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în spiritul tradițiilor de prietenie și bună vecinătate dintre popoarele României și Iugoslaviei, al colaborării
strinse dintre partidele comuniste ale celor două țări, ieri a început la Drobeta-Turnu Severin

ÎNTÎLNIREA DINTRE TOVARĂȘII
NICOLAE CEAUȘESCU Șl IOSIP BROZ TITO

Inaugurarea lucrărilor de construcție a Sistemului 
hidroenergetic și de navigație Porțile de Fier II

ÎNCEPEREA CONVORBIRILOR OFICIALE
Sîmbătă, 3 decembrie 1977, a în

ceput vizita de prietenie pe care, 
la invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, o 
face in țara noastră tovarășul Iosip 
Broz Tito, președintele Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, pre

DINEU OFERIT DE PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii' 
Socialiste România, a oferit, sîmbă
tă, un dineu oficial in onoarea to
varășului Iosip Broz Tito, președin
tele Republicii Socialiste Federative 

Toastul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Toastul tovarășului
Iosip Broz Tito

ședintele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia.

Eveniment politic cu largi rezonan
te in sfera raporturilor bilaterale ro- 
mâno-iugoslave și in viața interna
țională. noua intilnire dintre cei doi 
conducători de partid și de stat con
stituie încă o mărturie elocventă a 
trainicelor legături de prietenie fră

Iugoslavia, președintele Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia.

Au luat parte tovarășii Manea 
Mănescu, Emil Bobu, Cornel Burti
că, Emil Drăgănescu, Gheorghe O- 
prea, Iosif Uglar, Ștefan Andrei, 
Teodor Coman, membri ai C.C. al 

țească, de colaborare fructuoasă, pe 
multiple planuri, ce s-au stabilit si 
se dezvoltă intre cele două partide 
și țări, spre folosul popoarelor noas
tre, al cauzei păcii și socialismului 
în lume. Ea reprezintă, totodată, o 
nouă și, grăitoare expresie a voinței 
comune a popoarelor român și iugo
slave, aflate in pragul a două eveni

P.C.R., ai guvernului, alte persoane 
oficiale.

Din partea iugoslavă au participat 
tovarășii Miloș Minici, Dragoliub 
Stavrev, Dușan Cikrebici, Milorad 
Birovliev, alte persoane oficiale.

Au fost prezenți ambasadorul 

mente majore din viața lor — Con
ferința Națională a P.C.R. și Congre
sul U.C.I. — de a valorifica din plin 
avantajele pe care le oferă vecină
tatea geografică și potențialul lor 
economic mereu crescind, în scopul 
accelerării operei de construcție a
(Continuare in pag. a IlI-a)

României la Belgrad și ambasadorul 
Iugoslaviei la București.

In timpul dineului, desfășurat în- 
tr-o ambianță de caldă prietenie, to
varășii Nicolae Ceaușescu și Iosip 
Broz Tito <iu rostit toasturi, urmărite 
cu viu interes și subliniate cu aplau
ze de cei prezenți.

Sîmbătă. 3 decembrie, au început 
la Drobeta-Turnu Severin convor
birile oficiale între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășul Iosip. Broz Tito, președintele 
Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia, președintele Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia.

La convorbiri participă :
Din partea română — tovarășii 

Emil Drăgănescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, Gheorghe Oprea, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, președintele părții române 
în Comisia mixtă româno-iugoslavă 
de colaborare economică, Ștefan An
drei, membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., George Macovescu, mem
bru al C.C. al P.C.R., ministrul afa
cerilor externe, Ștefan Bîrlea, mem
bru al C.C. al P.C.R., directorul ca
binetului președintelui republicii, 
Constantin Mitea, membru al C.C. al 
P.C.R., consilier al președintelui re
publicii, Dumitru Turcuș, adjunct de 
șef de secție la C C. al P.C.R., Con
stantin Oancea, adjunct al ministru
lui afacerilor externe. Iulian Ploști- 
naru, prim-secretar al Comitetului 
județean Mehedinți al P.C.R., Virgil 
Cazacu, membru al C.C. al P.C.R., 

ambasadorul țării noastră la Belgrad.
Din partea iugoslavă — tovarășii 

Miloș Minici, vicepreședinte al Con
siliului Executiv Federal al R.S.F. 
Iugoslavia, secretar federal pentru 
afacerile externe, membru al Prezi
diului C.C. al U.C.I., Dragoliub Sta
vrev, membru al Comitetului Execu
tiv al Prezidiului C.C. al U.C.I., Du
șan Cikrebici, președintele Consiliu
lui Executiv al Adunării R.S. Serbia, 
Milorad Birovliev, mensbru al Con
siliului Executiv Federal al R.S.F. 
Iugoslavia, președintele părții țării 
sale în Comisia mixtă iugoslavo- 
română de colaborare economică, Tri- 
fun Nikolici, ambasadorul Iugoslaviei 
la București, Berislav Badurina, șe
ful cabinetului președintelui republi
cii. Milan Vereș, adjunct al secreta
rului federal pentru afacerile ex
terne, Milivoie Maxici, consilier al 
președintelui republicii, Traico Trai- 
covschi, director in Secretariatul fe
deral pentru afacerile externe.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Iosip Broz Tito au constatat cu deo
sebită satisfacție că relațiile de prie- 
terfie și colaborare dintre România și 
Iugoslavia, dintre Partidul Comumst 
Român și Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia, devin tot mai strinse, mai 
fructuoase, în folosul reciproc al 
popoarelor român și iugoslave, al 
cauzei socialismului și păcii în lume.

în cadrul convorbirilor, cei doi 
președinți au făcut un larg schimb 

de păreri asupra unor probleme ac
tuale ale vieții internaționale. în 
acest context, au fost abordate pro
blemele legate de înfăptuirea securită
ții și colaborării pe continentul eu
ropean — și în mod deosebit cele 
privind desfășurarea actualei - reuni
uni de la Belgrad — problemele dez
voltării colaborării în Balcani și so
luționării pe cale pașnică a situației 
din, Cipru, problemele existente în 
Africa, inclusiv din Africa australă. 
De asemenea, s-a procedat la un 
amplu schimb de opinii în legătură 
cu situația din Orientul Mijlociu, sub- 
liniindu-se necesitatea intensificării 
eforturilor pentru a se ajunge cit 
mai grabnic la instaurarea unei păci 
trainice și juste în această zonă.

în ce privește relațiile bilaterale — 
atît colaborarea și cooperarea în pro
ducție, tehnico-științifică si în alte 
domenii, cit și conlucrarea celor 
două țări pe arena internațională — 
cei doi președinți, evidențiind cu sa
tisfacție dezvoltarea mereu ascen
dentă a raporturilor româno-iugo- 
slave, pe toate planurile, au hotărît 
ca aspectele concrete ale intensifică
rii în continuare a acestor relații să 
fie discutate în cadrul unor întîlniri 
între factorii de răspundere din de
legațiile celor două țări.

Convorbirile se desfășoară într-o 
atmosferă de caldă prietenie; de în
țelegere și stimă reciprocă.

Dragă tovarășe Tito,
Dragi tovarăși și prieteni,
Aș dori să exprim încă o dată 

bucuria noastră de a vă primi din 
nou ca oaspeți dragi pe pămîntul 
României. Vizita dumneavoastră de 
prietenie constituie o nouă manifes
tare a relațiilor tradiționale româno- 
iugoslave.

Doresc să exprim mulțumirea și 
satisfacția noastră deplină pentru 
această nouă vizită, pentru rezul
tatele ei deosebite, pentru convor
birile pe care le-am purtat îm
preună, tovarășe Tito, intr-un spirit 
de caldă prietenie și înțelegere to
vărășească.

Este cunoscut că întîlnirile care 
le-am avut de-a lungul anilor au 
așezat relațiile dintre Uniunea Co
muniștilor din Iugoslavia și Partidul 
Comunist Român, dintre România și 
Iugoslavia pe o bază trainică, de 
prietenie și colaborare. Aș dori să 
menționez cu multă satisfacție dez
voltarea cooperării dintre țările noas
tre — un exemplu grăitor în această 
privință fiind hidrocentrala Porțile 
de Fier I. Astăzi am inaugurat îm
preună lucrările noii hidrocentrale 
Porțile de Fier II, care, pe lingă im
portanța economică pentru transport 
și in general pentru dezvoltarea co
laborării economice, are și o semni
ficație politică deosebită. Se poate 
spune că relațiile de cooperare din
tre România și Iugoslavia constituie 
un exemplu de felul cum două țări 
socialiste vecine pot să conlucreze, 
animate de același interes, de do
rința de a edifica socialismul, de a 
trăi in bună vecinătate și de a con
tribui la cauza păcii.

Este de înțeles că în cursul con

vorbirilor pe care le-am început as
tăzi am abordat, în primul rind, pro
blemele dezvoltării pe mai departe a 
cooperării în toate domeniile de ac
tivitate. Fără a intra în amănunt, cred 
că pot afirma că sînt întrunite toate 
condițiile pentru ca prevederile și 
înțelegerile la care am ajuns cu 
prilejul intîlnirii de acum un an cu 
privire la realizarea schimburilor 
economice pină în 1980 să se reali
zeze in bune condiții.

în ce privește problemele interna
ționale, schimbul de păreri asupra 
acestora a evidențiat complexitatea 
evenimentelor pe plan mondial.

Este de înțeles că trebuie să facem 
totul pentru succesul reuniunii de la 
Belgrad pentru securitate și coope
rare în Europa.

Noi dorim ca reuniunea să se în
cheie cu măsuri concrete cit mai 
bune, să dea un nou impuls înfăp
tuirii documentelor de la Helsinki, 
care constituie un tot unitar. In mod 
deosebit am dori să se ajungă la 
anumite măsuri cu privire la dezan
gajarea militară — factor hotărîtor 
pentru securitate și pace în Europa, 
ca de altfel in întreaga lume.

Dorim să extindem colaborarea în 
Balcani, să se ajungă la o soluție 
politică în Cipru.

Noi sprijinim activ lupta pentru 
independență a popoarelor din Rho
desia și Namibia, dorind ca proble
mele complicate din diferite zone ale 
Africii să se soluționeze pe cale 
pașnică, ducind la întărirea unității 
africane, factor de importanță deose
bită în dezvoltarea economico-socială 
independentă a popoarelor de pe 
acest continent.
(Continuare în pag. a IlI-a)

Dragă tovarășe Ceaușescu,
Dragi tovarăși,
Permiteți-mi să spun cîteva cuvinte 

despre vizita noastră de astăzi in 
această țară frumoasă și vecină. Am 
venit aici să ne îndeplinim datoria, 
in cadrul colaborării noastre comune 
spre binele popoarelor noastre. Nu 
sintem mulțumiți de vremea nefavo
rabilă, dar privind populația care a 
fost prezentă și pe malul dumnea
voastră, și pe malul nostru, trebuie 
să spun că, și pe acest timp rece, 
am simțit căldura, datorită entuzias
mului și bunei dispoziții cu care am 
fost întîmpinați.

Am participat astăzi la inaugurarea 
lucrărilor construcției hidrocentralei 
Porțile de Fier II. Acesta este încă 
un pod al legăturii dintre cele două 
țări și popoare ale noastre. Dar nu 
este un pod obișnuit, ci este vorba 
de o legătură care exprimă încre
derea dintre popoarele noastre. S-a 
dovedit că prima noastră hidrocen
trală comună a contribuit ca po
poarele noastre să se convingă și 
mai mult că ele trebuie să se sprijine 
reciproc, să continuăm prin eforturi 
comune dezvoltarea permanentă a 
relațiilor noastre, spre binele po
poarelor celor două țări. Aceasta a 
insuflat încredere oamenilor muncii 
din țările noastre în capacitatea lor 
creatoare, în posibilitatea de a con 
strui cu succes asemenea obiective 
grandioase cum sînt Porțile de Fier I 
și Porțile de Fier II.

Noi am fost primii care am zăgă
zuit Dunărea și am făcut-o să nu 
meargă atît de nepăsătoare spre 
vărsare în Marea Neagră. Am obli- 
gat-o să lucreze in interesul țărilor 
prin care trece. Eu consider că aces
ta este un exemplu de felul cum 
două țări pot să-și unească forțele 
lor creatoare și să ridice asemenea 
obiective cum este cel pe care l-am 
inaugurat astăzi.

Pe lingă aceasta, noi am avut as

tăzi convorbiri cu privire la probleme 
ale colaborării bilaterale și in legă
tură cu relațiile internaționale. Aceste 
convorbiri au decurs intr-o atmosferă 
deosebit de cordială. în multe ches
tiuni am fost total de acord. Se poate 
ca, într-o problemă sau alta, să 
existe uneori nuanțe în aprecierea 
anumitor probleme. Este clar că, din 
diverse motive, nu se pot privi lucru
rile cu aceiași ochi. Faptul acesta nu 
este însă ceea ce ar putea fi numit 
diferențe. Dimpotrivă, acesta este 
un fenomen firesc și de aceea am 
făcut acest schimb de păreri în do
rința de a expune punctele noastre 
de vedere și de a asculta punctele de 
vedere ale scumpului meu prieten, 
Ceaușescu, și ale colaboratorilor săi. 

, Tovarășul Ceaușescu a amintit te
mele pe care le-am discutat. Noi am 
exprimat astăzi, înainte de toate, în
grijorarea ambelor părți pentru situa
ția internațională actuală, care este 
din ce in ce mai rea. Cea mai grea 
situație este in Orientul Apropiat. 
Sînt deosebit de bucuros că am putut 
astăzi să ascult aici, din nou. ceea ce 
a spus tovarășul Ceaușescu în legă
tură cu felul cum ar trebui să se re
zolve criza din Orientul Apropiat. 
Trebuie să spun că și noi gîndim la 
fel, iar punctul nostru de vedere este 
întotdeauna același : Israelul trebuie 
să se retragă din teritoriile arabe pe 
care le-a ocupat prin acțiunile sale 
agresive. Noi gîndim Ia fel ca și to- 
vatășul Ceaușescu că nu poate, fi 
pace și nici nu se poate soluționa 
criza în Orientul Apropiat fără rezol
varea problemei palestiniene. întrucit 
palestinienii au dreptul la un stat al 
lor și la un guvern propriu.

Pe de altă parte, nimeni nu mai 
poate visa la aruncarea Israelului in 
mare : Israelul există ca un fapt real. 
Aceasta este o țară care exista deja 
de atîția ani. care este recunoscută
(Continuare în pag. a IlI-a) Pe malul românesc, la dezvelirea plăcii inaugurale a lucrărilor
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Neinfricați, la zeci de metri deasupra mării și a punții... O tinerețe ttăită
— în toate sensurile — la înălțime

EXIGENȚELE CODULUI ETIC

Fiecare trebuie să fie permanent 
receptiv la tot ce este nou, la tot ceea 
ce apare ca rezultat al dezvoltării 
sociale și să acționeze pentru a pro
mova cu curaj noul în toate domeniile. 
Să nu ne fie teamă să înlăturăm ceea 
ce a corespuns la un moment dat, dar 
s-a învechit și contravine noilor con
diții sociale, dezvoltării forțelor de 
producție, a societății. Să înțelegem că 
nu putem fi revoluționari dacă nu 
acționăm permanent pentru înfăptuirea 
în viață a principiilor socialiste și co
muniste, a concepției noastre filozofice, 
care cere spirit de inițiativă, îndrăzneală 
- desigur', organizată, disciplinată - 
acțiune, muncă pentru accelerarea pro
gresului necontenit al societății.

NICOLAE CEAUȘESCU

Constanța, care de-a lungul 
timpului a inspirat atîtea 
peisaje marine intrate in 
galeria de aur a picturii 
românești, oferă în aceste 

zile un subiect unic în felul său. 
La cheiurile șantierului naval se 
află ancorate două dintre cele mai 
mari și mai moderne nave con
struite vreodată la noi : „Indepen
dența", capul de serie al petrolie
relor de 150 000 tdw, și „Buziaș", 
ultimul din seria mineralierelor de 
55 000 tdw. Valurile le mîngiie bor
dajul ca o chemare șoptită a mări
lor și oceanelor lumii. Momentul 
„probelor de marș", tot mai apro
piat, se pregătește cu febrilitate. 
Deocamdată, neieșite încă din mîna 
constructorilor, cele două nave al
cătuiesc o imagine simbolică : așa 
cum stau, cu pupa spre țărm și 
cu prova avîntată spre larg, ele par 
gata să remorcheze, să trpgă înainte 
însuși șantierul, cu platformele, 
halele, docurile și giganticele sale 
macarale, ca un cortegiu omagiind 
creația și inventivitatea navaliști- 
lor. Un „peisaj marin" pe măsura 
acestui țărm renăscut.

— Oricît de cuceritoare este ima
ginea plastică, v-aș propune să 
descifrăm sensul ei lăuntric — 
adresez invitația inginerului Nico- 
lae Orac, mai-marele proiectării pe 
șantier. Mai concret : „Tomis", pri- 
mpl mineralier, a stat pe cală 18 
luni, în timp ce geamănului său 
„Buziaș", ultimul lansat, nu i-au 
trebuit decît 5 luni. Mai mult : 
„Independența", de trei ori mai 
mare ca tonaj decît „Tomis", n-a 
stat Ia montaj decit jumătate din 
timpul hărăzit acestuia. Cum se 
explică toate aceste accelerații ?

— Atunci să vă întreb și eu : 
știți cum arăta pină acum cinci ani 
șantierul nostru naval, știți ce reu*  
șea să construiască ? Șalupe, șalan- 
de, cargouri sub două mii de tone — 
și încă ne simțeam grozav de mîndri 
de ele ! Cei mai visători dintre noi 
abia îndrăzneau să se gîndească : 
oare cînd o să ajungem și noi să 
facem nave de zece mii ca la Ga
lați ? De ce să n-o zic, miza me
seriei era destul de scăzută, sim
țeam că ne paște rutina, ne apăsa 

' anonimatul. Nici nu bănuiam ce 
schimbări aveau să vină pentru 
noi, ce val înalt urma să ne ridice. 
Ne-a vizitat șantierul secretarul ge
neral al partidului și ne-a cerut să 
cutezăm ; să trecem neintîrziat la 
realizarea navelor maritime de 
mare capacitate. Este o sarcină de 
anvergură, nu numai sau nu atît 
fiindcă urma să punem pe picioare 
o flotă cum nu se mai făcuse pină 
atunci în țară, ci pentru că se im
punea o strategie cu totul nouă : 
concomitent trebuiau construite 
șantierul, navele și înseși colecti
vele de constructori. Adică totul 
dintr-odată ! Și totul din mers ! 
Nu exagerez, doar sînt de douăzeci 
de ani pe acest șantier, știu exact 
cum era și cum este acum, un salt 
de nu ne vine nici nouă să cre
dem, așadar vă spun — am trecut 
cu toții printr-o adevărată revolu
ție. Și în concepție, și în organi
zare, și în felul de a ne înțelege 
meseria și răspunderile. Părtași la 
un obiectiv atît de mare nu pu
team rămîne, din nici un punct de 
vedere, mici...

Dintr-un obicei al proiectanților, 
ing. Orac scoate un creion și o 
hirtie și începe să-și demonstreze 
grafic, punct cu punct, afirmațiile. 
Cum s-au executat in paralel docu
rile, cum s-au „logodit" macaralele 
de mare putere pentru a-și dubla 
puterea, ce tehnologii îndrăznețe 
s-au aplicat, cit timp s-a smuls la 
fiecare navă, cum se stoarce, de la 
un petrolier la altul, o economie 
de o mie de tone de metal. Harta 
în detalii a „bătăliei navale". De
talii numai în aparență tehnice, 
fiindcă din toate se reconstituie 
zbuciumul omenesc : resursele de 
inteligență, de talent, continua 
autodepășire, nemulțumirea față 
de căile bătătorite de rutină, cu 
alte cuvinte spiritul regenerator, 
revoluționar pus în mișcare la toate 
eșaloanele unui colectiv care, ab
sorbit de o creație de vîrf, și-a 
găsit totuși și forța morală de a se 
„reconstrui".

Urmărind ce s-a petrecut in 
acești cîțiva ani pe șantierul con- 
stănțean înțelegi mai precis, prin 
puterea exemplului, că revoluția 
tehnico-științifică, așa cum o con
cepe și o conduce partidul nostru, 
r.u este un proces tehnocratic, po
trivit unor organigrame colorate și 
soluții dospite în cabinete pentru 
„inițiați", ci o adîncă, fecundă 
transformare de concepții și meto
de la nivelul calității mundii, o re
voluție în conștiințe. Fiindcă, oricît 
s-ar tehniciza viața, omul rămine 
marele subiect al acestor tot mai ra
pide mutații. Omul, spiritul său veș
nic înnoitor, neliniștit, revoluționar.

Pare că n-am nimerit bine... 
Supărat foc, maistrul prin
cipal Petre Vasile face 
semn spre niște piese de
teriorate și năclăite, scoase 

din instalație, inutile ca niște arme 
ruginite, abandonate pe un cîmp 
de bătălie :

— De ieri i-am arătat că duzele 
astea se-nfundă, de ieri i-am ce
rut să le schimbe. A dat din cap 
că „da“, dar azi dimineață le-am 
găsit tot așa... Cînd o să intre acu’ 
in schimb, la două, îl măninc !

Tudor Cicu împreună cu băieții din echipă — un colectiv în care răspunderile grave ale unei meserii curajoase se acordă perfect cu atmosfera tinerească 
și zimbetul prietenesc Foto: S. Cristian

— Pe cine ?
— Pe maistrul de schimb. Să 

știți că nu mă supăr ușor. Dar lui, 
adică, nu-i pasă că nu se mai face 
cum trebuie purificarea, că există 
riscul să scadă producția cu două- 
trei tone pe oră ? Nu-i și al lui 
combinatul ăsta ? Crede că nu-1 
vede nimeni ? Acuma dincolo de 
duzele astea cu pricina, ce mă su
pără este exemplul prost. Cum să 
te mai asculte oamenii — „aveți, 
mă, grijă de utilaj ca de ochii din 
cap, doar de-aici mîncăm pîine cu 
toții", dacă tu, ca maistru — uite, 
să-i spun și numele : Marin Caza- 
cu — ești in culpă ?!

Secretarul comitetului de partid 
al Combinatului chimic Năvodari, 
Ion Dumitrache, de față la întîm- 
plare, găsește necesar să pună Și 
punctul pe i :

— V-am spus eu, așa e el : nu 
iartă pe nimeni. De cind a preluat 
linia a treia de acid sulfuric, a în
ceput să se simtă pe-aici alt spi
rit. Uite, tovarășu’ Petre — i se a- 
dresează — de aceea am și venit 
la dumneata : să vedem cum stați 
cu spiritul revoluționar.

Celălalt se-nveselește brusc.
— Așa ? Și-n loc de asta, dați 

peste cîteva piese stricate și un om 
mînios.. îmi pare însă că lucru
rile se cam leagă — o să vă spun 
îndată cum. Dar mai înainte de 

...Si viata care te întreabă in fiecare dimineață:

Ce lași în urma ta, 
cum întîmpini 
ziua de mîine?

Fapte, atitudini, opinii despre o înaltă problemă de conștiință: 
AFIRMAREA SPIRITULUI REVOLUȚIONAR ÎN MUNCA Șl EXISTENȚA 

NOASTRĂ

asta (îmi spune mie), cred că 
v-ați notat realizările noastre, ale 
combinatului, știți desigur că ne 
facem și planul, și angajamentele 
suplimentare, avem depășiri de 
peste opt milioane lei valută la 
export, a sporit frumos și produc
tivitatea ; nu, nu’ le pomenesc așa, 
ca s-o dăm pe pozitiv în discuție 
sau ca să ne lăudăm, dar dacă 
vorbim de spirit revoluționar e o- 
bligațoriUi zic yu, să v^dern fap
tele. Că daca nd-s fapte care să te 
susțină, degeaba cele mai mește
șugite vorbe. Pentru unii, însă, spi
ritul revoluționar se rezumă Ia o 
lozincă ințeleasă după ureche, bu
nă de rostit țeapăn prin ședințe, 
sau la b combativitate în vorbe...

— Dar pentru dumneavoastră ?
— Nu pentru mine în mod spe

cial, că asta nu-i o chestiune per
sonală, ci pentru orice comunist : 
a munci, a gindi, a trăi așa cum 
ți-o cere partidul. Adică luptînd.

