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Primire sărbătorească la Belgrad

începerea convorbirilor

Joi dimineața a început vizita de 
prietenie in Iugoslavia , a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România. întreprinsă la in
vitația tovarășului losip Broz Tito, 
președintele Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.

Eveniment politic de o deosebită 
însemnătate. vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in țara vecină și 
prietenă, convorbirile cu tovarășul 

losip Broz Tito se inscriu ca o nouă 
contribuție de cea mai mare impor
tanță la dezvoltarea pe multiple 
planuri a relațiilor de strinsă co
laborare dintre Partidul Comunist 
Român și Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia, dintre Republica Socia
listă România Si Republica Socia
listă Federativă Iugoslavia. în fo
losul ambelor noastre popoare, al 
cauzei socialismului, păcii și înțe
legerii în lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
însoțit in această vizită de tovarășii 

Manea Mănescu. membru a] Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. prim-ministru al guvernu
lui, Virgil Trofin, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. viceprim-ministru al guver
nului. Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. ministrul 
afacerilor externe, de alte persoane 
oficiale.

(Continuare in pag. a Il-a)

La Palatul Alb de pe Dedinie. din 
Belgrad, au început, joi, 16 noiem
brie, convorbirile între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste Ro
mânia. și tovarășul losip Broz Tito, 
președintele Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.

Convorbirile prilejuiesc un larg și 
aprofundat schimb de păreri privind 
activitatea și preocupările Partidului. 
Comunist Român și Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, desfășurarea 
construcției socialiste în cele două 
țări, dezvoltarea, pe multiple planuri, 
a relațiilor româno-iugoslave. precum 
și în legătură cu probleme actuale ale 
vieții politice internaționale, ale miș
cării comuniste și muncitorești.

La convorbiri participă din partea 
română tovarășii : Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. prim-ministru 
al guvernului. Virgil Trofin, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. viceprim-ministru al 
guvernului. Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C, al P.C.R.. ministrul afa
cerilor externe, Nicolae Mihai, am
basadorul Republicii Socialiste Ro
mania în R. S. F. Iugoslavia. Ștefan 
Birlea. directorul cabinetului se
cretarului general al partidului și 
președintelui republicii, Constantin 
Mitea, redactor-șef al ziarului 
„Scinteia" ; iar din partea iugoslavă: 
Fadil Hodja, vicepreședintele Pre
zidiului R. S. F. Iugoslavia, Ve
selin Giuranovici, președintele Con
siliului Executiv Federal. Branko 
Mikulici, rriembfu af-.. Prezidiului 
C-C. ăl U.C.I.. însărcinat cu pre- 
zidarea ședințelor Prezidiului. Stane 
Dolanț. secretarul Prezidiului C.C. 
al U.C.I., losip Vrhoveț, . secretar 
federal pentru afacerile externe. Ivan 
Kukoci, vicepreședinte al Adunării 
R.S.F.I., Berislav Badurina, șeful ca
binetului președintelui republicii. Tri
fun Nikolici, ambasadorul R. S. F. 
Iugoslavia in România, Milan Vereș, 
adjunct al secretarului federal pentru 
afacerile externe. Milivoie Maksici, 
consilier al președintelui republicii 
pentru probleme de politică externă.

Convorbirile se desfășoară intr-o 
atmosferă de caldă prietenie, de în
țelegere și stimă reciprocă, ce carac
terizează relațiile dintre partidele, ță
rile și popoarele noastre.l

Tovarășului Nicolae Ceausescu i-a fost înmînat» >

de către tovarășul losip Broz Tito
u

9»

„Avem toate temeiurile să afirmăm că relațiile 
româno-iugoslave constituie un exemplu de conlucrare 
rodnică între două state socialiste vecine, pe baza 
deplinei egalități, stimei, respectulid reciproc și 
încrederii tovărășești. Fără îndoială că această 
nouă întîlnire a noastră va impulsiona și mai mult 
dezvoltarea colaborării prietenești între cele două 
partide, state și popoare".

„Aș dori să-mi exprim încă o dată bucuria 
pentru întîlnirea noastră, avînd convingerea că 
și de această dată convorbirile dintre noi își vor 
aduce o puternică contribuție la înțelegerea, cola
borarea și prietenia dintre cele două țări socialiste 
ale noastre, ale căror relații de bună vecinătate 
pot servi ca exemplu și stimulent".

Popoarele Iugoslaviei dau o înaltă apreciere eforturilor permanente depuse 
de dumneavoastră și activității susținute pe care o desfășurați pentru consoli
darea cauzei păcii și colaborării internaționale pe baza egalității în drepturi, 
contribuției pe care o aduceți și faptului că militați fără răgaz pentru întărirea 
și dezvoltarea multilaterală a relațiilor de prietenie și bună vecinătate dintre 
Republica Socialistă Federativă Iugoslavia și Republica Socialistă România.

(Din cuvîntul tovarășului losip Broz Tito)
NICOLAE CEAUȘESCU IOSIP BROZ TITO

Dejun in onoarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
oferit de tovarășul losip Broz Tito

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a participat joi 
la un dejun oficial oferit în onoarea 
sa de tovarășul losip Broz Tito, pre- ■ 
ședințele Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia, președintele Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia.

Toastul tovarășului
losip Broz Tito

Toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

că 
in

socialiste vecine 
intr-adevăr cele mai 
prietenie, colaborarea 
o linie mereu ascen- 

colaborării noastre 
larg apreciate — să

Dragă tovarășe Ceaușescu, 
Dragi tovarăși și tovarășe.
Ne bucură foarte mult faptul 

putem să vă salutăm din nou 
mijlocul nostru ca pe un oaspete și 
vecin drag și apropiat, urindu-vă o 
ședere plăcută. Ne este încă proaspătă 
in amintire primirea călduroasă și 
cordială ce ne-a fost rezervată m 
timpul vizitei efectuate anul trecut in 
România.

Cele două țări 
ale noastre au 
bune relații de 
noastră urmind 
dentă. Roadele 
sînt vizibile' și 
luăm ca exemplu doar asemenea gi
gant! cum sint Porțile de Fier I și 
Porțile de Fier II — și noi ne putem 
mîndri cu acestea. Ele constituie o 
dovadă evidentă a rezultatelor pozi
tive pentru binele nostru al tuturor, 
dar și al comunității pe plan mai

Din partea română au participat 
tovarășii Manea Mănescu, Virgil Tro- 
fin. Ștefan Andrei, precum și Nicolae 
Mihai, ambasadorul României, la Bel
grad, și celelalte persoane oficiale 
care îl însoțesc pe conducătorul par
tidului și statului nostru.

Din partea iugoslavă au participat 
Fadil Hodja, Dragoslav Markovici, 

larg, ce pot fi obținute în zona noas
tră balcanică atunci, cind relațiile 
sint întemeiate pe o bază principială, 
pe egalitatea in drepturi, pe deplina 
stimă reciprocă și. totodată, pe încre
dere și prietenie. Acționind în felul 
acesta, noi aducem o contribuție con
cretă și un stimulent la cooperarea 
constructivă dintre vecini in an
samblu.

Naționalitățile din Iugoslavia și 
România dau un caracter de apropie
re și mai mare relațiilor dintre noi, 
devenind o punte de cunoaștere și 
apropiere reciprocă continuă — ceea 
ce este în interesul ambelor părți.

Toate acestea ne îndeamnă să 
mergem în continuare pe această 
cale, îmbogățind neîntrerupt colabo
rarea dintre țările și partidele 
noastre.

Continuînd îndelungata tradiție, 
tovarășe Ceaușescu. noi vom efectua
(Continuare in pag. a IlI-a) 

Veselin Giuranovici, Branko Mikulici, 
Stane Dolanț. Todo Kurtovici. Tiho- 
mir Vlașkalici, general de armată 
Nikola Liubicici, losip Vrhoveț, Ivan 
Kukoci, precum și Trifun Nikolici, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, și alte persoane oficiale, 

în cadrul dejunului, desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă prietenie, to-

Dragă tovarășe Tito,
Dragi tovarăși și prieteni,
îmi face o deosebită plăcere să vă 

reintîlnesc, dragă tovarășe Tito, pe 
pâmintul Iugoslaviei vecine și prie
tene și să vă adresez dumneavoas
tră, celorlalți tovarăși din conducerea 
de partid și de stat un cordial salut 
tovărășesc și cele mai bune urări. 
Aceste intilniri, devenite tradiționa
le. sint o expresie a profundelor ra
porturi de prietenie, solidaritate și 
colaborare dintre țările și popoarele 
noastre.

De la ultima noastră întîlnire, 
colaborarea româno-iugoslavă a cu
noscut un curs mereu ascendent, atît 
pe plan politic, economic, cit și în 
alte domenii. Se desfășoară cu succes 
activitatea comună de construcție a 
noii hidrocentrale de pe Dunăre, au 
crescut schimburile economice, s-a 
extins cooperarea în producție. Avem 
toate temeiurile să afirmăm că reia- 

varășul losip Broz Tito și tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au rostit toasturi, 
care au fost subliniate cu îndelungi a- 
plauze de cei prezenți.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste România și 
Republicii Socialiste Federative Iugo
slavia.

țiile româno-iugoslave constituie un 
exemplu de conlucrare rodnică intre 
două state socialiste vecine, pe baza 
deplinei egalități, stimei, respectului 
reciproc și încrederii tovărășești. 
Fără îndoială că această nouă întîl- 
nire a noastră va impulsiona și mai 
mult dezvoltarea colaborării priete
nești între cele două partide, state 
și popoare.

Această intîlnire ne prilejuiește, de 
asemenea, un larg și util schimb de 
păreri asupra problemelor complexe 
ale vieții internaționale actuale.

Vizita noastră în Iugoslavia are loc 
într-o perioadă cind pe plan mon
dial se accentuează două tendințe 
fundamentale. Pe de o parte se afir
mă tot mai pregnant voința popoare
lor de a pune capăt politicii impe
rialiste de dominație și asuprire, de 
a se dezvolta liber, deplin stăpîne 
pe bogățiile lor naționale, pe soarta
(Continuare în pag. a IlI-a)

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, i-a fost înmînat. 
joi, în cadrul unei solemnități des
fășurate la Palatul Alb, Ordinul 
„Erou al Muncii Socialiste", conferit 
de tovarășul losip Broz Tito cu pri
lejul împlinirii vîrstei de 60 de ani 
șl a peste 45 de ani de activitate re
voluționară, pentru contribuția ex
cepțională la dezvoltarea multilatera
lă a prieteniei româno-iugoslave și a 
celei mai strînse colaborări de bună 

vecinătate, precum și pentru aportul 
său la colaborarea internațională ba
zată pe egalitate în drepturi.

înalta distincție i-a fost inmînată 
tovarășului Nicolae Ceaușescu de 
tovarășul Iostp Broz Tito. președin
tele Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, președintele Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia.

Alocuțiunile rostite, în pagina a IlI-a

în aplauzele îndelungate ale celor 
prezenți la solemnitate, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și losip Broz Tito 
și-au strîns cu căldură miinile, s-au 
îmbrățișat prietenește.

Conducătorii de partid și de stat ai 
României și Iugoslaviei au rostit a- 
locuțiuni, urmărite cu atenție și sub
liniate cu aplauze de cei prezențL
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VIZITA DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU IN R.S.F. IUGOSLAVIA
PRIMIRE SĂRBĂTOREASCĂ 

LA BELGRAD
(Urmare din pag. I)

...Aeroportul „Beograd" întîmpină 
pa înalțil soli al poporului român 
lr> ținută de sărbătoare. Sînt arbo
rate drapelele de stat ale României 
și Iugoslaviei ; pe frontispiciul 
aerogării este înscrisă. In limbile ro
mână ți strbo-croată. urarea : „Bine 
ați venit, dragă tovarășe Nicolae

Se trece în revista garda de onoare

lO-FINANCIAR
NOUL MECANISM

ECONOMICO-FINANCIAR
• Experiențe
• Exigențe
• Acțiuni

Sîntem în secția a Xl-a de mobilă 
de la Combinatul de prelucrare a. 
lemnului Pipera din Capitală. O sec
ție cu un profil complex, dotată cu 
mașini și utilaje moderne, amplasate 
într-un flux tehnologic judicios. Ne 
oprim in cîteva puncte ale procesu
lui de producție și adresăm întreba
rea : ce acțiuni ați întreprins în ul
timul timp, la locul dumneavoastră 
de muncă, pentru reducerea consu
murilor materiale ?.

Alexandru Chetreanu, brigadier, 
sectorul croire : Fină nu de mult, 
la tăierea furnirului foloseam un 
ferăstrău circular. Vrind-nevrind, o 
parte din furnir se transforma în ru
meguș. Nu mult, cîțiva milimetri, dar 
ne-am zis : de ce să se irosească a- 
ceastă materie primă ? Am înlocuit 
circularul cu o ghilotină, care asi
gură tăierea fără pierderi. Lunar, 
economisim 700—800 mp furnir. Din 
furnirul care se pierdea realizăm, 
lunar, o economie de 15 000—16 000 lei.

Gheorghe Popa, maistru, sectorul 
pregătire II : Am analizat cu atenție 
consumurile pentru garnitura „Dro- 
beta“. Pe această bază, am găsit so
luții de înlocuire a unor repere la 
execuția cărora se consumau cantităti 
însemnate de lemn. Zilnic, economi
sim acum 70 mc de cherestea de fag. 
Asta înseamnă, într-un an, o econo
mie de peste 1,2 milioane lei.

Cit cheltuim ? Cit producem 7 Ac- 
ționind în acest spirit, la. fiecare loc 
de muncă, în fiecare sector de fabri
cație al combinatului sint identificate 
și puse operativ in valoare noi și 
noi resurse interne, eliminîndu-se 
consumurile exagerate, risipa. Iar 
reducerea consumurilor, a cheltuieli
lor materiale reprezintă aici princi
pala cale de creștere a beneficiilor 
și a valorii nou create, a producției 
nete. Ce spune, in acest sens, bilan
țul activității desfășurate in perioada 
care a trecut de la începutul anului ?

înainte de toate, notăm că, prin re
ducerea normelor de consum, aici 
s-au economisit, intre altele, o can
titate de material lemnos — fag și ră- 
șinoase — echivalentă cu necesarul 
pentru aproape 1 400 sufragerii „Pe- 
rinița", 370 000 kWh energie electrică 
și 452 tone pacăruă, iar, in zece 
luni, cheltuielile la 1 000 lei produc
ție marfă au fost cu 2,8 lei mai mici 
față de plan. Totodată, prevederile 
planului la producția fizică au fost 
depășite la toate sortimentele, reali- 
zindu-se suplimentar 50 000 mp plăci 
înnobilate, 3100 mp uși celulare șl 
mobilier din lemn in valoare de 1.4 
milioane lei. Ca urmare a acestor re
zultate. în zece luni s-au obținut, 
prin efortul propriu al întreprinde
rii, beneficii suplimentare de 3 mili
oane Iei, iar sarcinile de plan la va
loarea producției nete au fost depă
șite cu 5,3 milioane lei.

,Pe fundalul rezultatelor bune 
de pînă acum, colectivul combi
natului este hotărît să-și amplifice 
eforturile pentru reducerea continuă 
a consumurilor materiale, pentru 
creșterea, pe această bază, a produc
ției nete. Una din principalele căi de 

Ceaușescu !“, iar pe un mare panou 
se află portretele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu șl tovarășului Ioslp Broz 
Tito.

La coborirea din avionul preziden
țial. tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost salutat, in numele președintelui 
Iosip Broz Tito, de Stane Dolanț, 
secretarul Prezidiului Comitetului 
Central al Uniunii Comuniștilor din 

La Combinatul de prelucrare a lemnului Pipera

TREI MILIOANE IEI BENEFICII PESTE PIAN 
prin investiție de spirit gospodăresc

acțiune constă în înnoirea și moder
nizarea rapidă a producției și tehno
logiilor de fabricație. Ponderea pro
duselor noi și reproiectate, introduse 
în fabricație în perioada care a tre
cut din acest cincinal, reprezintă 
în prezent 48,8 la sută din valoarea 
totală a producției marfă.

— Conlucrăm tot mai strîns cu ca
drele din compartimentele tehnice, de 
concepție și proiectare — arăta șeful 
secției a Vil-a, Victor Fuiorea. în 
procesul de producție, cînd realizăm 
anumite repere, ne dăm seama că se 
pot aduce o serie de îmbunătățiri 
constructive sau tehnologice, cu efec
te directe asupra reducerii normelor 
de consum și creșterii calității produ
selor. împreună cu proiectant» și teh
nologii stabilim, aici, în secție, cele 
mai operative căi de acțiune pentru 
modernizarea produselor. Colabora
rea noastră continuă cu testarea pro
duselor noi și modernizate înainte 
de introducerea lor în fabricația de 
serie, pentru a stabili în ce măsură 
acestea se încadrează in parametrii 
calitativi și tehnico-funcționali.

