politicii partidului, un in
strument eficace de cunoaștere a- 
profundată și îndeplinire nestră
mutată de către toți oamenii mun
cii a prevederilor cuprinse in docu
mentele de largă perspectivă revo
luționară ce vor fi adoptate de ma
rele forum al comuniștilor.

Nu există menire mai însufleți- 
toare pentru noi. cei ce scriem și 
tipărim „Scinfeia", celelalte ziare 
și reviste, decit de a fi militant! 
fideli și entuziaști cu arma cuvin- 
tului înflăcărat pentru triumful 
cauzei partidului, pentru trans
punerea in fapt a luminoaselor 
idealuri înscrise in Programul 
P.C.R. — construirea socialismului 
multilateral dezvoltat și înaintarea 
neabătută a României spre comu
nism. Nu există pentru noi îndato
rire mai nobilă decit aceea de a 
concretiza zi de zi in activitatea 
noastră îndemnurile de profundă 
rezonantă ale secretarului general 
a! partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU : „Presa și Radiotele- 
viziunea trebuie să promoveze ne
abătut concepția revoluționară a 
partidului nostru, să contribuie tot 
mai activ la unirea și mobilizarea 
maselor in înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului, să 
asigure exprimarea largă a păreri
lor și propunerilor oamenilor mun
cii, devenind adevărate tribune ale 
democrației socialiste, instrumente 
eficiente de perfecționare a orga
nizării și conducerii societății".

Aflîndu-se necontenit în miezul, 
fierbinte al actualității, situîndu-se 
mereu în avanposturile luptei pen
tru victoria noului pe toate tărî- 
murile vieții economice și sociale, 
presa noastră comunistă consideră 
conducerea nemijlocită de către 
partid drept chezășia fundamentală 
a temeinicei sale orientări politico- 
ideologice, a adincului răsunet de 
care se bucură cuvintul tipărit in 
rînduriie oamenilor muncii, a Efi
cienței publicisticii militante în cli
matul nostru politico-social : in 
acest context, de cea mai arzătoare 
actualitate sînt cerințele conducerii 
partidului de a intări în coloanele 
presei spiritul de partid, principia
litatea comunistă, combativitatea 
revoluționară față de lipsuri și ne
ajunsuri, înaltul spirit de răspun
dere pentru progresul neîntrerupt 
al României socialiste.

Conducind presa cu clarviziune 
și fermitate, partidul i-a asigurat 
cele mai prielnice condiții de a-și 
desfășura activitatea în strînsă le
gătură cu viața tumultuoasă a so
cietății noastre : crearea consiliilor 
de conducere ale ziarelor și revis
telor — organe colective profund 
reprezentative, din rindurile cărora 
fac parte muncitori, țărani, in

partid, sindicale și de U.T.C., con
siliile oamenilor muncii din între
prinderi. centrale și ministere vor 
asigura condițiile tehnice și organi
zatorice, aprovizionarea cu materii 
prime, materiale, scule și dispoziti
ve în vederea desfășurării normale 
a activității, în toate schimburile, 
in ziua de 19 august.

Ministerele, celelalte organe cen
trale. comitetele executive ale con
siliilor populare vor stabili progra
me speciale pentru unitățile comer
ciale. de transporturi publice și alte 
asemenea unități, care să asigure 
servirea populației în zilele de 23— 
26 august 1979.

telectuali, activiști de partid, 
femei și bărbați, tineri și vîrst- 
nici, români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — la 
fel ca și integrarea ziariștilor în 
activitatea politico-educativă desfă
șurată in unități economice, sociale, 
culturale, constituie tot atîtea căi 
și mijloace prin care se materiali
zează imboldul însuflețitor al par
tidului ca presa să reflecte cit mai 
fidel preocupările, gindurile, senti
mentele, aspirațiile oamenilor 
muncii și să ducă zi de zi în mase 
cuvintul mobilizator al avangardă! 
revoluționare a clasei muncitoare 
din țara noastră.

Acordînd o atenție neslăbită dez
voltării continue a democrației so
cialiste, partidul cere presei să-și 
pună in tot mai mare măsură co
loanele la dispoziția oamenilor 
muncii, să oglindească opiniile, su
gestiile, criticile, punctele de ve
dere, inițiativele făuritorilor de bu
nuri materiale și spirituale de pe 
intreg cuprinsul patriei, transfor- 
mindu-se intr-o pasionantă tribună 
a schimbului de experiență la scara 
întregii societăți.

Un vast cimp de activitate îl 
oferă presei traducerea in viață a 
unor sarcini și obiective de mare în
semnătate. cum sint dezvoltarea im
petuoasă și modernizarea susținută 
a economiei naționale, obținerea 
unei tot mai înalte eficiente și a 
unei calități noi, superioare în 
toate domeniile de activitate, per
fecționarea necontenită a relațiilor 
socialiste de muncă și de viață, 
edificarea unei culturi cu o mare 
forță de iradiere educativă, toate 
acestea găsindu-și o profundă și 
clarvăzătoare reflectare în proiec
tele de documente ale Congresului 
al XII-lea al P.C.R.

Pornind de la sarcinile de mare 
răspundere ce i-au fost incredin- 
țate de conducerea partidului în 
activitatea de ridicare a conștiin
ței socialiste. înmănunchind intr-o 
strînsă unitate, caracteristică presei 
comuniste, funcția sa informativă 
și cea formativă, presa noastră 
este profund conștientă de datoria 
ce-i revine de a situa printre o- 
biectivele sale esențiale formarea 
omului nou, cu un larg orizont po
litic, ideologic și cultural, cu o te
meinică pregătire profesională, 
animat de aspirația revoluționară a 
continuei autodepășiri, participant 
activ la măreața operă de făurire 
a noii orînduiri.

Totodată, partidul pune în fața 
presei sarcina de a-și spori con
tribuția la realizarea consecventă 
a politicii externe a partidului 
și statului nostru de dezvoltare 
continuă a prieteniei și conlucrării 
cu țările socialiste, a solidarității 
cu partidele comuniste și muncito
rești. eu celelalte detașamente ale 
mișcării muncitorești revoluționare 
și progresiste de pe glob, de întă
rire a colaborării cu țările în curs 
de dezvoltare, cu toate țările, indi
ferent de orinduirea lor socială, de 
întronare a unei noi ordini econo
mice și politice internaționale, pen
tru biruința cauzei păcii și progre
sului social in întreaga lume.

Ziua presei române reprezintă 
pentru noi, cei ce scriem și tipărim 
..Scînteia", pentru toți slujitorii 
presei, un nou prilej de a 
asigura conducerea partidului. pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu de 
hotărirea noastră ferma de a sluji 
cu nețărmurit devotament luminoa
sa cauză a Partidului Comunist 
Român, angajindu-ne să facem to
tul pentru a fi vrednici purtători 
ai cuvintului de lumină și adevăr 
revoluționar al partidului in rindu
rile maselor largi de constructori 
harnici ai socialismului și comu
nismului pe pămintul României.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului ILIE VERDEȚ
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 

al Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Populare Polone, al poporului 
polonez și al nostru personal, vă mulțumim pentru urările transmise cu 
prilejul celei de-a 35-a aniversări a Renașterii Poloniei.

Ne exprimăm profunda convingere că relațiile de prietenie tradițională 
și de colaborare dintre Partidul Muncitoresc Unit Polonez și Partidul Comunist 
Român, dintre Republica Populară Polonă și Republica Socialistă România 
se vor . dezvolta continuu, spre binele ambelor noastre popoare, cauzei 
socialismului și păcii.

Folosim acest prilej pentru a vă transmite, dumneavoastră și poporului 
român, urări de noi succese in construcția socialistă.

EDWARD GIEREK
Prim-secretar

al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc 

Unit Polonez

PIOTR JAROSZEWICZ
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Polone

Președintele Uniunii Poporului
Joshua Nkomo, a

Marți dimineața a părăsit Capita
la Joshua Nkomo, președintele 
Uniunii Poporului African Zim
babwe — Z.A.P.U. — și copreședinte 
al Frontului Patriotic Zimbabwe, 
care a făcut o vizită de prietenie in • 
țara noastră, la invitația C.C. al 
P.C.R.

Vizita delegației de congresmani americani
Tovarășul Cornel Burtică, viceprim- 

ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării econo
mice internaționale, a avut, marți di
mineața, o întrevedere cu delegația 
de congresmani americani, condusă 
de John Stephen Brademas. lider 
organizatoric al majorității democra
te din Camera Reprezentanților a 
S.U.A., care face o vizită in țara noas
tră.

în timpul întrevederii au fost evi
dențiate posibilitățile largi de dezvol
tare în continuare a relațiilor de co
laborare și cooperare economică din
tre România și Statele Unite ale Ame
rică in domenii de interes reciproc, 
în acest cadru a fost subliniată nece
sitatea de a se acționa în sensul iden
tificării unor noi căi și mijloace care 
să contribuie la lărgirea conlucrării 
economice româno-âmericane. la in
tensificarea schimburilor comerciale, 
în vederea transpunerii în practică 
a înțelegerilor convenite cu prilejul 
întilrflrilor și convorbirilor dintre pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Jimmy 
Carter.

La întrevedere a luat parte Ion 
Stanciu, adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării econo
mice internaționale.

A participat Rudolph Aggrey. am
basadorul Statelor Unite ale Americii 
la București.

Manifestări dedicate marii 
sărbători de la 23 August

în întreaga țară continuă manifes
tările omagiale consacrate celei de-a 
35-a aniversări a revoluției de elibe
rare națională și socială antifascistă 
și antiimperialistâ din 1944. act de 
însemnătate istorică in viața între
gului nostru popor.