— Și cum luptați ?
— Uite, ne . luptăm noi cu noi să 

facem instalația asta mai eficien
tă. Un procent, un singur procent 
de puritate în plus înseamnă mili
oane. Dar ca să-l obții și să-1 men
ții nu ai voie să-ți ierți nimic. 
Nici ție, nici altora. Aici la noi, la 
„foc continuu" cum se zice, toate 
se leagă între ele. De-aia m-ați și 
văzut așa de supărat adineauri. Să 
muncești bine, să acționezi corect 
nu cînd te vede lumea sau te văd 
șefii, ci cînd nu te vede, sau așa-ți 
pare ție, nimenea. După mine, spi
ritul revoluționar e becul roșu, 
veșnic aprins, al conștiinței. Starea 
permanentă de exigență.

— Cum se împacă oamenii cu 
exigența ?

— Cum adică „se împacă" 1 A- 
desea o impun chiar ei. Să vă dau 
un caz. Cind am venit eu la linia 
asta, doi muncitori de la subsecția 
purificare umblau să-și», ia transfe
rul. Erau mai demult niște scăpări 
de gaze, oamenii au tot cerut să 
se ia măsuri, dar din motive, hai 
să le spun de „surzenie", cei 
care trebuiau să acționeze, doar 
erau plătiți pentru asta, n-au miș
cat un deget. La ei exigența mer
gea într-un singur sens : să ceară 
totul de la oameni, dar fără să le 
asculte propunerile și să le rezolve 
necazul. Am făcut ce era de făcut, 
o îmbunătățire tehnologică, tensiu
nea s-a risipit, oamenii și-au recă
pătat încrederea și acum sînt mult 
mai exigenți față de propria lor 
muncă.

— Sînteți în combinat de la înce
puturile sale. Sînteți și secretar al 
uneia dintre organizațiile de par
tid de-aici. Cum trebuie acționat 
pentru întărirea răspunderii, a spi
ritului revoluționar la fiecare loc ?

— Ce pot să răspund ? E o între
bare cam generală. Desigur, prin 
toată activitatea — și zic iarăși 
lupta — noastră de comuniști pen
tru creșterea gradului de conștiin
ță. Codul etic, într-un cuvînt. Dar 
nu Codul învățat pe de rost, ca să 
răspunzi la seminar, ci pătruns în 
inimă, înscris în faptele fiecăruia. 
Cel mai important însă, așa-mi pare 
mie, e încurajarea criticii.

— Nu se asigură dreptul la cri
tică ?

— Stați să ne-nțelegem. Proble
ma nu este numai de a asigura 
dreptul la critică. Mai trebuie și 
ca fiecare să priceapă că are da
toria de a critica. Uite, avem și 
din cei ce se mulțumesc — urîtă 
mentalitate — „de a sta în banca 
lor". Păi bine, îi spun eu unuia ca 
ăsta, dacă nu zici niciodată nimic, 
înseamnă că ești cam nepăsător la 
cele din jur, nu te frămînți cu noi, 
treci prin toate ca gîsca prin apă. 
Nu critici, nu participi, îți aperi 
„liniștea" personală — cum vine 
asta, ai uitat că faci parte dintr-un 
partid revoluționar ?

...Maistrul Petre Vasile cere mult 

de la oameni, nu-i așa ? aveam 
să-l întreb mai tîrziu pe secreta
rul comitetului de partid, tovară
șul Dumitrache. Și dacă-i atît de 
sever, țin la el ? „Cel mai sever 
e cu sine însuși. Oamenii simt și 
prețuiesc asta. Dovadă — l-au ales 
delegat la Conferința Națională a 
partidului".

Știți, nouă ni s-au adus cri
tici serioase la recenta con
ferință' județeană de partid 
— spune cu gravitate dr. 
docent Petru Tomoroga, di

rectorul stațiunii Valul lui Traian. 
Ne găsiți exact în momentul cînd 
reflectăm cu toții la reorientarea 
întregii noastre activități de cerce
tare. Nu e ușor...

Nu, ușor nu este. La conferință s-a 
arătat că rezultatele obținute in 
ultimii ani în agricultura județului 
Constanta sint sub posibilitățile 
existente și nu exprimă efor
turile financiare și materiale ale 
statului pentru dezvoltarea a- 
cestei ramuri. Și s-a pus firesc, 
deschis întrebarea : care este apor
tul cercetării ? în urmă cu ani, 
cînd irigațiile din sistemul Carasu 
au început să brăzdeze masiv o- 
goarele dobrogene, anunțînd o a- 
devărată renaștere a fertilității lor, 
lua ființă, dintr-o clarviziune stra
tegică, un stat major științific unic 
în felul său : stațiunea experimen
tală pentru culturi irigate — Va
lul lui Traian. Dar pașii, eforturile 
nu s-au sincronizat. în timp ce 
irigațiile au avansat vertiginos, cu- 
prinzînd peste jumătate din întrea
ga suprafață arabilă a județului, 
cercetarea a înaintat timid, pe un 
front îngust, lăsind deocamdată 
fără răspuns un întreg complex de 
probleme fără precedent pentru o 
agricultură revitalizată pe baze 
tehnico-științifice noi, menite să 
revoluționeze randamentul pămîn- 
turilor dintre Dunăre și Mare.

Și iată sosit acum momentul 
smulgerii dintr-o anume inerție, al 
desprinderii de optica și obișnuin
țele perimate. Momentul abordării 
curajoase a unui vast cimp de ce
rințe noi, care angajează nu nu
mai priceperea și talentul cercetă
torului, ci și conștiința sa cetățe
nească, politică, spiritul revoluțio
nar propriu însăși menirii științei 
pe care o slujește.

— Să nu se înțeleagă însă că noi 
nu am sprijinit dezvoltarea agri
culturii irigate — ține să precizeze 
dr. Tomoroga. Iată aceste două vo
lume de cencetări privind stabili
rea tehnologiilor... Am prezentat 
referate de bază la diferite con
sfătuiri, am organizat loturi de
monstrative și centre experimen
tale intr-un șir de unități agricole...

Le trecem atent in revistă, rind 
pe rind. Sînt, intr-adevăr, o serie 
de rezultate care au atras atenția 
specialiștilor. Dar ele n-au depășit 
cu mult „succesul de stimă" al unui 
cerc de interes restrins, des
tule soiuri și tehnologii n-au 
trecut pragul examenului de an
vergură, răminînd in perimetrul 
anonim al poligonului experimen
tal. •

— Cite loturi demonstrative ați 
organizat ?

— Douăsprezece.
— Și sint suficiente ? Iată, vi se 

cer acum de douăsprezece ori mai 
multe, mai exact 148 — in tot a- 
titea unități. Practic, in irțtreg ju
dețul. Scopul este ca luminile ști
inței să capete bătaie lungă, să 
trezească din amorțeală cele mai 
îndepărtate ogoare. De altfel, a- 
ceastă acoperire largă a terenului 
nu poate fi decit in folosul cerce
tătorului. ti sporește receptivitate^ 
la nou, simțul răspunderii...

— De acord, dar nici pină acum 
cercetătorii noștri n-au fost rupți ■ 
de teren. Rețineți că avem un co
lectiv valoros, alcătuit din specia
liști dăruiți muncii și conștienți de 
răspunderile lor — intervine cerce
tătorul științific principal Ștefan 
Dumitrașcu, secretarul comitetului 
de partid al stațiunii.

— Tocmai de aceea se așteaptă 
de la toți mai mult. Să se integre
ze mai direct eforturilor pentru 
creșterea producțiilor, prezența lor 

să se facă simțită în fiecare uni
tate agricolă. O întrebare : cît 
timp stă pe teren un cercetător ?

— Depinde de tematică. Dar în 
medie 30 de zile pe an.

— Ce reprezintă asta ? Nici trei 
zile pe lună... nici măcar o zi în
treagă pe săptămină...

în vitrine, pe pereți, măr
turie a succeselor stațiunii, stau 
ordine ale muncii, drapele de frun
taș in întrecere, diplome... Nu, nu 
e ușor să-ți spui : sînt meritele, 
recunoașterile, aplauzele de ieri, 
dar acum viața ne cere mai mult, 
nu o simplă modificare cantitati
vă, ci o optică nouă, un alt stil, 
o atitudine revoluționară față de 
propria muncă. Ceea ce a fost ex
celent ieri, astăzi e un pas pe loc, 
iar mîine poate deveni o frînă. 
Simt din tensiunea și sinceritatea 
convorbirii cu cei doi oameni de 
știință efortul de înțelegere, de 
limpezire. Nu, ușor nu e să te des
prinzi din tipare, dintr-un întreg 
angrenaj omologat, să extragi so
luții noi dintr-o critică la esență.

— Asta e realitatea : se pun pro
bleme noi care nu pot fi rezolvate 
decît printr-o abordare cu totul 
nouă — conchide, ca un angajament, 
dr. Tomoroga.

îmi amintesc că a publicat o car
te despre agricultura Dobrogei, cu 
trei ani în urmă, răsplătită cu un 

premiu al Academiei. Și-i spun la 
plecare : Această abordare nouă de 
care vorbeați, exprimată prin re
zultatele ce le va obține stațiunea 
pe marele ogor dobrogean, poate 
deveni chiar capitolul nou, de re
actualizare a cărții — nu sinteți 
de părere ?

Lucrez la I.A.S. Hîrșova de 
18 ani. Pe vremea aceea, 
cind am terminat eu insti
tutul, se Umbla după agro
nomi mai ceva ca după fot

baliștii de clasă înaltă. De ce am 
ales Dobrogea ? ...Eram romantic 
șl visam să văd marea. De fapt, 
am vrut să rămîn numai doi ani, 
altfel — sincer să fiu — nici nu 
veneam.

— Și totuși ați t'ămas aproape 
douăzeci de ani. Cam așa ?

— Viața. Mi-a plăcut aici că pu
team mînca pește.

— Peștele ca peștele, dar ce-ați 
realizat ca specialist, ca director ?

— Am muncit la stat... ce alt
ceva ? !

Există destui oameni cărora nu 
le vine la îndemînă să-și etaleze 
meritele ; unii, în modestia lor, 
preferă să treacă peste ele adop- 
tînd un ton glumeț, mucalit. Să fie 
și cazul interlocutorului nostru ?... 
Dar iată ce ne e dat să mai auzim 
de la ing. Ion Mănescu :

— Acum 18 ani, cînd am fost nu
mit director, recoltele I.A.S.-ului 
erau de o mie de kile de grîu la 
hectar, opt sute la porumb... Dar 
las’că nici anul ăsta nu-s mai 
mari...

Și o spune fără să tresară, de 
parcă ar relata un fapt divers de 
undeva din Patagonia. De cițiva 
ani, unitatea pe care o conduce 
nu-și realizează recoltele medii 
(anul acesta, de pildă, de pe fie
care hectar de porumb nu s-a scos 
nici a cincea parte din producția 
planificată !) ; in 1976 pierderile 
au depășit 11 milioane lei, alte a- 
proape 14 milioane intră la capi
tolul deficit pe 1977. De multă, de 
prea multă vreme, in „clasamen
tul pîinii" I.A.S. Hîrșova ocupă 
unul din ultimele locuri pe județ, 
dar primul răspunzător de acest 
impas, directorul, căruia nici som
nul n-ar trebui să-i tihnească, ex
plică și justifică situația cu o se
ninătate olimpiană : „Ce să fa
cem ? Ne-am dat și peste cap, 
însă de cîțiva ani ne urmărește o 
secetă cumplită". Și, ca să fie mai 
convingător, evocă pe tonul unui 
moșneag superstițios, seceta din 
’46, care să vezi că tot așa... Ascul- 
tîndu-1 și uitînd că ne aflăm în 
1977, într-o unitate agricolă moder
nă dotată cu mecanizare și îngră- 
șăminte, cu un bogat potențial u- 
man, cu o duzină de specialiști cu 
studii agricole superioare, un om 
mai slab de înger ar fi tentat să 
lase brațele în jos și să aștepte cu 
ochii pironiți în sus mila cerească.

Deloc seduse de justificările fa
taliste, numeroasele controale și 
colective de specialiști venite să 
ajute Ia redresarea situației au 
luat firește în calcul „condițiile 
pedoclimatice nefavorabile", ajun- 
gînd însă la concluzia că ele nu 
sînt decît în parte răspunzătoare 
de costisitoarele minusuri contabi
lizate an de an. Ce are a face lip
sa de ploaie — s-au întrebat oa
menii de meserie, radiografiind 
cum merg lucrurile la Hîrșova — 
cu întirzierea lucrărilor agricole, 
cu pierderile la recoltarea porum
bului, cu deDășirea consumurilor 
de materiale, cu actele de indisci
plină, cu organizarea aproximativă 
și multe altele ? Față in față cu 
aceste probleme pe cît de concrete 
pe atît de spinoase, directorul filo
zofează vag :

— Consider că scăderile omenești 
nu sînt esențiale... Iar critica, după 
cum se știe, are două tăișuri. Ce 
să zic, eu am sentimentul că mun
cesc toată ziua, cînd colo vine ci
neva și-ți spune că n-ai muncit !

— Acest „cineva" sînt propriile 
neajunsuri, .rezultatele slabe...

— Propriile neajunsuri ! Știți 
care e marea noastră problemă ? 
Că vedem, știm, dar nu putem.

Ale cui sînt aceste cuvinte ? Ale 

unui funcționar îmbătrînit intr-o 
arhivă prăfuită sau ale unui co
munist dator să (și să-și) mobili
zeze toate resursele de pasiune și 
energie revoluționară pentru de
pășirea unui moment critic ? De 
fapt ce „nu putem" ? Să redresăm 
întreprinderea a cărei pîine albă 
de director o mîncăm. In schimb 
putem să ne construim — exact in 
această perioadă dificilă pentru 
I.A.S. — o vilișoară pe Valea Pra
hovei. Pluralul „să ne construim" 
nu e întîmplător, căci la vilișoară 
au lucrat și muncitori de la I.A.S. 
(dar, zice directorul Ion Mănescu, 
„i-am luat în concediul lor de o- 
dihnă, i-am plimbat cu mașina, 
i-am ospătat ; n-au fucrat la mine 
ca subordonați, ci ca prieteni". E- 
moționantă prietenie !).

încerc să mi-1 imaginez pe acel 
„tînăr romantic care visa să vadă 
marea", căruia la douăzeci și ceva 
de ani i s-a oferit, cu maximă în
credere socială, să-și afirme talen
tul, priceperea, elanul, fiind pus 
director peste una din marile „u- 
zine agricole" dobrogene. Și iată-1, 
după aproape douăzeci de ani, re
întors, fără remușcări măcar, în 
punctul de pornire — cele o mie 

, de kilograme de cereale la hectar 
(„nici de sămînță", cum am auzit 
o remarcă amară). Atîția colegi 
de-ai săi, din Dobrogea ca și din 
alte părți ale țării, se mîndresc cu 
recolte, cu beneficii, cu producții- 
record, luptă, se zbat, transpiră, iși 
onorează diploma și răspunderea — 
iar el ? Cîteva vorbe mucalite prin 
care încearcă fără succes să înce
țoșeze terenul pierdut, zborul la tot 
mai joasă altitudine.

...Iși va mai regăsi suflul acel 
tînăr de odinioară, pus pe fapte 
mari ? Să sperăm.

i din nou pe țărmul cu va
poare, bătut de valurile de 
plumb ale începutului de 
iarnă.

— Mulți care ne vizitea
ză sint furați de proporțiile na
velor, de spectacolul șantierului. 
Noi le atragem însă atenția — îmi 
spune Ștefan Panait, secretarul co
mitetului de partid — și asupra 
„șantierului invizibil", a ceea ce 
înseamnă munca anonimă și tenace 
de formare a noi contingente mun
citorești. Știți că sarcina noastră e 
de a pregăti anual 1 500 de oa
meni ? Cei mai mulți, d#că zic 
nouăzeci și opt la sută nu greșesc, 
sint băieți de la țară, intrați pen
tru prima oară in industrie, care iși 
fac aici ucenicia la locul de 
muncă. Cuvînt de ordine in 
organizațiile noastre de partid : 
Ești comunist — dovedește-o prin 
felul cum te ocupi de tinărul de 
lingă tine I M-ați întrebat despre 
spiritul revoluționar : e clar, pro
ba sa de foc într-o orînduire ca 
a noastră este cum ne facem dato
ria de constructori de conștiințe. 
(A, -uite-1 pe Cicu ! — se desprin
de brusc tovarășul Panait de ba
lustrada metalică din fața docului 
uscat, de care stăteam rezemați a- 
mîndoi. Mie : — Bine că l-am 
prins pe „alpinist", că niciodată 
nu știi pe cd schelă se cațără. Ci
cu, stați cu el de vorbă, este un 
argument concret la ce spuneam 
înainte...).

Mai. auzisem pe șantier de „ar
gumentul concret" numit Tudor 
Cicu. înainte de a deveni navă, o 
navă este un păienjeniș de schele 
pe care forfotește lumea de lăcă
tuși, sudori, tubulatori. Cine le 
deschide drum ? Cine înalță pină 
la zeci de metri tulpinile bambu- 
șilor metalici, cine le încearcă pri
mii forța și trăinicia, sub privirile 
uimite, îngrijorate și adesea admi
rative ale întregului șantier ? Con
structorii de schele. Temerarii, su
plii, indeminaticii „schelari" con
duși de „cel mai" dintre ei — tî- 
nărul șef de echipă Cicu.

Se spune despre el că străbate, 
zilnic, pe orizontală și pe vertica
lă, cite douăzeci de kilometri, ceea 
ce l-a făcut pe un reporter inge
nios să calculeze cîte Everesturi a 
escaladat pînă astăzi băiatul din 
Oltina. Mulți din cei ce nu-i văd 
decit silueta profilată pe cer și 
mare îl socotesc un profesionist al 
riscului, un fel de cascador. Cu- 
noscîndU-1, surpriza e totală : ima
ginea omului e cu totul alta. Nu 
pune preț pe bravura juvenilă și 
performanța spectaculoasă, ci pe 
organizare, viață echilibrată și te
nacitate. Are ochi, exigență și ju
decăți de maistru bătrin. Se intra, 
greu în echipa lui și se rămine 
greu. Dimineața, control riguros 
centura de siguranță, casca, forma 
fizică și psihică a fiecăruia. Ai în- 
tîrziat aseară la un pahar de vin, 
ai ochii împăienjeniți sau iți tre
mură mîna ? — băiatule, nu mai 
lucrezi și te fac eu să te știe tot 
șantierul.

— Există la unii tineri credința 
că te poți afirma doar printr-un 
gest nemaivăzut, de-o clipă, care 
să-i lase pe ceilalți cu gura căs
cată, și că în rest contează mai 
puțin ce faci, cum muncești, cum 
te comporți. Dar noi nu-i prețuim 
pe eroii de-o clipă, ci pe oamenii 
pe care te poți baza tot timpul 
— chibzuiește Cicu. despre care 
aflu că este și secretar de organiza
ție U.T.C. Iar dacă te numești tinăr 
revoluționar, fii așa în toate clipele 
vieții tale.

Și deodată, tonul coboară în
tr-un accent dureros : „Am o pro
blemă care nu-mi dă pace : cum
natul meu e un parazit". Și repe
tă înverșunat, copleșit : „asta e, un 
parazit". E povestea unui „fru
mos" care a tot zis că se face „ac
tor" și n-a făcut decit să trăiască 
în dezordine, din expediente și 
și-a părăsit nevasta cu copil mic. 
„L-am luat și aici pe șantier, să-și 
facă un rost, s-o rupă cu derbedeii 
lui. Lucra două-trei zile și dispă
rea. Patru discuții bărbătești am 
avut cu el, patru, ba o dată și la 
un revelion la noi la Oltina, mi-a 
tot promis că e «ultima oară», însă 
eu nu mă las. Că la 24 de ani poate 
să se mai facă om — greșesc cum
va ?“. Nu, Cicule, tu nu greșești.

Cicu își are destinul, rostul, că
minul său. De ce acest zbucium lă
untric ? Cine îl poate trage la răs
pundere pentru cumnatul său ? 
Nici măcar propria-i soră. Există 
totuși cineva, un om care nu-1 cru
ță nici o zi : el. Cicu. Pur și sim
plu fiindcă nu-și poate clădi li
niștea pe acea judecată de două 
parale pe care conștiința Iui, așa 
cum s-a plămădit în aerul tare al 
șantierului, de către comuniștii 
care l-au primit în rîndurile lor, 
o refuză cu îndirjire : „Ce mă pri
vește pe mine ? Treaba lui

Ce înseamnă să fii revoluționar ? 
Să clădești o țară și o lume nouă, 
dar și să strîngi din dinți ca acest 
tînăr, pentru ca despre oamenii și 
lucrurile din jur, mai bune sau mai 
rele, să nu rostești niciodată jude
cata lașă a indiferenței.

Victor VANTU
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CEAUSESCU $1IOSIP BROZ T1TO
Toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Toastul tovarășului
losip Broz Tito

(Urmare din pag. I)
în ce privește Orientul Mijlociu, 

România se pronunță ferm pentru 
încheierea unei păci trainice și juste 
în această zonă, care să se bazeze 
pe retragerea Israelului din terito
riile ocupate și soluționarea proble
mei palestiniene, inclusiv constitui
rea unui stat palestinian indepen
dent, pe asigurarea independenței șl 
integrității tuturor statelor din zonă, 
în acest sens, considerăm că re-( 
luarea Conferinței de la Geneva tre
buie să asigure participarea tuturor 
țărilor interesate, inclusiv a Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei. .

Sîntem preocupați de faptul că se 
adîncește decalajul dintre țările dez
voltate și țările în curs de dezvol
tare, ne . pronunțăm pentru o nouă 
ordine economică internațională, ba
zată pe echitate și dreptate.

Pornind de la necesitatea realiză
rii unei lumi mai drepte și mai 
bune, a asigurării păcii, considerăm 
că trebuie acționat cu hotărîre pen
tru înfăptuirea dezarmării, și în pri
mul rînd a dezarmării nucleare.

România acționează pentru dezvol
tarea relațiilor sale cu țările so
cialiste, considerînd că întărirea so
lidarității acestora constituie un fac
tor important în viața internațio
nală.

întărim solidaritatea cu țările în 
curs de dezvoltare, cu țările neali
niate. în acest cadru, aș dori să 
menționez, încă o dată, faptul că 
România acordă o mare însemnă
tate atît grupului țărilor în curs de 
dezvoltare, cit și țărilor nealiniate, 
considerind că trebuie acționat in

Pe molul iugoslav, în fața unor machete care infâțișeazâ principalele caracteristici tehnico-economice ale viitoarei construcții

(Urmare din pag. I)
socialismului, precum și a hotărîrii 
lor de a conlucra și mai strîns in 
planul vieții internaționale pentru 
.statornicirea de relații noi, de egali
tate intre toate statele, pentru in
staurarea unei noi ordini politice și 
economice .mondiale, pentru triumful 
cauzei păcii și colaborării in întreaga 
lume, pentru progresul și bunăstarea 
tuturor națiunilor.

Această întilnire — cea de-a 
14-a — dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu ■ și losip Broz Tito 
este menită să dea, ca și cele ante
rioare, un nou și puternic impuls 
adincirii relațiilor de rodnică colabo
rare bilaterală și de conlucrare ac
tivă pe arena internațională, relații 
care constituie un model de rapor
turi între două țări socialiste, înte
meiate pe stimă și încredere tovără
șească, pe deplină egalitate și res
pect reciproc.

Prima zi a vizitei — a cărei des
fășurare este urmărită la fața locu
lui cu interes de numeroși ziariști 
români și iugoslavi, ca și de trimiși 
ai unor organe de presă din alte țări 
— a înscris in bogata cronică a tra
diționalelor relații de prietenie fră
țească dintre cele două țări un nou 
eveniment cu profunde semnificații. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul losip Broz Tito au inaugurat 
lucrările de construire in comun a 
Sistemului hidroenergetic și de navi
gație Porțile de Fier II — o nouă 
punte intre cele două maluri ale Du
nării. exprimind elocvent înfrățirea 
a două țări socialiste vecine pe care 
le unește o prietenie durabilă.