Acest sistem operativ, direct de lu
cru se practică în toate sectoarele 
combinatului, el dovedindu-se deose
bit de eficient. Citeva exemple sînt 
concludente : prin reproiectarea su
frageriei „Perinița", consumul de ma
terial lemons se reduce, la nivelul 
unui an, cu 76 mc cherestea de fag, 
la holul „Drobeta" — cu 106 mc, iar 
la dormitorul „Regence" i— cu 158 mc 
cherestea de rășinoase.

Urmărind sistematic cum se aplică 
măsurile stabilite pentru îmbunătă
țirea nivelului tehnic și calitativ al 
produselor, organizațiile de partid 
din unitate folosesc mai bine mijloa
cele specifice muncii politico-educa
tive pentru a face pe fiecare lu

Utilaje noi 
pentru industria miniera

Potrivit unul amplu program de 
fabricație elaborat pe baza indica
țiilor conducerii de partid și de stat, 
care vizează creșterea în ritm inalt 
a mecanizării muncii în exploată
rile miniere, unitățile specializate 
ale industriei constructoare de ma
șini au asimilat anul acesta, un nu
măr de 35 de mașini și utilaje per
fecționate. Este vorba, printre al
tele, de un complex mecanizat de 
tăiere curbată în stratul de lignit 
și huilă, de un altul pentru susți
nerea abatajelor sub tavan natural 
sau artificial, de transportoare cu 
raclețL mori cu bile de mari dimen
siuni și altele. La acestea s-au adău
gat numeroase mașini, utilaje și 
dispozitive, realizate prin autouti- 
lare. Astfel, întreprinderea de uti
laj minier de la Rogojelu —• care 

Iugoslavia, care l-a urat un călduros 
bun venit pe pămintul Iugoslaviei 
prietene.

tn intîmpinarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la aeroport au venit Ivan 
Kukoci, vicepreședinte al Adunării 
R.S.F.I., Trifun Nikolici, ambasadorul 
R.S.F. Iugoslavia la București, alte 
persoane oficiale.

Se aflau, de asemenea, Nicolae 

crător să înțeleagă clar, în profun
zime, importanța majoră a reducerii 
consumurilor materiale și creșterii, 
pe această bază, a beneficiilor și a 
valorii producției nete. Totodată, ini
țiativele muncitorești, spiritul de 
răspundere în ridicarea pe un plan 
superior a autoconducerii și auto- 
gestiunii economico-financiare ișl 
găsesc in prezent o puternică afir
mare la fiecare loc de muncă. Dar 
să dăm din nou cuvîntul faptelor.

Secția plăți Înnobilate. Pe un pa
nou citim : „Sectorul imprimerie se 
angajează să reducă consumul de 
hîrtle decor cu un gram pe metrul 
pătrat Vom economisi astfel anual 
2 100 kg hîrtie decor".

— Inițiativa noastră a dat pînă 
Bcum rezultate foarte bune, care de
pășesc socotelile pe care ni le-am 
făcut la început — ne spune opera
toarea chimistă Lucreția Păduraru. 
Pină acum am realizat o economie 
de 3 600 kg hirtie decor.

Din discuțiile avute în această 
șecție, reținem încă o acțiune ce s-a 
dovedit deosebit de eficientă în fo
losirea judicioasă a resurselor mate
riale : revizuirea și perfecționarea 
tehnologiilor de fabricație. La înce
putul anului, colectivul de aici se 
confrunta cu o seamă de neajunsuri 
datorate unor procedee tehnologice 
învechite, care generau consumuri 
exagerate de materiale. Un colectiv 
format din inginerii Aurel Ivănescu, 
șeful secției, și Ion Popescu, tehni
ciană chimistă Magdalena Herțeg, 
subinginera Elena Loghin și munci
torii specialiști Ion Niculescu, Lo
ghin Avram și Vasile Musceleanu a 
analizat amănunțit procesele tehno
logice și. după căutări asidue, au gă
sit soluții pentru înlăturarea defi
ciențelor constatate. Aplicate tn pro- 

furnizează produse exploatărilor din 
nordul Olteniei — a realizat, pe 
această cale, o mașină de montat 
panouri prefabricate pentru arma
rea galeriilor, iar colectivul Exploa
tării miniere de la Baia Sprie, a 
construit o instalație de perforare 
cu două brațe și a adus îmbunătă
țiri mașinii-cărucior de perforat, cu 
acționare pneumatică.

Ca urmare a introducerii în ex- 
plotare a tehnicii avansate, in pre
zent, gradul de mecanizare a ope
rațiilor de încărcare în galerii a 
ajuns la 55 la sută, susținerea este 
mecanizată în proporție de 56 la 
sută, iar ponderea producției ex
trase din abatajele dotate cu com
plexe mecanizate atinge 18 la sută.

(Agerpres) 

Mihal, ambasadorul României la 
Belgrad, membri al ambasadei.

Un grup de pionieri au oferit flori 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

De la aeroport, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a Îndreptat spre Palatul 
Alb de pe Dedinie, unde a avut loc 
ceremonia oficială a sosirii.

De-a lungul traseului străbătut de 
coloana oficială, escortată de moto- 
ciclițti, belgrădenil au făcut tovară
șului Nicolae Ceaușescu o caldă ma
nifestare de simpatie și prețuire. Pe 
parcursul a peste 12 km, zeci de mii 
de locuitori ai Belgradului au Ieșit 
In Intîmpinarea oaspeților din Româ
nia, fluturind stegulețe tricolore ro
mâne și iugoslave, scăndind lozinci 
pentru prietenia trainică dintre cele 
două țări, exprimindu-șl bucuria față 
de dezvoltarea continuă a relațiilor 
de strinsă colaborare româno-iugo- 
slave, satisfacția pentru noua lntîl- 
nire la nivelul cel mai înalt. Pe o 
mare pancartă, muncitorii de la uzina 
„Zmai“ au înscris cuvintele : „Dragă 
tovarășe Ceaușescu, muncitorii te 
salută !“. La trecerea coloanei oficia

PRESA IUGOSLAVA DESPRE NOUA ÎNTtLNIRE

DINTRE PREȘEDINȚII NICOLAE CEAUȘESCU ȘI IOSIP BROZ TITO

„Relații excelente, caracterizate prin înalt 
respect reciproc și încredere deplină11

BELGRAD. — Vizita de prietenie 
în Iugoslavia a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, noile convorbiri cu to
varășul losip Broz Tito sînt salutate 
și comentate pe larg de ziarele iugo
slave de joi. Cotidianele „POLITI- 
KA", „VECERNE NOVOSTI", „PO- 
LITIKA EKSPRES" anunță eveni
mentul pe prima pagină, cu titluri 
mari, inserind, totodată, portretele 
președintelui Nicolae Ceaușescu și 
președintelui losip Broz Tito. Arti
colele inserate pun în evidență în
semnătatea majoră a acestei noi în- 
tîlnirl la nivelul cel mai înalt romfi- 
no-iugoslave pentru extinderea și a- 
profundarea în continuare a coope
rării bilaterale pe Cele mai diverse 
planuri, a prieteniei tradiționale din
tre popoarele și țările noastre.

Sub titlul „INTILNIREA PRIETE
NILOR", ziarul „BORBA" publică 
un comentariu în care se subliniază : 
„Contactele și convorbirile celor doi 
președinți au devenit tradiționale și 
însuși faptul că intilnirea lor de 
astăzi este cea de-a 17-a — din care 
13 pe teritoriul României sau al Iu
goslaviei — constituie o ilustrare a 

ducție, noile soluții au dus în scurt 
timo la îmbunătățirea substanțială a 
calității produselor, la eliminarea 
unor importuri costisitoare, la redu
cerea consumurilor. Numai in, secto
rul emailate, de pildă. în acest ăn s-a 
lucrat o lurjă de zile, în trei schim
buri, cu materiale — grunduri, lacuri 
șl vopsele — economisite pe această 
cale.

încă un fapt în secția a VH-a, 
pînă nu de mult, la executarea di
verselor repere ale bibliotecii „Da
cia" rămînea un rest îngust de ma
terial care era aruncat. Acum, pe 
baza propunerilor făcute de munci
tori, din resturile respective de ma
teriale se confecționează o serie de 
repere mai mici pentru un alt pro
dus. Se economisesc astfel, în fiecare 
lună, 30—35 mp PAL și 60—70 mp 
furnir.

— Este firesc să ne preocupăm cu 
toții de gospodărirea rațională a re
surselor materiale, întrucît nivelurile 
costurilor, al producției nete se ho
tărăsc la fiecare loc de muncă — ne 
spune maistrul Tașcu Barbă. De 
aceea, urmărim ca fiecare să înțe
leagă un adevăr pe cit de simplu, 
pe atît de important : nu putem 'să 
producem oricum, ci să producem cit 
mai mult, cheltuind cit mai puțin. 
Pentru că nu cheltuim de la alții, 
cheltuim tot de la noi, din resursele 
încredințate de societate colectivului 
nostru spre administrare.

Iată o opinie ce reflecă o stare de 
spirit, un mod exigent de acțiune, 
care își găsește confirmarea în re
zultatele bune obținute de harnicul 
colectiv de la „Pipera" în creșterea 
valorii producției nete.

Dumitru TÎRCOB 
Iile ȘTEFAN

Premieră pe șantierul 
Valea Largă

Pe șantierul Valea Largă al Com
plexului hidrotehnic și energetic 
Cerna-Motru-Tismana a avut loc, joi, 
instalarea batardoului — stavilă me
talică pusă în calea riului Cerna.

Această etapă. încheiată cu 45 de 
zile în avans fată de grafice, mar
chează începerea formării viitorului 
lac de acumulare.

Barajul, situat intre versanții mun
ților Mehedinți și Cerna — cu o des
chidere de 453 m. lățimea de 310 și 
înălțimea de 118 m — va forma lacul 
de acumulare cu o capacitate'de 126 
milioane mc de apă provenită din 
captarea cursurilor Cernei, Balmezu- 
lui. Craioviței și Olanului. .

în următoarele zile, apa lacului de 
acumulare va fi dirijată pe o galerie 
specială, care unește vechile albii ale 
Cernei șl Motrulul, pînă la Valea 
Mare, unde energia sa va fi folosită 
la punerea in funcțiune a agregatelor 
hidrocentralei de pe Motru, Primul 
generator al acesteia este gata pen
tru probele funcționale. (Agerpres) 

le se scandează „Tito—Ceaușescu I". 
Pe numeroase pancarte arborate pe 
principalele artere ale orașului sint 
înscrise urări de bun venit Înaltului 
oaspete din România vecină și prie
tenă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a răs
puns cu multă simpatie și prietenie 
caldelor manifestări ale belgrădenilor 
ieșiți in întâmpinare.

La ora 10,30 — ora locală — coloana 
oficială sosește la Palatul Alb. Pe pla
toul din fața palatului se desfășoară 
ceremonia oficială a primirii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a fost lntimpinat 
cu deosebită căldură de tovarășul 
Ioslp Broz Tito, președintele Repu
blicii Socialiste Federative Iugoslavia, 
președintele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia. Cel doi conducători de 
partid și de stat își string mîinlle cu 
căldură, se îmbrățișează cu prietenie.

O gardă militară prezintă onorul. 
Se intonează imnurile de stat ale 
României și Iugoslaviei, în timp ce, 

importanței pe care președinții 
Ceaușescu și Tito o acordă înțelege
rilor dintre ei. Rezultatele de pină 
acum, incununate de succes, ale co
laborării și ale relațiilor excelente 
dintre România și Iugoslavia — con
tinuă „Borba" — sint o confirmare 
vie și un exemplu de felul in care 
înțelegerea in ansamblu a celor două 
țări socialiste vecine poate merge pe 
o linie ascendentă. Relațiile iugosla- 
vo-române sint caracterizate prin 
caldă prietenie, prin înaltul respect 
reciproc și încrederea deplină; ele 
se dezvoltă pe baza principiilor po
zitive ale egalității, acceptării căilor 
specifice ale dezvoltării interne și a 
poziției pe plan internațional a fie
cărei țări".

Subliniind contribuția hotărltoare 
la dezvoltarea legăturilor reciproce 
a întîlnirilor de pînă acum dintre cei 
doi președinți, ziarul relevă că „Nu 
există nici o îndoială că și a- 
ceastă vizită a președintelui Nicolae 
Ceaușescu va confirma continuitatea 
deja realizată in relațiile dintre 
România și Iugoslavia ; ea va da, 
totodată, noi impulsuri și va des

LA ARAT-IN DOUĂ SCHIMBURI!
ESTE O CERINȚĂ IMPUSA DE VOLUMUL MARE DE LUCRĂRI — APROAPE 50 LA 
SUTĂ DIN SUPRAFEȚELE PLANIFICATE — CARE TREBUIE EXECUTATE ÎNTR-UN 

TIMP CÎT MAI SCURT
Odată cu încheierea celorlalte lucrări agricole de sezon, toate trac

toarele din agricultură trebuie concentrate la executarea arăturilor de 
toamnă — lucrare de mare importanță pentru obținerea unor recolte 
mari în anul viitor. Pînă la această dată au fost arate peste două 
milioane de hectare, ceea ce reprezintă 50 la sută din suprafața sta
bilită, cele mai bune rezultate obținindu-se în cooperativele agricole 
din județele Hunedoara, Suceava, Caraș-Severin, Argeș, Iași, Bihor și 
altele. Această lucrare continuă să se desfășoare în ritm nesatisfăcător, 
îndeosebi in cooperativele agricole din județele Timiș, Ialomița, Arad, 
Constanta, Brăila, Ilfov. Avînd in vedere că mai este de arat. într-un 
timp scurt, o mare suprafață de teren — circa două milioane de hectare 
— este necesar ca toate tractoarele rămase disponibile după terminarea 
celorlalte lucrări agricole de sezon să fie dirijate imediat la arături.

Iată cum se acționează pentru intensificarea arăturilor in două ju
dețe — Buzău și Constanța.

BUZĂU. In cooperativele agri
cole din județul Buzău se lucrează 
cu toate forțele pentru a se încheia, in 
timpul cel mai scurt, recoltarea po
rumbului de pe ultimele suprafețe. în 
același timp, se desfășoară ample ac
țiuni pentru obținerea de recolte mari 
In anul viitor. între acestea, un Ioc 
important ocupă executarea ogoare
lor de toamnă. Din cele 117 000 hectare 
prevăzute, pînă acum au fost arate 
70 000 hectare. Așadar, au rămas de 
executat arături de toamnă pe 47 000 
hectare — o suprafață destul de 
mare. în vederea Încheierii grabnice 
a acestei lucrări, au fost luate o sea
mă de măsuri.

Comandamentul pentru agricultură 
din comuna Săgeata a luat inițiativa 
de a se lucra în două schimburi la 
arat. Referitor la această acțiune, se
cretarul comitetului comunal de par
tid, tovarășul Stanciu Apostol, ne-a 
relatat următoarele : „în această 
toamnă urmează să se facă arături 
pe o suprafață de 8 000 hectare. La 
un moment dat, la executarea acestei 
lucrări, comuna noastră se situa sub 
media pe județ. Cum timpul prielnic 
nu poate să mai țină mult, s-a impus 
necesitatea grăbirii ritmului la arat. 
Numărul de mecanizatori era insu
ficient. De aceea, am hotărit să „in
ventariem" fntregul personal — cadre 
de conducere și alți oameni din in
stituțiile sătești care cunosc minui- 
rea tractoarelor. Cu ajutorul lor am 
constituit un schimb complet la ară
turi. Eu, vicepreședintele consiliului 
popular comunal, contabilii și econo

La arat, pe ogoarele C.A.P. Punghina, |udețul Mehedinți

In semn de salut, slnt trase 21 de 
salve de artilerie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășul Ioslp Broz Tito trec In re
vistă garda de onoare.