Municipiul Vaslui a găzduit un 
simpqzion. care a reunit peste 100 de 
veterani, fii ai județului Vaslui, ge
nerali și ofițeri superiori, ostași, par
ticipant activi la acțiunile de luptă 
pentru eliberarea tării de sub domi
nația fascistă, tineri muncitori, acti
viști de partid și de stat, pionieri și 
șoimi ai patriei, numeroși oameni ai 
muncii.

Faptele de arme, vitejia ostașilor 
români, sacrificiul acestora, marea 
contribuție a țării noastre in războiul 
antifascist au, fost evocate în cadrul 
unor comunicări în care a fost subli
niat, de asemenea, ecoul internațio
nal al victoriei revoluției de elibera
re națională și socială, antifascistă și 
antiimperialistâ din August 1944. A 
urmat un bogat program artistic, 
prezentat de formații și interpreți 
laureați ai actualei ediții a Festiva
lului național „Cintarea României", 
după care a fost prezentat filmul do
cumentar „Eroii de la Păulești". in 
care s-au regăsit mulți dintre vete
ranii vasluieni prezenți la manifes
tare.

Sub genericul „Luminile lui au
gust", la Craiova a fost inaugurat un 
ciclu de manifestări dedicat apropia
tei sărbători de la 23 August. Rețin 
atenția citeva simpozioane consacra

HENRYK JABLONSKI
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone

African Zimbabwe (Z.A.P.U.), 
părăsit Capitala

Pe aeroportul Otopeni. oaspetele a 
fost salutat de tovarășii Dumitru Po
pescu. membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. 
Dumitru Turcuș și Constantin Vasi- 
liu. adjuncți de șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

(Agerpres)

în cursul aceleiași zile, membri ai 
delegației de congresmani americani 
au avut o întrevedere cu tovarășul 
Angelo Miculescu, viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul agriculturii- 
și industriei alimentare.

în timpul convorbirii au fost evi
dențiate bunele relații dintre Româ
nia și S.U.A.. inregistrate In promo
varea colaborării și cooperării in pro
ducția agricolă și au fost discutate 
noi posibilități menite să contribuie 
Ia dezvoltarea conlucrării in acest do
meniu.

★
Cu prilejul vizitei în țara noastră a 

delegației de congresmani americani, 
ambasadorul acestei țări la București, 
fRudolph Aggrey, a oferit marți o re
cepție.

Au participat Nicolae Giosan. pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Virgil Teodorescu și Aneta Spornic, 
vicepreședinți ai M.A.N.. Vasile fun- 
gan, președintele Comisiei pentru po
litică externă și cooperare economică 
internațională, Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, alte 
persoane oficiale.

A participat, de asemenea. Justin 
Moisescu, patriarhul Bisericii orto
doxe române.

(Agerpres)

te luptei de eliberare a României și 
participării maselor populare din 
Oltenia la înfăptuirea actului istoric 
de la 23 August, dezvoltării României 
in cei 35 de ani de viață liberă Și 
creatoare, mese rotunde, expuneri 
însoțite de cicluri de filme documen
tare. expoziția de artă plastică su
gestiv intitulata „Craiova viitorului", 
recitalul de poezie și muzică „Sub 
flamurile lui August", spectacolele 
„Te slăvim în cîntec, Românie !“ și 
„Flori de cintec românesc".

Aceluiași important moment din 
viata națiunii^ noastre ii sint dedi
cate săptămina cultural-educativă 
„Tinerețe, frumusețe, hărnicie", or
ganizată la Calafat, o decadă cultu
rală — la Segarcea, la Băilești — 
expoziția de carte „Din gindirea so- 
cial-politică a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu", seara muzeală „Mărtu
rii ale luptei poporului român pen
tru libertate și dreptate socială", pre
cum și montaje literare.

La Clubul minerilor și forestieri
lor din Asău, județul Bacău, a fost 
inaugurat un ciclu de manifestări o- 
magiale. dedicat jubileului de la 
23 August. Ciclul a debutat cu o ex
poziție de carte social-politică și cu 
un simpozion consacrat celei de-a 
35-a aniversări a zilei eliberării. în 
zilele următoare sint programate ex
puneri privitoare la rolul partidului 
in lupta pentru libertate și, drepta
te socială, pentru edificarea societă
ții socialiste in România, expoziții 
documentare, 'mese rotunde ș.a.

(Agerpres)

TELEGRAMA
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România. Ilie 
Verdeț. a adresat o telegramă lui 
Francesco Cossiga, cu ocazia investirii 
sale in funcția de președinte al Con
siliului de Miniștri al Republicii Ita
liene. prin care ii transmite cordiale 
felicitări, cele mai bune urări și "își 
exprimă convingerea că. bunele relații 
româno-italiene se vor dezvolta con
tinuu, în interesul celor două po
poare, al colaborării si păcii în 
Europa și în întreaga lume.

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Populare Congo, marți după- 
amiază a avut loc la București o ma
nifestare culturală organizată de In
stitutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea, in cadrul căreia 
ziaristul Mitrică Minodor a infățișat 
asistenței aspecte din preocupările și 
realizările poporului congolez.

La manifestare ău participat mem
bri ai conducerii I.R.R.C.S. și Ligii 
române de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, oameni 
de cultură și artă, tineri congolezi 
care studiază in țara noastră, un nu
meros public.

Au fost prezenți membri ai Am
basadei R.P. Congo la București.

★
Luni și marți au avut loc în Ca

pitală lucrările consfătuirii pe țară a 
inspectorilor generali ai inspectora
telor școlare județene, reprezentanți
lor ministerelor și celorlalte instituții 
centrale care au în, subordine unități 
de invățămint și ai organizațiilor de 
copii și tineret.

★
Cei 52 de supraviețuitori vrînceni. 

ai luptelor de la, Mărășești au fost 
sărbătoriți. în cadrul unei manifes
tări organizată la Mausoleul eroilor 
din localitate.

(Agerpres)

Știri sportive
• Sala „Dacia" din Baia Mare a 

găzduit marți seara intilnirea inter
națională de volei dintre selecționa
tele masculine ale României și Un
gariei. Partida s-a incheiat cu scorul 
de 3—0 (15—6. 15—9, 15—11) în fa
voarea voleibaliștilor români.

• Marele maestru român Florin 
Gheorghiu a incheiat cu succed tur
neul întreprins in S.U.A.. in cadrul 
căruia a ciștigat toate cele trei con
cursuri „Open" la care a participat.'în 
cel mai important dintre acestea, tra
diționalul „US open-* *,  desfășurat în 
sistem „elvețian" la Chicago cu par
ticiparea a 550 de șahiști. Florin 
Gheorghiu a ocupat locul intii. cu 
10,5 puncte din 12 posibile.
• Campionatul național de rugbi 

programează astăzi jocurile celei 
de-a 3-a etape. In Capitală : Grivița 
roșie — Farul și Rapid — Steaua 
(in cuplaj pe terenul Parcul Copilu
lui, de la ora 9) și Dinamo —- Știința 
Petroșani (stadionul Olimpia, de la 
ora 9). Celelalte intilniri : Rulmen
tul Birlad — R.C. Sportul studen
țesc ; C.S.M. Sibiu — Vtțjean Bucu
rești : Universitatea Timișoara — 
Știința Cemin Baia Mare ; Politeh
nica Iași — C.F.R. Brașov.

• Nu pot trăi fără lăutari : SCA
LA — 13,30: 17,45: 20.
• Aventurile lui Mark Twain ; 
PALATUL SPORTURILOR $1 
CULTURII — 18. PATRIA — 14.15; 
17.15: 20. CAPITOL — 14.15; 17.15;
20. la grădină — 20,45, FAVORIT
— 9; 12; 16,13; 19.15.
• Elefantul alb : LUCEAFĂRUL
— 13; 15,15: 17,45; 20, la grădină —
21. BUCUREȘTI — 13.15; 15.30;
17,45; 20.
• Rîu) care urcă muntele : CEN
TRAL — 14; 16; 18; 20.
• Tinăr și liber : FESTIVAL —

BULETIN RUTIER
Atenție pe timp 

de ploaie!
Ploaia este principalul fenomen 

meteorologic in condițiile căruia se 
desfășoară circulația rutieră in aces
te zile, in diferite zone ale țârii. în 
unele locuri, pe șosele se formează 
mîzgă, ceea ce sporește, pericolul 
derapării autovehiculelor in cazul 
exceselor de viteză și frinărilor 
bruște. în apropiere de orașul 
Adjud, aflindu-se la volanul auto
turismului l-VN-3546, Ion Ariton 
s-a angajat in depășirea unei co
loane de autovehicule in curbă și pe 
timp de ploaie, asfaltul fiind aco
perit cu mizgă. A pus o frînă brus
că, a derapat și s-a tamponat cu un 
autocamion care venea din sens 
opus. Accidentul s-a soldat cu pier
derea bieții automobilistului și ră
nirea gravă a unui pasager. Pe 
strada Unirii din Tg. Jiu, conducă
torul autoturismului l-GJ-5922, Va
sile Viezure, s-a angajat in depăși
rea a două căruțe pe drumul umezit 
de ploaie, fără să se asigure, tam- 
ponindu-se cu o autoizotermâ.