Complexul, situat în dreptul 
Ostrovului Mare și comunei Praho
vo, la 80 km in aval de prima hidro
centrală construită în comun, va 
urmări utilizarea în continuare, așa 
cum s-a convenit cu prilejul întîlni- 
rilor anterioare dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și losip Broz 
Tito, a potențialului hidroenergetic 
al Dunării, el reprezentind, ca și pri
mul sistem dat in folosință în 1972, 
o strălucită demonstrație a capaci
tății de care dispune societatea so
cialistă din cele două state, a forței 
creatoare a două popoare libere, stă- 
pine pe destinele lor.

Mii de oameni ai muncii români și 
iugoslavi erau prezenți la emoționan
tul moment al inaugurării Acestei noi 
și grandioase lucrări, ce va fi ridi
cată prin forțele României și Iugo
slaviei, pentru a saluta cu bucurie 
noua întîlnire dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și losip Broz Tito.

La festivitățile de inaugurare a lu
crărilor au participat, din partea ro
mână, tovarășii Emil Drăgănescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim-mi- 
nistru al guvernului, Gheorghe 
Oprea, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., vi- 
ceprim-ministru al guvernului, pre

direcția întăririi solidarității, lor, 
aceasta avînd o importanță deose
bită în actuala situație internațio
nală complicată, în lupta pentru so
luționarea problemelor complexe în 
mod democratic, în interesul tuturor 
popoarelor.

Aș dori să exprim satisfacția pen
tru conlucrarea dintre reprezentanții 
țărilor noastre atît la conferința de 
la Belgrad, cit și în alte organisme 
internaționale și să exprim dorința 
ca și în viitor în soluționarea acestor 
probleme în interesul forțelor pro
gresiste, antiimperialiste, al indepen
denței popoarelor, țările noastre să 
conlucreze tot mai strins.

în încheiere, doresc, încă o dată, 
să exprim satisfacția pentru vizita 
și convorbirile pe care le avem și 
de această dată. Sînt convins că vi
zita și convorbirile vor contribui la 
întărirea in continuare a colaborării 
dintre partidele și popoarele noas
tre. Aceasta corespunde atît intere
selor lor, cît și cauzei generale a 
socialismului, a păcii în întreaga 
lume.

Cu aceasta, vă rog să ridicați, dragi 
tovarăși și prieteni, un pahar :

Pentru noi succese în munca po
poarelor Iugoslaviei prietene, în con
strucția societății socialiste !

Pentru prietenia și colaborarea 
dintre Partidul Comunist Român și 
Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, 
dintre România și Iugoslavia 1

Pentru solidaritatea tuturor forțe
lor progresiste și antiimperialiste 1

în sănătatea tovarășului Tito !
în sănătatea dumneavoastră, a tu

turor, dragi tovarăși și prieteni ! 
(Aplauze).

ședintele părții române în Comisia 
mixtă de colaborare' economică ro- 
mâno-iugoslavă, Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Teodor Coman, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., George Macovescu, 
membru al C.C. al P.C.R., ministrul 
afacerilor externe, Trandafir Cocîrlă, 
membru al C.C. al P.C.R., ministrul 
energiei electrice.

Din partea iugoslavă au luat parte 
Miloș Minici, membru al Prezidiului 
C.C. al U.C.I., vicepreședinte al Con
siliului Executiv Federal, secretar fe
deral pentru afacerile externe, Dra- 
goslav Markovici, președintele Pre
ședinției Republicii Socialiste Serbia, 
Dragoliub Stavr-ev, membru al Comi
tetului Executiv al Prezidiului C.C. 
al U.C.I., Tihomir Vlaskalici, pre
ședintele C.C. al U.C. din R.S. 
Serbia, Dușan Cikrebici, președintele 
Consiliului Executiv al R.S. Serbia, 
Milorad Birovliev, membru al Con-' 
siliului Executiv Federal, președinte 
al Comitetului pentru Planificare So
cială, președintele părții iugoslave in 
Comisia mixtă de colaborare econo
mică iugoslavo-română.

Au fost prezenți ambasadorul 
României la Belgrad, Virgil Cazacu, 
și ambasadorul Iugoslaviei la bucu
rești, Trifun Nikolici.

...Ora 9,45. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din con
ducerea de partid și de stat sosesc 
la Ostrovul Mare, unde se vor ridica 
construcțiile de pe malul românesc 
ale noului obiectiv.

Mii de oameni ai muncii mehedin- 
țeni, între care se află numeroși con
structori ai noului obiectiv energetic 
româno-iugoslav, fac tovarășului 
Nicolae Ceaușescu o caldă primire. 
Ei dau glas cu putere, intr-o 
atmosferă entuziastă, sentimentelor 
de profundă mulțumire pentru grija 
și preocuparea permanentă pe care 
conducerea partidului, secretarul său 
general le manifestă față de propă
șirea județului lor, a întregii noas
tre patrii socialiste.

Aici, secretarul general al parti
dului. împreună cu ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului și statului 
nostru, se îmbarcă pe nava prezi
dențială ,,Mihai Viteazul", pentru a 
traversa Dunărea.

Pe malul iugoslav, în apro
piere de Prahovo, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este întîmpinat de tova
rășul losip Broz Tito, de ceilalți tova
răși din conducerea de partid și de 
stat care îl însoțesc pe președintele 
Iugoslaviei in vizita de prietenie în 
țara noastră.

Mii de oameni ai muncii iugoslavi 
care au venit să salute pe șeful sta
tului român aplaudă cu însuflețire, 
ovaționează îndelung. Se scandează 
„Tito-Ceaușescu! “. Cei prezenți dau 
glas satisfacției cu care poporul ve
cin și prieten privește noul dialog 
dintre cei doi președinți, menit să
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de către Națiunile Unite și care 
este membră a O.N.U. Și acest 
fapt trebuie avut în vedere ; orice 
alt punct de vedere ar fi nerea- 
list. De aceea, existența Israelului ca 
stat trebuie să fie recunoscută de că
tre toți, și de către țările arabe. Pe 
de altă parte însă, și Israelul trebuie 
să adopte o poziție realistă față de 
țările arabe. Ca membru al Națiu
nilor Unite, trebuie să respecte rezo
luțiile care au fost adoptate la O.N.U. 
— și au fost adoptate deja cîteva — 
care trebuie să faciliteze stabilirea 
păcii în Orientul Apropiat. Prin ur
mare, Israelul are neîndoielnic drep
tul la existența sa. însă ceea ce se 
subliniază de ani de zile este că el 
trebuie să părăsească teritoriile pe 
care ie-a ocupat prin agresiune. A- 
ceastă problemă trebuie să fie rezol
vată odată, și anume intr-un mod 
pașnic, și nu prin război, creîndu-se 
astfel relații mai bune între țările 
arabe și Israel, ceea ce va fi în fo
losul și al unora, și al celorlalți, pre
cum și al multor altora.

Țara noastră se pronunță și pen
tru ca relațiile între înseși țările 
arabe — care sint actualmente foarte 
proaste — să se îmbunătățească, pen
tru ca arabii să se unească din nou 
pe baza cunoscutelor principii ale 
rezolvării crizei din Orientul 
Apropiat.

Pe noi ne îngrijorează situația din 
Africa în general. După cel de-al 
doilea război mondial, un mare 
număr de popoare africane și-au cu
cerit libertatea și independența. Ma
joritatea țărilor africane au adoptat 
o orientare progresistă, socialistă în 
dezvoltarea lor. Mai există însă și 
forțe imperialiste, iar ele se află in 
spatele piedicilor care se pun în 
calea creării țărilor africane pro
gresiste, înaintate. Iar acestea sint.

ridice pe noi trepte legăturile dintre 
țările și popoarele noastre.

La locul sosirii, împodobit sărbăto
rește cu drapele române și iugoslave, 
se aflau pancarte pe care erau în
scrise în limbile română și sîrbo- 
croată călduroase urări de bun sosit, 
de întărire a prieteniei frățești și a 
colaborării multilaterale dintre Româ
nia și Iugoslavia.

O gardă militară, aliniată pe pla
toul debarcaderului, a prezentat o- 
norul. S-au intonat imnurile de stat 
ale României și Iugoslaviei. Tovară
șii Nicolae Ceaușescu și losip Broz 
Tito au trecut apoi în revistă garda 
de onoare. Celor doi conducători de 
partid și de stat le-au fost oferite 
buchete de flori.

în aplauzele celor prezenți, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
losip Broz Tito s-au îndreptat apoi 
spre locul unde se va înălța, pe 
malul iugoslav al Dunării, o parte a 
noului obiectiv.

Salutînd prezența celor doi șefi de 
stat, președintele regiunii Timoc, 
Jika Rajișici, a spus : Vă rog să-mi 
permiteți să exprim marea fericire 
și satisfacție a oamenilor muncii, a 
cetățenilor din regiunea Timoc, pen
tru faptul că sînteți din nou în mij
locul nostru, în anul jubiliar al to
varășului Tito, în momentul inaugu
rării lucrărilor Sistemului hidroener
getic și de navigație Porțile de 
Fier II, care va cimenta și mai pu
ternic prietenia și colaborarea dintre 
cele două țări socialiste, Iugoslavia 
și România. Vorbitorul a relevat că 
realizarea Sistemului hidroenergetic 
și de navigație Porțile de Fier II 
are o importanță imensă pentru po
poarele ambelor țări și îndeosebi 
pentru oamenii muncii și populația 
din județele de frontieră Zajeciar și 
Mehedinți. Vă asigur, tovarăși pre
ședinți — a spus el — că oamenii 
muncii din țările noastre vor folosi 
aceste posibilități, demonstrînd avan
tajele pe care le oferă construirea 
socialismului în țările noastre, in 
care omul muncitor a devenit stăpin 
pe soarta și viitorul său.

Transmițîndu-vă mulțumirile oa
menilor muncii, ale cetățenilor noștri 
pentru contribuția dumneavoastră ho- 
tăritoare la valorificarea imensului 
potențial al Dunării și al terenurilor 
riverane, vă rog ca, prin dezvelirea 
acestei plăci inaugurale, să marcați 
începutul lucrărilor la realizarea Sis
temului hidroenergetic și de navi
gație Porțile de Fier II, pe malul 
iugoslav.

Tovarășul Nicolae Ceaușescp și to
varășul losip Broz Țito dezvelesc 
apoi placa inaugurală, încadrată de 
drapelele celor două țări. In marmu
ra pietrei sint săpate, în limba 
sîrbo-croată, următoarele cuvinte :

„Astăzi, 3 decembrie 1977, in 
prezența președintelui Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, 
losip Broz Tito, și a președinte
lui Republicii Socialiste Româ

așa după cum se știe, majoritatea lor 
țări nealiniate. S-a ajuns la situația 
cînd unele din aceste țări nealiniate 
duc chiar războaie între ele. Dar 
aceasta nu este doar o chestiune a lor : 
aici este vorba. în orice caz. și de 
influența din afară. Să luăm, de pil
dă, Etiopia, carp a înfăptuit o revolu
ție de însemnătate istorică în dorința 
ei de a trece, cum s-ar zice, din evul 
mediu în epoca contemporană. De 
aceea, trebuie să se acționeze cit mai 
intens pentru ca problemele care 
apar între țările nealiniate să se re
zolve nu pe calea războiului, ci in
tr-un mod pașnic, și pentru ca Ia 
această soluționare pașnică să parti
cipe și celelalte țări nealiniate. Ne 
îngrijorează mult încercările din 
afară de a scinda țările nealiniate, 
care constituie astăzi un factor foarte 
important în lume, denumit pe drept 
cuvînt conștiința omenirii și ale că
rui poziții corespund în esența tutu
ror țărilor.
. Despre acestea și multe alte pro
bleme noi am făcut astăzi un schimb 
de păreri, iar eu — și cred că și to
varășii mei — sînt foarte satisfăcut 
de aceste convorbiri. Altfel nici nu 
putea fi. Două țări socialiste vecine, 
care au cele mai bune și cele mai 
frumoase relații, trebuie să discute 
între ele sincer și să contribuie la 
rezolvarea diverselor conflicte din 
lume pe cale pașnică.

Cu convingerea că relațiile noas
tre se vor dezvolta in continuare tot 
atît de fructuos, ridic acest pahar 

pentru înțelegerea reciprocă și mai 
profundă,

pentru prosperitatea poporului 
român și popoarelor Iugoslaviei,

pentru' prietenia noastră,
în sănătatea dumneavoastră, to

varășe Ceaușescu,
în sănătatea colaboratorilor dum

neavoastră 1 (Aplauze).

nia, Nicol ae Ceaușescu, a avut 
loc inaugurarea lucrărilor de 
construire a Sistemului hidro
energetic și de navigație Porțile 
de Fier II, simbol al strînselor 
legături de prietenie și colabo
rare între Republica Socialistă 
Federativă Iugoslavia și Repu
blica Socialistă România".

Mulțimea aplaudă cu însuflețire, o- 
vaționează îndelung pentru prietenia 
și colaborarea trainică dintre cele 
două țări și popoare.

Cei doi conducători de partid și de 
stat sînt invitați in interiorul unui 
pavilion special amenajat, unde le 
sint înfățișate, în fața unor mache
te și hărți, principalele date tehnice 
și caracteristici economice ale viito
rului edificiu.

Grandioasa lucrare, ale cărei pro
iecte au fost elaborate de specialiștii 
celor două .țări, va îngloba două ba
raje deversoare, două hidrocentrale 
— una pe malul iugoslav și una pe 
malul românesc — dotate cu cîte 8 
turbine fiecare, avînd în final o pu
tere instalată de 432 MW, care vor 
livra anual cîte 1,2 miliarde kWh fie
cărei părți.

Odată cu ridicarea barajelor și con
struirea ecluzelor, va fi creat un lac 
de acumulare ce se va întinde pe o 
distantă de 80 km, ceea ce va crea 
posibilitatea ca, pe lingă producerea 
energiei electrice, să se aducă mari 
îmbunătățiri navigației pe acest sec
tor. Totodată, prin construirea sis
temului, întreaga zonă de pe cele 
două maluri va beneficia de rezerve 
de apă pentru irigații, precum și de 
noi posibilități de largă cooperare in 
diferite domenii.

Realizarea acestui important obiec
tiv presupune executarea unui mare 
volum de lucrări ce reclamă. între 
altele, excavarea a circa 14 milioane 
mc pămint. Se vor turna 1,8 milioa
ne mc de betoane, se vor monta u- 
tilaje tehnologice și construcții me
talice însumînd peste 70 000 tone. 
Primele hidroagregate vor fi puse în 
funcțiune în 1983, iar capacitatea fi
nală va fi atinsă în 1984.

Apreciind importanța economică a 
obiectivului comun, președinții Nicolae 
Ceaușescu și losip Broz Tito s-au 
interesat de soluțiile de proiectare a- 
doptate, de tehnologiile ce vor fi a- 
plicate, de eficiența economică a 
acestora. •A fost apreciată buna colaborare 
dintre specialiștii celor două țări in 
elaborarea proiectelor de construcție, 
alegerea celor mai eficiente soluții 
tehnice ce asigură randamente supe
rioare, permițind efectuarea in bune 
condiții a marelui volum de lucrări.

După această discuție, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și losip Broz Tito 
se îmbarcă la bordul navei „Mihai 
Viteazul", indreptîndu-se spre malul 
românesc al fluviului. La plecare, 
miile de oameni ai muncii din Iugo
slavia prietenă salută cu aceleași sen

timente de bucurie pe cei doi pre
ședinți,

în scurt timp, nava prezidențială 
acostează la malul românesc, împo
dobit sărbătorește cu portretele celor 
doi conducători de partid și de stat, 
cu drapelele României și Iugoslaviei. 
Mii de constructori ai viitoarei hidro
centrale — oameni ai muncii români 
și iugoslavi — precum și locuitori din 
comunele învecinate au 1 făcut tova
rășilor Nicolae Ceaușescu și losip 
Broz Tito o primire entuziastă, ma- 
nifestîndu-și cu putere satisfacția 
pentru noul dialog româno-iugoslav 
la nivel înalt, consacrat întăririi în 
continuare a prieteniei dintre poporul 
român și popoarele Iugoslaviei, adin
cirii colaborării lor reciproc avanta
joase. Se aplaudă îndelung, cu însufle
țire, se scandează „Ceaușescu—Tito !“.

Mitingul prieteniei româno-iugoslave
Aici, Ia Ostrovul Mare, lingă a- 

pele Dunării, unde se vor înălța con
strucțiile acestui important obiectiv 
ai colaborării româno-iugoslave, to
varășii Nicolae Ceaușescu și losip 
Broz Tito au luat parte la mitingul 
prieteniei româno-iugoslave, prilejuit 
de începerea lucrărilor de execuție 
a celui de-al doilea sistem hidro
energetic și de navigație Porțile de 
Fier.

Desfășurat intr-o atmosferă entu
ziastă, mitingul a fost deschis de 
tovarășul Iulian Ploștinaru, prim- 
secaetar al Comitetului județean Me
hedinți al P.C.R., președintele con
siliului popular județean, care, în 
numele tuturor locuitorilor din acest 
străvechi colț de țară românească; a 
adresat urări de bun venit și un 
fierbinte salut tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și losip Broz Tito, celor
lalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat a celor două țări 
vecine și prietene.

„Sint încă vii în mintea și inimile 
noastre — a spus vorbitorul — cu
vintele rostite de dumneavoastră, iu
biți și siimați conducători ai celor 
două partide și state, la entuziasta 
adunare de la Gura Văii, in urmă 
cu cinci ani. prin care v-ați expri
mat încrederea că experiența minu
natului succes al cooperării în înăl
țarea monumentalului obiectiv de la 
Porțile de Fier va deschide noi po
sibilități de conlucrare și valorifica
re in continuare a potențialului hi
drologic al’ Dunării, că prietenia și 
colaborarea între România și Iugo
slavia se vor intări și vor înflori tot 
mai mult.

Faptul că după un timp scurt de 
la construirea in comun pe Dunăre 
a primei cetăți a luminii trăim azi 
momentul vibrant al începerii lucră
rilor unui nou monument al priete
niei dintre partidele, țările și po
poarele noastre, care va dăinui peste 
veacuri, Confirmă prin fapte strălu
citoare de muncă sentimentele de 
bună vecinătate ce animă popoarele 
noastre și aspirațiile lor de pace, 
progres și civilizație. însuflețiți de 
exemplul dumneavoastră generos de 
dăruire în muncă pentru binele și 
fericirea popoarelor ai căror fii de
votați și iluștri conducători sînteți, 
de spiritul cu care militați și dezvol
tați baza tehnico-materială a socia
lismului în cele două țări, mîndri că 
ni se încredințează construirea aces
tei opere mărețe, ne angajăm să nu 
precupețim nici un efort, să folosim 
cuceririle științei și tehnicii, să ac
ționăm cu întreaga noastră capacita
te și putere de muncă pentru a ză
găzui și aici apele Dunării, scoțînd 
din ele izvor de lumină pentru cu
nuna izbinzilor socialiste din cele 
două țări vecine și pe veci prietene".

A luat apoi cuvintul tovarășul 
GHEORGHE OPREA, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, președintele părții române 
în Comisia mixtă de colaborare eco
nomică romăno-iugoslavă.

..Luăm pat-te cu toții la un nou mo
ment important menit să se înscrie 
la loc de cinste ztn marea cronică a 
prieteniei și colaborării româno- 
iugoslave — inaugurarea lucrărilor 
de construcție la Sistemul hidroener
getic și de navigație Porțile de 
Fier II.

îngăduiți-mi, dragi tovarăși, să dau 
expresie simțămintelor noastre de 
profunda recunoștință și bucurie 
pentru faptul că avem în - mijlocul 
nostru, cu prilejul inaugurării acestui 
însemnat obiectiv al conlucrării ro
mâno-iugoslave, pe iubiții conducă
tori ai partidelor și statelor noastre, 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și pe tovarășul 
losip Broz Tito, președintele Repu
blicii Socialiste Federative Iugosla
via, președintele Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia.

Vă rog să-mi permiteți să raportez 
că pentru aducerea1 la îndeplinire a 
hotărîrii pe care dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, și dumneavoastră, mult 
s’imate tovarășe losip Broz Tito, ați 
adoptat-o cu un an în urmă, cu pri
vire la extinderea colaborării ro
mâno-iugoslave pentru valorificarea 
în continuare a potențialului hidro
energetic al Dunării, specialiștii ro
mâni și iugoslavi au acționat într-o 
strînsă conlucrare, au rezolvat cu 
succes un mare număr de probleme, 
care au fost concretizate in docu
mentele încheiate între țările noas
tre.

Noul sistem hidroenergetic și de 
navigație va permite punerea în 
funcțiune, în cadrul a două hidro
centrale cu o putere instalată totală 
de 432 megawați, a 16 hidroagregate 
ce vor livra anual in sistemele ener
getice ale României și Iugoslaviei 
cite 1,2 miliarde kWh.

în același timp, crearea lacului de 
acumulare și realizarea a două eclu

Conducătorii de partid și de stat ai 
celor d6uă țări au fost salutați cu 
onoruri militare. S-au intonat imnu
rile de stat ale Iugoslaviei și Româ
niei. Cei doi șefi de stat au trecut 
în revistă garda de onoare. Un grup 
de tineri, precum și de constructori 
români au oferit tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și losip Broz Tito, cu sen
timente de deosebită stimă și alea
să considerație, buchete de flori.

In uralele mulțimii, președinții 
Nicolae Ceaușescu și losip Broz Tito 
dezvelesc apoi placa inaugurală a 
lucrărilor de pe malul românesc ale 
noului șantier al prieteniei româno- 
iugoslave.

încadrată de drapelele de stat ale 
României și Iugoslaviei, placa inau
gurală, așezată pe un dublu obelisc 

ze de mare capacitate vor asigura în 
continuare îmbunătățirea condițiilor 
pentru dezvoltarea și modernizarea 
navigației pe Dunăre.

Realizarea noii construcții, îm
preună cu executarea lucrărilor su
plimentare necesare ridicării cotei de 
exploatare la Porțile de Fier de la 
cota 68,00 la cota 69.50 la gura Ne- 
rei vor exercita o influență poziti
vă asupra dezvoltării de ansamblu a 
întregii zone amenajate, vor contri
bui la dezvoltarea Colaborării româ
no-iugoslave în domeniul căilor de 
comunicație, turismului, ca și în alte 
direcții de interes reciproc.

Vă raportez, mult stimați tovarăși 
președinți, că, împreună cu construc
torii iugoslavi, constructorii români 
sint hotărîți să nu precupețească 
nici un efort, să acționeze în mod 
ferm și susținut pentru folosirea ce
lor mai moderne și economice solu
ții și metode de construcție, pentru 
executarea în cele mai bune condiții 
a importantelor volume de lucrări, 
care însumează aproximativ două 
milioane mc beton, 14 milioane mc 
excavări, montarea a peste 70 mii 
tone de echipamente hidromecanice 
și electrice, și vor depune toate efor
turile pentru darea în funcțiune, la 
termenele prevăzute, a tuturor obiec
tivelor care formează Sistemul hi
droenergetic și de navigație Porțile 
de Fier II.

Sîntem pe deplin convinși că, ală
turi de marele Sistem hidroenergetic 
și de navigație de la Porțile de 
Fier I — minunată realizare a ge
niului creator și a conlucrării fră
țești dintre poporul român și popoa
rele iugoslave — noul sistem hidroe
nergetic de la Porțile de Fier II 
va constitui încă o grăitoare mărtu
rie a minunatelor realizări pe care 
le pot înfăptui două țări socialiste 
independente și suverane, a relații
lor de strînsă prietenie și colaborare 
dintre țările și popoarele noastre, 
dintre dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășul losip 
Broz Tito.

Guvernul Republicii Socialiste 
România, Comisia mixtă româno-iu- 
goslavă de colaborare economică, 
ministerele și celelalte organizații 
economice vor acționa cu fermitate 
pentru realizarea integrală a hotări- 
rilor pe care dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
și dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe losip Broz Tito, le veți 
adopta cu prilejul acestei noi și fruc
tuoase întîlniri, pe linia amplificării 
în continuare a colaborării econo
mice, a dezvoltării și adincirii coo
perării și specializării în producție 
și în alte domenii între Republica 
Socialistă România și Republica S.o- 
cialistă Federativă Iugoslavia — 
convinși că aceasta este în interesul 
progresului și prosperității poporului 
român și popoarelor iugoslave, al 
cauzei colaborării, înțelegerii și păcii 
în lume.