Tovarășul Ioslp Broz Tito prezintă 
distinsului său oaspete oficialitățile 
iugoslave prezente la ceremonie. Sint 
de față Fadil Hodja, vicepreședintele 
Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, Drago- 
slav Markovlci, președintele Adunării 
R.S.F. Iugoslavia, Veselin Giurano- 
vicl, președintele Consiliului Execu
tiv Federal, Branko Mikuliei, mem
bru al Prezidiului C.C. al U.C.I., în
sărcinat cu prezidarea ședințelor 
Prezidiului. Todo Kurtovlcl, președin
tele Conferinței Federale a Uniunii 
Socialiste a Poporului Muncitor din 
Iugoslavia. Mika Șpiliak, președintele 
Consiliului Uniunii Sindicatelor din 
Iugoslavia, Dobrivoie Vidici, pre
ședintele Prezidiului R. S. Serbia, 
Tihomir Vlașkalici, președintele C.C. 
al U.C. din Serbia, general dț arma
tă Nikola Liubicici, membru al Pre
zidiului C.C. al U.C.I., secretar fede
ral pentru apărarea națională, losip 

chide noi spații îmbogățirii relațiilor 
de ansamblu".

în continuare, „Borba" trece în re
vistă rezultatele dobindite pe planul 
colaborării economice, enumerlnd o 
serie de domenii ale acestei conlu
crări rodnice și evidențiind, în mod 
deosebit, locul ocupat în cadrul con
lucrării bilaterale de realizarea obiec
tivului de la Porțile de Fier.

„Intilnirea dintre cei doi președinți, 
subliniază ziarul, va fi și un prilej 
pentru un schimb de opinii cu privire 
la problemele internaționale actuale, 
domeniu in care părerile și pozițiile 
celor două țări sint similare sau iden
tice, mai ales cind este vorba de 
Balcani, respectiv de colaborarea 
bilaterală și multilaterală in această 
zonă".

„România și Iugoslavia, acrie 
„Borba", sint factori foarte activi in 
cadrul evenimentelor internaționale, 
se pronunță pentru soluționarea tu
turor conflictelor pe cale pașnică Și 
printr-un dialog democratic. România 
este indeosebi interesată in întărirea 
mișcării de nealiniere, pentru conso
lidarea și continuarea proceselor 

miștii de la cooperativa agricolă și de 
la cooperația de consum, mecanicii 
de întreținere și motopomplștil de la 
irigații, in total 45 de oameni, ne-am 
urcat pe tractoare și lucrăm în primul 
schimb. Mecanizatorii secției încep 
munca, pe aceleași tractoare, după- 
amiază și continuă să lucreze pînă la 
orele 2—3 noaptea. Ca urmare, in 
cîteva zile am reușit să facem ogoare 
pe jumătate din suprafața prevăzută.

Raidul nostru în unități 
agricole din județele 
Buzău și Constanța

Muncind în acest fel, în cel mult 
14—16 zile vom incheia arăturile pe 
întreaga suprafață".

Prin grija comitetului județean de 
partid, experiența comandamentului 
comunal din Săgeata a fost larg popu
larizată. La o scurtă instruire, la care 
au participat primarii din comunele 
județului Buzău, s-a evidențiat atit 
modul cum s-a lucrat in comuna Să
geata, cit șl necesitatea de a se 
organiza schimbul doi pe tractoare în 
toate unitățile agricole. în scurtă 
vreme, măsurile luate in majoritatea 
localităților au dus la „suplimentarea" 
detașamentului de mecanizatori eu 
aproape 400 de oameni. Ei lucrează 
acum la executarea ogoarelor de 
toamnă în cooperativele agricole. 

Vrhoveț, secretar federal pentru afa
cerile externe, lila Vaklci, președin
tele Camerei Economice a Iugo
slaviei, alte persoane oficiale.

Ilustrare a interesului suscitat de 
vizita președintelui României in Iugo
slavia, la ceremonia sosirii înaltului 
oaspete român au fost prezențl nu
meroși ziariști iugoslavi, precum șl 
corespondenți de presă străini acre
ditați la Belgrad.

După încheierea ceremoniei oficiale, 
cei doi conducători de partid și de 
stat au avut, în salonul oficial al Pa
latului Alb, o scurtă convorbire prie
tenească, în cursul căreia și-au ex
primat satisfacția de a se revedea, de 
a continua dialogul la nivel Înalt 
româno-iugoslav, manifestîndu-șl, tot
odată, deplina mulțumire pentru evo
luția ascendentă a raporturilor de 
strinsă prietenie și colaborare din
tre țările și popoarele noastre.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
condus apoi de tovarășul losip Broz 
Tito pînă la reședința oficială de la 
Palatul Vechi, care i-a fost rezervată 
pe timpul vizitei in Iugoslavia.

securității europene și colaborării pe 
continent. De aceea, se poate aștepta 
ca și cu acest prilej atenția să fia 
orientată in direcția problemelor co
laborării pe continentul european, a 
proceselor actuale din mișcarea mun
citorească internațională, in care cele 
două țări colaborează cu succes, « 
colaborării in Balcani, precum și a 
tuturor problemelor vieții interna
ționale".

Vizita înaltului oaspete din Româ
nia prilejuiește ziarului „POLITIKA" 
inserarea unei corespondențe din 
București despre realizările țării 
noastre In construcția socialistă, în 
care sint amplu relevate valențele 
noului mecanism economic pentru 
dezvoltarea in continuare a econo
miei românești.

Emisiunile posturilor de radio șl 
televiziune iugoslave au difuzat, de 
asemenea, știri despre vizita tova
rășului Nicolae Ceaușescu, comentarii 
despre stadiul relațiilor reciproce, ca 
și despre semnificația noului dialog 
la nivelul cel mai înalt pentru dez
voltarea in continuare a acestor re
lații.

Pentru a li se asigura front de lucru, 
în toate unitățile agricole formațiile 
de cooperatori au fost concentrate la 
eliberarea terenului de coceni și 
transportarea acestora cu ajutorul 
atelajelor la locurile de depozitare a 
furajelor. Ca urmare, pe ansamblul 
județului, viteza zilnică la arat a a- 
juns la 3 000 de hectare.

Comandamentul județean pentru V 
agricultură a stabilit și un program 
de măsuri privind intensificarea lu
crărilor de fertilizare a terenurilor cu 
îngrășăminte naturale și chimice. 
Această acțiune va trebui să intre cit 
mal curind in aria de preocupări a 
conducerilor de unități agricole, a 
consiliilor populare comunale, astfel 
incit in 1979 să se obțină recolte cit 
mai mari.

Mihal BAZU 
corespondentul „Scintell"

CONSTANȚA. Treptat, pe 
măsură ce scad cantitățile de 
porumb și sfeclă de zahăr care 
mai Sint de transportat din cîmp 
la adăpost, executarea arăturilor de 
toamnă — care urmează a fi efec
tuate pe 273 000 hectare, pentru a se 
pune baze solide recoltei anului vii
tor — devine principala preocupare 
a Iucrătqrilor ogoarelor din județul 
Constanța. După cum ne spune tova
rășul Constantin Popa, directorul 
direcției agricole județene, a fost 
creat un front de lucru de 130 000 
hectare — teren complet eliberat — 
asigurîndu-se și mijloace mecanice 
care pot realiza o viteză zilnică la 
arat de 3 400 hectare in cooperativele 
agricole și 1 780 hectare in întreprin
derile agricole de stat. Ca atare, nu 
există nici un pericol ca in această 
toamnă, să rămină teren nearat.

Intr-adevăr, mecanizatorii din 
S.M.A. Ostrov, Băneasa. Adam
clisi și Pantelimon au executat pină 
in dimineața zilei de 16 noiembrie 
arături pe suprafețe variind intre 
4 100—4 200 hectare, viteza zilnică în 
aceste unități fiind intre 150—200 
hectare. Din păcate, in raza tu
turor celorlalte S.M.A. suprafețe
le arate reprezintă numai jumătate 
din realizările fruntașilor. In raza 
S.M.A. Dorobanțu, de pildă, totalul 
suprafețelor arate pină la această 
dată este de I 420 hectare, din care 
in ultimele patru zile numai 204 hec
tare, iar in raza S.M.A. Mihai Viteazu, 
— doar 300 hectare dintr-un total de 
2 450. Ca urmare, in ziua de 15 
noiembrie, deși vremea a fost 
foarte bună, viteza de lucru la ară
turi în cooperativele agricole a ajuns 
doar la 2 860 hectare. în aceste con
diții, pînă in dimineața zilei de 16 
.-z»iembrie, în cooperativele agricole 
arăturile au fost efectuate numai în 
procent de 42,1 la sută. Cu un ase
menea ritm, firește că lucrările nu 
vor putea fi terminate în cel mal 
scurt timp. De aceea, se impune 
aplicarea imediată în practică a mă
surilor stabilite de comitetul jude
țean de partid : după terminarea 
transporturilor din cimp, începind de 
săptămina viitoare, 60 la sută din 
numărul tractoarelor să fie reparti
zate la arat, lucrindu-se în două 
schimburi, cu o viteză zilnică de 8 500 
hectare.

George MIHAESCU 
corespondentul „Scintell*
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VIZITA DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU IN R.S.E. I
Dejun în onoarea tovarășului Nicolae Ceaușescu

Toastul tovarășului 
losip Broz Tito

Toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)
un amplu schimb de opinii privind 
numeroase probleme ale relațiilor in
ternaționale, precum și evoluțiile din 
cadrul mișcării comuniste și munci
torești din lume. Am certitudinea că 
și de data aceasta se va manifesta un 
inalt grad de identitate intre punctele 
de vedere ale celor două țări socia
liste ale noastre și ale partidelor 
noastre.

Lumea este confruntată în prezent 
cu numeroase crize și probleme ar
zătoare, care nu se rezolvă deloc sau 
aceasta se face încet, fapt ce ne pro
voacă o serioasă îngrijorare. Această 
situație ne obligă să căutăm soluții 
problemelor existente printr-o amplă 
colaborare cu alte țări. Această sar
cină nu poate să revină doar unui 
grup restrins de state, cu atit mai 
mult cu cît consecințele unei aseme
nea situații grave afectează toate ță
rile. Faptul de a milita pentru rapor
turi mai bune în lume, pentru trans
formarea în sens constructiv a rela
țiilor politice și economice pe plan 
mondial, pentru întărirea conlucrării 
și Încrederii între state și popoare, cu 
alte cuvinte, pentru adîncirea coexis
tentei pașnice, active, constituie deo
potrivă dreptul tuturor țărilor. Atra
gerea tuturor țărilor la aceste proce
se pozitive reprezintă o premisă 
esențială pentru democratizarea re
lațiilor internaționale și pentru edi
ficarea unui viitor mai sigur pentru 
toți.

In legătură cu aceasta, doresc să 
subliniez eforturile mișcării de nea
liniere pentru soluționarea pe cale 
pașnică șl democratică, prin colabo
rarea pe cel mai larg plan cu toate 
celelalte țări a problemelor interna
ționale. Eforturile depuse de noi toți 
trebuie să fie orientate Intr-o mă
sură cit mai mare spre soluționarea 
problemelor acute ale relațiilor eco
nomice din lume, deoarece situația 
tot mai grea în acest domeniu — da
torită rezistenței opuse sau faptului 
Că nu este înțeleasă Importanța de a 
se duce la îndeplinire hotărârile co
respunzătoare ale Națiunilor Unite — 
adîncește criza generală a relațiilor 
din lume și conține mari pericole.

Continuă să provoace îngrijorarea 
noastră criza foarte complexă, plină 
de primejdii din Orientul Apropiat, 
Este cunoscută poziția principială a 
Iugoslaviei privind soluționarea cri
zei, poziție pe care am luat-o de la 
bun început..așa că nu Voi reveni 
asupra ei. Acestea slnt principiile ce 
constituie o parte integrantă a docu
mentelor elaborate de mișcarea de 
nealiniere. înfăptuirea acestor prin
cipii reclamă o acțiune solidară din 
partea țărilor arabe și a Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, iar noi 
privim cu Înțelegere și simpatie toți 
pașii ce duc spre restabilirea acestei 
solidarități ca premisă esențială pen
tru soluționarea trainică a crizei.

Ceremonia primirii oficiale la Palatul Alb

INTILNIRI DE LUCRU
Joi după-amiază, la sediul Guver

nului R.S.F. Iugoslavia a avut loc o 
intilnire intre tovarășul Manea 
Mănescu, prim-ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste România, și 
Veselin Giuranovici, președintele 
Consiliului Executiv Federal.

Au participat tovarășii Virgil 
Trofin. viceprim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
și Nicolae Mihai, ambasadorul Româ
niei la Belgrad. Au fost prezenți M. 
Rotar, secretar federal pentru co
merțul exterior, președintele părții 
iugoslave in Comisia mixtă româno- 
iugoslavă de colaborare economică, 
și Trifun Nikolici, ambasadorul Iu
goslaviei la București.

In conformitate cu orientările sta
bilite de tovarășii Nicolae Ceaușescu

Aș dori să repet, și cu acest prilej, 
convingerea noastră că numai o so
luție globală și justă privind criza, al 
cărei nucleu îl constituie problema 
palestiniană, poate să facă posibile o 
pace trainică, securitatea și colabo
rarea tuturor țărilor și popoarelor din 
zonă, să aducă lumii întregi ușura
rea dorită. Acest proces- complex 
poate să necesite cîteodată și o gra- 
dualitate, dar aceasta nu se poate 
face în detrimentul principiilor, ci 
poate să constituie doar calea ce con
duce în mod clar și fără întîrziere 
la realizarea deplină a acestora. 
Toate acestea necesită să urmărim în 
continuare, cu cea mai mare atenție, 
activitățile existente in legătură cu 
căutarea soluției pentru criza din 
Orientul Apropiat și să ne aducem 
contribuția, pe măsura posibilităților, 
la procesele pozitive.

Este îngrijorătoare și situația din 
sudul Africii. Noi am sprijinit întot
deauna și sprijinim și astăzi cu hotă- 
rire lupta justă a popoarelor și a miș
cărilor de eliberare din sudul Africii, 
pentru ale căror țeluri militează în 
mod consecvent mișcarea țărilor ne
aliniate.

Sîntem martori, tovarășe Ceaușescu, 
ai faptului că socialismul, ca proces 
mondial, a devenit în prezent un val 
puternic, ce scaldă toate țărmurile și 
iși croiește drum In diferite moduri 
spre profunde mutații social-econo- 
mice in lume. Acest proces nu are 
și nici nu poate avea granițe. El ac
centuează și mai mult importanța 
respectării principiilor suveranității, 
independenței, egalității în drepturi și 
democrației. Iar ansamblul evoluției 
din mișcarea muncitorească și progre
sistă din Europa, după conferința de 
la Berlin a partidelor comuniste eu
ropene, confirmă cu convingere via
bilitatea acestei baze principiale 
pentru statornicirea și dezvoltarea co
laborării tovărășești între partidele 
comuniste. Tocmai în aceasta vede 
Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia 
importanța de perspectivă a princi
piilor comune pe care le-am stabilit 
la Berlin.

Aș dori, în sfîrșit, să-ml exprim 
încă o dată bucuria pentru întîlnirea 
noastră, avînd convingerea că și de 
această dată convorbirile dintre noi 
își vor aduce o puternică contribuție 
la înțelegerea, colaborarea și priete
nia dintre cele două țări socialiste ale 
noastre, ale căror relații de bună ve
cinătate pot servi ca exemplu șl sti
mulent.

Ridic acest pahar, dragă tovarășe 
' Ceaușescu, în sănătatea dumnea

voastră, pentru noi succese în con
strucția socialistă a frumoasei dum
neavoastră țări, pentru prosperitatea 
poporului român prieten, pentru în
tărirea în continuare a prieteniei și 
colaborării rodnice dintre țările noas
tre și dintre partidele noastre ! 
(Aplauze) 

șl Iosip Broz Tito, s-a efectuat un 
schimb de păreri cu privire la căile 
de dezvoltare a relațiilor economice, 
de intensificare a cooperării In pro
ducție și de sporire a schimbului de 
mărfuri.

★
în aceeași zi a avut loc o întâlnire 

între tovarășii Ștefan Andrei, minis
trul afacerilor externe al României, 
și Iosip Vrhoveț, secretar federal 
pentru afacerile externe al Iugosla
viei.

In spiritul celor convenite între 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Iosip 
Broz Tito, au fost abordate unele as
pecte ale vieții politice internațio
nale actuale, precum și cu privire la 
colaborarea celor două țări în dome
niul politicii externe.

(Urmare din pag. I)
lor, iar pe de altă parte se inten
sifică tendințele spre o nouă reîm
părțire a lumii în sfere de influență, 
se intensifică politica de forță — ceea 
ce creează grave pericole pentru 
independența și libertatea popoarelor, 
pentru securitatea și pacea mondială. 
In aceste condiții se impune promo
varea tot mai fermă a cursului spre 
destindere, a principiilor coexistenței 
pașnice, a unei politici noi. de de
plină egalitate între națiuni, de res
pect al dreptului popoarelor de a se 
dezvolta in mod liber, fără nici un 
amestec din afară, corespunzător 
voinței și aspirațiilor lor fundamen
tale.