Inspectoratul General al Miliției, 
Direcția circulație, recomandă con
ducătorilor auto să ruleze cu viteză 
moderată pe arterele rutiere umede, 
atit în localități, cit și în afara aces
tora, pentru a fi in măsură să men
țină permanent controlul asupra 
pilotării autovehiculului. Deosebită 
prudență și reducerea vitezei se cer 
în momentul trecerii autovehiculelor 
de pe un drum uscat pe altul umed, 
mai ales pe pavajele din piatră cu
bică, precum și înaintea curbelor.

ZIUA INDEPENDENȚEI INDIEI
Poporul indian aniversează la 15 

august o dată memorabilă a isto
riei sale multimilenare. în urmă cu 
32 de ani. în cadrul unei mari a- 
dunări desfășurate in fața Fortului 
Roșu din Delhi. Jawaharlal Nehru 
proclama independența Indiei — 
act ce marea sfirșitul a două se
cole de dominație colonială și 
începutul unei etape noi in viața 
țării.

Deceniile care au urmat au 
constituit o perioadă de in
tense eforturi pentru lichidarea 
înapoierii economice moștenite din 
trecut și valorificarea în folo
sul propriu a resurselor națio
nale. Ele au adus importante 
schimbări pe harta tării și in e- 
xistența locuitorilor Indiei. Astfel, 
alături de unele ramuri tradiționa
le. cum ar fi industria textilă, au 
fost create și se dezvoltă in ritm 
susținut o serie de industrii de bază, 
ca siderurgia, industria chimică, 
construcțiile de mașini, electroteh
nica. Astăzi, India se mîndrește, pe 
bună dreptate, cu importantele sale 
centre metalurgice Bhilai. Durga- 
pur. Rourkela sau cu puternicele 
cetăți ale petrochimiei de la Ka- 
lol, Kosamba. Gauhati și Barauni 
— ultimele două rod al colaborării 
cu țara noastră. în același timp, 
ținînd seama de faptul că 80 la

DER SPIEGEL

Nisipurile asîaltice și viitorul 
energetic al Terrei

• Ce este „petrolul greu" • Rezerve uriașe în așteptarea unor 
tehnologii adecvate • Criză de energie sau criză de timp ?

Recent, la Edmonton, capitala pro
vinciei canadiene Alberta, s-a des
fășurat prima conferință a O.N.U. 
consacrată... petrolului greu.

Ce este petrolul greu ? într-adevăr, 
se știe foarte puțin despre acest tip 
de petrol. El este extrem de vîscos 
și se găsește in nisipurile asîaltice, 
respectiv în amestec cu nisip, argilă 
și apă. în cadrul conferinței amintite 
au fost, nu puțini, aceia care au 
opinat că nisipurile asfaltice consti
tuie sursa de „aur negru" a viitoru
lui, cînd zăcămintele convenționale 
de țiței vor fi secat.

Zăcămintele de petrol greu sint, 
practic, de 10 ori mai mari decit cele 
de petrol convențional cunoscute 
pină acum. „Mai toate țările lumii 
ar putea deveni producătoare de pe
trol, cu condiția să dispună de teh
nologia necesară exploatării acestor 
zăcăminte" — este de părere secre
tarul O.N.U. pentru problemele ener
giei. Numai rezervele de petrol greu 
ale Venezuelei și Canadei — fiecare 
de cite peste un trilion de barili J — 
sint mai mari decit rezervele' 1 de • 
țiței convențional ale întregii planete. 
Uniunea Sovietică poseda in bazinul' 
siberian Olenek circa 600 miliarde, 
barili, iar rezervele din S.U.A., de 
numai... 80 miliarde, depășesc rezer
vele de țiței ale unei țări bogate ca 
Iranul. Venezuela aprecia rezer
vele proprii la citeva sute de mili
oane barili — azi ele sînt estimate 
la 2 trilioane. „Rezervele uriașe de 
petrol greu — anticipează directorul 
societății petroliere de stat din Ve
nezuela — constituie .cel mai promi
țător și convenabil răspuns la penu
ria de energie".

Iar raportul O.N.U. Întocmit la 
încheierea conferinței din Canada 
precizează că. intrucît omenirea dis
pune de o asemenea bază energeti
că. putem vorbi, mai degrabă de o 
criză de timp decit de una de e- 
nergie.

Căci întrebarea care se ridică 
este: în cit timp acest țiței di
ficil de extras va pune capăt 
crizei — și la ce preț? Se știe, 
hidrocarburile obținute din nisipuri 
asfaltice revin cu mult mai scump 
decit orice petrol obișnuit (deși 
prețurile de azi la petrol nu 
mai sint stabilite prin raportare la 
cheltuielile de exploatare), prețul 
ridicat al petrolului extras din nisi
purile asfaltice este determinat în 
primul rind de procesul tehnologic 
complicat, necesitind mașini și uti
laje costisitoare. în al doilea rind, 
prelucrarea se face în rafinării spe
ciale, ceea ce necesită noi investiții.

Expertii participanți la intilnirea 
d& la Edmonton au fost totuși de pă
rere că, inainte de a se trece la fo
losirea la scară mare a surselor al
ternative de energie, cum sint soa
rele, vîntul sau biomasa. va începe 
„era petrolului greu", căci așa-nu- 
mita benzină sintetică obținută din 
acest petrol, chiar dacă • este mai 
scumpă, „hrănește" cel mai bine in
dustria și transporturile.

Cea mai mare parte a aurului 
negru de acest tip din Venezuela se 

sută din cei 635 de milioane de 
locuitori ai țării trăiesc la, sate, au
toritățile de la Delhi au acordat și 
acordă o mare' atenție dezvoltării 
agriculturii. 'Au fost ridicate baraje 
pe marile fluvii ce traversează In
dia, ceea cg a permis irigarea u- 
nor întinse suprafețe de teren. Po
trivit unor date preliminare, in 
cursul acestui an producția de ce
reale va fi de 130,5 milioane tone, 
adică cu 5 milioane tone mai mare 
decit in 1978. Aproximativ 40 la 
sulă din cele 570 000 de sate au fost 
electrificate.

Republica Socialistă România și 
Republica India dezvoltă intre ele 
relații de prietenie și colaborare, 
bazate pe deplina egalitate în 
drepturi și avantajul reciproc. O 
contribuție hotăritoare la înregis
trarea acestui curs pozitiv au a- 
dus-o vizitele efectuate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu in India 
in 1969 și 1978. ca și vizitele în
treprinse de conducătorii indieni în 
țara noastră, convorbirile rodnice 
prilejuite de aceste contacte des- 
chizind ample perspective conlu
crării româno-indiene pe plan po
litic. economic, tehnico-științific și 
cultural, in interesul reciproc șl, 
totodată, al cauzei generale a pro
gresului. păcii și înțelegerii inter
naționale.

află plasată într-o centură' lungă de 
700 km și lată de 60 km, de-a lungul 
fluviului Orinoco. Prin amplasarea in 
latitudini ecuatoriale, țițeiul de Ori
noco are o temperatură de 35—65 
grade și un conținut ridicat de gaz ; 
un simplu foraj face ca țițeiul să 
țișnească datorată propriei presiuni, 
dar, spre deosebire de cel obișnuit, 
mai încet și incomplet din cauza 
viscozității. Specialiștii venezueleni 
au construit deja trei stații pilot 
care, începind cu primăvara urmă
toare. vor produce 17 000 barili zilnic, 
începind cu 1988, prima instala
ție de mare capacitate va produce 
zilnic 125 000 barili de petrol greu.

Cit privește Canada, ea se află in
tr-un stadiu mai avansat, nisipuri
le sale asfaltice fiind exploatate 
sistematic de două intreprinderi 
mari. „Great Canadian Oil Sands" 
(G.C.O.S.) produce din anul 1967 și a 
ajuns la o producție de 45 000 
barili zilnic, iar ..Syncrude Canada 
Ltd." pompează din toamna trecută 
țiței către rafinăriile din Edmonton. 
Alte două mari societăți petroliere 
așteaptă aprobări pentru construirea 
altor intreprinderi prevăzute a pro
duce''spre '.sfirșitul anilor ’80 cile 
140 000 barili pe zi.

Pe cit de enorme sint investițiile 
ce le reclamă un asemenea proiect
— de ordinul miliardelor de dolari
— pe atit de gigantice sint și difi
cultățile de ordin tehnic ce se ridică. 
Iată, de pildă, cazul companiei 
G.C.O.S., pionieră a exploatărilor mo
derne de petrol greu, a cărei ex
periență tehnică este preluată și de 
celelalte firme ce se angajează in 
acest gen de exploatări. După-mulți 
ani de pregătire, întreprinderea a 
intrat in producție in 1967, dar abia 
după cinci ani a atins capacitatea 
prevăzută, de 45 000 barili pe zi, pe
rioadă in care pierderile s-au ridicat 
la 90 milioane dolari. Abia din 1975 
compania a înregistrat profituri. 
Excavatoare de construcție specială 
scot zilnic 100 000 tone de păimnt, 
„afinat" in prealabil prin dinami
tare. Această materie primă Îmbiba
tă cu țiței este transportată pe ban
dă la o instalație de separare ; par
ticulele mai grele de nisip rămin jos, 
iar la suprafață se ridică țițeiul 
negru, asemănător asfaltului. Prin 
centrifugare, această substanță bitu
minoasă este purificată și transpor
tată apoi prin conducte la rafinărie, 
unde este transformată în benzină 
sintetică.