Trăiască prietenia și colaborarea 
dintre România și Iugoslavia, dintre 
poporul român și popoarele iugo
slave 1

Trăiască pacea și colaborarea între 
popoare !“.

In continuare a vorbit tovarășul 
MILORAD BIROVLIEV, membru 
al Consiliului Executiv Federal, pre
ședintele Comitetului pentru Planifi
care Socială, președintele părții iu
goslave în Comisia mixtă de colabo
rare economică iugoslavo-română.

„în acest moment solemn și impor
tant pentru țările noasțre vecine, so
cialiste și prietene, trăim sentimente 
de bucurie și mîndrie datorită faptu
lui că inaugurarea lucrărilor de 
realizare a Sistemului hidroenergetic 
și de navigație Porțile de Fier II are 
loc în prezența celor mai înalți con
ducători ai Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia și Republicii So
cialiste Româțiia, tovarășii losip Broz 
Tito și Nicolae Ceaușescu.

Le adresăm astăzi mulțumirile noas
tre profunde pentru faptul că, prin 
grija și preocupările lor personale, 
au așezat relațiile româno-iugoslave 
pe baza colaborării pe multiple pla
nuri. a prieteniei, înțelegerii și încre
derii reciproce. Aceasta a creat con
diții favorabile și pentru realizarea 
acestui obiectiv ce reprezintă o parte a 
viitorului sistem unic pe sectorul co
mun al Dunării, chia'r și pe un plan 
mai larg, pentru a cărui execuție cele 
două țări vor învesti în comun mij
loace importante și vor produce circa 
14 miliarde kWh energie electrică 
anual. Această operă comună, unică, 
ce depășește prin importanța sa eco
nomică și politică cadrul bilateral, 
leagă economiile noastre pe o pe
rioadă îndelungată și creează condi
ții favorabile pentru extinderea mai 
rapidă a colaborării și în alte dome
nii. ca. de exemplu, transporturile, 
industria, agricultura și turismul.

Realizarea sistemului hidroenerge
tic si de navigație pe sectorul comun 
al Dunării contribuie, totodată, la 
stabilirea unor legături și unei co

simbolizînd legăturile trainice, fră
țești dintre cele două popoare de pe 
malurile Dunării și noua punte a 
prieteniei lor peste bătrinul fluviu, 
consemnează memorabilul eveni
ment :

„Azi, 3 decembrie 1977, în 
prezența președintelui Republi
cii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, și a președintelui 
Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia. Iosip Broz Tito, a 
avut loc inaugurarea lucrărilor 
de construire a Sistemului hi
droenergetic și de navigație 
Porțile de Fier II, simbol al 
strinselor legături de prietenie 
și colaborare dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Socialistă Federativă Iugosla
via".

laborări mai strinse intre popoarele 
noastre în zona de frontieră, in di
verse domenii. •

Hotărîrea comună privind stabi
lirea unor legături mai largi și de 
lungă durată dintre cele două econo
mii a contribuit in mod hotăritor ca, 
după rezultatele pozitive obținute 
pină acum, să se treacă din timp la 
realizarea Sistemului hidroenergetic 
și de navigație Porțile de Fier II și a 
obiectivelor pentru valorificarea po
tențialului suplimentar in aval de 
Porțile de Fier I. Prin aceasta au fost 
create premisele necesare ca lucrările 
să se desfășoare cu succes și să fie 
terminate la timp, ceea ce reprezintă 
o nouă contribuție la dezvoltarea in 
continuare a relațiilor reciproce și ia 
întărirea economiilor celor două țări.

Prin realizarea unor asemenea 
obiective, Iugoslavia și România dau 
cel mai bun exemplu de bună veci
nătate, de colaborare între două țări 
socialiste, ceea ce reprezintă, tot
odată, și o contribuție la colaborarea 
între popoarele din Europa, în spiri
tul prevederilor Documentului final 
al Conferinței de la Helsinki.

In încheiere, doresc să adresez 
mulțumirile noastre tuturor colecti
velor de oameni ai muncii din Re
publica Socialistă Federativă Iugo
slavia și Republica Socialistă Româ
nia, care, pe acest șantier, prin cu
noștințele, eforturile și angajarea lor 
neprecupețită, își aduc contribuția la 
întărirea continuă a prieteniei și co
laborării popoarelor din cele două 
țări vecine.

Trăiască prietenia iugoslavo-ro
mână 1

Trăiască președintele Tito și pre
ședintele Ceaușescu !“.

Mitingul a luat sfîrșit într-o at
mosferă deosebit de grăitoare pen
tru bunele raporturi ce se dezvoltă, 
în mod tradițional, între cele două 
țări vecine, pentru sentimentele de 
caldă prietenie pe care și le nutresc 
reciproc popoarele român și iugo
slave.

In ovațiile nesfîrșite ale mulțimii, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și losip 
Broz Tito își string miinile, se îm
brățișează cu căldură. Mii de glasuri 
rostesc numele celor doi conducători 
de partid și de stat : ,.Ceaușescu-
Tito !“, „Titp-Ceaușcscu !“, sute de 
drapele romanești și iugoslave 1tu- 
tură în vînt, ca un simbol al legătur- _ 
Filor stTinse, dăinuind de veacuri, 
dintre cele două popoare, călite in 
focul luptei împotriva dominației 
străine, pentru independență și dez
voltare liberă, pentru triumful orin- 
duirii noi, socialțste, de care se bucu
ră astăzi din plin, intr-o conlucrare 
mereu mai rodnică.

Coloana oficială, avînd în frunte 
mașina în care se află cei doi con
ducători de partid și de stat, se 
îndreaptă apoi spre municipiul Dro- 
beta-Turnu Severin.

De-a lungul citorva zeci de kilo
metri, prin toate așezările străbătute 
— Izvoarele, Pătulele, Cioroboreni, 
Șimian și altele — locuitorii au ieșit 
in întimpinare cu sentimentele celei 
mai înalte stime și prețuiri, senti
mente exprimate din inimă, prin 
ovații, urale, aplauze însuflețite. Oa
menii și-au împodobit casele cu flori 
iji covoare, tinerii și copiii, îmbrăcați 
sărbătorește în costume populare, 
s-au prins în hore, fanfarele sătești, 
obișnuite prin partea locului, into
nau cîntece patriotice.

Totul s-a constituit într-o imagine- 
simbol a dragostei și atașamen
tului profund al poporului nostru 
față de partid, față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a voinței tuturor 
oamenilor muncii de a înfăptui nea
bătut întreaga politică a partidului, 
orientată fundamental spre înfăp
tuirea înaltelor idealuri ale socialis
mului și comunismului pe pămintul 
patriei noastre, bunăstării și fericirii 
națiunii noastre socialiste. în același 
timp, miile de locuitori ai meleagu
rilor mehedințene și-au exprimat 
simțămintele de inaltă stimă și res
pect pentru oaspetele poporului ro
mân, tovarășul losip Broz. Tito, con
vinși că relațiile româno-iugoslave, 
exemplu de felul cum pot și trebuie 
să conlucreze două țări vecine care 
construiesc societatea nouă, socialis
tă, se vor dezvolta și aprofunda me
reu, spre binele reciproc și al cauzei 
colaborării, prieteniei și păcii in 
lume.

în aceeași entuziastă atmosferă 
sînt întîmpinați cei doi conducători 
de partid și de stat pe străzile muni
cipiului Drobeta-Turnu Severin, unde 
zeci de mii de cetățeni, aflați de-a 
lungul traseului, au aclamat căldu
ros pe tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și losip Broz Tito, exprimîndu-și sa
tisfacția deosebită pentru noul șl 
fructuosul dialog la nivel înalt ro
mâno-iugoslav.

Sosiți la reședința rezervată înal- 
ților oaspeți. tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și losip Broz Tito s-au 
întreținut prietenește citeva minute, 
urmind a se revedea după Citeva 
ore, in cadrul convorbirilor oficiale.
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iFAPTUL;
I DIVERȘI

I

Tezaurul 
de la 
Copăceni

Hîrjonindu-se în urma unui 
tractor care ara pe dealul Bon
doci din comuna Copăceni (Vîl- 
cea), doi copii — frații Valeriu 
și Dorina Bondoc — au devenit, 
pe neașteptate, cei mai mici... 
mari arheologi ai județului. Ei 
au descoperit, sub brazdă, un 
vas plin cu monede vechi. Co
piii și tractoristul au anunțat 
primăria, iar primăria a solici
tat sprijinul specialiștilor de la 
muzeul județean, pentru a 
desluși „misterul" acestei co
mori. Pentru că — veți vedea — 
este vorba, într-adevăr, de o co
moară. Nu mică le-a fost sur
priza specialiștilor cînd, în ace
lași punct, au mai descoperit 
încă un vas cu monezi. Un ade
vărat tezaur. De altfel, așa l-au 
și botezat : tezaurul de la Copă
ceni. El cuprinde .7 598 monezi 
din argint, în greutate de zeci 
de kilograme, și constituie una 
din cele mai valoroase descope
riri de pînă acum din această 
parte a țării.

Ca frații
9

Pe unul îl cheamă Vasile lacob 
și este strungar. Pe celălalt — 
Szabo Iosif și este lăcătuș. 
Amindoi lucrează la întreprin
derea „Unirea" din Cluj-Napoca. 
Unul este român, altul maghiar. 
Primul este mai tinăr, al doilea 
mai virstnic. Amindoi pot fi vă- 
zuți zi de zi împreună, zăbovind 
în colțul unui atelier la o masă 
de lucru. Schițe simple, făcute 
de mina lor, sint materializate 
in piese și dispozitive realizate 
tot de ei, care fac munca oame
nilor mai ușoară, mai spornică. 
In acest an, cei doi au realizat 
mai multe inovații, intre care un 
dispozitiv care reduce timpul de 
strunjire a unei piese impor
tante cu 80 la sută. Pe „masa lor 
de lucru" se află acum noi cal
cule, cifre, linii de tot felul. Co
legii de muncă nu-i întreabă ce 
mai născocesc. Știu că tot pen
tru colectiv fac ei ce fac.

Vînătorească

Iîn vreme ce zeci de vînători 
se căznesc să împuște măcar un 
mistreț, și adesea nici că reu- 
Ișesc, pădurarul Nicolae Bădan 

de la ocolul silvic Mănăstirea 
Cașin, județul Bacău, a prins de 
unul singur, într-o singură 
noapte, 11 rimători ! Șl nu îm- 

Ipușcați, ci vii. Qum ? Cu aju
torul unui țarc-capcană, con
ceput și realizat de el însuși, 
împreună cu alți colegi. Nopți 
de-a rindul a pus momeală și 
a stat la pîndă, pînă cînd mis
treții au căzut în cursă. După 
care au fost expediați spre alte 
păduri ale țării.

1 Pe cuvînt
I de onoare

A început „Luna cadourilor" cu 
surprize și bucurii pentru cei 
mari, dar mai ales pentru copii. 
Surprize de tot felul și la raio- 

!nul de jucării al supermagazi- 
nului „Diana" din Tulcea. Dar 
surprize care, în loc de bucurii, 
aduc uneori necazuri. Există 

| aici un sortiment foarte bogat 
I de autoturisme, locomotive, a- 

* vioane și alte mecanisme acțio- 
Inate electric. Să tot alegi — veți 

spune. Așa e, dar trebuie mai 
intii să le și încerci, să le vezi, 
cum s-ar spune, in stare de 
funcționare. Numai că, aici, sin
gurul mod de a le verifica la 
cumpărare este „cuvintul de 

I onoare" al vinzătoarei. Unitatea 
nu asigură bateriile necesare, 
iar vinzitoarea, dacă nu o crezi 
pe cuvînt de onoare, pune mar- 

Ifa la loc. Cumpărătorii nu pun 
la îndoială cuvintul ei, dar vor 
o garanție concretă. Cu copiii și 
cu jucăriile... nu e de joacă !

Un afiș în tonuri de roșu și gal
ben pe care se decupează o pelicu
lă incorporînd secvențe din filme 
diferite este întîlnit, cu începere 
de astăzi, la toate căminele cultura
le din țară. Se anunță începerea 
Festivalului filmului la sate, ediția 
1977. Manifestarea ține de o tradi
ție ale cărei începuturi sint con
semnate acum douăzeci și unu de 
ani și este așteptată, în lumea sa
telor, cu același interes major cu 
care se întîmpinâ Luna cărții, pre
cum și alte acțiuni tinzînd către a- 
celași scop — ridicarea, prin mijlo
cirea ideii tipărite sau fixate pe pe
liculă în transfigurări artistice, a 
nivelului de cultură al maselor de 
oameni ai muncii din mediul rural, 
propagarea în lumea satelor a idei- 
Ipr înaintate, a cuvîntului partidu
lui, mai puternica mobilizare, și 
pe această cale, a țărănimii în am
plul efort general pe care-1 face 
poporul nostru pentru ridicarea ță
rii pe trepte tot mai înalte de ci
vilizație și progres.

Ediția actuală, cuprinsă între 4
decembrie 1977 și 31 ianuarie 1978, 
va aduce pe ecranele sătești un nu-

0 manifestare culturală cu ample 
rezonanțe in viața satului nostru

măr de patruzeci și două de filme 
Artistice, și documentare, producții 
atît ale studiourilor noastre, cit și 
filme străine. Publicul sătesc, 
într-un grad tot mai înalt familia
rizat cu problemele creației cinema
tografice, cu arta în general, va 
avea astfel posibilitatea să trăias
că, odată cu eroii acțiunilor deru
late pe ecran, momente emoționante 
de viață, transpuneri în opere ci
nematografice a unor lucrări lite
rare valoroase, creații vesele pur- 
tînd girul unor realizatori reputați.

în acest context, serile de filme să 
nu se rezume la simple spectacole 
cinematografice, ci să se constituie 
în momente de informare, de dez
batere chiar asupra unora din pro
blemele majore ce se’vor ridica în 
marele forum national al partidu
lui. Se impune, așadar, necesitatea 
ca factorii cu implicații nemijlocite 
in activitatea cultural-educativă de 
la comune să vadă în seara de 
film de la căminul cultural nu o 
simplă acțiune patronată de între
prinderea cinematografică a jude-

FESTIVALUL FILMULUI LA SATE

Cităm, din lunga listă de titluri 
care vor face ocolul țării, filmele 
românești. „Mama", „Iarna boboci
lor", „Marele singuratic", iar din 
producțiile de peste hotare „A cin- 
cea pecete" (studiourile ungare), 
„Pledoarie pentru dragoste" (reali
zare a cinematografiei sovietice), 
„Parada Chaplin" (film american). 
Cinematografia de scurt-metraj se 
înscrie în Festivalul filmului la sate 
cu realizări reflectînd aspecte reve
latoare din viața în explozivă evo
luție a țării, transpuneri pe pelicu
lă ale unor înaintate acte de conști
ință și fapte de muncă eroice, pre
cum și înregistrări de frumuseți ale 
patriei, de realizări din domeniul 
științei.

Act de cultură consubstanțial in
tegrat manifestărilor Festivalului 
național „Cîntarea României", edi
ția de anul acesta a filmului la sate 
se deschide în preajma marelui e- 
veniment din viața partidului nos
tru, a țării întregi — Conferința Na
țională a P.C.R. — și este firesc ca,

țului, ci un eveniment polarizator 
de inițiative. Ne găsim în plină 
desfășurare a etapei de masă a 
Festivalului „Cîntarea României" ; 
o întîlnire a locuitorilor la cinema
tograf poate constitui un prilej de 
afirmare pentru formațiile artistice, 
pentru confruntarea lor cu „publi
cul", cerință de altfel înscrisă între 
criteriile de bază ale activității ar-, 
tiștilor amatori participanți la 
marea' întrecere a culturii și edu
cației socialiste.

Dincolo de toate acestea, prezența 
filmului la căminele culturale, în 
cadrul organizat al unui festival, va 
ocaziona, in diferite localități rurale 
ale țării, întîlniri ale ciheaștilor — 
producători de filme, regizori și ac
tori de cinema — cu lumea satelor, 
public spectator exigent și doritor 
să vadă cît mai multe filme și în 
același timp de o cît mai bună fac
tură calitativă. Vor fi aceste întîl
niri o sursă de inspirație demnă de 
toată atenția pentru scenariști, pen
tru casele de filme, pentru toți cei

care se ocupă de cinematografie, 
această importantă ramură de crea
ție cu largi și profunde implicații 
în educația politică, cetățenească și 
patriotică a milioane și milioane de 
oameni, în formarea gustului pentru 
frumos, pentru înțelegerea și pre
țuirea artei, al maselor largi 
iubitoare de cultură din satul ro
mânesc contemporan. Pentru că — 
nu mai este demult o cauză care 
să necesite pledoarii și argumentări 
— universul sătesc în plină, in ne
încetată transformare oferă creației 
artistice, inclusiv cinematografiei, 
un vast material de viață, fapte 
remarcabile de muncă, dovezi la 
scară de masă ale unei înalte con
științe colective, materie primă 
care așteaptă să fie și mai adine 
explorată, prelucrată, transfigurată 
artistic.

Este de așteptat ca Festivalul fil
mului la sate să aducă și de astă 
dată un însemnat adaos spiritual 
la zestrea culturală, tot mai bogată, 
a universului rural. împlinirea a- 
cestui deziderat major este în strîn- 
să legătură cu modul în care sub 
conducerea organizațiilor de partid 
sătești factorii învestiți cu respon
sabilități cultural-educative de la 
sate, cadrele didactice, primarii și 
ceilalți slujitori ai instituțiilor lo
cale vor privi evenimentul. Nu 
simplu funcționărește se cere în
tâmpinată „acapararea", pentru o 
perioadă de aproape două luni, a 
ecranelor sătești de festivalul fil
mului, ci printr-o atitudine crea
toare, văzîndu-se în aceasta încă o 
verigă importantă în luminarea po
porului, în necontenita lui îmbogă
țire spirituală.

N. POPESCU-BOGDANEȘTI

Valoarea terapeutică 
a alimentației dietetice

OMUL Șl VIAȚA 
RAȚIONALĂ

...Pe marcajul trecerii de pietoni 
din dreptul depoului I.T.B. de pe Șo
seaua Alexandria, șoferul Ion Cris- 
tache, de la serviciul control trafic 
I.T.B., l-a accidentat pe pietonul Ion 
Dobre, care și-a pierdut viața.

...Pe marcajul trecerii de pietoni 
din intersecția Aleea Străduinței, 
Gheorghe Pasăre, șoferul aflat la 
volanul autoturismului 7-B-3990, 
l-a accidentat pe pietonul Hirscă 
Grigore, care și-a pierdut viața.

Ambele accidente au 
neri, 2 decembrie, în 
ambele — așa cum se 
petrecut pe marcajele 
pietoni.

Nu este pentru prima dată cînd 
semnalăm în ziarul nostru asemenea 
accidente tragice generate de încăl
carea grosolană a regulilor de circu
lație de către unii conducători auto 
amatori sau profesioniști.

Răspunzînd solicitării ziarului nos
tru, serviciul de circulație al Mili
ției municipiului București, cu spri
jinul șoferilor din activul vo
luntar, a organizat, în ultimele 
trei zile, o amplă acțiune de supra
veghere și control a modului în care 
conducătorii auto respectă marcaje
le trecerii de pietoni, dar și a felu
lui în care pietonii înșiși se anga
jează în traversarea străzilor.

— In cele trei zile ale acțiunii în
treprinse — ne spune tovarășul co
lonel Constantin Grădinarii, șeful 
serviciului circulație al Miliției Ca
pitalei — au fost depistați 66 de con
ducători auto care au încălcat regu
lile de circulație, neacordînd priori
tate pietonilor la trecerile special 
marcate pentru ei și puțin a lipsit 
ca, in cîteva cazuri, să nu se înre
gistreze accidente cu urmări dintre 
cele mai grave. Firește, toți cei 66 
de șoferi au fost sancționați pe loc 
cu amenzi și reținerea permiselor de 
conducere.

Se constată de mai mult timp 
(chiar și fără controale speciale) 
câ un număr nepermis de mare de 
conducători auto nu numai că nu a- 
cordă prioritate pietonilor la trece-

pentru ei, dar 
puncte într-un 

viteze care

tv

avut loc vi- 
Capitală, și 

vede — s-au 
trecerii de

ATENTIE, PIETONI!
O acțiune de control, care a pus în evidență grave și frecvente abateri de la re
gulile de circulație, precum și necesitatea adoptării unor măsuri severe de sancțio

nare a celor vinovați
rile special marcate 
circulă prin aceste 
mod iresponsabil, cu
uneorj depășesc chiar și limitele nor
male de circulație prin localități — 
de 70—80 km la oră — se nă
pustesc, pur și simplu, peste pietonii 
care traversează strada prin locurile 
marcate și numai teama și pruden
ța pietonilor fac ca în cele mai mul
te cazuri să nu se soldeze cu acci
dentări și victime omenești.

Din datele puse la dispoziție de in
terlocutorul nostru, am reținut nu
mele cîtorva conducători auto care, 
in aceste zile, au făcut cunoștință cu 
rigorile legii pe care au încălcat-o. 
într-un punct în care s-au mai pe
trecut, nu o dată, grave accidente de 
circulație, în stația Veteranilor 
de pe Bulevardul Păcii, a fost 
surprins șoferul Tudor Barbălău, de 
la întreprinderea „Nufărul", care s-a 
năpustit, pur și simplu, cu autoduba 
23-B-3162 spre pietonii aflati pe tre
cerea marcată pentru ei, creînd spai
mă, panică. Tot în același punct, pro
fitând de gabaritul autobuzului 31-B- 
2140 pe care-1 conducea, Florea Juru- 
biță, de la I.T.A. București, i-a fortat 
pe pietoni să alerge care încotro. în- 
tr-un alt punct unde au mai avut loc 
evenimente rutiere nedorite, pe strada 
Miron Constantinescu din Drumul Ta
berei, au fost depistați și sancționați, 
pentru aceleași fapte, taximetristul 
Gheorghe Palone și Tudor Haret, cu 
autoturismul 9-B-2162.

Fată de aceste grave încălcări ale 
celor mai elementare reguli de cir
culație privind acordarea priorității 
la trecerile de pietoni, punîndu-se 
astfel în pericol Integritatea corpo
rală și însăși viața oamenilor, legea 
dă dreptul organelor de miliție ca, 
odată cu aplicarea amenzii, în abso
lut toate cazurile să se rețină și per
misele de conducere auto — o lună 
pentru șoferii profesioniști și două 
luni pentru șoferii amatori. Lucru 
care s-a și întîmplat cu cei 66 șoferi 
surprinși în flagrant în aceste trei 
zile. Este necesar însă ca agenții de 
circulație să acționeze în continuare,

cu toată energia, să sancționeze orice 
abatere de la regulile de circulație, 
pentru a contribui și pe această cale 
la educarea celor care, aflați la vo
lan, se comportă în mod iresponsa
bil, punînd în primejdie viețile oa
menilor.

în același timp, ni s-a prezentat o 
listă foarte lungă de pietoni care. în 
aceste trei zile, au încălcat la fel de 
grosolan regulile de circulație, expu- 
nîndu-se pericolului de a fi acciden
tați. Este necesar că și ei să fie a- 
mendați, așa cum de altfel au și fost, 
pentru a se contribui și pe această 
cale la întronarea răspunderii fiecă
ruia, a ordinii și disciplinei în traficul 
rutier. De asemenea, se impune ca la 
unele treceri de pietoni din punctele 
cele mai aglomerate să existe o mai 
bună, vizibilitate pe timpul nopții, 
prin indicatoare luminoase.

— Asemenea acțiuni organizate la 
solicitarea „Scînteii" — ne spune in
terlocutorul — am mai inițiat și pînă 
acum, dar în viitor — și nu este nici 
un secret — ele vor fi mai multe și 
vor cuprinde, practic, toate zonele 
Capitalei. în același timp, s-a dat or
din tuturor agenților de circulație si 
echipajelor noastre să supravegheze 
și să controleze cu mai multă fermi
tate trecerile marcate de pietoni, pen
tru a preveni producerea accidentelor 
și a sancționa prompt pe cei vino- 
vați. în ce ne privește, vom folosi 
toate formele și mijloacele de care 
dispunem, pentru a ne aduce contri
buția la cunoașterea și respectarea 
întocmai a regulilor de circulație de 
către toți cetățenii.