Participînd activ la viața Interna
țională. România acționează consec
vent pentru dezvoltarea relațiilor cu 
toate țările socialiste. întărește 
colaborarea și solidaritatea cu țări
le în curs de dezvoltare, cu state
le nealiniate, extinde raporturile e- 
conomice, științifice, culturale cu ță
rile capitaliste dezvoltate, cu toate 
statele lumii, fără deosebire de orîn- 
duire socială.

Acordăm o importanță deosebită 
realizării securității și colaborării pe 
continentul european, înfăptuirii în 
viață — ca un tot unitar — a docu
mentelor de la Helsinki și pregătirii 
temeinice. în acest scop, a viitoarei 
reuniuni din 1980, de la Madrid. O 
importanță deosebită are extinderea 
colaborării neîngrădite pe plan e- 
conomic. tehnico-științific, cultural 
dintre toate statele europene, și în 
primul rînd trecerea la măsuri con
crete de dezangajare militară a con
tinentului, fără de care nu poate fi 
concepută realizarea securității și 
păcii. Apreciem că transformarea 
Balcanilor într-o zonă a cooperării 
pașnice, înțelegerii și bunei vecină
tăți este de natură să exercite o in
fluență pozitivă asupra întregului 
climat politic european, să contribuie 
la cauza întăririi securității pe con
tinentul nostru.

România militează consecvent pen
tru stingerea tuturor focarelor de în
cordare în lume, pentru evitarea ori
căror confruntări militare intre sta
te. pentru soluționarea problemelor 
litigioase exclusiv pe calea tratative
lor politice, pașnice. Ne pronunțăm 
ferm pentru lichidarea conflictului 
din Orientul Mijlociu prin tratative 
între toate părțile interesate, pentru 
stabilirea unei păci trainice și juste 
care să ducă la retragerea Israelului 
din teritoriile arabe ocupate în urma 
războiului din 1967, la asigurarea 
dreptului de autodeterminare a po
porului palestinian — inclusiv prin 
constituirea unui stat propriu, Inde
pendent — la garantarea suverani
tății și integrității tuturor statelor 
din zonă.

Ne pronunțăm, de asemenea, pen
tru lichidarea conflictelor izbucnite 
pe continentul african ca urmare a 
problemelor lăsate nerezolvate de 
îndelungata dominație colonială, pen
tru soluționarea acestor probleme de 
către africanii înșiși, excluzindu-se 
orice amestec din afară. întărirea

Întîlnirea președintelui 

Nicolae Ceaușescu 
cu președintele Prezidiului 
Republicii Socialiste Serbia
în cursul după amiezii de joi, to

varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii So
cialiste România, s-a întâlnit, la Pre
ședinția R.S. Serbia, cu președintele 
Prezidiului acestei republici, Dobrivoie 
Vidici.

La întâlnire au luat parte tovarășii 
Manea Mănescu, Virgll Trofin, Ște
fan Andrei, alte persoane oficiale.

Au participat Tihomir Vlașkalicl, 
președintele C.C. al U.C. din Serbia, 
Dușan Cikrebici, președintele Adu
nării R.S. Serbia, Dragomir Miloie- 
vici, președintele Conferinței Repu
blicane a U.S.P.M. din Serbia. Ivan 
Stămbolici, președintele Consiliului 
Executiv al Adunării R. S. Serbia, și 
alte persoane oficiale.

Au fost prezenți ambasadorul Româ

Dineu oferit în onoarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 

de președintele Prezidiului 
R. S. Serbia

Joi seara, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a participat la un dineu 
oferit în onoarea sa de Dobrivoie 
Vidici, președintele Prezidiului Re
publicii Socialiste Serbia.

La dineu, desfășurat într-o atmo
sferă de caldă cordialitate, au luat 
parte tovarășii Manea Mănescu, Vir
gil Trofin, Ștefan Andrei, precum și 
alte persoane oficiale care il însoțesc 
pe șeful statului român în vizita in 
R.S.F. Iugoslavia.

Au participat Tihomir Vlașkalici, 
președintele C.C. al U.C. din Serbia, 
Dușan Cikrebici, președintele Adu
nării R, S. Serbia, Dragomir Miloie- 
vici, președintele Conferinței Repu

unității popoarelor africane este esen
țială pentru consolidarea independen
ței lor naționale și dezvoltarea liberă 
pe calea progresului.

Ne afirmăm solidaritatea activă cu 
popoarele din Rhodesia și Namibia, 
cu populația majoritară din Africa 
de Sud in lupta împotriva politicii 
rasiste și de apartheid, pentru liber
tate și independență.

Viața internațională demonstrează 
că problema fundamentală de care 
depinde pacea lumii este respectarea 
riguroasă a dreptului fiecărui popor 
de a-și hotărî singur soarta, genera
lizarea in raporturile dintre toate sta
tele a principiilor independenței si 
suveranității naționale, egalității de
pline in drepturi, renunțării la forță 
și la amenințarea cu forța.

Soluționarea problemelor complexe 
ale epocii noastre este legată de 
inlăturarea hotărită a vechilor rapor
turi de inegalitate și inechitate care 
au dus Ia împărțirea lumii în țări 
bogate și țări sărace, de lichidarea 
stării de subdezvoltare în care se 
mai află aproape două treimi din 
omenire, de instaurarea noii ordini 
economice internaționale.

O cerință vitală pentru progresul 
tuturor națiunilor, pentru însăși 
existența umanității o constituie 
oprirea cursei înarmărilor — care a- 
pasă tot mai greu umerii popoare
lor și sporește pericolul unor noi 
războaie nimicitoare — trecerea la 
măsuri concrete de dezarmare, și în 
primul rînd la dezarmarea nucleară, 
în această direcție trebuie concen
trate energiile tuturor popoarelor, 
lupta forțelor iubitoare de pace de 
pretutindeni.

Apărarea păcii și securității gene
rale nu este posibilă fără partici
parea activă la viața internațională, 
în condiții de deplină egalitate, a 
tuturor statelor și, îndeosebi, a țări
lor mici și mijlocii, a țărilor în curs 
de dezvoltare, a țărilor nealiniate, 
care reprezintă marea majoritate a 
omenirii.

Sintem convinși că stă in puterea 
popoarelor ca, acționînd unite, con- 
lucrînd activ, să asigure realizarea 
unei lumi mal bune și mai drepte 
pe planeta noastră. In acest sens, un 
rol esențial au țările socialiste, parti
dele comuniste și muncitorești, al 
căror țel suprem sînt înfăptuirea 
dreptății și libertății sociale și na
ționale, înlăturarea războiului din 
viața societății, instaurarea păcii in 
întreaga lume.

Cu această convingere și încredin
țat că România și Iugoslavia vor 
conlucra și in viitor tot mai strîns, 
atit pe plan bilateral, cît și interna
țional, în interesul popoarelor noas
tre. al cauzei socialismului, păcii șl 
progresului general, doresc să toas
tez :

In sănătatea dumneavoastră, dragă 
tovarășe Tito !

Pentru noi succese ale popoarelor 
Iugoslaviei In construcția socialis
mului !

Pentru Întărirea prieteniei și cola
borării dintre partidele, țările și po
poarele noastre !

în sănătatea tuturor tovarășilor 
prezenți la acest dejun ! (Aplauze).

niei la Belgrad, Nicolae Mihaf, și 
ambasadorul Iugoslaviei la București, 
Trifun Nikolici.

Președintele Prezidiului R.S. Serbia 
a informat despre dezvoltarea eco
nomică și socială a acestei republici, 
iar președintele C.C. al U.C. despre 
activitatea Uniunii Comuniștilor din 
Serbia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit șl a felicitat gazdele pen
tru rezultatele obținute în dezvolta
rea republicii, urîndu-le noi succese 
și a exprimat dorința de sporire a 
contribuției Serbiei la colaborarea 
de ansamblu dintre Iugoslavia și 
România.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie tovă
rășească.

blicane a U.S.P.M. din Serbia. Ivan 
Stămbolici. președintele Consiliului 
Executiv al Adunării R. S. Serbia, și 
alte persoane oficiale, precum și nu
meroși reprezentanți ai vieții politice 
și obștești din R. S. Serbia.

Au fost prezenți ambasadorul 
României la Belgrad. Nicolae Mihai, 
și ambasadorul Iugoslaviei la Bucu
rești, Trifun Nikolici.

Președintele Nicolae Ceaușescu șl 
președintele Prezidiului R. S. Serbia 
au toastat pentru întărirea și dezvol
tarea continuă a prieteniei și colabo
rării multilaterale româno-iugoslave, 
pentru prosperitatea șl bunăstarea 
popoarelor celor două țări.

in timpul întâlnirii dintre cel doi președinți

Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-a fost Luminat 
înaltul Ordin „Erou al Muncii Socialiste44

Cuvîntul tovarășului losip Broz Tito
Dragă tovarășe Ceaușescu,
îmi revine plăcuta sarcină să vă 

înminez, cu prilejul împlinirii a 60 
de ani de viață și a 15 de ani de 
activitate revoluționară, distincția 
iugoslavă Ordinul „Erou al Muncii 
Socialiste", în semn de maximă recu
noștință din partea noastră pentru 
spiritul de abnegație și eforturile de
puse în edificarea societății socia
liste.

Popoarele noastre dau o Înaltă 
apreciere eforturilor permanente de
puse de dumneavoastră șl activității 
susținute pe care o desfășurați pen
tru consolidarea cauzei păcii și co
laborării internaționale pe baza ega
lității în drepturi, contribuției pe care 
o aduceți și faptului că militați fără 
răgaz pentru intărirea și dezvoltarea 
multilaterală a relațiilor de prietenie

Dragă tovarășe Tito,
Vă mulțumesc în modul cel mal 

cordial pentru inalta distincție iu
goslavă ce mi-ați inminat-o astăzi, 
pentru cuvintele de caldă apreciere 
pe care le-ați rostit la adresa mea, 
pentru felicitările și urările pe care 
le-ați exprimat cu acest prilej.

Văd în această distincție nu numai 
o cinstire a activității mele revolu
ționare puse în slujba poporului meu, 
a idealurilor socialismului, progresu
lui și păcii, ci și o expresie a prețuirii 
politicii Partidului Comunist Român 
și Republicii Socialiste România de 
edificare a noii orînduiri sociale, de 
asigurare a bunăstării și fericirii po
porului, de pace și prietenie cu toate 
popoarele lumii.

Partidul Comunist Român, condu
cerea statului, personal, facem totul 
pentru dezvoltarea continuă a prie
teniei și colaborării româno-iugoslave. 
Raporturile de solidaritate intre 
Partidul Comunist Român și Uniunea 
Comuniștilor din Iugoslavia, prietenia 
și conlucrarea strînsă dintre țările și 
popoarele noastre cunosc o evoluție

PLECAREA DIN CAPITALĂ
Oamenii muncii veniți la aeroport au salutat cu manifestări de dragoste 

și profundă stimă pe secretarul general ai partidului

Joi dimineața, tovarășul Nlcolaa 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a ple
cat Intr-o vizită de prietenie în Iugo
slavia, la invitația tovarășului Iosip 
Broz Tito, președintele Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, pre
ședintele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
însoțit în această vizită de tovarășii 
Manea Mănescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-ministru al guvernului, 
Virgil Trofin, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vi
ceprim-ministru al guvernului. Ște
fan Andrei, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor externe.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
condus de tovarășa Elena Ceaușescu, 
de tovarășii Cornel Burtică, Virgll 
Cazacu, Gheorghe Cioară, Lina Cio- 
banu, Ion Dincă, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Ion Ioniță, Petre Lu- 

și bună vecinătate dintre Republica 
Socialistă Federativă Iugoslavia și 
Republica Socialistă România.

De asemenea, în persoana dumnea
voastră noi prețuim pe conducătorul 
suprem al Partidului Comunist Ro
mân și al Republicii Socialiste Româ
nia, conducător ce depune toate efor
turile pentru dezvoltarea multilate
rală și prosperitatea țării sale socia
liste.

Doresc și cu acest prilej să subli
niez cu satisfacție că relațiile dintre 
Republica Socialistă Federativă Iu
goslavia și Republica Socialistă Ro
mânia, dintre Uniunea Comuniștilor 
din Iugoslavia și Partidul Comunist 
Român sint iniemeiate pe baze prin
cipiale solide și că se dezvoltă foarte 
bine.

Cuvîntul tovarășului Nicolae Ceaușescu
mereu ascendentă, constituind un 
exemplu de relații bazate pe princi
piile socialismului, pe egalitate, stimă 
și respect reciproe. Partidul și statul 
nostru dau o inaltă apreciere fotului 
și contribuției pe care dumnea
voastră. dragă tovarășe Tito — 
conducător eminent al popoarelor Iu
goslaviei, militant neobosit pentru so
cialism, pentru progres social și pace 
— o aduceți permanent la cauza 
acestei mari prietenii.

îmi exprim convingerea că colabo
rarea multilaterală și prietenia fră
țească româno-iugoslavă se vor con
solida și vor inflori tot mai mult, spre 
binele șl în interesul popoarelor noas
tre, al socialismului și păcii, tn ce 
mă privește voi face totul pentru îm
plinirea nobilelor aspirații ale po
poarelor noastre de a conlucra ca 
buni vecini și prieteni în făurirea 
vieții lor noi.

Doresc, la rîndul meu, să vă urez 
dumneavoastră, dragă tovarășe Tito, 
în numele comuniștilor români, al în
tregului nostru popor, multă sănătate 
și fericire, succese tot mai mari in 

pu, Paul Niculescu, Ion Pățan, Du
mitru Popescu, Gheorghe Radulescu, 
Leonte Răutu, Iosif Uglar, Ilie Ver- 
deț, Ștefan Voitec, Ion Coman, Mi
hai Dalea, Miu Dobrescu, Ludovic 
Fazekas, Mihai Gere, Nicolae Giosan, 
Vasile Patilineț, Ion Ursu, Richard 
Winter, Vasile Marin, Vasile Mușat, 
de membri ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernului, de 
conducători de instituții centrale și 
organizații obștești, de personalități 
ale vieții științifice și culturale.

Se aflau de față Djordje Popovic, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Iugoslaviei la București, și membri ai 
ambasadei.

Pe frontispiciul aerogării Otopeni, 
unde a avut loc ceremonia plecării, 
erau arborate drapelele de partid și 
de stat, care încadrau portretul tova
rășului Nicolae Ceaușescu.

Numeroși bucureșteni veniți la ae
roport au salutat cu însuflețire pe 
secretarul general al partidului, care 
a răspuns cu prietenie aclamațiilor și 
uralelor mulțimii.

Locuitorii Capitalei și-au manifes

Această cea mai inaltă recunoștință 
iugoslavă simbolizează și apropierea 
năzuințelor popoarelor din țările 
noastre, popoare care nutresc dorința 
trainică de a trăi în condiții de pace 
și de a dezvolta prietenia reciprocă.

Adresindu-vă felicitări cordiale, 
dragă tovarășe Ceaușescu, pentru 
această inaltă distincție, in numele 
meu și in numele tovarășilor mei, 
doresc să vă urez multă sănătate și 
noi succese in activitatea dumnea
voastră de răspundere pentru înflo
rirea țării dumneavoastră socialiste, 
pentru consolidarea păcii și dezvol
tarea colaborării internaționale con
structive, pentru dezvoltarea in con
tinuare a relațiilor de prietenie din
tre popoarele noastre și dintre cele 
două țări socialiste ale noastre. 
(Aplauze).

activitatea de înaltă răspundere In 
construcția socialismului șl înflorirea 
patriei dumneavoastră, în lupta pen
tru progres social și pace.

Fie ca prietenia dintre partidele și 
popoarele noastre să se dezvolte și 
să devină tot mai trainică ! (Aplauze)

★
Au participat tovarășii Manea Mă

nescu. Virgil Trofin, Ștefan Andrei, 
precum și Nicolae Mihai, ambasado
rul României la Belgrad, și celelalte 
persoane oficiale care îl însoțesc pe 
conducătorul partidului și statului 
nostru.

Au participat, de asemenea, Fadil 
Hodja, Dragoslav Markovici, Vese
lin Giuranovici, Branko Mikulici, 
Stane Dolanț, Todo Kurtovici, Tiho
mir Vlașcalici, general de armată 
Nikola Liubicici, Iosip Vrhoveț, Ivan 
Kukoci, precum și Trifun Nikolici, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, și alte persoane oficiale.