Se apreciază că circa cinci ani sint 
necesari pentru a deschide o mină 
de nisipuri petrolifere. Nu trebuie 
uitat nici faptul că și exploatările 
de nisipuri asfaltice sint limita
te și condiționate de amplasarea 
lor, căci 90 la sută din petrolul 
greu- este, practic, imposibil de 
exploatat • in cariere la zi. Visco- 
zitatea foarte mare ridică o altă 
mare dificultate în calea exploată
rii. De aceea, specialiștii se străduiesc 
să găsească metode, de „subțiere" în 
zăcămint a țițeiului, așa-numițul 
procedeu de exploatare „in situ".

teatre
• Teatrul National București 
(sala Atelier) : Poezie, muzică, 
dans — 20.
• Teatrul Mic (la Rotonda scrii
torilor din Cișmigiu) : „Culorile 
iubirii" — spectacol de sunet și 
lumină — 21.
• Teatrul Giulești (la Teatrul de 
vară Herăstrău) : Noaptea păcă
lelilor — 20, (la Parcul Tineretu
lui) : „Sub soarele acestor ani" — 
spectacol poetic — 21.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Pe un picior de plai — 
18,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase" (grădina Boema) : Omul 
care aduce risul — 20.

• Teatrul evreiesc de stat : Cu 
femeile nu-i de glumit — 19,30.

cinema 
13,45; 16; 18,15; 20.30, MODERN — 
9; 11.15; 13.30; 16; 18; 20. la gră
dină — 20,45.
• Un om în loden : VICTORIA — 
15; 17.30; 20.
• Cazul Gorgonova : CINEMA 
STUDIO — 10; 14: 19.
• Lebedele sălbatice — 9.15: 11; 
12.45; 14,30, Camera cu fereastra 
spre mare — 16: 18; 20 : DOINA.
• Filip cel bun : TIMPURI NOI 
16: 18: 20.
• Ultimul vals : EXCELSIOR — 9; 
11,30; 14: 17; 19.30, MELODIA — 9; 
11.30: 15; 17,30; 20, GLORIA — 9; 
11.30; 14; 17; 19.30.
• Frați de cruce : FEROVIAR 4— 
9: 11,15: 13.30: 15.45: 18: 20.15.
• Misiunea Capricorn unu : GRI
VIȚA — 9: 11,30; 14; 16.45; 19.30; 
AURORA — 9; 11.45; 14,30: 17,15;
20, la grădină — 20.45.
• Severino : BUZEȘTI — 16; 18;
20, la grădină — 20,45. >

• Alibi pentru un prieten : DACIA
— 9; 11,30; 14,15; 16,45: 19.30. FLA
CĂRA — 15,30; 18; 20,15, la grădi
nă — 21.
• Certificat de paupertate : BU- 
CEG1 — 16: 18; 20.
• Apașii : LIRA — 16; 18.15; 20,30, 
la grădină — 21.
• Totul pentru fotbal : DRUMUL 
S^-RII — 15,30: 18: 20.
O Hercule cucerește Atlantida : 
GIULEȘTI — 9; 11; 13.15: 15.30; 
17,45; 20.
e Al patrulea stol : FERENTARI
— 15,30; 17.30: 19.30.
• Nick Carter superdetectiv : CO- 
TROCENI - 15; 17,30: 20.
• Vlad Țepeș : PACEA — 16: 19.
• Leii saloanelor : FLOREASCA
— 9: 11,15: 13.30: 15.45: 18: 20.15.
• Nea Mărin miliardar : VOLGA
— 9: 11,15; 13.30: 16; 18.15: 20.15.
• Vis de ianuarie : VIITORUL — 
15,30; 17.45; 20.

• Olga și poetul : MIORIȚA — 9; 
11; 13,15; 15.30; 17,45; 20.
• Brațele Afroditei : POPULAR 
— 16; 18: 20.
• Lovitură pe Ia spate : MUNCA 
— 16: 18; 20.
• Marele singuratic : COSMOS — 
15,30; 17,45: 20.
• Șatra : TOMIS — 9; 11.15: 13.30; 
15,45; 18; 20,*  la grădină — 20.45.
• Tînărul din Istanbul : ARTA — 
9: 11,15: 13.30:15.45; 18; 20, la gră
dină — 20.45.
• In ritmul muzicii : FLAMURA 
— 9; 11,1'5; 13,30: 15,45: 18: 20,15.
• Antichități : PROGRESUL — 16; 
18; 20.
O întoarcerea acasă : GRĂDINA 
FESTIVAL - 20,45.
• Masca de apă : GRADINA 
PARC HOTEL — 21.
• Să prinzi o stea căzătoare : 
GRADINA BUCEGI — 21.

tv
PROGRAMUL 1

16,00 Telex
16,Oo Trasee istorice. August 1944 pe 

meleagurile Transilvaniei
16.25 Arii din operete
16.55 Corespondenții județeni transmit...
17,20 Mult e dulce...

,17.50 India — succese pe drumul indus
trializării. Film documentar

18,05 Cu dragoste cint azi țara
18.35 Viața rațională
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19,15 întrecerea socialistă la orele bi

lanțului (I). Raportul celor ce 
muncesc în industrie

19.25 Sub flamuri de partid

19.40 Ancheta TV : Măsura patriotis
mului — faptele

20,05 Telecinemateca. Ciclul „Mari regi
zori”, „Puntea” — producție a stu
diourilor spaniole. Premieră TV

21.35 Telejurnal
PROGRAMUL 2

16.00 Permanenta redescoperire a Româ
niei (VII)

16.50 Teatru TV : „Musafirul de dumini
că” de Petre Ispas (reluare)

18.05 Partid, pe tine te clntăm — album 
coral

18,25 Construirea socialismului (IV). Di
namica dezvoltării județelor țârii 

18.56 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19,15 Viața de concert a Capitalei
19,55 Studio T '79
20.20 De pretutindeni
20.45 Muzică ușoară
21,00 Biblioteca pentru toți — Liviu Re- 

breanu (II)
21.35 Telejurnal

• „METON" - UN 
NOU MATERIAL PEN
TRU CONSTRUCȚII. In 
Uniunea Sovietică se folosește 
cu succes un nou material pen
tru construcții: „Meton“-ul,
prescurtare de la metalobeton. 
Rolul cimentului este îndeplinit 
de lianți metalici. în funcție de 
metalul folosit se pot obține 
„metonii" de aluminiu, otel, 
fontă, titan, cupru, plumb, sta- 
niu sau zinc. Utilizarea produse
lor din meton în locul celor 
metalice va permite reducerea 
de 2—6 ori a consumului de 
metal în construcții, concomitent 
cu îmbunătățirea proprietăților 
tehnice si de exploatare.

• HIDROCARBURI 
DIN... ZER. Zerul din laptele 
de vacă ar putea servi drept 
materie primă pentru obținerea 
de hidrocarburi — afirmă un 
specialist australian. Profesorul 
Fred Molyneaux de la Institutul 
Victoria (provincia Gippsland) 
este de părere că.' pomindu-se 
de la zer, s-ar putea obține 
metan, care. Ia rindul său. ar 
putea fi transformat în petrol, 
la prețul de 25—30 cenți litrul. 
Procedeul ar fi rentabil pentru 
țări cu un sector zootehnic dez
voltat cum este Australia. Po
trivit estimărilor omului de 
știință amintit, numai provincia 
Gippsland ar putea produce zil
nic din zer 1 500 tone petrol.

• EXISTĂ VIAȚĂ PE 
TITAN ? La 1 septembrie, 
„Pioneer 11“ va transmite foto
grafii de pe planeta Saturn, a- 
nunță N.A.S.A. în finalul dru
mului său interplanetar. Inițiat 
în aprilie 1973, înainte de a dis
părea in spațiu. „Pioneer 11" va 
trimite pe Pămint atit imagini 
de pe Saturn — cea de-a doua 
planetă, ca mărime, din siste
mul solar, cit și de pe unul din 
sateliții săi. „Titan", unde, po
trivit opiniei unor savanți. ar 
putea exista forme primitive de 
viață. Ipoteza este avansată -în 
baza constatării că presiunea 
atmosferică de pe „Titan" este 
apropiată de cea a Pămîntului, 
Iar pe suprafața sa s-ar găsi

*
compuși organici, care — afir
mă savantii — ar fi putut da 
naștere acestor forme primitive 
de viață. De aici și interesul 
deosebit cu care sînt așteptate, 
în cercurile științifice, fotogra
fiile pe care le va transmite 
„Pioneer 11".

• DILEMĂ. ■Recent, Mi
nisterul Justiție! al S.U.A. a ce
rut cunoscutei firme „Interna
tional Business Machines" 
(I.B.M.), specializată în produc
ția mașinilor electronice de cal
cul. să-i pună la dispoziție do
cumentele privind activitatea 

consiliului de administrație al 
corporației, necesare pentru e- 
fectuarea unor cercetări. în răs
punsul lor, juriștii corporației 
au arătat că documentele res
pective numără — nici mai mult, 
nici mai puțin cinci miliarde 
de pagini și că numai pentru a 
le depista in arhive ar fi nevoie 
de 62 mii oameni-ani. în plus, 
au afirmat ei, îndeplinirea ce
rerii Ministerului Justiției ar 
costa firma cel puțin 1 miliard 
de dolari. Totuși, cifrele fan
tastice cu care s-a încercat îm
piedicarea cercetărilor solicitate 
nu au produs efectul scontat : 

argumentele firmei au fost res
pinse. în fata dilemei ivite, re
vista „Business Week" se în
treabă : argumentele căreia din 
cele două instituții vor avea. în 
cele din urmă, ciștig de cauză ?