într-adevăr, sint necesare eforturi 
susținute, din partea întregii colec
tivități — în școli, facultăți, în între
prinderi deținătoare de parc auto, 
garaje, autobaze etc, — pentru a se 
forma o opinie cu adevărat de masă 
în favoarea Respectării de către fie
care conducător auto și pieton a re
gulilor de circulație. Este vorba, in 
ultimă instanță, de sănătatea și viața 
omului.

P. BUZOIANU

PROGRAMUL 1
8,00 Sportul' pentru toți
8.15 Tot înainte !
9,10 Șoimii patriei
9.20 Film serial pentru copii : Ivanhoe
9,45 Pentru-căminul dumneavoastră

10,00 Viața satului
11.45 Bucuriile muzicii
12.30 De strajă patriei
13,05 Album duminical
15,00 Fotbal : F.C. Bihor — Politehnica 

Iași
16,35 Drumuri europene
17,00 Film serial : „Linia maritimă One- 

din“
17.50 Floarea din grădină
18,55 Micul ecran pentru cei mici
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 ÎN ÎNTÎMPINAREA CONFERIN

ȚEI NAȚIONALE A P.C.R.
20.10 Antena vă aparține
21.10 Film artistic : „Alexandra și in

fernul". Premieră TV
22.45 Telejurnal • Sport

PROGRAMUL 2
10,00 Concert educativ

LUNI, S DECEMBRIE 1977 
PROGRAMUL 1

16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16.30 Emisiune în limba maghiară
19,00 Muzică populară
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
20.15 Pentru al țării viitor
20.30 Roman-foileton : Nicholas Nick

leby
21.25 Emisiune de știință
22,00 Cadran mondial
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL 2
16.30 Reportaj TV
16,4J Muzică populară
17,05 întîlnire cu satira șl umorul
17.40 Cenacluri ale tineretului
18.10 Pentru căminul dv.
18.25 Bucureștiul necunoscut
18,55 Film serial pentru copii : Cuore
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19,50 „Inima noastră le-a născut" (ver

suri)
20,15 Selecțiunl din opera „Pădurea 

vulturilor"
21.20 Actualitatea bucureșteană
21.40 In alb și negru. Documentare ar

tistice

— Recrudescenta unor boli diges
tive, intre care și a bolii ulceroase, 
la sfîrșitul toamnei — ne-a relatat 
doctor Mioara Micu, director adjunct 
al spitalului clinic „I. Cantacu- 
zino" — are ca explicație fap
tul că in etiopatogenia lor este 
foarte implicat si factorul neuropsi- 
hic. Or. adaptarea organismului la 
modificările temperaturii, la trecerea 
de la frig la cald (primăvara) și de la 
cald la frig (toamna) solicită siste
mul nervos si întreg organismul, 
fapt ce se resimte si mai mult la 
nivelul unor organe cu o stare de 
sănătate mai puțin bună. Cum este 
și cazul bolnavilor digestivi.

— Ce loc ocupă medicația în tra
tamentul bolii ulceroase si al altor 
boli digestive ?

— Și în aceste situații medica
mentele se iau numai cu indicația 
medicului pentru câ noi tratăm bol
navul și nu boala. Prin aceasta în- 
telegînd că fiecare caz în parte are 
aspectele sale particulare de care 
medicul ține seama. Motiv pentru 
care nu mă voi referi la nici un 
produs medicamentos, deși există 
foarte multe. în cele mai multe ca
zuri însă, medi- 
cația tradițională 
cu plante medici
nale aduce ame
liorări miraculoa
se, cu mult mai 
eficace deeît mul
te medicamente.
De pildă, o serie de ceaiuri înainte 
sau după masă pot avea acțiune se- 
dativă, de calmare, au efect laxativ, 
ori sînt coleretice (activează secre
ția bilei care ajută la digestie, la e- 
mulsia grăsimilor și combate creș
terea colesterolului în sînge) etc.

Plantele devin si mai eficace prin- 
tr-o asociere fericită, si anume dacă 
se combină în ceaiuri anghinarea cu 
mușețelul si sunătoarea. Aceste cea
iuri sînt calmante foarte bune pen
tru tot tubul digestiv de la stomac 
pînă la ficat, căi biliare, intestine. 
Ele combat colicile, spasmele căilor 
biliare si ale colonului, colitele cro
nice, constipatiile rebele. în cazul 
iritatiilor gastrice, al gastroduodeni- 
telor, Colecistitelor, colitelor de fer
mentație se recomandă ceaiul de 
mentă ori în amestec cu mușețelul, 
anghinarea si sunătoarea. De altfel, 
aceste patru plante sînt specifice 
pentru tratamentul bolilor digestive, 
în orice farmacie a casei este bine 
să se afle asemenea ceaiuri, pentru 
că ele sînt tot atît de bune si pen
tru oamenii sănătoși, pentru a pre
veni apariția vreunei boli digestive. 
Cu atît mai mult un bolnav digestiv 
trebuie să apeleze, concomitent cu 
alimentația dietetică, la ceauri.

— De ce apreciati că ceaiurile sînt 
mai indicate în unele cazuri decit 
medicamentele ?

— Un suferind digestiv nu trebuie 
să facă inhibiție din cauza prea 
multor medicamente. Ficatul lui 
trebuie să fie lăsat să metabolizeze 
cit mai corect alimentele si nu să 
fie încărcat cu o multitudine de 
medicamente de sinteză care au o 
structură complexă. Or. ceaiurile 
din plante medicinale ajută atît la 
digestie, cît și la calmarea crizelor, 
fără a supune ficatul Ia un efort 
suplimentar de metabolizare.

— V-ati referit la alimentația die
tetică. Ce loc trebuie să ocupe ea 
în tratamentul unor boli digestive ?

— Sînt situații în care regimul 
dietetic fără nici o medicatie este 
în măsură să asigure o stare de să
nătate tot mai bună bolnavilor. Și 
este chiar de dorit în afecțiuni cum 
sînt cele ale ficatului. Nu este 
aici cazul să dăm rețete, dar con
sider util să amintesc cîteva prin

cipii generale de preparare, de 
gastrotehnie, o adevărată stiintă a 
preparării alimentelor. Orice gospo
dină trebuie să cunoască aceste 
lucruri pentru că sănătatea familiei 
ei depinde și de felul în care se 
prepară mîncarea. în primul rînd, 
trebuie evitat a se prăji ceapa 
sau făina in grăsime ; ea se poate 
fierbe înăbușit in puțină apă, gustul 
fiind la fel de bun. îmbibarea cu 
grăsime a cepei și fainei mărește 
aciditatea, irită tubul digestiv si so
licită colecistul (in special în gas- 
troduodenite sau ulcer), dînd jene, 
dureri, indigestii, balonări. Din cau
za masei grăsoase nici celuloza nu 
se digeră bine si dă o serie de tul
burări. Se poate găti dietetic cu 
gust pentru oamenii suferinzi fără 
să i se strice omului pofta de viață. 
Legume proaspete fierte înăbu
șit. piureuri care se servesc la 
masă cu puțin untdelemn cryd sau 
unt pot fi oferite atît persoanelor 
suferinde, cît și celor sănătoase. O 
alimentație de altfel foarte indicată 
și pentru profilaxia unor boli cro
nice, pentru prevenirea unor boli 
cardiovasculare etc.

— Ca mod dh 
viață, ce reco-ț 
mandări ne pu
teți face ?

— în primul 
rînd ritmicitatea 
meselor. Nu este 
bine să se lase

stomacul gol mai mult de patru ore. 
Șl aceasta nu numai în sezoanele de 
recrudescentă a bolii ulceroase, de 
pildă. Se recomandă deci mese frac
tionate si in cantit^ti nu prea mari. 
De asemenea, să nu se mănînce în
tr-o atmosferă de tensiune nervoasă, 
pentru că în asemenea situații se 
produce o tulburare a sistemului 
nervos si a glandelor secretorii, care 
ajută la digestie. Un copil certat la 
masă, cu lacrimi în ochi, nu poate 
avea o digestie bună.

Recomand bolnavilor digestivi 
să-și verifice la medicul stomatolog 
starea aparatului bucodentar. pentru 
că orice afecțiune digestivă se a- 
gravează dacă alimentele nu sint 
bine masticate.

Aș dori să fac o mențiune cu 
privire la consumarea băuturilor 
alcoolice. Sucul gastric al unei per
soane cu hiperaciditate conține mai 
mult acid clorhidric, ceea ce face 
ca un pahar cu vin să determine o 
accentuare a acidității și deci de
clanșarea unei crize (de ulcer sau 
de altă natură). Alcoolurile tari 
nu pot fi metabolizate de ficat 
si cu timpul acesta se îmbolnăvește. 
Și bolnavii digestivi pot bea. însă mo
derat, un pahar de vin negru natu
ral, care conține taninuri si care nu 
poate face rău în colite, de exemplu. 
De asemenea, în gastritele anacide un 
pahar de vin poate stimula secreția 
gastrică, bineînțeles nu mai mult și 
nu zilnic. în orice caz, cînd există o 
durere cît de vagă nu este recoman
dabil să se consume alcool. Cind 
situația bolnavului este simțitor 
ameliorată el poate bea un pahar 
cu vin, dar fără sifon, întrucît aces
ta balonează și tulbură digestia.

în general regimul alimentar nil 
trebuie privit ca un regim restrictiv 
(de altfel nici nu este, toate prin
cipiile alimentare fiind incluse în 
dietele prescrise), ci acceptat ca mij
locul cel mai eficace de prevenire 
si tratament, adesea chiar cu valoa
re mai mare deeît însăși medica
mentele.

Convorbire consemnată de
Elena MANTU

Succese ale brigadierilor de pe Șantierul național 
al tineretului Canalul Dunârea-Marea Neagră

Brigadierii, rriuncitorii, elevii și 
studenții care și-au desfășurat activi
tatea în cursul anului 1977 pe Șan
tierul național al tineretului Cana
lul Dunărea — Marea Neagră și-au 
îndeplinit sarcinile ce le-au revenit 
în cadrul acestui important obiectiv 
al economiei noastre naționale. De la 
începutul anului, la tronsonul de 10 
km încredințat Uniunii Tineretului 
Comunist, s-au realizat o producție 
de peste 110 milioane lei, un volum

de excavații de 3,4 milioane metri 
cubi, obținindu-se economii la prețul 
de cost în valoare de peste 9 mili
oane lei.

Pornind de la succesele obținute în 
cursul acestui an, tinerii de pe acest 
mare șantier și-au propus ca în 1978 
să realizeze lucrări în valoare de 500 
milioane lei, la efectuarea cărora să 
participe peste 7 000 de brigadieri, 
muncitori, elevi și studenți din toa
te județele țării. (Agerpr A.

cine m a

| Minciuna 
, are picioare 

scurte
Intrind într-un bufet, Vasile 

Mișca, șofer pe un șantier din 
ISatu Mare, i-a avertizat pe 

prietenii săi, Gheorghe Chereji 
și Nicolae Ardelean, că n-o să 

Ipună pic de băutură in gură, că 
și-a lăsat autobasculanta la 
parcare. Unul din prieteni, vă- 
zind că nu mai are bani pentru 

I plata consumației, a urcat la 
volanul autobasculantei să dea 
o fugă pînă acasă. Cum n-avea 

!nici permis de conducere și se 
afla și sub influența alcoolului, 
a tamponat autobasculanta, a 

I fugit de la locul faptei și a 
alergat să spună șoferului și 
celuilalt prieten pățania. Cei 

Itrei s-au dus la miliție și au 
reclamat că autobasculanta fu
sese furată de un „autor necu- 

Inoscut". Imediat, miliția din 
Satu Mare a alertat organele de 
ordine din județele învecinate. 

ICei trei jubilau. Dar iată că 
vreo cițiva cetățeni, martori 
oculari ai momentului tampo- 

I nării autobasculantei, au venit 
la miliție să relateze evenimen
tul. Aici s-au intîlnit față-n 

Ifață cu „șoferul de odazie". Cei 
trei descurcăreți au incurcat-o. 
încă o dată, minciuna s-a do- 

| vedit a fi cu picioare scurte.

Rubricâ realizatâ de
Petre POPA

I cu sprijinul corespondenților
. „Scînteii" J

• Fair play : CAPITOL — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, GRT- 
VIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,15.
• Floarea de cîmp : FAVORIT — 
9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Ură : VICTORIA — 9,30; 11,30; 
13,30; 16; 18; 20.
• Perla : EFORIE — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• Insula egretelor argintii : CEN
TRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18; 
20.
• Mama : PATRIA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Aripioară sau picior : SCALA 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.

FESTIVAL 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, MODERN — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Călugărul misterios : TIMPURI 
NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Noi aventuri cu Tom și Jerry : 
DOINA — 9,30; 11; 12,30; 14; 15,30.
• Regăsire ; DOINA — 18; 20,
ARTA - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Al șaptelea continent : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15. FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30;
16; 18,15; 20,30 MELODIA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, GLO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Sonată pe malul lacului : BU- 
ZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Mark polițistul : EXCELSIOR — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, AU
RORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;

20,15, TOMIS — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, FLAMURA - 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Lumea animalelor : FLAMURA
- 9.
• Buzduganul cu trei peceți : 
PROGRESUL — 15,30; 19.
• Atac împotriva tui Rommel — 
10; 12; 14; 16, Soarta unui bărbat
- 18; 20 : CINEMA STUDIO.
• Făgăduiala : BUCEGI — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Comoara din lacul de argint : 
LIRA — 10; 12; 16; 18; 20.
• Contesa Walewska — 9,45; 11,45,
Becket (ambele serii) — 18,30 :
CINEMATECA.
• Recompensă pentru șerif : PA
LATUL SPORTURILOR ȘI CUL
TURII — 17,30.
• Ținutul uitat de timp : CIU
LEȘTI — 9; 11; 13,15; 15,30; 17.45:

20, MIORIȚA — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20.
• Ah, Jonathan, Jonathan — 14; 
16; 18, Chirurgii — 20 : DRUMUL 
SĂRII.
• Iarna bobocilor : FERENTARI 
— 15,30; 17,45; 20, FLACARA - 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Surisul mamei : VOLGA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15.
• Cartea junglei — 10; 12; 14, 
Danka — 16; 18; 20 : COTROCENI.
• Program de desene animate — 
16, Marele singuratic — 18; 20 : 
PACEA.
• Căpitan la 15 ani — 9; 11; 13. 
Piesă neterminată pentru pianina 
mecanică — 15,30; 18; 20 : FLO- 
REASCA.
a Suferințele tânărului Werther : 
VIITORUL — 15,30; 17,45; 20.
• Răpirea fecioarelor : MUNCA — 
9,15; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.

• Corsarul negru : POPULAR — 
16; 19.
• B. D. intră în acțiune : COS
MOS — 16; 18; 20.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Danton — 11, Richard al 
Ill-lea — 19,30, (sala mică) : Cîști- 
gătorul trebuie ajutat — 10, Moar
tea ultimului golan — 15, Comedie 
de modă veche — 19,30, (sala Ate
lier) : Destine — 19.
• Opera Română : Bastien și 
Bastienne. La Serva Padrona — 
11, Romeo și Julieta — 19.
• Teatrul de operetă : Stelele

operetei — 10,30, Voievodul țiga
nilor — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Joc de pisici — 10, Răceala —
19.30,
• Teatrul Mic : Recital : Leopol- 
dina Bălănuță și Anda Călugărea- 
nu — 10,30, Rețeta fericirii — 15,30, 
„Omul — continuați să puneți în
trebări" — 19,30.
• Teatrul de comedie : Zăpăcitul 
— 10,30, Cercul de cretă caucazian 
(premieră) — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio, Charlie — 10,30, 
Nu am încredere în bărbați —
15.30, Jucătorii de cărți, Ursul —
19.30, (sala Studio) : Carambol — 
10, Gaițele — 15, Conversație des
pre dl. von Goethe — 19.
• Teatrul Giulești : Comedie cu

olteni — 10, Comedie fără titlu 
— 15, Hotel „Zodia gemenilor" — 
19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Șo
maj fără rasă — 11, Tevie lăpta
rul — 19.30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Salutări de 
la Vasile — 11; 19,30, (sala Victo
ria) : Varietăți pe portativ — 19,30.
• Teatrul „I. Vasilescu" : Varie
tăți în plic — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bucuroși de oaspeți — 
19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Sfîrlă 
năzdrăvanul — 10, Acțiunea Co- 
dalbul — 17.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toria) : Ileana Sinziana — 10; 12.
• Circul București : Vedetele cir
cului din Sofia — 10; 16; 19,30.

FATA OPINIEI PUBU A
Sa nu-ți faci 

prăvălie... 
sub firma statului

— Este adevărat că ați sustras două ca- 
setofoane pe care le-ați făcut cadou unor 
cunoștințe 1

— Da.
— Este adevărat că prietenul dv„ B. J„ 

nu-și cumpăra țigări, ci se servea direct 
din magazinul pe care îl gestionați 1

— Da...
Trimisă în fata instanței — Tribunalul 

județean Prahova — pentru abuz în func
ție, fals, uz de fals și delapidare, Cris
tina A., fostă responsabilă la magazinul 
„Turist" din Sinaia, a recunoscut rînd pe 
rind faptele de care era acuzată și și-a ex
primat regretul. Cu o excepție : atunci cînd 
a fost vorba de faptul că a introdus și vin- 
dut clandestin unele mărfuri străine de ges
tiunea sa.

care, din nefericire, iși mai găsește uneori 
loc în rîndul unora dintre cei învestiți cu 
răspunderea gestiunii. Aceștia uită (sau se 
fac că uită) de limitele atribuțiilor lor, 
încearcă să transforme gestiunea încredin
țată in prăvălie personală. Iar „argumentul" 
cel mai des invocat este acela al „solicitu
dinii" față de cumpărători.

în urma probelor administrate s-a dove
dit că nu buna servire a cumpărătorilor o 
determinase la o asemenea comportare 
— magazinul avea depozitul plin de bunuri 
identice — ci profitul personal obținut prin 
revînzarea mărfurilor cu preț de speculă. 
Hotărirea instanței : 2 ani închisoare.

„Sesizări după 
ureche" - 
sancțiuni 

după Codul penal
— Este adevărat, onorată instanță, așa 

stau lucrurile.; pe cine am prejudiciat, 
insă ? ! Tot ce am vrut să fac a fost să 
servesc cumpărătorii...

Firește, nici întrebarea și nici „justifica
rea" nu au fost de natură să diminueze cu
nimic vinovăția fostei gestionare. Ele tră
dează însă o anumită mentalitate nocivă

— Sînt nevinovat, onorată instanță ; tot 
ce am făcut eu a ‘ fost să sesizez organele 
de stat. Așa mi s-a părut mie, că recla
mantul se ocupă cu unele fapte antisociale ; 
și atunci am sesizat miliția...

Fiind in dușmănie cu B. I„ Șerban Emi- 
lian — domiciliat în București, sectorul 6 — 
a „sesizat" organele de miliție că „numitul

B. I." se face vinovat de săvîrșirea .unor 
fapte antisociale, de pe urma cărora trage 
foloase materiale. „Sesizare" întărită mai 
apoi prin declarații mincinoase date în fața 
organelor de cercetare.

Firește, oricit de bine ticluită, „sesizarea" 
mincinoasă făcuțâ de E. Ș. nu a rezistat 
în fața adevărului. Verificările efectuate de 
organele in drept au dovedit că B. I. este 
nevinovat, „sesizarea" făcută împotriva sa 
fiind rău intenționată. Lucru care in ter
meni juridici se cheamă denunț calomnios 
și pentru care autorul său a fost trimis in 
judecată. O dată — la cererea organelor 
de miliție si procuratură, pentru sancțio
narea sa penală ; a doua oară — de către 
însuși B. I., pentru plata sumelor de bani 
cheltuite de el cu ocazia cercetărilor...

în materie de sesizări, „așa mi s-a părut 
mie" nu este un argument. Adevărata sesi
zare se bazează pe buna credință a celui 
ce sesizează și pe fapte concrete, reale.

Căsătorie... 
contra cost

— într-adevăr, într-una din zile subsem
natul am fost chemat de reclamant și rugat 
să merg la casa pîrîților și să le spun că, 
în schimbul sumei de cincisprezece mii lei 
despăgubire, el este de acord să se îm
pace...

în fața replicii de mai sus — rostită de 
martorul Ion Banu în fața Tribunalului 
județean Prahova — gîndul te duce neapă
rat la o „chestiune" civilă, la un litigiu 
cauzat de neînțelegerile ivite între oameni 
in legătură cu unele sume de bani. Și to
tuși, contrar așteptărilor...

în urma unor certuri ivite la scurtă 
vreme după încheierea căsătoriei, soții 
R. și I. B. s-au despărțit in fapt, fiecare 
dintre ei plecînd la o altă adresă : soțul 
la casa părinților lui, în comuna Pleașa, 
județul Prahova ; soția la domiciliul părin
ților săi, în comuna Vadul Pașii, județul 
Bacău.

Nu vom Intra în amănunte ; din neferi
cire, soții R. și I. B. nu sint singurii care 
mai înainte să învețe cu adevărat ce este 
căsnicia au căutat să învețe cum se poate 
desface o căsnicie. Ceea ce ne-a reținut 
atenția este faptul că, la un moment dat, 
încercînd să se împace cu soția —? ! — 
I. B. apelează la serviciile unui prieten 
— martorul Ion Banu — pe care 11 roagă 
să le spună „pîrîților" (a se citi : soției și 
părinților acesteia) că el este gata să se 
împace și să continue căsnicia dacă socrii 
ii mai dau drept zestre încă 15 000 lei. Lu
cru cu care nimeni nu a fost de acord.

Recent, căsnicia dintre cei doi soți a fost 
desfăcută prin divorț. Proces in care recla
mantul t. B. a încercat să arate câ nu el 
este vinovat de această desfacere, ci soția. 
Că el a insistat chiar în continuarea căs
niciei...

A uitat însă să adauge : „contra cost".

Din caietul 
grefierului

„In calitatea mea de șefă a serviciului 
financiar, subsemnata am băut multe cafele 
cu inculpata, am fost cu ea și cu prietenul 
ei in județul Bacău, de. unde acesta și-a 
cumpărat un autoturism, ba chiar și în ju
dețul Covasna, unde locuiesc părinții prie
tenului său ; menționez că în tot acest timp 
eu nu am avut cu ea relații de prietenie 
— cum greșit se susține de către organele 
de procuratură, care mă acuză de complici
tate — ci numai relații de serviciu, ca de 
la șef la subaltern".

(Tribunalul județean Vrancea, frag
ment din apărarea coinculpatei Nata
lia T.)

„Ceea ce îmi pare rău nu este atît fap
tul că după ce eu am sărit pe fereastră 
și mi-am rupt piciorul prietenul meu nu 
a mai sărit și el, preferind să fie prins 
de reclamant, care descuiase deja ușa, ci 
faptul că el a fost acela care a zis «hai 
să sărim»".

(Tribunalul Capitalei, secția a II-a 
penală, fragment din „regretele" in
culpatului Fi. Dicu, prins in flagrant 
delict de furt.)

TItus ANDREI
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Cu gîndul și fapta, 
cu succesele 

noastre întâmpinăm
marele forum al comuniștilor

AU ÎNDEPLINIT PLANUL PE PRIMII DOI ANI Al CINCINALULUI
TELEGRAME ADRESATE C. C. AL P. C. R., 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Industria județului Timiș

) M

Desfășurind o amplă activitate 
creatoare, dedicată transpunerii 
neabătute în viață a însuflețitoarelor 
sarcini ce decurg din hotărîrile Con- 

resului al XI-lea, colectivele între
prinderilor județului nostru au înde
plinit prevederile planului pe primii 
doi ani ai actualului cincinal la pro
ducția industrială — se spune în te
legrama Comitetului județean de 
partid Timiș.