Persoanele oficiale române și iu
goslave prezente la solemnitate l-au 
felicitat cu multă căldură pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

tat și de această dată dragostea ne
țărmurită și profunda stimă pe care 
le nutresc față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, hotărîrea de a înfăptui 
neabătut politica internă și externă 
a partidului și statului nostru. Cei 
prezenți au aclamat îndelung, cu en
tuziasm, „Ceaușescu—P.C.R.!“. Ei au 
dat glas, totodată, urării de succes 
deplin pe care întregul popor o adre
sează tovarășului Nicolay Ceaușescu 
in vizita pe care o întreprinde în Re
publica Socialistă Federativă Iugosla
via — nouă și elocventă manifestare 
a relațiilor de prietenie și bună ve
cinătate dintre România și Iugosla
via, a raporturilor frățești dintre 
P.C.R. și U.C.I. — vizită menită să 
contribuie la adîncirea colaborării și 
cooperării dintre țările noastre, în 
folosul ambelor popoare, al cauzei 
păcii și socialismului.

Un grup de pionieri au oferit to
varășului Nicolae Ceaușescu buchete 
de flori.

La ora 10 avionul prezidențial a 
decolat.
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Arta, formă a conștiinței 
sociale, se cortstituie, prin 
tot ce are mai bun și mai 
valoros sub aspectul contri
buției la perfecționarea mo
rală și spirituală a omului, 
ca o neîntreruptă acumu
lare de evenimente „isto
rice", ca o tezaurizare con
tinuă de valori.

Cum pentru un popor 
conștiința de sine — con
știința națională — este 
cheia de boltă a existenței 
sale, numai cunoscind in 
profunzime trecutul istoric 
vom sesiza mai exact și li
niile de forță ale prezentu
lui. Un popor care nu-și 
cunoaște și cinstește stră
moșii este ca un copil care 
nu-și știe părinții. Genera
ție după generație, ne în
scriem, precum inelele con
centrice din trunchiul unui 
arbore multisecular. In ju
rul unei unice coloane : co
loana infinită a neamului 
din care ne tragem ființa, 
tăria, personalitatea, poten
tele creatoare multiplicate 
și îmbogățite continuu, în
suși dreptul de a trăi liber 
și demn, în felul nostru, 
după tradițiile și idealurile 
noastre, pe pămîntul moș
tenit din străbuni și apărat 
de-a lungul veacurilor, cu 
prețul a milioane de jertfe. 
Arborele iși poate ridica 
vîrful spre azur cu atît mai 
sus, fără teamă de furia 
furtunilor, cu cit mai in a- 
dincul pămintului iși 
înfipte rădăcinile ; la fel, o 
cultură națională, o cultură 
muzicală în ce ne privește, 
poate năzui la un viitor din
tre cele mai luminoase, la 
un stadiu superior și un loc 
demn tn concertul mondial 
numai dacă Iși simte ființa 
împlîntată profund in so
lul veșnic 
spiritualității 
răsărit.

După cum 
din factorii 
concură la definirea 
numitului „miracol 
nesc" este, între altele, uni
tatea desăvirșită de limbă, 
de cultură, de spiritualitate 
națională în general, păstra
tă cu sfințenie de aproape 
două mii de ani pe întregul 
teritoriu al țării, în ciuda 
atîtor și atîtor vitregii pe 
care a trebuit să le înfrunte 
cu dîrzenie neînfricată po
porul român.

Marile momente Istorice
— focuri nestinse ce vor lu
mina veșnic drumul nostru
— au generat de fiecare 
dată numeroase creații mu-

zicale avind drept țel nă
zuința de a exprima cit mai 
convingător idealurile spre 
care aspirau, în acele clipe 
de răscruce, masele popu
lare.

Deși tradiția românească 
in genul spectacolului de 
operă nu a atins încă o sută 
de ani, putem vorbi de o 
adevărată școală națională, 
exemplară în primul rînd 
prin suflul ei pătruns de 
cel mai cald patriotism, ln- 
scriindu-se astfel în miș
carea largă social-politică 
de la mijlocul secolului tre
cut, cînd redeșteptarea con
științei naționale și afir-

cinste tntr-un muzeu al mu
zicii românești. Da, dar va
loarea lor nu se măsoară 
cu uneltele tehnicii contem
porane — ci trebuie căutată 
în felul în care ele au con
tribuit, alături de literatură 
și artele plastice ale vremii, 
la crearea unui climat spi
ritual de adîncă vibrație 
patriotică din care s-au 
hrănit și au sorbit focul e- 
roismului „pașoptiștii" în
flăcărați de Bălcescu, făuri
torii Unirii în frunte cu 
Alexandru Ioan Cuza, le
gendarii dorobanți, cuceri
tori ai însîngeratelor redute 
de la Plevna, Grivița, Vidin

fapte de eroi naționali sînt 
ilustrate In opere ca Horia 
de S. Drăgol, Bălceseu, Dra
goste și Jertfă de Cornel 
Trăilescu, Pani Lesnea Ru- 
salim de Paul Constanti- 
nescu, Ecaterina Teodoroiu 
de Emil Lerescu. Lupta 
plină de jertfe a comuniș
tilor români a inspirat o 
altă serie de opere cum 
sint : Fata cu garoafe de 
Gh. Dumitrescu, Trandafirii 
Doftanei de N. Petri, Pă
durea vulturilor de T. Jar
da, Capcana de Wilhelm 
Demian etc., iar tragicele 
evenimente din 1907 și-au 
găsit răsunet In impresio-

Tradițiile poporului
în creația artistică

1

Opinii de Theodor BRATU

are

germinator a! 
din care a
se știe, unul 
specifici care 

așa- 
româ-

marea drepturilor inaliena
bile ale poporului român 
deveniseră — după amar de 
ani de opresiune, de ne
dreptăți — o chestiune Vi
tală pentru viitorul patriei 
noastre. Nu vom face is
torie, dar pentru a înțelege 
mai clar fundamentele pe 
care se clădește creația 
muzicală lirică de astăzi, a- 
vem datoria să ne amintim 
de aportul memorabil al u- 
nor compozitori înaintași 
care, în condiții materiale 
vitrege, au realizat primele 
lucrări muzical-dramatice, 
semnificative tocmai sub 
aspectul tematicei de inspi
rație istorică : loan Wach- 
mann — Mihai în ajunul 
luptei de la Călugăreni, Al. 
Flechtenmacher — Cetatea 
Neamțului, George Stephă- 
nescu — Sentinela română, 
Eduard Caudella — Petru 
Rareș, Ciprian Porumbescu 
— Crai nou; după anul 1900, 
alți compozitori continuă a- 
ceste începuturi : Tiberiu 
Brediceanu, Emil Monția, 
Mihai Alexandru Skeletty, 
Nicolae Bretan, Alexandru 
Zirra ș.a. Desigur că multe 
din aceste creații lirice 
apar astăzi ca obiecte 
și-ar putea afla locul

ne 
ce 
de

și Smîrdan — miile de 
ostași care la Mărășești și 
Oituz au spus răspicat aro
gantului Makensen : *'
aici nu se trece 1".

Adevărata înflorire, fără 
precedent, a operei româ
nești, ca de altfel a culturii 
noastre în toate ramifica
țiile ei, s-a produs însă 
după 23 August 1944, cînd, 
în condițiile orînduirii noi, 
socialiste, arta (și ca atare 
și muzica) a devenit un bun 
al maselor largi, o necesi
tate și totodată un factor 
educativ de prim ordin.

Dintre cele peste 30 de 
opere scrise, și în majori
tate montate, în ultimele 
decenii cele mal multe sînt 
de sorginte istorică. Unele, 
ca de pildă Decebal de Gh. 
Dumitrescu, Zamolxe de 
Liviu Glodeanu, Regele 
Istros de Iuliu Szarvady, e- 
vocă timpurile istorice cele 
mai îndepărtate, altele ca 
Apus de soare de Mansi 
Barberis, Vlad Țepeș, Ion 
Vodă de Gh. Dumitrescu, 
Neamul șoimăreștilor de 
Tudor Jarda, Stejarul din 
Borzești de semnatarul a- 
cestor rînduri, aduc în sce
nă figuri de mari voievozi, 
după cum alte chipuri și

„Pe

nanta frescă Răscoala a lui 
Gh. Dumitrescu.

Desigur, simpla etalare a 
unor titluri nu poate indica 
ceea ce ne interesează cel 
mai mult — intensitatea e- 
moțională, valențele edu
cative pe plan estetic sau 
al cultivării marilor senti
mente, ca dragostea pentru 
patrie și popor, recunoștin
ța față de înaintași, încre
derea și devotamentul pen
tru Partidul Comunist Ro
mân. Este dificil și prema
tur să facem evaluări stric
te, dar avem ferma convin
gere că peste decenii, cel 
ce își va propune să scrie 
istoria vremurilor pe care 
le trăim acum nu va putea 
să facă abstracție de multe 
din aceste titluri care, in
trate în conștiința poporu
lui, vor căpăta tot măi dis
tinct relief și pregnanță.

Abordarea temelor isto
rice in operele artistice pre
supun o atitudine justă față 
de tradiție. S-au formulat, 
cu cîtăva vreme în urmă, și 
unele opinii curioase, dez
voltate mai mult pe plan 
teoretic, deci prin creații 
artistice remarcabile — 
despre așa-zisa „demiti- 
zare", spunîndu-se, cu alte

cuvinte, că omul modern, ■- 
juns la un grad înalt de o- 
biectivitate față de lumea 
înconjurătoare, nu mai 
poate privi înapoi, spre tre
cutul istoric, decît cu ochiul 
analist al chimistului ce 
vede, să zicem, in picătura 
de rouă depusă pe petala 
de rubin nu lacrima tran
dafirului, ci prozaica com
binație de hidrogen și oxi
gen ! Cum să-1 mai intere
seze pe omul modern mi
tul Mioriței, de pildă, in 
versiunile idilice lăsate de 
naivi romantici ca Alec- 
sandrl, Blaga, Sadoveanu, 
cînd, in fond, este vorba de 
un banal fapt divers : niște 
ciobani se iau la ceartă și, 
din invidie, își ucid tovară
șul ? I Fără îndoială, pro
blema nu este simplă și 
nici nu trebuie abordată in 
mod simplist. Dar exclusi
vismul este total nereco
mandabil atunci cînd dez
batem și judecăm asemenea 
lucruri. După opinia mea, 
ar trebui analizate mai te
meinic resorturile intime, 
mai greu accesibile, care au 
făcut ca poporul să-și 
creeze și să-și păstreze ne
atinse miturile și legendele 
ce dăinuie de milenii. Este 
evident că atunci cînd cei 
ce ne-au precedat pe aceste 
plaiuri au durat in piatră 
cetăți și statui, au ctitorit 
lăcașuri de cultură, au aș
ternut pe hîrtie o „Psaltire 
în versuri" ori „O samă de 
cuvinte" — ei au făcut-o cu 
credința fermă că prin 
aceasta slujesc permanen
ței istorice a poporului lor.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, arăta că 
nu avem nevoie de opere 
artistice care să poleiască 
realitatea, dar nici de opere 
în care realitatea, deci și 
adevărul istoric cu sensul 
său major, să fie prezen
tate deformat, prin etalarea 
unilaterală și exagerată a 
aspectelor negative ale vie
ții. Iată o mare și perma
nentă temă a discuțiilor 
noastre în materie de crea
ție artistică, un teren pe 
care, de ce să nu o recu
noaștem, se dau mereu bă
tălii, pentru că trecutul. Isto
ria sînt la rîndu-le noțiuni 
dinamice, dialectice. înving 
ideile mari și adevărate, în
ving operele, creațiile artis
tice autentice în care sim
țim Istoria alături de noi, 
cei care trăim, luptăm și 
muncim în prezent.

IN CAPITALA $I-A REDESCHIS PORȚILE, REORGANIZAT Șl ÎMBOGĂȚIT

Recent șl-a redeschis porțile, reor
ganizat și Îmbogățit, Muzeul tehnic 
„Ing. Dimitrie Leonida" din Capitală, 
care, prin exponatele sale, cit și prin 
vechimea sa, trece printre primele 
instituții de acest gen din Europa, 
între ultimele achiziții se remarcă 
macheta în mărime naturală a primu
lui modul lunar care a aselenizat, 
costume originale de cosmonauți, 
mostre de hrană folosite de aceștia 
in spațiul cosmic, diferite tipuri de 
calculatoare românești, automobilul ce 
a aparținut lui Carol Davila, un au
tomobil de curse „Duesenberg" și 
altele. în acest univers al tehnicii, 
vizitatorul are. totodată, posibilitatea 
să cerceteze elemente ale tehnicii din 
trecut, cum sint moara cu făcaie, 
mașina cu aer cald, dinamul Edison, 
rotorul turbinei care a funcționat la 
uzina hidraulică Grozăvești, electro
motorul primelor tramvaie.

Muzeul poate fi socotit în același 
timp, o veritabilă școală. întrucit. aici, 
se desfășoară o serie de activități di
dactice pentru elevi.

MUZEUL TEHNICII

Proiectul Legii învățâmîntului
VIITORILOR SPECIALIȘTI-0 LARGA PREGĂTIRE
în pas cu cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii
Știința a făcut, în ultimii 50 de 

ani. progrese uriașe, care s-au tra
dus In uimitoare realizări ale tehno
logiei. Folosirea acestor realizări spre 
binele societății, ca factor al progre
sului social, a ridicat cu și mai mul
tă acuitate în fața educatorilor, so
ciologilor, oamenilor politici și chiar 
a cetățeanului preocuparea 
pregătirea tineretului. Ce căi 
tive se cer urmate pentru ca 
tul să-și poată însuși ceea ce 
știința contemporană ? Prin ce mij
loace trebuie să se acționeze pentru 
a ține pasul cu ceea ce apare nou în 
cunoașterea umană, astfel ca pregă
tirea Iui să nu sufere o prematură 
uzură morală ? Aceste probleme se 
pun astăzi răspicat atît în țările 
industriale avansate, cît și în cele în 
curs de dezvoltare.

pentru 
forma- 
tinere- 
a creat

Cine cunoaște scrisul lui 
Dan Tărchilă știe cit de 
constant este atras scriito
rul — varietatea tematică 
a dramelor sale fiind in
contestabilă — de adoles
cență și de tinerețea eter
nă a sufletului, de frumu
sețea și gingășia iubirii, ca 
și de contorsiunile și para
doxurile relației dintre 
bărbat și femeie.

„Rouă pe trotuare" înce
pe ca o poveste de dra
goste în care 
lucidă și pătrunzătoare 
comportamentului 
de azi e modelată 
piratie romantică, 
noscuta dispoziție 
— pe alocuri poetfzantă — 
a autorului. Iată-i pe cei 
doi tineri ce s-au sustras, 
gind la gind, „mulțimii 
dezlănțuite" la o petre
cere, pășind împreună in 
noapte, plimbinclu-se feri
ciți : la un moment dat, 
într-un elan de bucurie (ca 
într-unul din filmele de a- 
cum 20 de ani) sau poate 
dintr-o dorință de excen
tricitate (vai, de dată mai 
recentă), fata vrea să dan
seze. Acolo, in mijlocul 
străzii care dă intr-o pia
ță : piața fostului Teatru 
Național. Gest pe care el, 
(care nu e numai profesor 
de istorie, și om de știință, 
ci chiar nepotul unuia din
tre muncitorii asasinați 
aici, la 13 decembrie 1918. 
preocupat de victimele de 
atunci), i-1 va interzice.

Și brusc (poate prea 
brusc, fără toate elemen
tele de susținere necesare), 
povestea de dragoste se 
complică. O umbră își face 
loc între cei doi : 
femeii, ginditoare și tris
tă, întruchipare a 
ori logodnicelor celor uciși, 
a iubirii distruse de isto
rie, de sacrificiile luptei de 
clasă. Perspectiva aceasta 
meditativă și sentimentală 
asupra istoriei pare în țe
sătura piesei o „complica
ție", o dezvoltare cam arti
ficioasă. Problemele pe care 
Ie ridică sînt însă intere
sante : Știm, sîntem con- 
știenți cît de fericiți pu-

observarea 
a 

tinerilor 
de o as- 
de cu- 

poetică

umbra
soțiilor

t
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tem fi azi și cît de neferi
ciți au fost alții, in conjunc
turi istorice în care, pen
tru că cereau o bucată de 
pîine se trezeau cu un 
glonte în piept ? Știm (nu 
strict gnoseologic, ci în sens

la care avem, incontestabil, 
dreptul?