• GEAM ANTIZGO- 
MOT. La combinatul de sticlă 
Sandomir din Polonia a fost in
trodus în producție un tip de 
geam din două straturi, care 
absoarbe zgomotul și nu lasă să' 
treacă căldura. Dacă pe stradă 
intensitatea zgomotului este de 
40 de decibeli, in camera dotată 
cu astfel de geamuri inten
sitatea respectivă nu va depăși 
13 decibeli. între cele două stra
turi de sticlă este introdusă o 

substanță specială ce absoarbe 
umezeala, ferind geamul de 
aburire.

• RĂBDARE, NU 
GLUMĂ. Un belgian in virstă 
de 43 de ani. Charles Faut. • a 
stabilit recent un nou record 
mondial de durată la pescuitul 
cu undița, răminînd pe malul 
unui lac timp de 400 de ore fără 
întrerupere : el nu si-a îngăduit 
decit o odihnă de cite 5 minute 
la fiecare oră. La capătul a 
aproape 17 zile de pescuit ^iein- 
trerupt. el a strins o recoltă de 
aproape 100 kg de pește. între 
care circa 300 păstrăvi. într-ade
văr, dacă nu este o poveste... 
pescărească, iată o ispravă greu 
de egalat.

• ULTRASUNETE ÎM
POTRIVA MUSAFIRILOR 
NEPOFTITE Funcționarii gării 
centrale din Ziirich au găsit, în 
cele din urmă, un mijloc de a 
face fată invaziei de... porum
bei, care. în număr de mii și 
mii. puseseră practic stâpinire 
pe peroane, in căutare de 
hrană. După ce s-au încer
cat, fără succes. o serie 
de metode de îndepărtare 
a musafirilor nepoftiți, s-au 
obținut rezultatele dorite cu 
ajutorul unui aparat ce emite 
ultrasunete, de o frecventă im
perceptibilă pentru oameni, dar 
foarte supărătoare pentru pă
sări. care-si pierd complet sim
țul de orientare.
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Manifestări consacrate României
în întîmpinarea celei de-a 35-a aniversări 

a eliberării țării
Împlinirea a 35 de ani de la victoria revoluției de eliberare națională 

și socială, antifascistă si antiimperialistă din tara noastră, de la tre
cerea României pe calea dezvoltării economice și sociale noi și apoi pe 
calea edificării orinduirii socialiste continuă să fie marcată pe diferite 
meridiane ale globului.

CEHOSLOVACIA. La Consulatul
general al României din Bratislava 
a fost organizată o expoziție de lite
ratură politică, la loc de frunte fiind 
prezentate volume cu operele to
varășului Nicolae Ceaușescu. Cu 
același prilej a avut loc și o întîl- 
nire cu reprezentanții presei din 
Slovacia, in cadrul căreia Emanoil 
Lazăr, viceconsul, a evocat însem
nătatea istorică a evenimentelor de 
Ia 23 August 1944 și a prezentat 
bilanțul -activității creatoare a po
porului român în cei 35 de ani de la 
eliberare.

SRI LANKA. Presa din această 
tară a continuat să aloce spatii 
ample evocării rezultatelor obținute 
de poporul român în anii care au 
trecut de la eliberare, inițiativelor 
de politică internă și externă ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România. Sub titlul „Cin- 
tarea României — expresie a mo
dului de viată", cotidianul „Ceylon 
Daily Mirror" reliefează importanța 
acestei vibrante manifestări cultu
rale și patriotice, izvorită din iniția
tiva președintelui tării. La rindul 
său, periodicul „The Economic 
Times", șub titlul „România progre
sează — o revoluție economică", 
face o paralelă între situația econo
mică a țării noastre in perioada 
antebelică și cea din perioada actua
lă, reliefind eficienta politicii Parti
dului Comunist Român de industria
lizare a țării. întreaga dezvoltare 
economică și tehnică este pusă în 
slujba atingerii țelului suprem al 
partidului și statului român — ridi
carea nivelului de trai al poporului, 
scrie „The Economic Times".

INDIA. Revista indiană de politi
că externă „International Reporter", 
in articolul intitulat „Solidaritatea

PORTUGALIA

Programul noului guvern 
în dezbaterea parlamentului

LISABONA 14 (Agerpres). — Noul 
prim-ministru al Portugaliei. Maria 
de Lurdes Pintasilgo, a prezentat, 
luni după-amiază, în parlament, pro
gramul guvernului său, precizind că 
acesta este un cabinet „constitutio
nal și de tranziție", însărcinat „să 
pregătească alegeri libere" anticipa
te. dar care va adopta și măsurile 
cu caracter economic necesare pentru 
a face fată situației actuale a tării, 
„chiar dacă vor trebui să fie im
populare".

Cabinetul Pintasilgo va pregăti a- 
legerile legislative din noiembrie, ce 
vor avea loc Ia o dată care urmează 
să fie stabilită in funcție de dizol
varea parlamentului actual, la sfirși- 
tul dezbaterilor asupra programului 
guvernamental.

Tn ce privește inițiativele, in spe
cial in domeniul economic, pe care 
Ic va lua guvernul — a precizat pri
mul ministru — consecințele acestora 
se vor face simtite dincolo de cele 
190 de zile de existentă a forma
țiunii ministeriale actuale. Intre mă
surile guvernamentale anunțate în 
programul prezentat figurează și în-

lagos: Conferința pentru reconciliere in Ciad
LAGOS 14 (Agerpres). — La Lagos 

s-a deschis, la 14 august, a patra 
conferință pentru reconciliere in Ciad 
— anunță agențiile de presă. La 
reuniune, care se desfășoară cu ușile 
închise, participă reprezentanți ai 
părților interesate, precum și delega
ții ale unui număr de șase țări afri- 

Capitala țării noastre găzduiește in perioada 16—17 august o impor
tantă intilnire internațională. Este vorba de reuniunea ministerială a 
„Grupului celor 77", care precede Conferința Națiunilor Unite pentru Știință 
și Tehnologie, programată să se desfășoare intre 20 și 31 august a.c. la 
Viena. Reuniunea de la București are drept scop să analizeze principalul 
document ce va fi adoptat la Viena, Programul de acțiune, să pună la punct 
platforma politică, cu care țările in curs de dezvoltare se vor prezenta la 
conferință și să definitiveze strategia „Grupului celor 77“ in vederea nego
cierilor cu țările dezvoltate.

!n legătură cu această reuniune și cu viitoarea conferință de la Viena, 
mai mulți cititori ne-au adresat întrebări privind obiectivele și activitatea 
„Grupului celor 77", la care răspundem prin acest documentar.

— dimensiune fundamentală a poli
ticii externe românești", subliniază 
consecvența și dinamismul politicii 
externe a României în promovarea 
unor relații de colaborare și avantaj 
reciproc cu toate statele lumii și, în 
primul rînd, cu țările socialiste și 
cu cele în curs de dezvoltare. Evo- 
cînd vizitele efectuate de președin
tele Nicolae Ceaușescu în diverse 
țări ale lumii, revista scrie : „Prin
cipiile solidarității internaționale ex
primate clar și categoric au fost 
pretutindeni apreciate și salutate cu 
entuziasm de opinia publică". Arti
colul face în continuare, o trecere 
în revistă a acțiunilor concrete ale 
României tn planul vieții interna
ționale, subliniind inițiativele și 
activitatea președintelui Nicolae 
Ceaușescu. „International Reporter" 
evidențiază, totodată, clarviziunea și 
principialitatea politicii externe a 
României.

BIRMANIA. Sub auspiciile Grupu
lui cultural internațional, la Ran
goon a fost organizată o seară cul
turală românească. A fost prezen
tată o expunere privind semnifi
cația zilei de 23 August, succesele 
obținute în cei 35 de ani de la eli
berare de către poporul român, con
tribuția directă și originală a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu la dez
voltarea social-economică a patriei, 
în promovarea unei politici externe 
active de colaborare și pace.

GRECIA. In localitatea Porto- 
Rafti a avut loc o adunare popu
lară Ia care a luat cuvintul poeta 
Milli Gregou. Ansamblul folcloric 
„Doina Bucureștiului" a prezentat 
un spectacol care s-a bucurat de un 
frumos succes, fiind îndelung aplau
dat. A fost de față Ion Brad, am
basadorul României la Atena.

(Agerpres)

curajarea „investițiilor din partea 
sectoarelor particulare, a cooperati
velor și a sectorului public". Pe de 
altă parte, relevă agențiile de presă, 
guvernul nu intenționează să agra
veze presiunea fiscală și nici să adu
că modificări proiectului de buget 
pentru anul financiar 1979, votat în 
luna iunie. Au fost anunțate, totoda
tă, inițiative in industrie (dezvoltarea 
unor mari proiecte industriale) și în 
agricultură (priorități pentru dezvol
tarea producției destinate satisfacerii 
necesarului de alimente), precum și 
crearea unei „carte a securității so
ciale".

Pe planul relațiilor externe, Maria 
de Lurdes Pintasilgo a declarat că 
guvernul său. „va întări’ relațiile deja 
stabilite, de prietenie și cooperare, 
cu alte popoare, fără limite de ordin 
geografic".

Observatorii politici — relevă agen
ția A.N.O.P. — consideră că. la ca
pătul dezbaterilor parlamentare, gu
vernul Pintasilgo va primi învestitu
ra. „cu sau fără o moțiune de res
pingere a programului său".

cane vecine și din trei state africane 
francofone.

Ca și conferințele precedente, cea 
actuală este convocată în vederea gă
sirii unor soluții acceptabile pentru 
toate părțile în vederea realizării 
unității naționale.

slavia, Malta și România). Deși, 
după cum se vede, cifra statelor 
componente s-a schimbat, grupul ce

Ce este „Grupul celor TJ" ; r 
și cure slut obiectivele sole

lor 77 și-a păstrat, simbolic, denu
mirea inițială.