Acest succes este rezultatul activi
tății pline de răspundere, al hărni
ciei și priceperii tuturor oamenilor 
muncii din județul Timiș — ro
mâni, germani, maghiari, sîrbi și de 
alte naționalități — ceea ce a permis

în telegrama adresată C.C. al 
P.G.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de comitetul județean de partid, se 
spune : Oamenii muncii din județul 
Constanța raportează că au realizat, 
în cinstea Conferinței Naționale a 
partidului, planul producției indus
triale pe primii doi ani ai cincinalu
lui.

Integrîndu-se în efortul general al 
întregului nostru popor de a realiza 
suplimentar față de prevederile cin
cinalului o producție de peste 130 
miliarde lei, ne angajăm ca pînă la

Oamenii muncii din industria 
județului Brăila raportează că * și-au 
îndeplinit sarcinile de plan stabilite 
pentru primii doi ani ai actualului 
cincinal cu 28 de zile mai devreme — 
se spune în telegrama adresată C.C. 
al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. de comitetul județean de 
partid. Am creat astfel condițiile ca 
pînă la sfîrșitul acestui an să livrăm 
suplimentar economiei noastre națio
nale produse în valoare de peste 
1 miliard de lei. De asemenea, dis
punem de certe posibilități pentru a 
expedia beneficiarilor noștri, peste 
prevederile inițiale ale planului pe 
primii doi ani ăi cincinalului, 26 300

• In județăl Dolj, asociațiile eco
nomice intercooperatiste pentru creș
terea păsărilor au depășit cu mult 

In atmosfera generală a activității 
neobosite desfășurate de întregul nos
tru popor pentru transpunerea în via
ță a Directivelor celui de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân și in întîmpinarea Conferinței 
Naționale a partidului — se spune in 
telegrama adresată tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de Ministerul Industriei 
Ușoare — oamenii muncii din in
dustria ușoară, în frunte cu co
muniștii. au cinstea de a vă ra
porta, cu mindrie patriotică. îndepli
nirea, în ziua de 3 decembrie 1977, 
a planului la producția globală pe 
primii doi ani ai actualului cincinal.

Hotărîți să întîmpine cu succese 
deosebite Conferința Națională a 
partidului, oamenii muncii din in
dustria municipiului Galați raportea- 

ideplinirea. în ziua de 3 decem
brie a.c., a planului la producția 
globală pe primii doi ani ai cinci

ÎN INDUSTRIA CAPITALEI

realizarea unui ritm mediu de creștere 
a producției industriale de peste 13 la 
sută, superior celui prevăzut în pla
nul cincinal. Peste 80 la sută din 
sporul producției globale s-a realizat 
pe seama creșterii productivității 
muncii.

Dedicînd aceste rezultate apropia
tei Conferințe Naționale a partidu
lui, oamenii muncii timișeni sînt 
ferm hotărîți ca pînă la sfîrșitul a- 
nului să realizeze peste prevederile 
de plan ale perioadei 1976—1977 o 
producție în valoare de 2,5 miliarde 
lei. .

Folosim și acest prilej -r se arată 
in încheierea telegramei — pentru a 

Industria județului Constanța
sfîrșitul anului să obținem o produc
ție suplimentară de 1,2 miliarde lei, 
concretizată în : un mineralier de 
55 000 tdw, peste 28 000 tone îngrășă
minte cu fosfor, 355 000 tone ciment, 
peste 170 km tuburi azbociment, 
50 000 metri cubi prefabricate din be
ton armat, peste 50 milioane metri 
pătrați hîrtie, însemnate cantități de 
produse alimentare și altele.

Menționăm că depășirile înregis
trate la producția globală industrială 
s-au realizat în totalitate pe seama 
creșterii productivității, fiecare om 

Industria județului Brăila
tone laminate, mașini-unelte pentru 
așchierea metalelor în valoare de 
peste 10 milioane lei, aproximativ 42 
milioane mp de hîrtie, confecții în 
valoare de peste 300 milioane lei, 
627 400 mp de plăci aglomerate din 
lemn, circa 128 000 tone de ciment, 
peste 10 000 tone de produse ale in
dustriei alimentare.

Pe aceeași perioadă, ca urmare a 
transpunerii în practică a programe
lor întocmite la indicația dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
secretar general, am reușit să eco
nomisim peste 10 000 tone metal, 
96 000 tone combustibil convențional,

Oamenii muncii din industria ușoară
Realizarea cu 28 de zile mai de

vreme a planului permite industriei 
ușoare obținerea, pînă la finele a- 
nului, a unei producții industriale 
suplimentare în valoare de 8,2 mi
liarde lei. Acest spor se concretizează 
în 3,6 milioane mp țesături tip lînă, 
16.7 milioane tricotaje, 240 milioane 
lei confecții textile, 196 milioane lei 
articole de ceramică fină, 10 milioa
ne mp geamuri și alte produse. La 
productivitatea muncii vom obține la 
sfîrșitul acestui an, față de anul 1975, 
o creștere de circa 22 la sută, com
parativ cu 15,5 la sută, prevăzută în 
planul cincinal. Totodată, în vederea 

Industria municipiului Galați
nalului. Aceasta va permite obține
rea, pînă la sfîrșitul acestui an. a 
unui spor la producția globală indus
trială de peste 900 milioane lei, con
cretizat în: 29 700 tone laminate fi
nite pline, peste 4 000 tone tablă zin- 

da expresie adeziunii ferme și una
nime a locuitorilor județului Timiș, 
fără deosebire de naționalitate, la 
politica internă și externă, profund 
științifică a partidului nostru, al că
rei promotor consecvent sînteți dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, și vă asigurăm că 
și în viitor, strîns uniți în jurul 
conducerii partidului, organizația 
noastră județeană de partid va mo
biliza întreaga forță de creație a 
maselor de oameni ai muncii pen
tru a face să sporească neîncetat 
contribuția județului Timiș la pro
gresul și prosperitatea României 
socialiste.

al muncii din întreprinderile indus
triale din județ depășind sarcinile de 
plan la acest indicator cu peste 16 000 
lei.

îngăduiți-ne, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu — se a- 
rată în încheierea telegramei — să 
dăm expresie și cu acest prilej sen
timentelor de profundă stimă și deo
sebită recunoștință ale comuniștilor, 
ale tuturor oamenilor muncii con- 
stănțeni, pentru sprijinul direct și 
grija permanentă pe care ne-o acor
dați în dezvoltarea economico-socia- 
lă a județului.

4 milioane kWh energie electrică, 
precum și alte materii prime și ma
teriale necesare economiei naționale.

Realizările obținute pînă în pre
zent exprimă voința oamenilor mun
cii din industria județului Brăila, 
conduși și îndrumați de către orga
nele și organizațiile de partid, de a 
transpune întocmai in fapte hotărî
rile celui de-al XI-lea Congres al 
partidului, atașamentul lor nețărmu
rit față de politica înțeleaptă a parti
dului, dragostea și recunoștința pen
tru grija pe care o purtați celor ce 
muncesc, fericirii și prosperității în
tregii noastre națiuni socialiste.

satisfacerii cerințelor pieței interne 
și alb exportului, am reușit să asi
gurăm în acești doi ani reînnoirea 
produselor noastre în proporție de 40 
la sută.

Și cu acest prilej — se arață în 
încheierea telegramei — vă adresăm, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cele mai vii mulțumiri 
exprimîndu-vă încă o dată adinca 
noastră recunoștință pentru sprijinul 
permanent acordat industriei ușoare, 
pentru prețioasele indicații pe care 
ni le-ați dat cu ocazia vizitelor de 
lucru și a analizelor efectuate în uni
tățile noastre.

cată, 12 500 tone profile laminate la 
rece, peste 13 000 tone sîrmă trasă, 
320 000 tone minereu de fier concasat 
și sortat, 446 000 mp țesături, mobilă 
în valoare de peste 17 milioane lei 
ș.a. (Dan Plăeșu).

Plenara lărgită a 
Comitetului de conducere 
al Uniunii arhitecților 
în Capitală a avut loc plenara lăr

gită a Comitetului de conducere al 
Uniunii arhitecților din Republica 
Socialistă România. Cu acest prilej, 
participanții la lucrările plena
rei au transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, o tele
gramă în care se spune, între altele : 
Plenara noastră evidențiind realiză
rile în domeniul sistematizării loca
lităților și al construirii locuințelor, 
a analizat, totodată, experiența și 
căutările de pînă acum în crearea 
unei arhitecturi noi, specifice țării 
noastre socialiste. Prețioasele dum
neavoastră indicații stimulează acti
vitatea creatoare de realizare a unei 
arhitecturi contemporane românești 
care să exprime conținutul noii so
cietăți din patria noastră socialistă.

Arhitecții își exprimă adînca lor 
recunoștință pentru grija deosebită 
și preocuparea permanentă pe care 
dumneavoastră personal, iubite to
varășe secretar general, le ma
nifestați față de activitatea de ar
hitectură și sistematizare, pentru în
drumările deosebit de prețioase pe 
care ni le dați zi de zi și care lumi
nează și călăuzesc activitatea de 
creație a arhitecților.

în preajma Conferinței Naționale 
a partidului — se arată în înche
ierea telegramei — arhitecții se an
gajează să depună în continuare toa
te eforturile pentru înfăptuirea în 
întregime a prevederilor planului 
cincinal 1976—1980 și pentru crearea 
unei' arhitecturi corespunzătoare ce
rințelor specifice ale gîndirii și vie
ții socialiste a poporului român.

Vizita delegației Academiei 
de Stiinte a R. P. Chineze

Sîmbătă dimineață, tovarășul Ion 
Ursu, președintele Consiliului Națio
nal pentru Știință și Tehnologie, a 
primit delegația Academiei de Ști
ințe a Republicii Populare Chineze, 
condusă de acad. Cen San-ciang, 
membru în conducerea academiei.

în cadrul întrevederii s-a făcut un 
schimb de informații cu privire la 
problemele actuale ale dezvoltării ști
inței și tehnologiei în Republica So
cialistă România și Republica Popu
lară Chineză și la posibilitățile de 
dezvoltare în continuare a colaborării 
tehnico-științifice dintre cele două 
țări.

La primire au participat membri ai 
conducerii C.N.Ș.T.

A luat parte, de asemenea, Li Tin- 
ciuan, ambasadorul Republicii Popu
lare Chineze la București.

(Agerpres)

Cronica zilei
A părăsit Capitala Gerald O’Brien, 

președintele Asociației culturale Noua 
Zeelandă—România, care împreună 
cu soția au făcut o vizită în țara 
noastră la invitația Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străinăta
tea.

în timpul șederii- în ROhiânia oas
peții au vizitat obiective social-cultu- 
rale, au avut întrevederi la M.A.N., 
instituții economice si culturale.

’ *
Comemorarea a 200 de ani de la 

moartea naturalistului și botanistu
lui suedez de renume mondial, Cari 
von Linne, înscrisă în calendarul â- 
niversărilor recomandate de Consiliul 
Mondial al Păcii și UNESCO pentru 
1977, a fost marcată, la Muzeul ju
dețean Argeș din Pitești, de un sim
pozion organizat de Comitetul jude
țean de luptă pentru pace și Filiala 
din localitate a Societății de științe 
biologice.

Comunicările și referatele prezen
tate, cu acest prilej, de cadre didac
tice universitare de la Institutul de 
învățămînt superior din Pitești au 
relevat momente din viața și activi
tatea savantului, pdse în slujba dez
voltării științelor naturii, precum și 
rolul concepției sale sistematice și al 
rezultatelor cercetărilor întreprinse 
de el în clasificarea, pe baza crite
riilor științifice, a regnului animal 
și vegetal.

(Agerpres)

FUNERALIILE
PETRE

Sîmbătă, 3 decembrie, au avut loc 
în Capitală funeraliile academicianu
lui Petre Constantinescu-Iași, vechi 
militant al mișcării muncitorești din 
România, personalitate proeminentă 
a vieții publice din țara noastră, re
marcabil om de știință.

în jurul catafalcului, aflat în ho
lul Facultății de Drept, erau depuse 
coroane de flori din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, din partea Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român, Academiei Republicii Socia
liste România, Ministerului Educa
ției și învățămîntului, Academiei de 
științe sociale și politice, Comitetului 
foștilor luptători antifasciști, Institu
tului de istorie „Nicolae Iorga", Con
siliului General A.R.L.U.S. Erau de
puse, de asemenea, coroane de flori 
din partea familiei celui dispărut.

Pe un panou îndoliat se afla por
tretul defunctului încadrat de drapele 
roșii șl tricolore cernite. Pe perne 
purpurii erau așezate însemnele ti
tlurilor de „Erou al Republicii So
cialiste România" și de „Erou- al 
Muncii Socialiste", și alte înalte dis
tincții ce i-au fost conferite pentru 
merite deosebite pe tărîm social-po
litic și științific.

Din ultima gardă la catafalc, în 
semn de profund omagiu, au făcut 
parte tovarășii Leonte Răutu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C, al P.C.R., președintele Con
siliului de conducere și rector al A- 
cademiei „Ștefan Gheorghiu", Con
stantin Pîrvulescu, vechi militant al 
mișcării comuniste și muncitorești, 
Ion Popescu-Puțuri, directorul Insti
tutului de studii istorice și social- 
politice, Suzana Gâdea, ministrul e- 
ducației și învățămîntului, Mihnea 
Gheorghiu, președintele Academiei 
de științe sociale și politice, acad. 
Cristofor Simionescu, vicepreședinte 
al Academiei Republicii Socialiste 
România, Ștefan Ștefănescu, directo
rul Institutului de istorie „Nicolae 
Iorga", George Ciucu, rectorul Uni
versității București.

La mitingul de doliu au participat 
membri ai C.C. al 'P.C.R., activiști de 
partid și de stat, vechi militanți ai 
mișcării muncitorești și revoluționare 
din țara noastră, reprezentanți ai 
unor instituții centrale și organizații 
obștești, deputați în M.A.N., academi
cieni, alți oameni de știință și cul
tură, cadre didactice, oameni ai mun
cii din Capitală, studenți.

A luat cuvîntul tovarășul Leonte 
Răutu, care, evocînd personalitatea 
celui care a fost acad. prof. Petre 
Constantinescu-Iași, a spus :

Petre Constantinescu-Iași a avut o 
viață lungă și bogată în acțiune și 
gîndire, o viață al cărei sens profund 
se regăsește în aderarea entuziastă 
și plină de devotament la cauza cla
sei muncitoare, la lupta pentru 
triumful ideilor socialismului. A îm
brățișat această cauză încă de pe 
băncile școlii, cu aproape șapte de
cenii în urmă, și i-a rămas fidel pînă 
în ultima clipă a vieții sale. Ca 
tînăr intelectual a căutat să înțeleagă 
cerințele epocii în care a trăit și a 
avut conștiința clară că numai ală
turi de clasa muncitoare, de lupta 
și idealurile acesteia se deschid căi 
înnoitoare de propășire a întregii 
țări, a poporului căruia i-a aparținut. 
Călăuzit de acest țel, Petre Constan
tinescu-Iași s-a afirmat activ în lupta 
pentru transformarea Partidului So
cialist și crearea, în 1921, a Partidului 
Comunist Român. Mai tîrziu îl re
găsim pe Petre Constantinescu-Iași 
angajat din plin în lupta revoluțio
nară în momente importante din via
ța poporului nostru și a Partidului 
Comunist Român, înfruntînd cu băr
băție prigoana regimului burghezo- 
moșieresc, procesele,’ închisorile, la
gărele. El și-a adus, de asemenea, 
contribuția la pregătirea și organi
zarea insurecției naționale armate 
antifasciste și antiimperialiste din 
august 1944 — act crucial din istoria 
patriei noastre. A participat cu în
treaga sa capacitate de muncă, cu

vremea
Ieri tu țară : Vremea a fost rece, cu 

cerul mai mult acoperit. Au căzut 
ninsori slabe locale în Banat, Crlșana, 
centrul și sudul Transilvaniei și tn nor
dul Moldovei. în Oltenia, Muntenia, 
Dobrogea, centrul și sudul Moldovei 
precipitațiile au fost sub formă de

ACADEMICIANULUI PROFESOR
C0NSTANTINESCU-IAS1
experiența de militant comunist și cu 
priceperea și cunoștințele sale la în
făptuirea transformărilor revo
luționare și la edificarea socialis
mului în România. A deținut sar
cini de seamă în activitatea de 
stat și obștească pe care le-a în
deplinit cu abnegație și devo
tament și, în același timp, cu mo
destia care-i era proprie și cu sa
tisfacția că militînd pentru înfăp
tuirea politicii partidului, pentru 
coeziunea întregii națiuni în jurul 
partidului militează pentru binele 
patriei și al poporului său.

în strînsă legătură cu aspirațiile 
poporului și acțiunea revoluționară a 
Partidului Comunist Român — a spus 
vorbitorul — și-a desfășurat Petre 
Constantinescu-Iași și activitatea 
științifică și culturală. El s-a consa
crat încă în perioada interbelică cer
cetării istorice, acționînd ferm pen
tru orientarea marxistă a acesteia. 
După eliberare, academicianul profe
sor Petre Constantinescu-Iași a des
fășurat o bogată activitate în dome
niul istoriei, al istoriei artei, al re
lațiilor poporului nostru cu popoarele 
vecine, al problemelor științei și cul
turii. în fiecare din aceste domenii 
a înscris realizări notabile, pătrun
se de spirit militant, animate de dra
gostea de patrie și de ideea înțele
gerii și colaborării între popoare. 
Opera și activitatea lui Petre Con
stantinescu-Iași, căreia partidul nos
tru, conducerea sa, i-au dat o înaltă 
prețuire, rămîn în patrimoniul tradi
țiilor înaintate ale poporului nostru, 
ca o contribuție valoroasă la reali
zarea idealurilor nobile cu care el 
și-a identificat viața.

Luînd cuvîntul, tovarășul Ion Po- 
peseu-Puțuri a spus : Petre Constan- 
ținescu-Iași face parte din pleiada de 
intelectuali a căror activitate s-a 
identificat, încă din primii ani ai ti
nereții, cu mișcarea muncitorească 
revoluționară. Prin ardoarea și abne
gația cu care el și-a pus cunoștin
țele și puterea de muncă în slujba 
acestei mărețe lupte, a dat o pildă 
de profundă înțelegere a marilor co
mandamente ale dezvoltării revolu
ționare, progresiste a patriei, arătînd 
prin întreaga sa activitate că drumul 
intelectualității nu poate fi altul de
cît acela pe care merg în strînsă 
alianță clasa muncitoare, țărănimea, 
masele largi muncitoare din Româ
nia. '

înflăcăratului luptător comunist 
Petre Constantinescu-Iași i s-au în
credințat de către partidul comunist 
importante misiuni, pentru îndepli
nirea cărora a desfășurat o bogată 
activitate democratică, cu profunde 
consecințe pentru afirmarea poziției 
P.C.R. în Viața social-politică a țării. 
Devotat trup și suflet politicii P.C.R. 
de salvare a independenței naționale, 
în anii grei ai celui de-al doilea 
război mondial, el a desfășurat o ac
tivitate susținută pentru realizarea 
unității forțelor patriotice în lupta 
pentru eliberarea României de sub 
dominația fascistă. Prin întreaga sa 
activitate, și-a adus din plin con
tribuția la înfăptuirea politicii parti
dului nostru — de dezvoltare eco- 
nomico-socială și culturală a țării, 
militînd neobosit pentru întărirea 
Partidului Comunist Român, a unită
ții sale, a coeziunii întregului popor 
în jurul forței sale conducătoare.

Petre Constantinescu-Iași va rămi- 
ne în amintirea partidului și poporu
lui ca un intelectual patriot, revolu
ționar înflăcărat, profund devotat 
cauzei clasei muncitoare, soldat cre
dincios al_ Partidului Comunist Ro
mân, luptător pentru instaurarea pu
terii populare și edificarea socialis
mului.

La mitingul de doliu a vorbit apoi 
acad. Cristofor Simionescu, care a 
arătat : Petre Constantinescu-Iasl 
face parte din acea generație de in
telectuali patrioți și luminați a căror 
activitate s-a contopit total cu idea
lurile clasei muncitoare, ale mișcării 
revoluționare, ale luptei poporului 
nostru pentru dreptate și progres so
cial. El și-a început munca științifică 
din fragedă tinerețe, elaborînd de-a 
lungul a peste șase decenii lucrări de

ploaie, lapoviță și ninsoare. Izblat, în 
sudul Olteniei s-a produs polei. Vîntul 
a prezentat intensificări temporare în 
Moldova, Bărăgan, Dobrogea și la mun
te, predominînd din sectorul nordic cu 
viteze pînă la 60—70 km pe oră, visco
lind pe alocuri zăpada. Temperatura 
aerului, ta ora 14, oscila între minus 
3 grade la Oravița și 7 grade la Cîmpi- 
na. In București : Vremea a fost rece, 
cu cerul acoperit. Temporar a plouat. 
Vîntul a suflat moderat.

Timpul probabil pentru zilele de 5, 
6 și 7 decembrie. In țară : Vreme rece 

înaltă ținută și valoare în domeniul 
istoriei artelor, istoriei contemporane 
a României, artei bizantine, relații
lor culturale ale poporului român cu 
popoarele vecine. întreaga sa 
creație științifică se întemeiază 
pe concepția materialismului dia
lectic și istoric. în calitate de 
membru al Prezidiului Academiei, 
președinte al Secției de științe isto
rice, director al Institutului de isto
rie, președinte al Consiliului științi
fic al Institutului de istoria artei, 
redactor responsabil al revistei „Mo
numente și muzee", președinte al 
Comisiei științifice a muzeelor și 
monumentelor istorice, ilustrul dis
părut a desfășurat o susținută și in
tensă activitate științifică și organi
zatorică. Sub îndrumarea sa a fost 
elaborat primul Tratat de istorie a 
României în lumina concepției mar
xiste, tratat care are meritul de a fi 
deschis drum către cercetări de mare 
amploare. Personalitatea și opera 
mult regretatului nostru coleg au 
fost apreciate și dincolo de granițele 
țării, gâsindu-și o binemeritată recu
noaștere prin alegerea sa ca mem
bru al unor instituții științifice 
străine.

Prin întreaga sa activitate de pro
fesor și om de știință, pusă în slujba 
nobilelor idealuri ale propășirii țării 
pe calea civilizației socialiste, Petre 
Constantinescu-Iași și-a cîștigat un 
loc de cinste în panteonul mișcării 
revoluționare și al științei românești.

La rîndul său, prof. univ. Ștefan 
Ștefănescu a spus : Personalitate 
luminoasă de intelectual, ce îmbina 
fericit o puternică formație științifică 
cu vederi politice înaintate, revolu
ționare, prof. univ. Petre Constanti
nescu-Iași s-a afirmat în perioada 
dintre cele două războaie ca istori
cul român care s-a dăruit cauzei 
Partidului Comunist Român, luptei 
antifasciste, mișcării pentru pace. 
După eliberarea României, ales în 
cel mai înalt forum științific al țării, 
acad. Petre Constantihescu-Iași a a- 
vut un rol însemnat în organizarea 
și coordonarea activității științifice în 
domeniul istoriei.

Ca director al Institutului de Isto
rie „Nicolae Iorga", din 1948, a con
dus opera de reorganizare fundamen
tală a frontului istoric, inițiată de 
partid, făcind din institut o puternică 
unitate de cercetare științifică. După 
ce a subliniat activitatea deosebită 
desfășurată de Petre Constantinescu- 
Iași pentru formarea în spiritul 
marxism-leninismului a tinerelor ca
dre de cercetători în domeniul 
istoriei, vorbitorul a spus : Fă
cind dovada unei inepuizabile e- 
nergii, acad. prof. Petre Constanti
nescu-Iași a publicat lucrări științi
fice valoroase, care îi asigură un loc 
de frunte în istoriografia noastră 
marxistă. Vechilor sale preocupări în 
domeniul istoriei artei și bizantinolo
giei, el le-a adăugat noi cercetări 
concretizate într-o operă care se re
feră la domenii variate ale istoriei, 
de la aspecte ale istoriei relațiilor in
ternaționale la istoria modernă și 
contemporană a României, avînd 
contribuții deosebit de importante 
privind istoria mișcării muncitorești, 
a mișcării antifasciste și a Partidului 
Comunist Român.

Președinte al Societății de științe 
istorice, ca și președinte al Comite
tului național al istoricilor din Româ
nia, membru al Comitetului Interna
țional de științe istorice, acad. prof. 
Petre Constantinescu-Iași s-a bucu
rat de un înalt prestigiu peste ho
tare.