întrebările sînt maî nu
meroase decit răspunsurile 
în piesa lui Dan Tărchilă. 
Autorul lasă loc pentru 
meditație. în acord cu op-

„ROUĂ
PE TROTUARE"

de Dan TĂRCHILĂ
la Teatrul „Nottara

maî pronunțat afectiv), în 
împrejurările vieții noastre 
obișnuite, cît de datori sîn- 
tem oamenilor care s-au 
jertfit pentru dreptate . so
cială și independență na
țională ? Cum simțim isto
ria ca pe o parte din noi ? 
Cum grevează, cum pot gre
va dramele istoriei, sacrifi
ciile înaintașilor. viața 
noastră de azi ? Și ce loc 
ar trebui ele să ocupe în 
orizontul fericirii noastre.

timismul funciar al între
gii sale dramaturgii, sfîrși- 
tul piesei e fericit — su- 
gerînd că autenticitatea ho- 
tărîrilor și elanul eroilor, la 
care e complice și natura 
(„rouă" ce apare și pe care 
o văd pe trotuare), sînt ur
marea unui proces de con
știință adine, mai larg cu
prinzător.

Spectacolul de la Tea
trul „Nottara", mareînd de
butul bucureștean într-un 
teatru „de proză" al regi-

zorului Cristian Pepino nu e 
lipsit de calități. Ne gîn
dim mai lntii 
litatea pe care 
pe mica scenă 
ttara" situații, 
rești nu atît în sine, 
prin locul in care se des
fășoară acțiunea piesei. Se 
impune remarcată apoi ca
pacitatea regizorului de a 
armoniza, de a da coerență, 
pe cit posibil, unor motive 
ce comunică destul de greu. 
Nu in cele din urmă se cu
vine că recunoaștem că 
dialogul celor doi e trans
figurat cel mai adesea cu 
naturalețe, delicatețe, fine
țe și gingășie.

Unde nu reușește pe de
plin Cristian Pepino — 
este în privința îndrumării 
actorilor. O îndrumare care 
viza (aici sub semnul per
fecțiunii) două direcții di
ferite. Tendința spre per
fecțiune în cazul lui Cațri- 
nel Paraschivescu Blaja, 
actriță cu reale resurse de 
dezinvoltură și vitalitate în
seamnă un mai atent control 
al ținutei și mișcării, o mai 
rafinată elaborare a tran
zițiilor, studiere a tensiu
nilor : personalitate în re
darea trăirilor. Perfecțiune 
în cazul lui Emil Hossu în
seamnă autenticitate și 
spontaneitate, actorul avind 
aici un fel prea „frumos" 
și „sigur" de a gesticula, de 
a da replica, de a fi „fer
mecător", ce țin, indiscuta
bil, de o manieră prea tim
purie și nefirească la un ar
tist de talent. Se simte lipsa 
controlului regizorului sau, 
cine știe, insubordonarea 
la sfaturile lui.

O apariție convingătoare 
este Elena Bog. Dar e fi
resc ca ea, încă tînără ac
triță, cu certă vocație de 
mare tragediană, să joace 
doar într-un rol mut, de cl- 
teva minute ?

Poate că distribuirea ac
torilor și munca cu actorii 
ar trebui să preocupe mai 
mult Teatrul „Nottara".

la verosimi- 
o dobindesc, 
de la „No- 
relații nefi- 

cit

Natalia STANCU

9,00 Teleșcoală
19,00 Teleclnemateca. Ciclul „Mari ac

tori" — Sidney Poitier — „Fără 
ieșire". In distribuție : Sidney 
Poitier, Richard Widmark, Linda 
Darnell, Stephen McNelly. Regla : 
Joseph L. Mankiewicz

11,45 Un fapt văzut de aproape
12,05 ~ ‘
12.10
16.00
16,05
16,35

17.00
19.00
19,05

Telex 
închiderea programului
Telex
Curs de limba franceză
Teleșcoală. Lucrări de autodotare 
a școlii
Emisiune !n limba germană 
Rezultatele tragerii Loto
Viața economică. Spiritul gospo-

dăresc — componentă esențială a 
autogestiunll

19,20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19,50 La ordinea zilei In economie. „Să 

economisim la maximum energia 
electrică 1“

19,55 România socialistă — Idealuri Îm
plinite. 1918—1978. Clasa muncitoa
re și partidul ei — purtătorii celor 
mal înalte aspirații ale poporului 
nostru. Consultant științific conf. 
dr. Ion Ardeleanu

20.30 Film artistic : „Sflrșltul vacanței". 
Premieră TV. Producție a studiou
rilor poloneze. In distribuție : Ma
rek Sikora, Agata Sieclnska, Josef 
Nalberczak, Tadeusz Blaloszcsyn- 
sky, Boleslaw Plotnlckl, Krystyna 
Borowicz. Regia : Stanislaw Je- 
drika
Muzeul colecțiilor de artă. .Colec
ția acad. prof. G. Oprescu 
Telejurnal 
închiderea programului

PROGRAMUL 1

22,00

22,20
22,30

cinema
• Războiul Împotriva opiumului : 
TIMPURI NOI — 9; 11,15; 13,30; 
15.45; 18; 20.
• Lăsați balonul să zboare — 9: 
11; 13,15, Aventurile lui Don Juan 
— 15.45; 18; 20 : MIORIȚA.
• Cînd macii Înfloresc din nou 
(în cadrul „Zilelor filmului olan
dez") : CAPITOL — 9,30; 12; 15,30; 
18: 20.30.
• Pasiunea (în cadrul „Zilelor 
filmului din R.P. Polonă") : EFO

RIE — 9; 11,15; 13,30; 16: 18,15;
20.30.
• Aurul lui Mackenna : SALA
PALATULUI — 17,15; 20,15, PA
TRIA — 8,30; 11,15; 14; 16,45; 19.30, 
FAVORIT — 9,15; 12.15; 16,15;
19.15, FESTIVAL — 8,30; 11,15; 14: 
17; 20.
• Patima ; SCALA — 9,30; 11,30: 
13.30; 15,45; 18; 20,15.
• Animalul : BUCUREȘTI — 9,15;
11.30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, LU
CEAFĂRUL — 9; 11,15; 13.30; 16; 
18.15; 20,30, MODERN — 9; 11,15; 
13.30: 15,45; 18; 20.15.
• Circiuma de pe strada Piatniț- 
kaia : VICTORIA — 10; 12; 14; 
16; 18; 20. VOLGA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,15.

17.00
17,55
18,20 
19,05

Ora veselă
Blocnotes — informații utilitare 
Caseta cu imagini
Mereu Înainte — clntece patrio
tice interpretate de corul și or
chestra ansamblului „Doina" al 
armatei. Dirijori : general maior 

Dinu Stellan, colonel Sergiu Eremia
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19,50 Radar pionieresc
20.20 Portativ. Prime audiții din creația 

contemporană românească
21,05 Telex
21.10 Consultații juridice
21.30 Capodopere, mari lnterprețl. Poe

mele simfonice „Vișehrad", „Vlta
va" șl „Șakra" din ciclul „Patria 
mea" de Bedrich Smetana in in
terpretarea Orchestrei Filarmonice 
cehe. Dirijor : Iaroslav Krombholc

22.10 închiderea programului

• Orașul fantomă : EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
GLORIA — 8,45; 10,45; 12.45; 14,45; 
16,45; 18,45; 20,45, MELODIA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30.
• Șoimul : ARTA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20, DACIA — 9; 
11,15: 13,30; 15.45; 18; 20.
• Revanșa : CENTRAL — 9; 11.15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30, COSMOS
— 15,30; 17,45; 20.
• Zbor mortal : CINEMA STU
DIO — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Moby Dick — 11,45, Al treilea
om — 14, Primăvara — 16.15.
Vițeii — 18,30; 20,30 : CINEMATE
CA.
• Program de desene animate —

Fluierași ai ansamblului „Ciobănașul", din comuna Runcu, județul Dîmbovița 
Foto : Gh, Vințilă

„Săptămîna filmului olandez"
Cinematografia o- 

landeză, care realizea
ză în ultima vreme 
circa douăzeci de fil
me de lung metraj pe 
an, nu e lipsită de a- 
tributele varietății te
matice. Susținută de 
creatori aparținînd 
citorva generații, pro
ducția de film olan
deză include, alături 
de spectaculoase filme 
istorice, ori evocări 
dramatice mal sobre, 
inspirate de proble
matica rezistentei an
tifasciste, numeroase 
abordări comice, și 
mai ales reflectări 
dramatice ale proble
melor ce frămîntă o- 
mul contemporan.

Selecția „Săptămlnii 
filmului olandez", ma
nifestare ce include 
cinci filme de lung 
metraj și e programa
tă a se desfășura la 
București și Brașov, 
este semnificativă in 
acest sens, ajutînd in
contestabil la o maî 
bună cunoaștere a 
universului' olandez.

Ceea ce se remarcă 
la aceste filme, care 
aspiră a-și alege eroii 
din actualitate și care 
ne plimbă prin peisa
jele Olandei de azi 
este pendularea Intre 
extremele unui larg 
orizont existențial și 
ale unei perspective 
mai restrins intimiste.

Mai mult ca in alte 
părți, cineaștii sînt 
preocupați (prin in
termediul și solidar cu 
eroii lor) de 
vieții. T 
semnul 
chilibrul 
burghez, 
nează formele șl cau
zele unor fascinații

sensul 
Se pune sub 

întrebării e- 
l tipic mic 

se exami-

9,15; 10,30; 11,45; 13,15, Război șl 
pace (seriile III—IV) — 15; 19 : 
DOINA.
• Star : COTROCENI — 9; 12,30; 
16; 19,30.
• Hop... șl apare maimuța : BU- 
CEGI — 9,30; 11,30; 13.30; 16; 18; 20.
• Principiul dominoului : AURO
RA — 9; 11,15; 13,30: 15.45; 18; 
20,15, FEROVIAR — 9; 11,15; 13.30; 
16; 18,15; 20,30. FLAMURA — 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Prietena noastră veverița : 
FLAMURA — 9.
• înainte de tăcere : BUZEȘTI 
— 9; 11.15: 13,30; 15,45: 18; 20,15, 
VIITORUL — 15,30; 17,45; 20.
• Acel blestemat tren blindat :

umană — 
familiei, al

un cuplu 
filmul cu 

virtuți 
.Dragoste

stranii și comporta
mente aberante (ca în 
„Cînd macii înfloresc 
din nou", film realizat 
în regia prestigiosului 
Beri Haanstra). Se 
vorbește de singură
tate (ca în scheciul 
din „Povestiri me
lancolice", semnat de 
Guido Peters), de in- 
comunicabilitate, de 
inadaptare. Se evocă 
orizontul morții și 
ineluctabilul ei (ca în 
scheciul de admirabil 
realism fantastic, sem
nat de Nouchka van 
Brakel).

Unul dintre motive
le și totodată proble
mele centrale ale fil
mului olandez — sub
ordonate setei de sens, 
idealului de împlinire 
și fericire 
este cel al 
cuplului.

Despre 
vorbește și
incontestabile 
educative „1 
tăcută". Rene van Nie 
aduce în atenție dra
ma unor oameni care 
s-au despărțit fără să 
fie necesar și care 
sînt incapabili să se 
apropie. Interesant — 
copilul (copilul-victi- 
mă) pare a reprezenta 
totodată în aceste fil
me olandeze suprema 
soluție: lumină purtă
toare de sens; sursă 
de căldură care to
pește țesătura unor 
raționamente îngheța
te și strîmbe. Atitudi
nea tranșantă față de 
venirea unui copil va 
precipita și decizia din 
„Stop-cadru" (regia : 
Ate de Jong). Nevoia 
fiecăruia dintre pă
rinți de a avea co
pilul lingă el și a co
pilului de a fi alături

de amîndoi va atenua 
cruzimea nevrotică a 
mamei și va pune — 
pentru prima dată — 
în fața tatălui pro
blema responsabilității 
(în „Dragoste tăcută").

Calitatea ireproșa
bilă a imaginii, simțul 
detaliului, virtuțile de 
frumusețe plastică, ca
litățile montajului, na
turalețea jocului sînt 
cîștiguri mai vechi și 
certe ale filmului o- 
landez (în care a stră
lucit un Fons Rade- 
makers). Mal nouă 
pare calitatea remar
cabilă a scenariilor : 
capacitatea autorilor 
de a surprinde extrem 
de fin stări difuze, 
ambigue, incertitudi
nea și mișcarea im
previzibilă a senti
mentelor, setea și tot
odată incapacitatea de 
decizie a eroilor, jocul 
dintre reacția motiva
tă, previzibilă și cea 
neașteptată ori absur
dă : viața contradicto
rie a sufletului, neli
niștea unor căutări 
doar aparent calme, 
netensionate, ale feri
cirii.

„Zilele filmului o- 
landez" au inclus șl 
opt documentare. Ele 
au fost urmărite cu un 
interes sporit, datorat 
faptului că Olanda 
este țara unei celebre 
școli documentare, 
vechi de mal bine de 
șase decenii, avîndu-1 
in frunte pe faimosul 
Joris Ivens și pe Bert 
Haanstra. La înălțime, 
aceste 
lărgit 
lumea 
care 
filmul artistic.

documentare au 
fereastra spre 

olandeză, pe 
ne-a deschis-o

Ioana STANCIU

GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Cianura și... picătura de ploaie:
GIULEȘTI — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20, LIRA — 15,30; 18; 20.
• Gustul și culoarea fericirii : 
FLOREASCA — 15,30; 18: 20.
• Oamenii rămin oameni ; FLA
CĂRA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18; 20.
• Al treilea jurămlnt : FEREN
TARI — 10.30; 16; 19.
• Fiul feței palide : MUNCA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Generalul Mina : PACEA — 15; 
17,15; 19.30.
• Aurel VI al cu : POPULAR — 
16; 18.

în mod firesc, acestei probleme i 
se acordă și in țara noastră 
o atenție deosebită. „Ceea ce fa
cem noi nu constituie, de fapt, 
decît o aliniere mai rapidă la tendin
țele generale de progres, la preocu
pările care asigură popoarelor posibi
litatea de a obține noi și noi succese 
în cunoașterea forțelor naturii, de a 
fi tot mai stăpîni pe forțele univer
sului, pentru a le pune în serviciul 
omului, al bunăstării și fericirii 
sale" — sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului. în acest context, întreba
rea „Ce și cum trebuie să învețe 
și să știe viitorul specialist ?“ devine 
de mare interes și actualitate pentru 
toți cei implicați într-un mod sau 
altul în vastul proces de educare a 
tineretului. Pentru a da un răspuns 
adecvat este suficient să ne gîndim 
la cîteva din realizările științei și 
tehnologiei din zilele noastre. Să 
luăm ca exemplu tehnica modernă de 
calcul, computerele, instrumente care 
depășesc mult sfera de activitate a 
matematicianului și a inginerului. Teh
nica modernă a calculului electro
nic a pătruns în neașteptat de multe 
domenii : biologie, medicină, lingvis
tică. sociologie — ramuri ale știin
ței ale căror preocupări păreau foar
te îndepărtate de matematică și de 
tehnică. Se pot cita numeroase 
exemple și din ramurile fizicii, chi
miei care ilustrează tot atît de preg
nant nevoia omului modern, mai ales 
a omului de mîine, de a fi cunos
cător — chiar dacă nu neapărat spe
cialist — al unor realizări fundamen
tale ale științei și tehnicii. Este de 
Înțeles, dar, pentru care rațiuni. In
diferent de specialitatea ce și-o aleg, 
ținerii trebuie să aibă o temeinică 
Instruire In științele de bază — fi
zica, matematica, chimia, biologia.

Ideea integrării Învățămîntului cu 
cercetarea și producția — înscrisă în 
mod expres și în proiectul noii Legi 
a învățămîntului — are în vedere 
pregătirea tineretului în contact per
manent cu știința cea mai avansată, 
cu rezultatele ei cele mai noi. demon-

strate in munca de creație. în pro
ducție.

De aceea, principiul politehnlză- 
rii Învățămîntului liceal și a învă- 
țămîntului universitar, înscris în pro
iectul legii, aplicarea fermă în prac
tică a acestui principiu răspund 
necesității vitale de a tine neîn
cetat pasul cu progresul științei și 
tehnicii, al cunoașterii umane. El iz
vorăște, în mod obiectiv, din nevoia 
ca specialistul de miine să 
pregătire flexibilă, deschisă 
adaptabilă la un nivel încă 
ridicat al științei și tehnicii.