Activitățile grupului se desfășoară 
sub forma, consultărilor, reuniunilor 
la diferite niveluri și intilnirilor ad- 
hoc ale delegațiilor țărilor membre 
ale grupului participante la diverse 
evenimente economice internaționale 
sau ale reprezentanților perrhanenți 
ai acestor țări pe lingă unele organi
zații Internaționale.'

Țările membre ale grupului dispun 
de un mare potențial de resurse na
turale și umane și au largi posibili
tăți de schimburi comercial-econo- 
mice. Ele dețin 70 la sută din resur
sele mondiale hidroenergetice, peste 
60 la sută din resursele de petrol, 
aproape 40 la sută din terenurile 
arabile. 30 la sută din producția mi
nieră de pe glob. La unele produse, 
ponderea acestor țări este mult mai 
mare : 100 la sută la cafea, cacao și 
cauciuc natural. 85 la sută la cobalt, 
84 la sută la iută, 76 la sută la ceai, 
75 la sută la cositor etc.

Datorită condițiilor social-econo- 
mice și politice, specifice de la tară 
la țară, statele în curs de dezvoltare 
prezintă, așa cum se arăta mai îna
inte. o mare diversitate din punct de 
vedere al numărului populației, su
prafeței teritoriului, nivelului de

Noi acțiuni agresive
ale rasiștilor rhodesieni«

Protest energic al Botswanei
NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres). 

— Guvernul Botswanei a protestat 
energic împotriva acțiunilor agresive 
ale regimului rasist de la Salisbury 
contra statelor africane independente. 
Intr-un mesaj adresat secretarului 
general al O.N.U., Kurt Waldheim, se 
•rată că în zilele de 8 și 9 august 
forțe militare ale regimului din Rho
desia au săvirșit mai multe atacuri 
împotriva Botswanei, in urma cărora 
s-au înregistrat victime și importan
te pagube materiale. In perioada de 
referință, precizează documentul, a- 
vioane și elicoptere ale regimului 
minoritar rasist au violat spațiul ae
rian al țării.

încălcările grave ale integrității te
ritoriale ale Republicii Botswana de 
către forțele militare ale regimului 
de la Salisbury, precizează documen
tul. confirmă politica, agresivă împo
triva statelor africane independente 
promovată de pretinsul guvern Mu- 
zorewa.

împotriva staționării 
rachetelor nucleare 

ale N.A.T.O. 
in sudul Italiei

O rezoluție a guvernului 
regiunii Calabria

ROMA 14 (Agerpres). — Gu
vernul local al regiunii Calabria, 
din sudul Italiei, a aprobat o 
rezoluție in care se opune orică
ror planuri posibile ale N.A.T.O. 
de a stațidna rachete nucleare 
in zonă. Oficialitățile din Cala
bria, se arată in rezoluție, au 
luat cunoștință cu îngrijorare 
de știrile publicate in presa ita
liană in legătură cu proiectele 
de a se întări N.A.T.O. inclusiv 
prin staționarea de rachete nu
cleare in Europa, posibil in Ita
lia și in regiunea ei sudică, Ca
labria.

tn prezent, in Calabria există 
trei instalafii ale N.AT.O.

Submarine americane cu ra
chete nucleare staționează in 
insula Sardinia, fapt criticat in 
ultimii ani de forțele de stingă 

, din Italia — relatează agenția 
V.P.I.

CIPRU

Consultări in vederea 
reluării convorbirilor 

intercomunitare
NICOSIA 14 (Agerpres). — La Ni

cosia, reprezentanții speciali ai Orga
nizației Națiunilor Unite au început 
consultări în vederea reluării con
vorbirilor dintre reprezentanții co
munităților cipriote greacă și turcă, 
întrerupte in urmă cu opt săptămini. 
Reprezentantul special al Națiunilor 
Unite. Galindo Pohl, și adjunctul 
său, Remy Gorge, au avut o întreve
dere cu liderul comunității ciprioți- 
lor turci, Rauf Der.ktaș, urmind ca, 
in continuare, să aibă o întrevedere 
cu ministrul de externe Nikos Rolan- 
dis, precum și cu negociatorul din 
partea ciprioților greci la convorbi
rile intercomunitare, Gheorghios 
Ioannides.

Agenția națională cipriotă de pre
să, C.N.A., amintește că discuțiile 
între cele două comunități din Cipru 
începute la 15 iunie au fost întrerup
te la 22 iunie, după desfășurarea a 
patru ședințe, în cadrul cărora între 
cele două părți au apărut deosebiri 
de vederi în problema viitorului sta
tut al Republicii Cipru.

dezvoltare economică, orinduirii so- 
cial-politice, apartenenței sau ne- 
apartenenței la grupări economice, 
politice și militare. Toate aceste țări 
au însă preocupări și interese co
mune în lupta pentru eliminarea 
subdezvoltării și a marilor decalaje 
economice care le separă de sta
tele avansate ale lumii, pentru 
dezvoltarea economică liberă, de 
sine stătătoare și reducerea depen
denței față de țările dezvoltate, 
pentru afirmarea plenară în viata in
ternațională și participarea activă la 
soluționarea problemelor majore ale 
omenirii. Acestea constituie, dealt

fel, și obiectivele principale ale acti
vității desfășurate de „Grupul celor 
77", de toate țările in curs de dezvol
tare, ele subsumîndu-se eforturilor 
îndreptate spre înfăptuirea țelului 
suprem — făurirea noii ordini econo
mice internaționale.

Prin acțiunile sale îndreptate spre 
înfăptuirea acestor obiective majore, 
spre abolirea vechii politici imperia
liste de forță și dictat, de amestec în 
treburile interne ale altor state, 
„Grupul celor 77“ se manifestă ca o 
importantă forță a frontului antiim- 
perialist, a luptei pentru promovarea 
unei politici noi, de înțelegere și con
lucrare activă între toate statele, pe 
baza principiilor și normelor dreptu
lui internațional, pentru făurirea unei 
lumi mai drepte și mai bune.

După UNCTAD I (1964). colabo
rarea țărilor în curs de dezvoltare în 
cadrul „Grupului celor 77“ s-a lărgit 
și consolidat. Grupul a avut o serie 
de reuniuni ministeriale care au pre
gătit pozițiile șj propunerile tarilor 
în curs de dezvoltare pentru UNCTAD 
II (New Delhi. 1968). UNCTAD III 
(Santiago de Chile. 1972), UNCTAD 
IV (Nairobi, 1976) și UNCTAD V (Ma
nila, 1979). Cu prilejul acestor reu
niuni au fost adoptate documente de 
mare însemnătate politică si econo

MOSCOVA

Coordonate ale politicii externe 
a României socialiste

prezentate la Congresul mondial al Asociației internaționale 
de științe politice

MOSCOVA 14 — Corespondentul 
Agerpres, Mihai Coruț, transmite : 
La Moscova au continuat lucrările 
pe secții ale Congresului mondial al 
Asociației internaționale de științe 
politice, la care participă și o dele
gație română alcătuită din oameni de 
știință, cercetători și cadre didactice 
din invățămîntul superior.

Intr-o intervenție privind destin
derea internațională, prezentată de 
un membru al delegației române, s-a 
subliniat concepția președintelui 
Nicolae Ceaușescu in legătură cu ne
cesitatea sporirii eforturilor tuturor 
statelor și popoarelor în scopul întă
ririi destinderii și colaborării inter
naționale, dezvoltării unor relații noi, 
democratice între toate statele și s-a 
evidențiat dezideratul privind edifi
carea unei noi ordini economice și 
politice internaționale.

Intr-o altă intervenție românească, 
s-a subliniat contribuția P.C.R. și 
experiența tării noastre în dezvol

Cooperarea între state - factor vital 
al creșterii economice

Dezbaterile din cadrul reuniunii internaționale de Ia Colombo
COLOMBO 14 (Agerpres). — La 

Colombo, capitala Republicii Sri Lan
ka, au început lucrările celei de-a 
16-a sesiuni anuale a Societății pen
tru Dezvoltare Internațională (S.I.D.) 
— organizație ce are ca principal o- 
'biectiv promovarea schimbului de 
idei și de experiență pe plan inter
național pus in slbjba dezvoltării. 
Participă aproximativ 400 de econo
miști, juriști, specialiști din domeniul 
administrației și al învațămintului.

Principala temă abordată de parti
cipant! se intitulează „Opțiunile în 
domeniul dezvoltării pentru deceniul 
viitor și perioada următoare". O 
atenție deosebită urmează să fie a- 
cordată problemelor cu care sint con
fruntate țările în curs de dezvoltare 
în contextul aspectelor globale pri
vind domeniul energetic, dezvoltarea

agențiile de presă transmit:
Primul ministru a! Repu

blicii Sri Lcmka ta Bailing. 
Hua Guofeng, premier al Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze, a avut 
marți o întrevedere cu primul mi
nistru al Republicii Sri Lanka, Ra- 
nashinghe Premadasa, aflat in vizită 
oficială la Beijing. In aceeași zi, oas
petele -a avut o a două rundă de con
vorbiri cu vicepremierul chinez. Li 
Xiannian. Au fost analizate eforturi
le desfășurate în direcția promovării 
unor relații prietenești și de coope
rare intre cele două țări, exprimin- 
du-se satisfacția față de evoluția ra
porturilor bilaterale. In același timp, 
s-a procedat la un schimb de vederi 
asupra unora dintre problemele in
ternaționale.