După Mitingul de doliu, cortegiul 
funerar s-a îndreptat spre Monu
mentul eroilor luptei pentru liberta
tea poporului și a patriei, pentru so
cialism. Aici, o gardă militară a pre
zentat onorul. Au răsunat apoi acor
durile solemne ale „Internaționalei", 
întreaga asistență păstrează un mo
ment de reculegere. Sicriu] cu cor
pul neînsuflețit al celui care a fost 
acad. prof. Petre Constantinescu-Iași 
este coborît într-una din criptele de 
la baza hemiciclului monumentului.

(Agerpres)

mai ales la începutul intervalului. Ce
rul va fi temporar noros. Vor cădea 
ninsori slabe locale mai ales în jumă
tatea de est a țării. Vint slab plnă la 
moderat, predominînd din sectorul nor
dic. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 13 șl minus 3 grade, 
Izolat mal coborîte în vestul și nordul 
țării, iar cele maxime vor oscila în
tre minus 5 și plus 5 grade. Pe alocuri 
se va produce ceață. In București : 
Vreme în general rece. Cer variabil. 
Vor cădea ninsori slabe. Vînt slab pînă 
la moderat. Temperatura ușor variabilă.

Rezultate remarcabile în 11 luni ale anului SPORT • SPORT • SPORT e SPORT
Oamenii muncii din industria Ca

pitalei, hotărîți să întîmpine Con
ferința Națională a partidului cu 
realizări de seamă în întrecerea so
cialistă, au realizat suplimentar, în 
11 luni ale anului, o producție glo
bală de aproape 2,9 miliarde lei și 
o producție marfă de peste 1,4 mi
liarde lei. Aceste sporuri se concre
tizează, între altele, în 1 760 tone 
laminate, 2 000 tone țevi din oțel, 
motoare electrice și motoare cu ar-' 
dere internă însumînd aproape 
80 000 kW și, respectiv, 43 500 CP, 27 
locomotive Diesel hidraulice pentru

Realizări ale lucrătorilor de pe ogoare
Mecanizatorii, oamenii muncii din întreprinderile agricole de stat, ță

ranii cooperatori, specialiștii din unitățile agricole își sporesc eforturile 
'pentru a obține in cinstea Conlerințel Naționale a partidului rezultate din
tre cele mai bune in toate sectoarele de activitate, lată citeva dintre nu
meroasele știri și corespondențe sosite la redacție :

• Pe ansamblul agriculturii coope
ratiste. planul pc trei trimestre la ac
tivități industriale a fost depășit cu 
15.6 la sută. Cooperativele agricole 
din județele Botoșani. Brașov. Con
stanța și Sibiu au depășit planul pe 
întregul an.

• în primii doi ani ai cincinalului 
în județul Olt s-au efectuat ample 
lucrări de îmbunătățiri funciare pen
tru sporirea fertilității pămîntului. 
Suprafața irigată a ajuns la 77 200 
hectare in sisteme mari și 10 600 hec
tare >în amenajări locale, s-au făcut 
lucrări de combatere a eroziunii solu
lui pe 15 000 hectare și au fost scari- 
ficate peste 30 000 hectare, acțiune 
care continuă în toate unitățile agri
cole (Gheorghe Mărunțelul.
• Pînă la sfîrșitul anului, unitățile 

agricole cooperatiste din județul Ga
lați vor livra peste plan lâ fondul de 
stat 10 000 hl lapte de vacă. 41 tone 
carne de pasăre și 1.5 milioane ouă. 
iar cele din județul Hunedoara — 
16 000 hl lapte de vacă și 100 tone 
carne. 

linii magistrale, 688 tone utilaje teh
nologice pentru industria metalurgi
că și chimică, transformatoare și 
autotransformatoare de putere tota- 
lizînd 21 200 KVA. mijloace de 
automatizare electronice în valoare 
de 120 milioane lei. produse ale in
dustriei de mecanică fină și opticii 
în valoare de 84 milioane lei, 2 230 
tone produse macromoleculare de 
bază, 990 tone materiale și elemente 
de construcții din mase plastice, 170 
tone coloranți și pigmenți organici, 
medicamente în valoare de 273 mi

prevederile indicatorilor de plan. Ast
fel. față de sarcinile pe întregul an. 
asociația intercooperatistă Bătești a 
livrat suplimentar 2.8 milioane ouă. 
cea din Rojiște — 550 000 ouă. iar cea 
din Negoiești' — 64 tone carne de 
pasăre.

• Și în acest an, cooperativele agri
cole din cunoscuta comună doljeană 
Poiana Mare au vîndut statului can
tități importante de cereale. De pildă, 
C.A.P. „înainte" a livrat la fondul de 
stat 1 000 tone de porumb și 455 tone 
de grîu. ceea ce reprezintă mai mult 
decît dublul obligațiilor asumate prin 
contract. De asemenea. C.A.P. „Tim
puri Noi" a livrat 2 931 tone porumb 
și 615 tone griu, cu mult peste pre
vederi.

• Cooperativele agricole Smeeni, 
Gherăseni și Scutelnici. din județul 
Buzău, au îndeplinit cu o lună mai 
devreme sarcinile de plan la produc
ția globală pe primii doi ani din pla
nul cincinal. Muncind cu dăruire, e- 
fectuînd Ia timp și de bună calitate 
toate lucrările agricole, cooperatorii 
din Smeeni au realizat o producție 
globală de 65 milioane lei, iar pînă la 
sfîrșitul anului prevederile de plan 
vor fi depășite cu 10 la sută. In acest 

lioane lei, 309 000 mp țesături, con- 
fecții-textile în valoare de 148 mi
lioane lei, 12 670 tone uleiuri comes
tibile și altele. De subliniat că în
treaga producție suplimentară a fost 
obținută pe seama creșterii produc
tivității muncii, la care sarcina sta
bilită a fost depășită cu 2,6 la sută. 
Totodată, sarcinile la export au fost 
depășite cu 7,5 la sută. In cele 11 
luni ale anului au fost puse în func
țiune 62 capacități de producție, din 
care 13 înainte de termen. (Dumitru 
Tîrcob).

an. cooperatorii din Gherăseni au ob
ținut. in medie la hectar. 4 450 kg 
grîu. 5 506 kg porumb boabe, 30 500 kg 
legume, 14 700 kg struguri. Ca urmare, 
s-au livrat la fondul de stat 1 000 tone 
griu. 2 100 tone porumb. 2 500 tone le
gume. 880 tone struguri, cantități care 
depășesc angajamentele asumate prin 
contract.
• Datorită măsurilor luate pentru 

mai buna organizare a muncii pe 
șantiere, asigurarea din vreme a ma
terialelor și utilajelor, executarea u- 
nui important volum de lucrări de 
către personalul muncitor din unită
țile beneficiare. în perioada care a 
trecut de la începutul anului, in uni
tățile agricole de stat și cooperatiste 
din județul Timiș au fost puse în 
funcțiune 31 obiective agrozootehnice, 
față de 16, cîte erau prevăzute în pla
nul de investiții pe 11 luni. înainte de 
termen au fost puse în funcțiune și 
8 obiective și capacități de producție 
apartinind industriei alimentare.
• Trustul întreprinderilor agricole 

de stat din județul Satu Mare a de
pășit unii indicatori de plan pe pri
mii doi ani ai cincinalului. La lînă. de 
pildă, realizîndu-se o producție me
die de 9.35 kg de la fiecare oaie, pre
vederile de plan au fost depășite cu 
69 tone. La producția de lapte, de la 
un efectiv de 7 400 vaci, se va obține 
în medie de la fiecare vacă furajată 
peste 3 370 litri, cu 160 litri peste pre
vederi.

FOTBAL : Astăzi, meciurile ultimei etape 
din turul campionatului

în campionatul diviziei A la 
fotbal este programată astăzi etapa 
a XVII-a — ultima etapă a turului — 
în care se vor disputa următoarele 
meciuri : Dinamo — A.S.A. (stadionul 
Dinamo) ; Corvinul — Olimpia ; F.C. 
Constanta — Universitatea Craiova ; 
U.T.A. — F.C. Argeș ; Jiul — Poli
tehnica Timișoara ; F.C. Bihor — Po
litehnica Iași ; S.C. Bacău — F.C. 
Petrolul ; F.C.M. Reșița — Steaua ;

Campionatul mondial de handbal feminin
Ieri au început întrecerile grupei valorice B

MUNCHEN 3 (Agerpres). — în mai 
multe orașe vest-germane au început 
sîmbătă întrecerile campionatului 
mondial de handbal feminin (grupa 
valorică B). în orașul Steinhagen 
echipa României a învins cu scorul 
de 26—7 (13—3) selecționata Elveției

în Capitală a început „Cupa Carpați" la popice
Sîmbătă a început în Capitală cea 

de-a 11-a ediție a tradiționalei com
petiții internaționale de popice pen
tru „Cupa Carpați", la care participă 
sportivi și sportive din Austria. Bul
garia, Polonia, R.D. Germană, Unga
ria și România. Proba individuală

întîlnirea internațională de gimnastică 
România—R. D. Germană

In sala complexului sportiv „23 
August" din Capitală a început sîm
bătă meciul internațional de gimnas
tică dintre echipele masculine ale 
României și R. D. Germane. După 
desfășurarea exercițiilor impuse, 
scorul este de 275,25—270,10 puncte 
în favoarea oaspeților. în clasamen
tul individual compus, pe primul loc 
se află Roland Bruckner (R.D. Ger

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Sub genericul „Daciadei" se va 

desfășura astăzi pe aleile Circului de 
Slat din Capitală un concurs de cros, 
cu participarea elevilor și elevelor 
de la liceele și școlile generale din 
Sectorul 2 al municipiului București. 

C.S. Tîrgoviște — Sportul studen
țesc.. Toate partidele vor începe la 
ora 14.

Posturile noastre de radio vor 
transmite, alternativ, aspecte de la 
toate jocurile etapei. Transmisia se 
va efectua pe programul I. in ca
drul emisiunii „Sport și muzică". Re
priza secundă a partidei F.C. Bihor — 
Politehnica Iași va fi televizată în 
direct.

și va întîlni luni, în cel de-al doilea 
joc, echipa Suediei. Alte rezultate : 
Norvegia — Spania 17—10 ; Dane
marca — Marea Britanie 36—1 ; Po
lonia — Israel 19—3 ; Iugoslavia — 
Franța 22—11.

feminină a fost dominată de sporti
vele românce, care au ocupat primele 
trei locuri in clasamentul general : 
Ana Petrescu — 438 pd ; Elena An- 
dreescu — 431 pd ; Margareta Căti- 
neanu 428 pd. întrecerile continuă 
astăzi.

mană) cu 55,85 puncte, urmat de 
Ralph Bartel (R.D. Germană) cu 
55,30 puncte, Nicolaie Oprescu (Româ
nia) și Michael Nikolay (R.D. Ger
mană) cu cîte 54,75 puncte. Astăzi, 
de la ora 16,30 au loc exercițiile 
liber alese.

în meciul juniorilor, echipa R.D. 
Germane a întrecut cu 272,90—262,70 
puncte selecționata României.

• Echipa de fotbal a Italiei a învins 
sîmbătă la Roma cu 3—0 (2—0) se
lecționata Luxemburgului, obținînd 
calificarea pentru turneul final al 
campionatului mondial din Argenti
na.

La Cooperativa textile-tricotaje din Satu Mare

Preocupări pentru lărgirea gamei 

bunurilor de consum
Marea varietate de produse din 

vitrinele cooperativei „Textile-tri- 
cotaje" constituie o expresie suges
tivă a preocupărilor harnicului co
lectiv sătmărean pentru diversifica
rea producției. De altfel, cooperati
va, în care peste 98 la sută din per
sonalul muncitor este alcătuit din 
femei, și-a realizat sarcinile pe în
tregul an la indicatorul prestărilor 
de servicii pentru populație încă 
în primele zile ale lunii noiembrie.

Referindu-se la acest succes, 
președinta cooperativei, tovarășa 
Gabriela Aoșan, ne-a spus între al
tele :

— Eficiența economică și calita
tea prestărilor sînt mult mai ridi
cate în condițiile centralizării pro
ducției, întrucît astfel se poate asi
gura o asistență tehnică și un con
trol tehnic de calitate permanente 
și, implicit, o mai bună utilizare 
intensivă a capacităților de produc
ție șl a timpului de lucru. Odată cu 
creșterea comenzilor pentru con
fecționarea de tricotaje de mașină 
crește numărul comenzilor pentru 
articolele croșetate și tricotate ma
nual sau cu mașina „Tricorecord". 
Aceste comenzi sînt realizate de 
femei „cu munca la domiciliu", tn 
prezent, peste 400 de temei, răs- 
pîndite în peste 60 de localități ale 
județului, execută munca la domi
ciliu și numărul lor este în creș
tere. In cadrul cooperativei s-au 
introdus în producție și mașini de 
tricotat care realizează tricotaje a 
căror contextură are aspect de lu
cru de mînă cu andrelele, produse 
foarte solicitate.

Atît în cadrul prestărilor de ser
vicii, cît și pe ansamblul produc
ției, cooperatoarele tricotoare rea
lizează o bogată colecție de trico
taje, rod în mare parte al muncii 
talentate, prodigioase a nucleului 
de creație al cooperativei căruia 
i se datorește, între altele, și rea
lizarea unor noi fire de împletit, 
prin combinarea ingenioasă a dife
ritelor tipuri de fire existente 
(P.N.A. cu poliesteri sau terom, 
P.N.A. cu „Garofița" și mohair 
etc.). Printre produsele cele mai 
solicitate, cu care cooperativa vine 
în completarea celor realizate 
de industrie, se remarcă seturile de 
rochii simple și cu pliuri, peleri
nele și pardesiele, costumele de fe
mei (fustă și jachetă), jersee și blu
ze cu mîneci chimono și raglan. Se 
produc, de asemenea, cămăși, pu
lovere, veste și alte articole groase 
pentru bărbați, și cu motive din 
folclorul oșenesc și codrenesc spe
cific județului. Se realizează, tot
odată, garnituri pentru masă și 
pentru pat, mlleuri, draperii, nu
meroase articole tricotate de arti
zanat ca huse pentru sticle și um
brele, suporturi pentru servicii de 
ceai și pentru veselă. Acum, cînd 
se apropie iarna, amintim și de 
treningurile, pantalonii cu jachete 
groase cu glugă’, de jambierele, 
fularele mari cu buzunare, mănu
șile, căciulițele cu fular, jachetele 
cu pantaloni și multe alte articole 
de sport, care se confecționează 
la cooperativa din Satu Mare. (Oc- 
tav Grumeza).
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Bb nou si important impuls dezvoltării relațiilor prietenești 
româno-iugnslave, o nouă contribuție la asigurarea păcii 

si colaborării în Balcani si in Europa
Intilnirea dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și losip Broz Tito, 

convorbirile dintre cei doi conducători de partid și de stat constituie 
evenimentul central căruia întreaga presă din Iugoslavia ii rezervă 
ample spatii și ii consacră articole și comentarii, in care se relevă 
importanța noului dialog. Este subliniat faptul că, de această dată, 
intilnirea celor doi președinți capătă o nouă valență prin inaugurarea 
lucrărilor de construire a Sistemului hidroenergetic și de navigație 
Porțile de Fier II, care reflectă concludent stadiul relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre cele două țări.

în editorialul „Prietenie tot mai 
profundă", ziarul „BORBA" scrie : 
Astăzi și mîine președintele Tito se 
va afla intr-o vizită în România ve
cină, la invitația președintelui 
Ceaușescu. în afară de caracterul 
oficial, această vizită va fi, in ace
lași timp, o vizită de prietenie și de 
lucru, așa cum a devenit o practică 
tradițională in relațiile României și 
Iugoslaviei, îndeosebi in contactele 
dintre cei doi președinți.

Numeroasele intilniri ale președin
ților Iosip Broz Tito și Nicolae 
Ceaușescu — scrie „Borba“ — aduc 
o contribuție hotăritoarc la dezvol
tarea, la întărirea continuă și la 
adincirea colaborării multilaterale 
prietenești a celor două țări socialiste vecine.

După ce prezintă o serie de date 
privind noua construcție, ziarul arată 
că cele două mari obiective econo
mice de la Dunăre constituie un 
exemplu de colaborare rodnică și în
credere reciprocă între doi buni ve
cini.

Colaborarea economică a Iugosla
viei și României este, de altfel, rod
nică și intensă, continuă „Borba“, 
citind prevederile acordului comer
cial pe termen lung, alte numeroase 
acorduri existente între cele două 
țări. Ultima acțiune în comun. Por
țile de Fier II, va fi unică atît prin 
importanta economică, cit și politică, 
fiindcă va crea condiții favorabile 
pentru dezvoltarea și extinderea co
laborării și în alte domenii.

Pe planul politicii externe, părerile 
și pozițiile celor două' țări în multe

Pentru excluderea politicii de forță 
din viața internațională

Intervenția reprezentantului român în Comitetul pentru probleme 
politice și de securitate al Adunării Generale

NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres). 
— în Comitetul pentru probleme po
litice și de securitate al Adunării 
Generale, dezbaterile sint concentrate 
in prezent âsupra problemei elimi
nării forței și a amenințării cu forța 
din relațiile internaționale. Luind 
cuvîntul, reprezentantul țării noastre 
a relevat că, potrivit concepției 
României, tratatul universal cu pri
vire la nerecurgerea la forță și la 
amenințarea cu forța trebuie să aibă 
un conținut larg care să cuprindă 
interzicerea atît a folosirii forței ar
mate, cit și a altor forme de utili
zare a forței și a presiunilor în re
lațiile internaționale — constringe- 
rile economice și politice, constrîn- 
gerile și presiunile de ordin militar, 
interzicerea propagandei de război, 
obligația de a rezolva pe cale pașni
că diferendele și problemele inter
naționale.

România — a spus el — consideră 
că tratatul preconizat ar trebui să 
enunțe în mod expres obligația sta

Iffirfg toufirmi justețea tontluziilor Congresului al Xl-lea

8. Intensificarea luptei popoarelor pentru lichidarea ultimelor vestigii 
ale colonialismului și politicii de discriminare rasială

„Trebuie intensificate eforturile pentru a se pune deplin 
capăt colonialismului, oricăror forme de exploatare a unui 
popor de către altul, pentru lichidarea definitivă a politicii 
de discriminare rasială, pentru instaurarea unor relații 
democratice între toate popoarele, indiferent de rasă sau 
culoare".

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din Raportul la Congresul al Xl-lea

Unul din obiectivele constante ale 
politicii României socialiste în 
strînsă legătură cu eforturile pentru 
edificarea în țara noastră a celei 
mai înaintate și drepte orînduiri so
ciale o constituie, pe plan extern, 
așa cum evidențiază cu tărie docu
mentele Congresului al Xl-lea al 
partidului, sprijinirea neprecupețită 
a luptei pentru eradicarea ultimelor 
vestigii ale colonialismului, pentru 
lichidarea politicii de apartheid și 
discriminare rasială, pentru afir
marea dreptului imprescriptibil al 
tuturor popoarelor la libertate și 
dezvoltare de sine stătătoare, pentru 
instaurarea unor relații democratice 
între toate popoarele, indiferent de 
rasă sau culoare.

Așa cum se știe, schimbările radi
cale intervenite în raportul mondial 
de forțe în perioada postbelică au 
impulsionat puternic mișcarea de eli
berare națională din imperiile colo
niale. Parte integrantă a uriașului 
front revoluționar, antiimperialist, a 
cărei existență influențează în mod 
hotărîtor destinele omenirii, mișcarea 
de eliberare națională, asemenea 
unui ■ torent irezistibil, a cuprins 
mase uriașe de oameni de pe vaste 
întinderi ale globului, dînd lovituri 
zdrobitoare sistemului colonial, pe 
ruinele căruia au apărut zeci și zeci 
de noi state. Inscriindu-se la loc de 
frunte în ansamblul proceselor în
noitoare petrecute în lume, apariția 
și consolidarea noilor state indepen
dente au contribuit și contribuie, la 
rindul lor, la îngustarea ariei de 
manifestare a imperialismului, a ve
chii politici de asuprire și dictat, la 
amplificarea luptei de eliberare na
țională în ultimele teritorii aflate 
incă sub dominația colonială.

în această luptă, România socia
listă s-a situat din primul moment 
și se situează in continuare cu toată 
vigoarea de partea popoarelor asu

probleme sînt similare sau identice. 
Relațiile dintre cele două țări sint 
întemeiate pe acceptarea reciprocă a 
principiilor respectării suveranității,

Comentariile presei 
iugoslave pe marginea 

întilnirii dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu 

și losip Broz Tito

Porțile de Fier II și publică o fo
tografie infățișînd pe tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și losip Broz Tito 
în momentul dării în folosință a 
sistemului Porțile de Fier I.

Ziarul „VECERNIE NOVOSTI" 
arată că, la frontiera româno-iugo- 
slavă pe Dunăre, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și losip Broz Tito se în- 
tilnesc „pentru a exprima încă o 
dată hotărirea celor două țări so
cialiste și vecine de a colabora". 
„Intilnirea celor doi președinți la 
frontiera care nu desparte, ci unește 
popoarele și statele noastre va pune 
in evidență semnificația simbolică și 
concretă a expresiei de poduri ale 
prieteniei". „Pe Dunăre, scrie ziarul, 
noua întîlnire a celor doi oameni de 
stat și prieteni va începe prin mar
carea unei noi opere gigantice co
mune a constructorilor români și 
iugoslavi — construcția Sistemului 
hidroenergetic și de navigație Por
țile de Fier II. Aceasta va fi o nouă 
afirmare a opțiunii celor doi vecini 
de a dezvolta colaborarea lor pe ter
men lung, in concordanță cu intere
sele naționale de ansamblu ale ce
lor două țări. Faptul adesea relevat 
că tocmai Tito și Ceaușescu au pus 
bazele colaborării româno-iugoslave 
și că prin contactele periodice au 
dezvoltat continuu această colabo
rare capătă și de această dată de
plină semnificație".

Ca o confirmare a rezultatelor de 
pînă acum și, ceva mai mult, ca o 
trăsătură a noilor obiective comune, 
vizita președintelui Tito în România 
este o parte importantă a colaboră
rii bune și in mod tradițional încu
nunate de succes dintre cei doi ve
cini și un nou stimulent pentru dez
voltarea acestor relații.

In programele de radio și televi
ziune iugoslave, întîlnirea dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și losip 
Broz Tito s-a situat pe primul loc, 
în deschiderea emisiunilor, ca eve
nimentul principal.

Mexicul va acționa 
cu fermitate pentru o nouă 

ordine economică 
internațională

Declarațiile președintelui 
Jose Lopez Portillo

CIUDAD DE MEXICO 3 (Ager
pres). — Președintele Mexicului. Jose 
Lopez Portillo, a declarat. în cadrul 
unei conferințe de presă, că țara sa 
va acționa cu fermitate pentru stabi
lirea unei noi ordini economice inter
naționale. El a relevat necesitatea eli
minării inechităților în raporturile 
dintre țările sărace și cele bogate.

Președintele Jose Lopez Portillo a 
declarat că Mexicul va continua să 
sprijine soluționarea problemelor ce 
confruntă țările în curs de dezvoltare. 
El și-a exprimat speranța că relațiile 
Mexicului cu alte țări latinO-america- 
ne vor cunoaște o dezvoltare tot mai 
puternică.

al Partidului Comunist Roman)

singura zonă de pe continentul afri
can care nu s-a desprins încă din 
cătușele dominației și asupririi străi
ne. Dar și lupta popoarelor din a- 
ceastă zonă a cunoscut, în perioada

la care ne referim, o puternică in
tensificare.

Au căpătat, astfel, o amploare 
crescîndă acțiunile de luptă împotriva 
apartheidului și dominației străine 
in Namibia (Africa de Sud-Vest), țară 
ocupată ilegal. prin sfidarea rezolu
țiilor O.N.U. de către Republica Sud- 
Africană. Sub conducerea Organizației 
Poporului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.), operațiunile forțelor 
patriotice s-au extins tot mai mult ; 
se apropie, inevitabil, momentul cînd 
acest teritoriu își va căpăta, în fine, 
dreptul de a-și organizg viața in mod 
liber, de a se dezvolta așa cum crede 
de cuviință.