Desigur, realizarea dezideratului 
de a pregăti multilateral tineretul, 
de a forma specialiștii în spiritul 
unei atitudini active în vastul proces 
de cunoaștere a progreselor științei 
moderne necesită o serie de condiții, 
în primul rînd e nevoie ca specia
listul să poată cunoaște temeinic ce 
realizează astăzi, sub ochii noștri, 
știința. Aceasta înseamnă documen
tare permanentă la zi. Trebuie să 
obișnuim tineretul și specialiștii cu o 
neîntreruptă activitate de investigare 
a surselor celor mai autorizate. Desi
gur, se cuvine să existe o corelație 
între contribuția pe care un laborator, 
o catedră sau un institut o aduc la 
dezvoltarea economiei naționale, a 
științei și culturii, șl disponibilitățile 
care i se asigură pentru dotarea ma
terială, inclusiv pentru documentare 
de specialitate.

Toți cei ce sîntem chemați să 1 ma- 
punem în practică obiectivele înscrise 
în Programul partidului cu privire la 
pregătirea noilor specialiști, vom face 
dovada unei înalte responsabilități 
profesionale și politice părticiplnd 
activ la continua perfecționare a a- 
cestui proces de mare dinamism și de 
importanță deosebită pentru dezvol
tarea economică și socială a țării 
noastre.

aibă o 
la nou, 
și mai

Prof. univ. dr.
Ionel HAIDUC 
prorector al Universității 
„Babeș-Bolyai", Cluj-Napoca

DAN HATMANU: Expoziție de pictură la Roma

La Accademia dl Romania din 
Roma este deschisă (între 3—24 no
iembrie), expoziția retrospectivă a 
pictorului ieșean Dan Hatmanu. Or
ganizate pe mari cicluri tematice 
(„Iașii de ieri și de azi", „Pictori 
contemporani din Iași", „Joc de co
pii". „Alb și negru", „Iașii aminti
rilor", „Autoportrete" etc.), lucrări
le expuse atestă o activitate mul
tiplu diversificată, retrasează în da
tele ei fundamentale etapele mari 
ale creației artistului. Sînt lucrări
le unui „pictor al omului, al me
diului său ambiant și al aspirații
lor sale", după cum se arată in pre
fața catalogului ce însoțește expo
ziția.

Dan Hatmanu a realizat o apro
piere de conținutul profund uman 
al artei românești, a înțeles și con
tinuat sensul ei interior, esențial. 
Este vorba de un proces de inte
grare în profunzime, de îmbogă
țirea artei sale prin apelul la sur
sele unice ale unei spiritualități, al 
cărei mesaj prezenta expoziție îl 
poartă acum dincolo de hotarele 
tării.

i“

„DANUBIUS '78"
Joi. 16 noiembrie, la Galați, 

Tecuci și în alte localități ale ju
dețului a fost inaugurată o suită 
de ample manifestări cultural-știin- 
țifice, de educație, reunite sub ge
nericul „Danubius ’78". înscrisă în 
cadrul celei de-a doua ediții a 
Festivalului național „Cîntarea 
României", această amplă manifes
tare — ce va dura mai bine de o 
lună de zile — cuprinde o mare di
versitate de acțiuni : expuneri și 
dezbateri, simpozioane și schimburi 
de experiență, mese rotunde și ex
poziții, șezători literare și lansări 
de cărți ale autorilor locali, sesiuni 
de referate și comunicări științifi
ce. spectacole, ediția a 3-a a „Co
locviului despre arta comediei" etc.

Manifestările se desfășoară sub e- 
gida comitetului de cultură și e- 
ducatie socialistă, la reușita lor con
tribuind instituțiile de spectacol și 
muzeale, formațiile artistice de a- 
matori din întreprinderi și de la 
sate, creatori, membri ai cenaclu
rilor literare și plasticieni din județ 
și alții. în prima zi, la Teatrul mu
zical Galați, după festivitatea inau
gurală, a avut loc un concert vocal 
simfonic susținut de orchestra sim
fonică și soliștii teatrului, iar la 
Casa de cultură din Tecuci un sim
pozion consacrat făuririi statului 
național unitar, precum și specta
colul de poezie și muzică „Frumoa
să țară românească !“. (Dan Plăeșu).

• Dragoste șl... statistică : PRO
GRESUL — 16; 19.
• Jorg Ratgeb, pictorul : DRU
MUL SĂRII — 16; 18; 20.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mică) : Generoasa fundație — 
19,30, (sala Atelier) : Elegie — 19.
• Filarmonica „George Enescu* 
(Ateneul Român) : Concert sim

fonic. Dirijor : Ovidiu Bălan. So
list : Mihai Constantinescu — 20.
• Opera Română : Madame But
terfly — 19.
• Teatrul de operetă : Miss He- 
lyett — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu-
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Ferma — 19,30, (sala Grădina
Icoanei) : Anecdote provinciale —
19.30.
• Teatrul Mic : Efectul razelor 
gamma asupra anemonelor —
19.30.
• Teatrul de comedie : Zăpăcitul 
— 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma-
gheru) : Micul infern — 19,30,
(sala Studio) : Jocul — 19.

• Teatrul Giuleștl (sala Majestic): 
Noaptea păcălelilor — 19.30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista în 
luna de miere — 19,30, (sala Vic
toria) : Omul care aduce rîsul — 
19.30.
• Teatrul „Ion Vasllescu" : Fotbal 
cu cîntec — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Cîntece de tinerețe fără 
bătrînețe — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Re
creația marc — 10; 17,30.
• Teatrul „Țăndărică" : Tigrul 
purpuriu căruia-i plăceau clăti
tele — 10.
• Circul București : Invitație la 
circ — 19,30.
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COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST DIN GRECIA (INTERIOR)

In numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, 
președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, vă 
transmitem, dumneavoastră și tuturor membrilor partidului, un cald salut 
tovărășesc și cele mai sincere felicitări cu prilejul celei de-a 60-a aniversări 
a creării Partidului Comunist din Grecia.

Cu prilejul acestei aniversări, vă adresăm urări de noi succese tn lupta 
pe care o desfășurați, Împreună cu alte forțe democratice din Grecia, pentru 
promovarea intereselor oamenilor muncii șl afirmarea Idealurilor democrației, 
independenței și progresului social, pentru pace și colaborare In Balcani, tn 
Europa și in lume.

între Partidul Comunist Român șl Partidul Comunist din Grecia (Interior) 
g-au statornicit raporturi de colaborare și solidaritate, întemeiate pe deplina 
egalitate, respectarea principiilor independenței, neamestecului tn treburile 
Interne, dreptului fiecărui partid de a-și elabora de sine stătător strategia și 
tactica revoluționară.

Dorim să reafirmăm convingerea noastră că aceste relații se vor dezvolta 
tn continuare, in folosul Întăririi prieteniei dintre popoarele noastre, al 
colaborării multilaterale dintre România și Grecia, al unității mișcării 
comuniste și muncitorești internaționale, al tuturor forțelor antiimperiallste.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST DIN GRECIA

Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a creării Partidului Comunist din 
Grecia, In numele Partidului Comunist Român, al secretarului general, 
președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, vă 
adresăm dumneavoastră, tuturor membrilor partidului, sincere felicitări șl 
cele mai bune urări de noi succese tn activitatea dedicată promovării 
intereselor clasei muncitoare, ale democrației și progresului social in Grecia.

Relațiile de colaborare tovărășească Intre cele două partide ale noastre 
cunosc o evoluție mereu ascendentă pe baza principiilor egalității In drepturi, 
respectului independenței, neamestecului în treburii» interne, solidarității 
internaționale.

Ne exprimăm convingerea că relațiile dintre partidele noastre, dintre 
ReDublica Socialistă România și Grecia se vor dezvolta și in viitor, In interesul 
popoarelor român și grec, al cauzei colaborării și păcii In Balcani, în Europa 
și in Întreaga lume.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 18, 

19 și 20 noiembrie. In tară : Vreme in 
Încălzire la început, apoi se va răci 
ușor, Incepind din nord-vestul țării. 
Cerul va fl variabil. înnorărt mal ac
centuate se vor produce In jumătatea 
de nord a țării, unde vor cădea precl-

pltațll (labe locale, mal ales sub formă 
de ploaie. In rest, ploi Izolate. Vlnt 
slab, pină la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse Intre minus 4 
și plus 8 grade, iar valorile maxime 
Intre 2 șl 12 grade. Izolat, ceață slabă 
dimineața șl seara. In București î Vre
me In încălzire ușoară, la Începutul in
tervalului. Cerul Va fi variabil, deve
nind favorabil ploii slabe către sflrsl- 
tul intervalului. Vlnt moderat. Tempe
ratura ușor variabilă.

Cronica zilei
La Muzeul de artă din Craiova a 

avut loc. joi, o seară culturală nor
vegiană. în cadrul căreia a fost pre
zentată expunerea : „Norvegia, țara 
fiordurilor". Programul a cuprins, de 
asemenea, un recital de versuri și 
cintece, susținut de actori ai Teatru
lui Național din localitate și soliști al 
filarmonicii de stat „Oltenia", pre
cum și o gală de filme norvegiene.

★
In cadrul relațiilor culturale româ- 

no-iugoslave. care se intensifică de 
la an la an, se înscriu noi manifestări 
ce fac cunoscute realizări din diferi
te domenii ale artei și culturii, valori 
specifice spiritualității celor două 
popoare vecine și prietene. După 
cum a mai fost anunțat. Muzeul na
țional din Belgrad găzduiește în pre
zent expoziția „Comori arheologice 
In regiunea Porțile de Fier", mani
festare culturală de prestigiu care 
sintetizează rodul colaborării de mai 
multi ani dintre cercetătorii români 
și iugoslavi. Expoziția a fost deschi
să, în prealabil, la Muzeul de artă al 
Republicii Socialiste România din 
București și apoi la Drobeta-Turnu 
Severin. După Belgrad, ea va fi pre
zentată, la începutul lunii viitoare, 
Intr-o altă localitate din Iugoslavia 
— Majdanpek.

Tot în cursul lunii viitoare, muzica 
românească își va trimite ca mesager 
In tara vecină colectivul Orchestrei 
simfonice a Radioteleviziunii. Sub 
bagheta dirijorilor Iosif Conta și 
Liviu Ionescu, avînd ca solistă pe 
Elena Ganțolea la harpă, orchestra 
va concerta la Belgrad, Zagreb, Liu- 
bliana, Split, Celje, Portoroz.

Pe de altă parte. In România s-« 
bucurat recent de o bună primire o 
expoziție de caricaturi din Iugoslavia, 
semnate de circa 50 de reputați ar
tiști, manifestare care a fost găzduită 
de sala Asociației artiștilor fotografi 
din București. Aceeași expoziție va 
fi deschisă și la Focșani.

In curind, la cinematograful Studio 
din Capitală va avea loc un spectacol 
de gală cu filmul artistic „Piscurile 
Zelengore", producție a cinematogra
fiei iugoslave care evocă o pagină 
dramatică din lupta popoarelor Iugo
slaviei în timpul celui de-al doilea 
război mondial împotriva ocupanților 
hitleriștL

★
în zilele de 15 și 16 noiembrie, la 

București a avut loc „sesiunea știin
țifică 1978“ a Institutului de cerce
tări hidrotehnice, care a reunit nu* 
meroși specialiști din domeniile cer
cetării, învățămintulul, proiectării, 
execuției și exploatării, (Agerpres)

Primire la Consiliul de Miniștri
Tovarășul Paul Niculescu, viceprlm- 

ministru al guvernului, ministrul fi
nanțelor, a primit, joi, pe Martin 
Paijmans, director al Departamentu
lui de programe pentru Europa, Ori
entul Mijlociu și Africa de Nord din 
cadrul Băncii Internaționale de Re
construcție și Dezvoltare (B.I.R.D.), 
care se află lntr-o vizită in tara 
noastră.

Cu acest prilej au fost discutate 
aspecte ale cooperării ffnanciar-

bancara dintre Instituțiile române de 
resort șl Banca Internațională de Re
construcție șl Dezvoltare, ale dezvol
tării relațiilor dintre România șl 
B.I.R.D.

La întrevedere au luat parte Iulian 
Bituleanu, adjunct al ministrului fi
nanțelor, Ion Rușinaru, președintele 
Băncii pentru agricultură șl industrie 
alimentară, și Gheorghe Popescu, 
președintele Băncii de Investiții.

(Agerpres)

R. P. POLONĂ

Anul unor marcante jubilee

Semnarea Protocolului sesiunii Comisiei mixte 
de colaborare tehnico-științifică dintre 

Republica Socialistă România și R. P. Chineză
In perioada 2—16 noiembrie 1978 

s-au desfășurat la București lucrările 
sesiunii a XlX-a a Comisiei mixte 
de colaborare tehnlco-științifică din
tre Republica Socialistă România și 
Republica Populară Chineză.

în conformitate cu cele convenite 
cu prilejul întilnirilor româno-chi- 
neze la nivel înalt din mai și august 
a.c., comisia a analizat și convenit 
noi acțiuni și forme de colaborare 
tehnlco-științifică, stabilind, înde
osebi in sfera cercetării și dezvol
tării tehnologice, obiective de coope
rare de interes comun, In domeniile 
construcțiilor de mașini, electronicii 
șt electrotehnicii, chimiei și petro
chimiei, tehnicii de calcul și infor
maticii.

Protocolul sesiunii a fost semnat, 
din partea română, de Iosif Tripșa, 
vicepreședinte al Consiliului Națio
nal pentru Știință și Tehnologie, iar 
din partea chineză de Si Lin, adjunct

al ministrului relațiilor economice cu 
străinătatea.

Au participat Tien Gin-fen. tnsăr- 
clnat cu afaceri ad-interim al Repu
blicii Populare Chineze la București, 
membri ai ambasadei.

Lucrările sesiunii s-au desfășurat 
Intr-o atmosferă prietenească, de de
plină înțelegere reciprocă.

★
Președintele părții chineze In co

misie, tovarășul Si Lin, șl membrii 
delegației participante la lucrările ce
lei de-a XlX-a sesiuni a Comisiei 
mixte de colaborare tehnico-științi- 
fică dintre România șl China au fost 
primiți de tovarășul Ion Ursu, pre
ședintele Consiliului Național pentru 
Știință șl Tehnologie.

Cu acest prilej a fost subliniată do
rința comună de a dezvolta și adinei, 
In continuare, colaborarea tehnlco- 
științifică, în special In domeniul cer
cetării științifice și dezvoltării tehno
logice, In avantajul reciproc.

Vizita ministrului afacerilor externe 
și cooperării al Republicii Togo

Joi, ministrul afacerilor externe și 
cooperării al Republicii Togo, Anani 
Kuma Akakpo-Ahianyo, care face o 
vizită oficială în țara noastră, a so
sit tn municipiul Brașov. în cursul 
dimineții, oaspetele a vizitat între
prinderea agricolă de stat Prejmer

și întreprinderea de tractoare din 
Brașov.

Au mai fost vizitate obiective so- 
cial-culturale și turistice, monumen
te istorice șl de artă.

în onoarea ministrului togolez, 
municipalitatea brașoveană a oferit 
un dineu. (Agerpres)

De la Gdansk, Kielce, Baranow, 
Szczecin la Krakovia, de la Kato
wice, Torun, Poznan și pină în ini
ma Poloniei — Varșovia, atenția călă
torului este atrasă de numeroasele 
expoziții, cicluri de conferințe și sim
pozioane consacrate marilor jubilee 
sărbătorite de întregul popor în a- 
ceastă perioadă. Sint evenimente de 
importanță deosebită în frămîn- 
tata istorie a țării : împlinirea a 
60 de ani de la redobindirea in
dependenței naționale a Poloniei ; 
30 de ani de la unificarea celor două 
partide ale clasei muncitoare (Parti
dul Muncitoresc 
Polonez si Parti
dul Socialist Po
lonez) în Parti
dul Muncitoresc
Unit Polonez; 35 de ani de
la crearea armatei populare polone 
(în amintirea bătăliei la care a parti
cipat lingă Lenino, din Bielorusia).

Pretutindeni, In cinstea celor 
trei jubilee s-a extins amploarea În
trecerii socialiste pentru succese ca
litative în realizarea cincinalului, au 
apărut inițiative și acțiuni patriotice In 
cele mai diverse planuri ale vieții eco
nomice șl sociale. Toate acestea repre
zintă mărturii grăitoare ale conștiin
ței patriotice a unui popor căruia 
viața i-a dovedit, de-a lungul dece
niilor, că numai după recucerirea 
independenței naționale, numai in 
anii socialismului și sub conducerea 
partidului unic revoluționar al clasei 
muncitoare, Polonia a devenit o țară 
In plin avlnt al activității economice 
și sociale.

Desigur, cifrele nu spun totul, to
tuși in graiul lor lapidar ele reflectă 
convingător transformări radicale, 
calitative, care au făcut ca Polonia 
socialistă să dețină la producția de 
cărbune locul 4 in lume, la oțel șt cu
pru — locul 10, la sulf — locul 2, la 
construcții navale — locul 12. Indus
tria metalurgică furnizează în 1978 
economiei naționale peste 20 mili
oane tone oțel.