Ceremonie ta Brazzaville. 
Președintele C.C. al Partidului Con- 
golez al Muncii, președintele Repu
blicii Populare Congo, Denis Sassou- 
Nguesso, a preluat oficial la 14 au
gust postul de șef al statului. Cere
monia a avut loc potrivit Constituției 
țării aprobate in cadrul referendumu
lui din lima iulie.

mică — „Carta de Ia Alger" (1967), 
„Declarația și Programul de acțiune 
de la Lima'*  (1971), „Declarația și Pro
gramul de acțiune de Ia Manila" 
(1976), „Programul de la Arusha" 
(1979) — care reprezintă platforme de 
luptă vizind realizarea unor schimbări 
radicale în relațiile economice inter
naționale. De asemenea, „Grupul ce
lor 77“ a inițiat adoptarea în 1974 de 
către Adunarea Generală a O.N.U. a 
„Declarației și a Programului de ac
țiune pentru instaurarea unei noi or
dini economice internaționale" și a 
„Cartei drepturilor și îndatoririlor 
economice ale statelor".

„Grupul celor 77“ a fost creat in 
1964, cu prilejul primei Conferințe a 
Națiunilor Unite pentru Comerț și 
Dezvoltare (UNCTAD), prin sem
narea de către 77 de țări in curs de 
dezvoltare — de unde provine și nu
mele — a unei declarații de poziție 
față de problemele lichidării decala
jelor și accelerării progresului lor 
economic, probleme dezbătute în ma
rele forum economic internațional. 
„Grupul celor 77“ a fost conceput in 
linii generale — pe deasupra nu
meroaselor deosebiri și particularități 
distincte ale statelor componente — 
ca o mișcare de solidaritate și o forniă 
colectivă de acțiune a țărilor în curs 
de dezvoltare in lupta lor pentru abo
lirea vechii politici imperialiste, co
lonialiste și neocolonialiste. De la 
constituirea sa, „Grupul celor 77“ a 
acționat în mod constant pentru eli
minarea nedreptăților vechii ordini 
economice, pentru eradicarea subdez
voltării și a marilor decalaje care se
pară țările in curs de dezvoltare de 
celelalte state ale lumii, pentru de
mocratizarea relațiilor internaționale, 
avind ca obiectiv fundamental instau
rarea unei noi ordini economice 
mondiale.

Compus din trei grupuri regionale 
— Africa, Asia și America Latină — 
„Grupul celor 77“ se prezintă sub 
forma unei asociații neinstituționali- 
zate de state (deci fără statut, secre
tariat permanent, buget, sediu etc.), 
care are drept scop examinarea în 
comun a problemelor economice in
ternaționale de interes reciproc, ela
borarea de propuneri și măsuri vi
zitiu rezolvarea acestor probleme in 
concordanță cu interesele tuturor ță
rilor in curs de dezvoltare, stabilirea 
de poziții unitare, realizarea unei 
platforme politice colective in nego
cierile cu țările dezvoltate.

„Grupul celor 77“ ș-a dezvoltat con
tinuu. numărul statelor participante 
crescînd de la 77. în momentul con
stituirii. la 119 în prezent : 49 din 
Africa. 38 din Asia. 28 din America 
Latină și 4 din Europa (Cipru. Iugo

Tot din inițiativa „Grupului celor 
77“ au fost adoptate, in ultimii ani 
— în cadrul O.N.U. și al organiza
țiilor din sistemul său — numeroase 
rezoluții, declarații, planuri și pro
grame de acțiune vizind așezarea ra
porturilor dintre state pe baze noi, 
juste si echitabile. în aproape toate 
sferele vieții economice internațio
nale : materii prime, comerț inter
național, industrializare, alimentație 
și agricultură, dezvoltare, cooperare 
monetar-financiară. Pe baza progra
melor de acțiune convenite s-a trecut 
la negocieri între „Grupul celor 77“ 
și celelalte state ale lumii pentru gă
sirea de soluții reciproc acceptabile 
problemelor majore ale dezvoltării. 
Din păcate, rezultatele practice obți
nute pînă în prezent nu sint satisfă
cătoare, Unele negocieri s-au încheiat 
fără nici un rezultat, altele au fost 
suspendate sau se desfășoară foarte 
lent.

Tarile membre ale „Grupului 
celor 77“ au proclamat dezvoltarea 
între ele a unor relații de deDlină 
egalitate, de înțelegere și respect re
ciproc. Deciziile se iau prin consens, 
ceea ce presupune luarea in conside
rare a intereselor legitime ale fie
cărei țări, iar în conducerea lucrări
lor se aplică principiul rotației. 

tarea și perfecționarea statului so
cialist.

Poziția partidului și statului român, 
coordonatele fundamentale elaborate 
de președintele Nicolae Ceaușescu 
privind necesitatea înfăptuirii dezar
mării generale, în primul rind a de
zarmării nucleare, au fost expuse în 
secțiunea care dezbate aspecte ale 
cursei înarmărilor și controlul arma
mentelor.

In alte secțiuni ale congresului de
legații români au prezentat comuni
cările vizind „Instituționalizarea pro
cesului edificării securității și coope
rării europene", „Complementarita
tea dintre poziția României în dome
niul instaurării noii ordini economi
ce internaționale, al dezarmării, în 
primul rînd a dezarmării nucleare, 
și poziția de principiu adoptată de 
țările nealiniate in domeniile respec
tive" și „Istoria contemporană și 
evoluția sistemelor politice, concepția 
materialist-istorică privind sistemele 
politice".

rurală și cea urbană, presiunile in
flaționiste, ocuparea forței de mun
că, problemele cooperării internațio
nale.

Inaugurînd reuniunea, președintele 
țării-gazdă, Junius Jayawardene, a 
relevat că într-o lume interdepen
dentă cooperarea este vitală pentru 
creșterea economică și a subliniat ne
cesitatea ca statele dezvoltate să spri
jine eforturile economice ale țărilor 
în curs de dezvoltare, oferind condi
ții pentru un acces sporit al produ
selor acestor țări pe piețele lor. De 
asemenea, președintele Jayawardene 
a spus că dezvoltarea de ansamblu 
poate fi înfăptuită cu succes doar în 
condițiile realizării unui echilibru în
tre creșterea economică și dezvolta
rea pe plan social.

Algeria și Mauritania au 
convenit să restabilească 
relațiile diplomatice - lnfor- 
mează agenția algeriană de presă 
A.P.S. Se precizează că cele două 
țări vor efectua în curind schimb de 
ambasadori. Relațiile diplomatice în
tre Algeria și Mauritania au fost 
rupte la 7 martie 1976.

Congresul muncitoresc al 
țărilor nordice ?i a îucheiat lu
crările la Copenhaga. Principala 
temă a dezbaterilor, la care au par
ticipat 170 de reprezentanți ai par
tidelor social-democrate și ai sindi
catelor din cele cinci țări (Suedia, 
Norvegia, Danemarca, Finlanda, Is
landa) a constituit-o combaterea șo
majului. A fost elaborat un program 
de acțiune în vederea soluționării 
problemelor economice ale țărilor 
nordice.

Guvernul britanic a adre- 
sat, marți, oficial invitațiile pentru 
participarea la conferința constitu
țională asupra Rhodesiei ce ar urma 
să se țină la Londra începind de la

1

Așa după cum este cunoscut, 
România, țară socialistă în curs de 
dezvoltare, a devenit membră cu 
drepturi depline a „Grupului celor 
77“ ia 7 februarie 1976, în urma hotă- 
rîrii adoptate în unanimitate Ia re
uniunea ministerială de la Manila. 
Prin admiterea țării noastre în 
„Grupul celor 77“ — expresie a rela
țiilor tot mai strinse de solidaritate 
și cooperare cu celelalte țări în curs 
de dezvoltare, a conlucrării active cu 
acestea pe plan internațional — s-a 
instituționalizat ampla colaborare 
existentă de mulți ani intre România 
și acest grup.

Țara noastră dezvoltă relații bune, 
de prietenie și colaborare multilate
rală, cu toate celelalte țări membre, 
relații în a căror impulsionare un rol 
hotărîtor l-au avut vizitele întreprinse 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu in 
numeroase din aceste state — din 
Africa, America Latină, Asia, expre
sii concrete ale consecvenței cu care 
România militează pentru afirmarea 
noilor relații între state, întemeiate 
pe principiile egalității in drepturi, 
respectării independenței și suvera
nității naționale, neamestecului în 
treburile interne. pentru făurirea 
unei lumi mai bune și mai drepte.

în același timp. România este pe 
deplin solidară cu lupta popoarelor 
care se ridică spre orizonturile dez
voltării și propășirii, pentru înfăptui
rea aspirațiilor lor vitale, acționînd 
permanent pentru unirea eforturilor 
statelor în curs de dezvoltare în lupta 
pentru progres economic și social, 
pentru democratizarea relațiilor in
ternaționale. pentru făurirea unei noi 
ordini economice. Este cunoscută in 
acest sens contribuția României, a to
varășului Nicolae Ceaușescu la cris
talizarea conceptului de nouă ordine 
economică, Ia extinderea cooperării 
intre statele in curs de dezvoltare. Ia 
întărirea solidarității lor. De un larg 
ecou internațional s-a bucurat, după 
cum se știe, programul de măsuri 
pentru făurirea noii ordini economice 
cuprins in Mesajul președintelui 
Nicolae Ceaușescu adresat sesiunii 
UNCTAD de la Manila.