în Zimbabwe (Rhodesia), forțele 
mișcării de eliberare, grupate în 
Frontul Patriotic, au dat și dau lo
vituri tot mai puternice regimului 
rasist de la Salisbury, unitățile de 
luptă ale mișcării de eliberare des- 
fășurîndu-și în prezent activitatea pe 
două treimi din suprafața țării. Cer
cul de foc se strînge tot mai mult 
în jurul lui Ian Smith și acoliților 
săi, ale căror manevre disperate — 
de la represiuni interne pînă la agre
siuni și acte de război împotriva 
statelor vecine — nu pot amina sfîr- 
șitul inevitabil.

în Africa de Sud s-au desfășurat 
în acești ani cele mai mari mișcări 
împotriva apartheidului din întreaga 
istorie a țării, ample demonstrații, 
greve, alte acțiuni, între care se în

Retragerea trupelor 
sud-africane - condiție 

esențială1 
pentru reglementarea 
problemei namibiene

La Pretoria au avut loc întreve
deri neoficiale între ministrul sud- 
african al afacerilor externe, Roelof 
Botha, și reprezentanții celor cinci 
țări occidentale (Marea Britanie, Ca
nada, Franța, R.F. Germania și Sta
tele Unite) participante la activită
țile diplomatice avînd ca obiect re
glementarea problemei namibiene. In 
cadrul precedentelor trei runde re
prezentanții Pretoriei au refuzat să 
accepte retragerea trupelor sud-afri- 
cane, condiție pe care Organizația 
Poporului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.) o consideră esențială 
pentru reglementarea problemei Na
mibiei.

înaintea actualei runde de convor
biri de la Pretoria, negociatorii ce
lor cinci țări occidentale au efectuat 
vizite în Tanzania, Mozambic, Ango
la, Zambia și Botswana, unde au 
abordat cu reprezentanții acestor sta
te africane problema Namibiei.

■ ■■■■■ ■■■■■■■■
agențiile de presă transmit:

0 misiune economică 
română a facut> în perioada 28 
noiembrie—3 decembrie, o vizită în 
Suedia. în timpul vizitei au fost în
cheiate contracte privind exportul in 
Suedia, în 1978. de produse ale indus
triilor siderurgice, constructoare de 
mașini, chimice, precum și bunuri de 
larg consum.

Reuniune în capitula Li
biei. La Tripoli are loc o întîlnire 
la care participă șefi de stat sau re
prezentanți ai acestora din Republi
ca Algeriană Democratică și Popu
lară, Republica Irak, Jamahiria Ara
bă Libiană Populară Socialistă, Re
publica Arabă Siriană și Republica 
Democratică Populară a Yemenului, 
precum și președintele Comitetului 
Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei și liderul Frontu
lui Popular pentru Eliberarea Pales
tinei. Scopul reuniunii este discuta
rea unor probleme ale situației ac
tuale din Orientul Mijlociu.

Uraniul va ii cea de-a 
doua sursă de energie a 
Mexicului după petrol. Directo
rul Institutului național pentru ener
gia nucleară al Mexicului a făcut cu
noscut. potrivit revistei „Le Moci", că 
rezervele de uraniu ale acestei țări se 
ridică la 8 500 tone și că ele vor creș
te în mod considerabil datorită unui 
program de explorări.

scrie la Ioc de cinste eroica luptă a 
tineretului african de la Soweto, toate 
acestea zdruncinînd puternic citadela 
rasismului. în pofida represiunilor 
sălbatice ale • autorităților de la Pre
toria, a întemnițării și asasinării mi- 
litanților de culoare — uciderea lui 
Steve Biko zguduind conștiința în
tregii omeniri progresiste — mișcarea 
împotriva apartheidului continuă să se 
intensifice. Izolarea crescîndă pe plan 
mondial a adepților rasismului și co
lonialismului este reliefată și de fap
tul că la actuala sesiune a O.N.U. 
fiînă și țări care în urmă cu trei ani 
votau împotriva rezoluțiilor vizînd 
luarea .unor măsuri drastice împotriva 
politicii de apartheid nu au putut să 
nu țină seama de cerințele opiniei 
publice mondiale și s-au pronunțat 
în favoarea instituirii unui embargo 
asupra livrărilor de arme către

R.S.A. — tot așa, după cum rezolu
țiile în sprijinul dreptului inaliena
bil al poporului namibian la autode
terminare au întrunit unanimitate de 
voturi.

Evident, cercurile colonialiste și 
rasiste și sprijinitorii lor fac încă 
încercări disperate de a opri în loc 
cursul inevitabil al istoriei, recurgînd 
la toate mijloacele, inclusiv la ame
nințarea fățișă sau voalată, așa cum 
au făcut autoritățile de la Pretoria, 
de a folosi arma atomică. Persis
tența vestigiilor coloniale, a politicii 
de apartheid și discriminare rasială 
constituie, după cum arătau do
cumentele Congresului al Xl-lea și 
după cum demonstrează însăși viața, 
un profund anacronism, o permanentă 
sursă de încordare, o serioasă pri
mejdie la adresa păcii și securității 
mondiale, impunind in consecință in
tensificarea eforturilor pentru lichi
darea cit mai grabnică a acestei si
tuații.

în deplină concordanță cu aceste 
cerințe. România socialistă a militat 
cu consecventă, în perioada scursă de 
la Congresul al Xl-lea, pentru înfăp
tuirea dreptului sacru al fiecărui po
por de a fi stăpîn pe destinele sale, 
pentru aplicarea pînă la capăt a De
clarației O.N.U. cu privire la acor
darea independenței tuturor țărilor și 
popoarelor coloniale, document prin
tre ai cărui coautori se numără. O ilus
trare dintre cele mai pregnante a ati

Manifestări consacrate centenarului 
Independenței de stat a României 
Expoziție de carte românească la Atena

ATENA 3 (Agerpres). — In ca
drul manifestărilor consacrate cen
tenarului Independenței de stat a 
României, la Atena a avut loc des
chiderea expoziției de carte româ
nească organizată de „Casa de cul
tură a prieteniei greco-române".

Vizitatorii s-au oprit cu interes 
in fața bogatelor standuri care pre
zintă volume cu lucrări ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu, apărute 
in limba greacă și in alte limbi de 
circulație internațională, precum și 
numeroase traduceri reciproce din 
literatura celor două țări.

La manifestare au fost prezenți:

Greva muncitorilor metalurgiști din Italia
Marea demonstrație de la Roma în sprijinul 

unei noi politici economice
ROMA 3 (Agerpres). — Muncitorii 

din industria construcției de mașini și 
din cea metalurgică a Italiei au decla
rat, vineri, o grevă la scară națională, 
în sprijinul unei noi politici econo
mice.

Pe străzile centrale ale Romei a a- 
vut loc o demonstrație de mare am
ploare, cu participarea a peste 200 000 
muncitori din cele două ramuri indus
triale, veniți din regiunile puternic In

La invitația Asociației cultu
rale Belgia-România și a muni
cipalității orașului Dison, an
samblul de cintece și dansuri 
„Briulețul", din Cîmpulung, în
treprinde un turneu in Belgia.

Spectacolele date la Tournai, 
Dison, Arlon, Hasselt, Bruxelles, 
Tubize, Liege, Seraing s-au 
bucurat de un succes deosebit.

Prima cursă pe linia To
kio — Orașul Ho Și Min, cu 
129 de pasageri la bord, a fost efec
tuată de un avion al companiei ja
poneze „Jal“. Societățile japoneze de 
aviație „Jal" și „Ana" au primit 
acordul autorităților vietnameze să 
realizeze curse charter între Japonia 
și R.S. Vietnam.
Generalul Mobutu Șese Seko 

— reales președintele 
Zairului

Generalul Mobutu Șese Seko a fost 
reales in funcția de președinte al 
Republicii Zair pentru un nou man
dat de șapte ani — transmite agenția 
France Presse, citind un comunicat 
oficial dat publicității la Kinshasa. 
Candidat unic în alegerile preziden
țiale desfășurate vineri, el a întrunit 
98,16 la sută din sufragii. Mobutu 
Șese Seko a fost reales, de asemenea, 
președinte al partidului Mișca
rea Populară a Revoluției. Ceremonia 
de învestitură va avea loc luni.

tudinii de solidaritate și sprijin a țâ
rii noastre au constituit-o intilnirile 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu li
deri ai mișcării de eliberare din 
Africa australă, importantele docu
mente semnate — care au constituit 
primele recunoașteri oficiale pe plan 
internațional ale mișcărilor respecti
ve, impulsionind afirmarea acestora 
ca reprezentante legitime ale po
poarelor din țările asuprite.

Se poate spune că în toată aceas
tă perioadă nu a existat document 
al partidului și statului nostru, de
clarație comună sau comunicat co
mun semnat cu alte state care să nu 
sublinieze imperativul arzător al 
eliminării ultimelor rămășițe ale co
lonialismului, a politicii rasiste și de 
apartheid, a oricăror forme de do
minație străină asupra altor popoare, 

rezoluție adoptată de O.N.U. cu pri
vire la situația din Africa de Sud, 
Zimbabwe, Namibia, ca și din alte 
teritorii coloniale mai mici, la ela
borarea căreia România să nu fi 
participat activ. Așa cum nu a exis
tat împrejurare a vieții internaționa
le în care glasul României să nu se 
fi ridicat cu vigoare, veștejind politi
ca regimurilor antipopulare din 
Africa australă. Ca o recunoaște
re a rolului activ jucat de România 
în sprijinul luptei de eliberare na
țională a poporului namibian, țara 
noastră a fost aleasă în Consiliul 
O.N.U. pentru Namibia. Totodată, la 
București ființează o reprezentanță 
a mișcării de eliberare din Zim
babwe. în cunoscutul document de 
poziție al țării noastre în legătură cu 
îmbunătățirea și democratizarea ac
tivității O.N.U. se subliniază in mod 
pregnant imperativul unor „acțiuni 
hotărite în vederea lichidării totale, 
intr-un timp cit mai scurt, a colo
nialismului, acest anacronism ruși
nos, in cea mai flagrantă contradicție 
cu etica și principiile internaționale 
unanim proclamate azi de popoarele 
lumii".

Totodată, în concepția țării noas
tre, pe linia postulatelor cuprinse in 
documentele Congresului al Xl-lea, 
lichidarea colonialismului nu se poa
te reduce Ia dispariția structurilor 
politice de subordonare față de ve

Ioana Tsatsos, soția președintelui 
Republicii Elene, Evanghelos Ave- 
roff Tositsa, ministrul apărării, G. 
Plytas, ministrul culturii și științe
lor, Petros Haris, președintele Aca
demiei din Atena.

La inaugurarea expoziției, prof, 
univ. Romul Munteanu și Teodor 
Virgolici, redactor-șef al Editurii 
„ Minerva", au relevat însemnăta
tea istorică a cuceririi independen
ței de stat a României și reflecta
rea acestui deziderat de veacuri al 
poporului român în literatura 
populară și cultă.

dustrializate, dar și din sudul nedez
voltat din punct de vedere economic, 
tineri, studenți și un mare detașament 
de șomeri organizați. 35 de trenuri 
speciale și sute de autobuze i-au adus 
pe greviști din toate colțurile țării la 
demonstrație.

în prezent, în Italia circa 1,7 mili
oane de oameni și-au pierdut sluj
bele, două treimi dintre ei avînd sub 
30 de ani.

Colaborare între țările 
din zona Caraibilor. In capi- 
tala Mexicului s-au încheiat lucrările 
reuniunii Consiliului de administrație 
al NAMUCAR, societatea caraibia- 
nă pentru transporturi maritime co
merciale. Participanții, reprezentînd 
Costa Rica, Cuba, Jamaica, Mexic. 
Nicaragua. Trinidad-Tobago și Vene
zuela, au hotărît crearea unui fond 
pentru pregătirea personalului tehnic.

Comunicat comun bul
garo—etiopian. Comunicatul co
mun privind vizita de prietenie efec
tuată în Etiopia de președintele Con
siliului de Miniștri al R.P. Bulgaria, 
Stanko Todorov, exprimă satisfacția 
părților față de dezvoltarea relațiilor 
bilaterale. S-a convenit ca prima se
siune a Comitetului bulgaro-etiopian 
de colaborare economică și tehnico- 
științifică să aibă loc la Sofia în pri
mul trimestru al anului viitor în ve
derea încheierii unor acorduri de co
operare in industrie și agricultură.

Negocieri între Honduras 
Și Salvador. Comisiile de pace 
ale statelor Honduras și Salvador — 
care au rupt relațiile diplomatice in 
1969. cu prilejul conflictului de fron
tieră cunoscut sub numele de „războ
iul fotbalului" sau „războiul inutil al 
celor 100 de ore" — au început, la 
Ciudad de Panama, negocierile pentru 
desemnarea unui mediator comun.

chile metropole, ci impune și dispa
riția vechiului mod de gindire de tip 
colonialist, a mentalităților de domi
nație și dictat. Eliminarea acestei 
practici și mentalități este, in viziu
nea țării noastre, în strînsă și ne
mijlocită legătură cu făurirea unei 
noi ordini economice și politice mon
diale care să ducă la lichidarea îm
părțirii omenirii în bogați și săraci, 
să asigure recunoașterea deplină a 
dreptului popoarelor de a fi pe de
plin stăpine pe bogățiile naționale și 
a le folosi în interesul propriei dez
voltări pe calea progresului economic 
și social.

Pronunțîndu-se pentru lichidarea 
deplină și definitivă a oricăror ră
mășițe de colonialism, a rasismului 
și apartheidului, partidul nostru, 
România socialistă subliniază, în a- 
celași timp, însemnătatea hotărîtoa- 
re pe care o are pentru succesul 
luptei pentru libertate și neatîrnare 
unirea tuturor forțelor antiimperia- 
liste, atit pe plan intern, cit și pe 
plan internațional, aceasta fiind o 
condiție esențială a împlinirii aspi
rațiilor naționale, a dezvoltării de 
sine stătătoare a popoarelor.

Pozițiile principiale, activitatea 
consecventă desfășurată de România 
împotriva politicii imperialiste, colo
nialiste, de apartheid și a oricăror 
forme de dominație și asuprire s-au 
înscris ca un sprijin prețios pentru 
cauza dreaptă a mișcării de elibe
rare națională, pentru afirmarea 
dreptului tuturor popoarelor de a îi 
stăpine pe destinul lor. Conferirea 
Medaliei de aur a păcii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu s-a înscris ca o 
strălucită recunoaștere a contribu
ției secretarului general al partidu
lui, a României socialiste la afir
marea acestui comandament primor
dial al vremurilor noastre.

în spiritul documentelor Congresu
lui al XI-lca, partidul nostru, Româ
nia socialistă vor acționa și în vii
tor cu aceeași neslăbită consecvență 
și energie pentru eliminarea pînă la 
capăt a ultimelor reziduuri ale co
lonialismului, pentru eradicarea po
liticii rasiste și de apartheid, pen
tru triumful aspirațiilor de solidari
tate și neatîrnare ale tuturor po
poarelor, pentru instituirea unei lumi 
mai bune și mai drepte pe planeta 
noastră, în care fiecare popor să se 
dezvolte plenar, în conformitate cu 
voința și năzuințele sale.

Auțjustin BUMBAC

DE PREimiNDENI
• CEL MAI MARE 

„CUPTOR" SOLAR, m 
cadrul preocupărilor pentru so
luționarea problemelor acute 
ale energiei, in S.U.A. se acordă 
o atenție sporită captării și u- 
tilizării energiei solare. Lingă 
localitatea Albuquerque (statul 
Noul Mexic) se construiește o 
gigantică instalație destinată 
transformării energiei solare in 
electricitate. Ea se compune din 
5 500 de oglinzi, care reflectă 
razele solare asupra unui turn 
de 66 metri înălțime. „Cuptorul" 
solar este pe punctul de a fi 
terminat.

• SALVAREA MONU
MENTELOR DE PE A- 
CROPOLE va forma obiectul 
unui colocviu internațional ale 
cărui lucrări se vor desfășura 
între 8 și 10 decembrie la Ate
na. Aproximativ 120 de specia
liști din diferite țări vor dis
cuta, între altele, despre oportur 
nitatea transferării cariatidelor 
de la Erechteion la noul muzeu 'J 
de pe Acropole și înlocuirea ba- ;1 
relor de bronz care servesc ca 
material de susținere a marelui ' 
templu dedicat Atenei și lui 
Poseidon cu bare de titani u ino
xidabile. După ce vor fi exami
nate diferitele sugestii, Ministe
rul Culturii al Greciei va deci
de asupra măsurilor definitive 
ce urmează să fie luate în ca
drul efortului de salvare a mo
numentelor de pe Acropole.

• FILTRELE VII ALE 
BAIKALULUI. Apa Baikalu- 
lui este uimitor de străvezie. 
Primăvara, cînd lacul se elibe
rează de scutul său de gheață, 
un disc metalic alb cu diame
trul de 30 de centimetri poate fi 
văzut și la adincimea de 40 de 
metri. O altă particularitate a 
apei Baikalului este slaba ei 
mineralizare. Ea nu depune să
ruri pe pereții cazanelor în care 
fierbe. Limnologii explică aces
te proprietăți ale apei Baikalului 
nu numai prin procesele com
plexe din Iac, ci și prin activi
tatea organismelor vii și a plan
telor. Alge foarte mici absorb 
din apă substanțele minerale și 
organice și în procesul de foto- 
sinteză emană o cantitate uria
șă de oxigen, care activizează 
descompunerea substanțelor qr- 
ganice. Astfel se realizează au- 
topurificarea Baikalului.

• JUDECĂTORI... JU
DECAȚI. Un fapt cu totul 
deosebit în analele justiției 
franceze : un grup de judecători 
din Nord Pas de Calais au ata
cat în mod public pe alți jude
cători din Douai, reproșîndu-le 
că nu au aplicat legea. Sindica
tul magistraților a constatat că, 
intr-adevăr, deciziile Curții de 
apel din Douai îi favorizează în 
mod sistematic pe patroni, in 
detrimentul salariaților, în mul
te cazuri sfidînd legea.

• „KIRON" - O 
NOUĂ PLANETA. Ce* 
de-a „zecea planetă" a sistemu
lui nostru solar — a cărei exis
tentă nu a fost încă acceptată 
oficial în lumea științifică — a 
primit deja un nume. Descope
ritorul său — astronomul ame
rican Charles Kowal —i-a dat 
numele unui centaur din mito
logia greacă — Kiron. Micul 
corp ceresc (diametrul său 
este de aproximativ 170 km) 
a fost observat pentru prima 
dată cu cîteva săptămîni în 
urmă.

a căilor independente ale construcției 
interne a societății și a formelor spe
cifice ale poziției internaționale a 
fiecăreia dintre ele.

Avînd în vedere că România și Iu
goslavia sînt în mod tradițional buni 
vecini, desfășurînd o colaborare largă, 
bazată pe prietenie, se așteaptă ca 
vizita președintelui Tito in România 
să ofere un nou și important impuls 
pentru dezvoltarea relațiilor reci
proce. Firește, ea va constitui și un 
exemplu de contribuție la asigurarea 
păcii și colaborării in Balcani, in 
Europa și pe un plan mai larg.

Ziarul „POLITÎKA" anunță pe 
prima pagină festivitatea de inaugu
rare a lucrărilor la noul sistem 

telor dotate cu arme nucleare de a 
nu utiliza aceste arme și de a nu 
amenința cu. folosirea lor statele care 
nu posedă asemenea arme, precum 
și angajamentul tuturor statelor do
tate cu arme nucleare de a nu folosi 
primele armele nucleare, unul împo
triva celuilalt. Tratatul va trebui să 
prevadă în mod expres dreptul fie
cărui stat la legitimă apărare con
tra unuj atac armat, precum și 
dreptul popoarelor de a lupta, inclu
siv cu arma în mînă, pentru elibe
rarea lor de sub dominăția colonială.

In încheiere, vorbitorul a subliniat 
dorința sinceră a țării noastre de 
a-și aduce întreaga contribuție la 
pregătirea și negocierea unui tratat 
cu privire la nerecurgerea la forță 
și la amenințarea cu forța, a cărui 
punere în aplicare să constituie în
ceputul unei ere noi în viața inter
națională, din care să fie exclusă 
pentru totdeauna politica de forță 
și dictat.

prite, acordînd mișcărilor de elibe
rare națională un sprijin multilate
ral, politie și diplomatic, material și 
moral. Această politică își are rădă
cinile nu numai în structura socia

listă a orinduirii noasțre, ci și în 
tradițiile de luptă âle poporu
lui român, care de-a lungul zbuciu
matei sale istorii a cunoscut din pro- 
pria-i experiență ce înseamnă asu
prirea străină, el însuși ducînd bătă
lii necurmate pentru cucerirea inde
pendenței, pentru apărarea și afir
marea ființei naționale.

în lumina acestei poziții statornice, 
este, desigur, un motiv de profundă 
satisfacție de a consemna noile 
izbinzi ale luptei popoarelor pentru 
libertate și neatîrnare în perioada 
de la Congresul al Xl-lea — ceea ee 
confirmă pe deplin aprecierile 
forului suprem al comuniștilor ro
mâni, demonstrînd cu putere, și din 
acest punct de vedere, justețea poli
ticii promovate cu consecvență de 
Partidul Comunist Român, de Româ
nia socialistă

Este elocvent în acest sens a evo
ca victoriile mișcărilor de eliberare 
din Guineea-Bissau și Insulele Capu
lui Verde. Angola, Mozambic, Sao 
Tome și Principe, prin proclamarea 
independentei acestor țări africane — 
fapt ce a dus la prăbușirea ultimului 
imperiu colonial, cel portughez. în 
ultimii ani și-au dobîndit, de aseme
nea, neatîrnarea un șir de popoare, 
în special din teritorii insulare, din 
alte părți ale lumii. Astăzi, dominația 
colonială mai persistă doar asupra 
unor teritorii din regiunea Pacificu
lui și in special în Africa australa,

• ULMII BRITANICI 
PE CALE DE DISPARI
ȚIE? Considerat a fi „copacul 
național" al Angliei, ulmul este 
pe cale de dispariție în aceaștj 
țară, ca urmare a unej malai 
necunoscute pînă acum de spt-,: 4 
cialiști. în 1976, în Marea Bri
tanie au pierit aproape două 
milioane de ulmi, iar numărul 
total al acestora s-a înjumătățit 
în ultimii zece ani. In unele 
zone ale Angliei, cum ar fi co
mitatul Hampshire, ulmii au 
dispărut aproape complet.

• O PLOMBĂ DEN
TARĂ DE 10 TONE. In- 
tr-un raport privind situația sto
matologică din R.F. Germania, 
se menționează că 10 tone de 
amalgam sînt folosite anual pen
tru umplerea cariilor pacienți- 
lor din această țară, ceea ce ar 
corespunde unui număr de 93,5 
milioane plombe ! O situație nu 
prea îmbucurătoare, cum subli
niază autorii lucrării, care se 
datorează în primul rind igienei 
bucale nesatisfăcătoare (doar 
13 la sută dintre locuitori iși 
curăță corect dinții). O altă 
cauză este considerată a fi con
sumul mare de zahăr și dul
ciuri.

• „FIGURANTUL" A 
DISPĂRUT. Un șarpe boa 
constrictor. în lungime de 2 me
tri, aflat în „recuzita" teatrului 
experimental „Concordia" din 
Bremen, a dispărut de mai bine 
de o săptămînă. Șarpele își „in
terpreta" cu conștiinciozitate de 
mai multă vreme rolul de figu
rant în piesa „Arhitectul și îm
păratul asirian", a lui Fernando 
Arrabal. Dispariția a stîrnit pa
nică în rîndurile locuitorilor o- 
rașului.

• VACCIN ÎMPOTRI
VA HEPATITEI VIROTICE. 
Un cercetător american a anun
țat realizarea unui vaccin împo
triva hepatitei virotice, infor
mează agenția France Presse. In 
cadrul unei emisiuni a televi
ziunii italiene, el a precizat că 
vaccinul va fi aplicat în curînd 
pe scară largă, după încuraja
toarele rezultate experimentale 
asupra animalelor de laborator 
și a unor pacienți voluntari.
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