în spiritul orientărilor Congresului 
al XI-lea al partidului, țara noastră 
este hotărită să acționeze și în viitor, 
alături de celelalte țări ale „Grupu
lui celor 77". pentru statornicirea unei 
noi ordini economice internaționale, 
pentru împlinirea idealurilor de pro
gres ale tuturor națiunilor lumii.

Radu BOGDAN 
Ion BARAC

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII 

POPULARE CONGO

Tovarășului colonel DENIS SASSOU-NGUESSO
Președintele Comitetului Central al Partidului Congolez al Muncii, 

Președintele Republicii Populare Congo, șef al statului, 
Președintele Consiliului de Miniștri

La aniversarea proclamării independenței Republicii Populare Congo îmi 
este deosebit de plăcut să vă adresez dumneavoastră, Partidului Congolez al 
Muncii și poporului congolez prieten, în numele Partidului Comunist Român, 
al poporului român, precum și al meu personal, calde felicitări și cele mai 
bune urări de noi succese în edificarea unei vieți noi, libere, independente și 
prospere în patria dumneavoastră.

Folosesc acest prilej spre a-mi exprima satisfacția pentru bunele relații 
româno-congoleze in domeniile politic, economic, tehnic și invățămîntului, 
pentru conlucrarea rodnică dintre statele noastre în sfera relațiilor interna
ționale.

Am convingerea că partidele și țările noastre vor acționa și în viitor 
pentru a consolida și ridica pe un plan tot mai înalt raporturile de strînsă 
prietenie, solidaritate și colaborare multilaterală care s-au statornicit între 
ele, spre binele popoarelor român și congolez, in interesul afirmării libere 
și independente a tuturor națiunilor, pentru triumful idealurilor păcii și pro
gresului social, al instaurării unei noi ordini economice internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Pentru poporul congolez, ziua de 
15 august are o dublă semnificație: 
se împlinesc 19 ani de la proclama
rea independentei țării și 16 ani de 
la victoria revoluției populare, care 
a dus la înlăturarea regimului reac
ționar. favorabil cercurilor neoco
lonialiste, deschizînd noi orizonturi 
în fața Congoului.

Sub influența ultimului eveni
ment, pe pămîntul'tînărului stat de 
pe coasta de vest a Africii (supra
fața — 342 000 kmp ; populația — 
1 350 000 locuitori) au avut loc im
portante transformări progresiste 
cu caracter revoluționar. în dorința 
de a lichida cît mai rapid urmările 
dominației coloniale. Partidul Con
golez al Muncii, creat în anul 1969 
și devenit partid de guvernămînt, 
a inițiat o vastă acțiune de punere 
în valoare a resurselor naționale 
prin edificarea de noi centre econo
mice în regiuni altădată izolate și 
subdezvoltate. Pămîntul și bogățiile 
subsolului au devenit proprietate a 
poporului ; statul congolez contro
lează, de asemenea, întreprinderile 
din industria textilă, a zahărului si 
a cimentului.

Un eveniment Important în viața 
politică a R.P. Congo l-a constituit

10 septembrie, a anunțat Ministerul 
britanic al Afacerilor Externe. Invi
tațiile au fost adresate celor doi li
deri ai Frontului Patriotic Zim
babwe, Joshua Nkomo și Robert 
Mugabe, și primului ministru al gu
vernului minoritar de la Salisbury, 
Abel Muzorewa. Invitațiile transmi
se părților interesate au fost înso
țite de cite un rezumat al unor pro
puneri privind Constituția unui 
Zimbabwe independent, pe care gu
vernul de la Londra trebuie să o 
supună aprobării participanților la 
conferință.

In cadrul turneului pe care il 
efectuează în Italia, Teatrul de 
Operetă din București a prezen
tat spectacole in peste 25 de ora
șe italiene, printre care Reggio 
Emilia, Pescara, Siracusa, Messi
na, Napoli și Triest. Spectaco
lele s-au bucurat de un deosebit 
succes.

Festivalul international 
al filmului de 1a Moscova, 
la care participă cinematografii din 
peste 100 de țări, între care și Româ
nia, a început, ieri, la Moscova. Ci

INDIA

Accidentul tragic din statul Gujarat
• Numărul victimelor s-ar putea ridica la 10 000—15 000

• Ample operațiuni de salvare
DELHI 14 (Agerpres). 

— Bilanțul tragic al ce
lor care și-au pierdut 
Viață in urma inundații
lor care au avut loc în 
statul indian Gujarat — 
din nord-vestul țării — 
după ruperea barajului 
de pe nul Machhu, 'este 
.mult mai mare decit s-a 
estimat după primele 
constatări. Astfel, potri
vit oficialităților locale 
care au inspectat marți 
zona calamitată, numă
rul morților s-ar putea 
ridica intre 10 000 și 
15 000.

După cum s-a mai a- 
nunțat, în urma unor 
ploi torențiale care au 
continuat timp de 24 de 
ore, barajul de pe riul 

Machhu a cedat, creîn- 
du-se un zid de apă înalt 
de șase metri care a mă
turat totul în cale. Cel 
mai afectat a fost orașul 
Morvi, o localitate înflo
ritoare cu o populație de 
60 000 de, oameni, situată 
pe malul rîului Machhu, 
distrusă in proporție de 
60 la sută. Aproximativ 
17 000 locuitori au reușit 
să se evacueze in locali
tățile învecinate. Cores
pondenții de presă care 
au vizitat regiunea re
latează că, pe lingă ora
șul Morvi, alte sate si
tuate in aval au fost dis
truse. Se menționează că 
trei localități cu o popu
lație de 50 000 de oameni 
au fost măturate de ape

După cum s-a mai relatat, pentru a se-îngrădi uriașa erupție a'e la platforma 
de forai submarin „IXTOC-1" (in imagine) din Golful Mexic, au fost forate 
două puțuri paralele în vederea diminuării presiunii, prin captarea unei 
părți a gazelor și petrolului; adincimea forată depășește 2,5 km (în partea 
di® dreapta a imaginii poate fi zărit unul din puțuri). Se speră că, în acest 
fel, pînă la sfirșitul lunii, erupția va putea fi oprită. S-a. calculat că, pină 
in momentul de față, s-a pierdut o cantitate uriașă de petrol — circa 

2 milioane de barili.-

cel de-al III-lea Congres extraor
dinar al P.C.M., desfășurat anul 
acesta, în luna tnartie, la scurtă 
vreme după instalarea actualei 
conduceri a țării, în frunte cu pre
ședintele Denis Sassou-Nguesso. în 
cadrul congresului au fost exami
nate în profunzime sarcinile noii 
etape și au fost adoptate măsurile 
ce se impun pentru traducerea în 
viață a ideilor elaborate de fonda
torul partidului, regretatul pre
ședinte Marien Ngouabi.

In spiritul politicii sale de soli
daritate militantă cu tinerele state 
africane, România socialistă urmă
rește cu interes și simpatie lupta 
poporului congolez. pentru consoli
darea independentei tării și reali
zarea de transformări social-econo- 
mice cu caracter progresist. între 
țările și partidele noastre s-au sta
tornicit relații de prietenie și cola
borare, o contribuție hotărîtoare 
avînd-o în acest sens întîlnirile și 
convorbirile la cel mai înalt nivel 
Acordurile și înțelegerile convenite 
cu aceste prilejuri au deschis am
ple perspective conlucrării bilate
rale, spre binele celor două țări și 
popoare, al cauzei progresului și 
păcii în întreaga lume.

nematografia românească este pre
zentă în concurs cu filmul „Clipa" 
după romanul cu același nume de 
Dinu Săraru. în regia lui Gheorghe 
Vitanidis, precum și cu filme docu
mentare și de animație.

Un grup de militanți ai 
Noului Partid Democrat din 
Coreea de Sud,tntre care 40 de 
membri ai parlamentului, și-au anun
țat hotărînea de a determina deschi
derea unei anchete pentru stabilirea 
vinovaților de atacul săvirșit la 12 au
gust asupra sediului partidului, unde 
a avut loc o adunare a femeilor care 
protestau împotriva închiderii unei 
fabrici textile în suburbiile Seulului. 
Mai mulți polițiști și agenti ai si
guranței au pătruns in sediu, au mo
lestat numeroase femei și au arestat 
170 de persoane. în cursul acestui 
atac o femeie și-a pierdut viata.

Remanieri în cabinetul 
SUdaneZ. Pre?edintele Sudanului, 
Gaafar El Nimeiri, a anunțat într-un 
discurs adresat națiunii numirea ge
neralului Abdel-Magid Khalil în 
funcțiile de prim-vicepreședlnte al 
republicii și secretar general al 
Uniunii Socialiste Sudaneze. înlocu- 
îndu-1 pe Abdel Kassem Ibrahim, 
demis duminică. Generalul Khalil 
păstrează în continuare portofoliul 
Ministerului Apărării. Președintele 
Nimeiri a anunțat, de asemenea, o 
serie de remanieri în cadrul guver
nului și partidului său. ce vor fi efec
tuate în următoarele zile.

și nu se cunoaște nimic 
despre soarta locuito
rilor lor.

Amplele operațiuni de 
salvare se desfășoară cu 
dificultate din cauza 
stratului de noroi de doi 
metri depus după retra
gerea apelor. Pe de altă 
parte, imposibilitatea de
gajării cadavrelor in
tr-un ritm destul de ra
pid creează pericolul a- 
pariției unor epidemii.

Dacă numărul estimat 
al victimelor va fi con
firmat in zilele urmă
toare, ruperea barajului 
de la Morvi este una 
dintre cele mai mari ca
tastrofe de acest gen din 
acest secol.
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