Semnificativă apare, totodată, dez
voltarea in ritm rapid a unor ramuri 
industriale de mare complexitate 
tehnică — construcția unei mari va-

ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE

rietățl de tipuri de nave — de la pe
troliere la frigorifice (peste 70 la 
sută pentru export), mașini-unelte cu 
comandă electronică. Printre noută
țile in domeniul utilajelor automati
zate echipate cu instalații electronice 
se distinge sistemul computerizat 
pentru comanda numerică a mașinl- 
lar-unelte — „Nukon 400". care 
permite obținerea unei precizii de 
0,001 milimetri la prelucrarea meta
lelor. Performante „de vîrf" se obțin 
și In asemenea domenii cum sint : 
„taxiurile aeriene" (avionete puțind 
transporta șase persoane), în coope

rare cu o firmă 
americană, avioa
ne de sport, pla
noare, automobile, 
calculatoare, tur- 

boagregate, excavatoare, magnetofoa- 
ne, televizoare in culori (pe baza unor 
licențe din R.F.G. și S.U.A.), în timp 
ce, la rîndul ei, Polonia a vindut nu
meroase licențe altor state, inclusiv 
unele state cu industrie avansată.

Spre a ilustra ritmul rapid al in
dustrializării Poloniei este suficient 
să menționăm că în doar două zile 
se realizează întreaga producție in
dustrială a anului 1938. Pentru schim
bările de esență în profilul econo
miei naționale apare caracteristică 
sporirea continuă a ponderii popu
lației ocupate în alte activități decît 
producția agricolă de la 52 la sută în 
1950 la 77 la sută în 1978.

Vizitînd noile cartiere de locuințe 
din marile orașe poloneze constați 
„pe viu" roadele activității celor 
peste 100 de „fabrici de case" care 
asigură perfecționarea tehnologiei de 
construcții, fiind, totodată, stimulată 
munca patriotică a celui „de-al doi
lea front al constructorilor" (viitorii 
locatari).

Desigur că succesele doblndite în 
construcția socialistă reprezintă cel 
mai eficient mijloc de sărbătorire a 
celor trei jubilee — momente cruciale 
în lupta de veacuri pentru eliberarea 
națională și socială a Poloniei prie
tene.

Tudor OLARU

Un agreabil 
traseu turistic 

Valea Prahovei - 
Poiana Brașov

Pentru sezonul de toamnă, 
OFICIILE JUDEȚENE DE TU
RISM oferă locuri conforta
bile în hoteluri și vile în sta
țiunile Sinaia, Breaza, Bușteni, 
Predeal, Poiana Brașov.

In timpul petrecut aici, tu
riștii au la dispoziție numeroa
se mijloace și posibilități de 
agrement : piscină, jocuri meca
nice, excursii în împrejurimi, 
ascensiuni. Nu trebuie uitat un 
amănunt : prin darea in folosin
ță a telecabinei, care leagă sta
țiunea Bușteni de Babele, poa
te fi traversată, In numai 10 
minute, pitoreasca Vale a J«- 
pilor.

Informații suplimentare șt re
țineri de locuri — la toate agen
țiile și filialele OFICIILOR JU
DEȚENE DE TURISM. (Publi
citate).

La 19 noiembrie 1978

A doua tragere speciala
Pronoexpres-Olimpic
Administrația de Stat Loto- 

Pronosport, in colaborare cu 
Comitetul Olimpic Român orga
nizează la 19 noiembrie 1978 cea 
de-a doua tragere specială Pro
noexpres-Olimpic,

Această tragere se va desfășu
ra după aceeași formulă tehnică 
utilizată și la prima tragere de 
acest gen. din 17 septembrie a.c.

Se acordă autoturisme „Dacia 
1 300" și ..Skoda 105 L“ pentru 
5 numere din primele 6 extrase 
la una din cele două extrageri 
ale fazei a Ii-a, ciștiguri in nu
merar de valori fixe — 50 000, 
25 000, 10 000 lei etc. în număr 
nelimitat, precum șl excursii la 
Jocurile Olimpice de la Mosco
va 1980,

Se efectuează 5 extrageri, tn 
trei faze, cu un total de 34 de 
numere extrase.

Șanse sporite de ciștig, deoa
rece la faza a doua se efectuea
ză 2 extrageri in continuare de 
cite 8 numere.

Se cîștigă cu 3, 4 și 5 numere 
din 8 extrase, precum și cu 4 și 
5 din 16 extrase.

Cîștigurile se atribuie pe 20 
de categorii.

Pe bilete seria „T“ de 25 lei 
varianta simplă se participă la 
toate cele 5 extrageri și se pot 
obține ciștiguri cumulate.

Cîștigurile suplimentare de la 
faza a IlI-a se suportă din fond 
special.

Alte amănunte cu privire la 
această tragere în prospectele 
ce se găsesc la agențiile Loto- 
Pronosport.

Ultima zf pentru procurarea 
biletelor : simbătă, 18 noiembrie 
1978.

• „PENTRU UN CINE
MATOGRAF MILITANT 
Șl VERIDIC" 
încheiat la Londra un inedit 
festival al filmului muncitoresc. 
Secțiunea principală a progra
mului a cuprins șapte pelicule 
produse de „Cinema Action", un 
grup independent de realizatori, 
care conlucrează strins cu repre
zentanți ai muncitorilor din di
verse domen'ii de activitate, a- 
ceștia aducindu-și contribuția 
prin sugestii sau chiar partici
pare la filmări. Grupul șl-a pro
pus să creeze „un cinema mili
tant și veridic", fără a face 
rabat unor interese comerciale. 
Dezvoltind In chip personal for
mula cine-verită-ului, „Cinema 
Action" a adus pe ecran crîm- 
t«ne „pe viu" din viața și lupta

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

HANDBAL

7 METRI!
După întîlnirea echipelor masculine ale României 

și R. F. Germania
Aseară, la Palatul aporturilor și 

culturii s-a desfășurat un meci în
tre campioni ai lumii, deci un meci 
de foarte mare interes. Echipa Româ
niei. de mai multe ori campioană 
mondială, a întîlnit formația repre
zentativă a R.F. Germania, cîștigă- 
toare a ultimei ediții a competiției 
supreme. Atunci, în Danemarca, la 
începutul. acestui an, întrecerea din
tre cele două echipe se încheiase cu 
un scor egal (17-^17), după un joc 
de înaltă clasă tehnică. Și ieri s-a 
desprins aceeași ridicată ținută teh
nică, și ieri partida ar ti putut șă 
se termine la egalitate dacă, la sco
rul de 12—13, Grabovschi n-ar fi 
scăpat, pe semicerc, mingea din 
mină, ceea ce a provocat contraata
cul adversar, concretizat printr-un 
gol, 12—14, scor care avea să fie 
și cel final (la pauză fusese 7—7).

Dar după desfășurarea jocului, e- 
chipa noastră nici n-ar fi trebuit să 
ajungă la acel moment pe muchie de 
cuțit, in condițiile în care ai’ fi ex
ploatat cum se cuvine penalizările de 
la 7 metri, dictate in favoarea sa. Se 
poate spune că handbaliștii noștri 
au Început ieri meciul prin a rata 
o asemenea penalizare, ulterior iro
sind alte trei lovituri de la 7 metri ! 
Deci, patru ratări, două de către Bir- 
talan, alte două de Grabovschi, erori 
tehnice greu de explicat la jucători

atît de experimentați. Dacă ne amin
tim cite pagube ne-au adus la ul
timul campionat mondial lipsa de 
siguranță și totodată de concentrare 
psihică în execuția penalității maxi
me, atunci sîntem Îndreptățiți să cre
dem că în formația noastră persistă 
și astăzi aceste neajunsuri.

Meciul dintre handbaliștii români 
și cei vest-germani a fost un meci 
al apărărilor ; în frunte cu doi por
tari extraordinari, Penu și Hofmann, 
ambele apărări au fost foarte bine 
organizate, oferind adversarilor puți
ne prilejuri de a înscrie, mai ales 
„tunarilor" de felul lui Birtalan sau 
Wunderlich. Și atacul nostru, cu mai 
multi tineri, intre care și debutantul 
M. Voinea, a funcționat promițător, 
iar contraatacul, în trei rînduri, a 
condus la goluri splendid marcate. 
Cum spuneam însă, insuficienta fruc
tificare a ocaziilor clare (7 metri) a 
privat probabil echipa de o victorie 
asupra actualilor campioni mondiali. 
Să sperăm că simbătă seara, la Cra
iova, in meci revanșă, Penu. Voina, 
Birtalan. Grabovschi, Stingă, Bedi- 
van, Durău și ceilalți internaționali 
mai tineri sau mai vîrstnici, care vor 
alcătui formația noastră, vor împlini 
calitatea jocului echipei printr-un 
rezultat favorabil.

Valeriu MIRONESCU

Pregătirile fotbaliștilor juniori

Ieri, la Brașov in meci amical: România—Bulgaria 2-1
Lotul național de juniori se pregă

tește Ia Brașov în vederea primei în- 
tîlnjri din preliminariile U.E.F.A., 
programată pentru miercuri, 22 noiem
brie, în localitate, în campania forma
ției reprezentative a Ungariei.

Ieri după-amiază — la ora meciului 
din săptămina următoare — echipa 
noastră a jucat o partidă de verifi
care cu selecționata cadetă a Bulga
riei. A fost o confruntare a unor fru
moase ambiții sportive, tinerii jucă
tori oaspeți-dorind- o revanșă după 
cele două infrîngeri din acest an In 
fața juniorilor noștri (1—0 la Cîm- 
pina și 2—1 la Izmir) care le-au 
întrerupt, astfel, sulta unor mai vechi 
succese în meciurile noastre directe.

în repriza I, ca și tn ziua preceden
tă a meciului de tineret România — 
Turcia, ai noștri au deschis scorul și 
apoi au fost egalați. Acțiunile noastre 
periculoase pentru poarta adversă 
(din cele 34 faze de atac reușite în 
primele 40 de minute ale jocului) au 
pornit de Ia Dorel Zamfir ori au fost 
finalizate de el. înaintașul constăn- 
țean a demonstrat în două rînduri cit 
de eficace poate fi presingul : s-a ți
nut scai de fundașul care avea min
gea, a interceptat șl a șutat — o dată 
în gol (min. 9) și altă dată tn partea 
exterioară a stîlpului sting al porții 
(min. 33). Oaspeții au Înscris in min. 
34, la o lovitură liberă.

în repriza secundă a fost rtndul Iul 
Geolgău să înscrie de la distanță cu 
un șut puternic (min. 57), răscumpă- 
rindu-și astfel clteva greșeli ante-

rloare : 2—1. în continuare, s-a jucat 
dirz, juniorii noștri au presat, dar au 
ratat

Din formația Pavel-Ivana, Pop, lo- 
van, Rednic-Jiga (din min. 53 Darie), 
Ilie, Geolgău-Zamfir, Turcu și Suciu 
s-au remarcat Zamfir, Pavel și Red- 
nic (un jucător de la Corvinul, com
ponent al echipei de perspectivă a 
Luceafărului, debutant in naționala 
de juniori). A arbitrat tn nota spor
tivă a meciului o brigadă de brașo
veni condusă de C. Ghiță.

In săptămina care a mal rămas, 
antrenorii Cosmoc și Ciornoavă mai 
au de lucrat pentru ca echipa întrea
gă să joace tn mișcare și Intr-un tempo 
mai rapid, să acopere mai bina 
toate zonele terenului și să paseze 
mai rapid, mijlocașii să facă marcaj, 
iar Înaintașii să încerce pătrunderi, 
nu să aștepte.

Acum așteptăm meciul de miercu
rea viitoare. Meci care va însemna 
debutul juniorilor noștri tn prelimi
nariile U.E.F.A. 1979. Formația Un
gariei va veni la Brașov să încerce 
recuperarea punctului pierdut recent 
pe teren propriu, tn fața echipei 
U.R.S.S. — a treia componentă a 
grupei din care se va califica una 
singură pentru turneul final, progra
mat la sfîrșitul lunii mai. tn Austria. 
Sint totuși șanse ca echipa de anul 
acesta să realizeze mal mult ca *Ltă- 
dată în preliminariile U.E.F.A.

G. M1TROI

„Piese de schimb"
pentru organismul uman

Unul din personajele cele mal 
populare ale televiziunii americane 
este „omul bionic", un tinăr căruia, 
în urma unui accident, i se grefează 
o rețea complicată de fire electrice, 
tranzistoare, circuite integrate, pentru 
a fi repus pe picioare. Astfel „recon
stituit", eroul nostru dobîndește pu
teri supraomenești. Chirurgia con
temporană nu a ajuns, firește, la a- 
cest stadiu. Totuși, grație unor „pie
se de schimb" interschimbabile, ști
ința medicală este capabilă să înlo
cuiască un mare număr de organe ale 
corpului omenesc. Progresele chirur
giei, perfecționările tehnice In do
meniul aliajelor, diversitatea maselor 
plastice, din ce în ce mai suple șl 
mai rezistente, permit readaptarea la 
viața normală a unor bărbați și femei 
handicapați din naștere, ea urmare 
a unor accidente sau datorită unor 
boli. Se poate vorbi chiar de o ade
vărată „industrie a pieselor de 
schimb" pentru corpul uman. Pe lin
gă marile întreprinderi de medica
mente s-au creat secții, speciale, care 
utilizează oțeluri inoxidabile, aliaje 
speciale, mase plastice, pentru a fa
brica implanturi chirurgicale ; sili
conul este utilizat pentru înlocuirea 
articulațiilor degetelor la persoanele 
artritice ; masele plastice slujesc la 
fabricarea de lentile artificiale pen
tru a reda vederea, precum și pen
tru fabricarea de rotule, de urechi, 
de fragmente osoase etc.

Problema principală esta să se u-

ÎN CÎTEVA
• Concursul internațional masculin 

de gimnastică, desfășurat la „Pala
tul Sporturilor" din Pekin, in pre
zenta a peste 18 000 de spectatori, s-a 
încheiat cu o frumoasă victorie a 
sportivului român Sorin Cepoi, care 
a totalizat la individual compus 56,65 
puncte. Gimnastul român a primit la 
cele șase aparate următoarele note : 
inele — 9,55 ; sol — 9,50 ; sărituri Și 
cal cu minere — 9,45 ; paralele — 
9,40 și bară fixă — 9,30.

Pe locurile următoare s-au clasat 
Tun Fei (R.P. Chineză) — 56,55 punc
te. Si Men-ciun (R.P. Chineză) — 
56,00 puncte și Aurelian Georgescu 
(România) — 55,90 puncte.
• Echipa reprezentativă de fotbal 

a Bulgariei a susținut la Sofia un 
meci de verificare cu formația U- 
niversitatea Craiova, în fața căreia 
a cîștigat cu scorul de 2—1 (0—1). 
Fotbaliștii craiovenl au deschis sco
rul în minutul 5 prin Irimescu, go
lurile gazdelor fiind Înscrise de Pa
nov (min. 59) și Jevizov (min. 81).
• Meciul amical de fotbal dintre 

selecționatele R.F. Germania și Un
gariei. desfășurat pe stadionul din 
Frankfurt pe Main, a fost Întrerupt 
în minutul 60 (la scorul de 0—0), cînd 
o ceață deasă a făcut imposibilă 
continuarea jocului. Antrenorii celor 
două echipe au căzut de acord ca 
meciul șă nu se mai rejoace.

• Disputat la Pecs (Ungaria), 
meciul de fotbal dintre selecționate
le de tineret ale Ungariei și U.R.S.S. 
s-a terminat cu scorul de 1—0 (1—0)

RÎNDURI
tn favoarea oaspeților. Partida a fost 
condusă de arbitrul român Nicolae 
Dines cu.
• La Tel Aviv, în meciul amical 

de fotbal dintre echipele Israelului 
și Belgiei, gazdele au terminat în
vingătoare cu scorul de 1—0 (0—0).
• La Craiova continuă să se des

fășoare turneul internațional de șah 
organizat de clubul Universitatea din 
localitate la care participă 12 șahiști 
fruntași din Bulgaria, Argentina și 
România. După disputarea partidelor 
de pină acum. în clasament conduce 
maestrul argentinian Szmetan Ricar
do cu 3 puncte, urmat de craioveanul 
Constantin Buzea, cu două puncte.
• Joi, pe stadionul Republicii, tn 

cadrul „Cupei României" la fotbal, 
Metalul București a eliminat cu 3—2 
(2—1) pe Rapid București.
• în ziua a doua a „Turneului cam

pioanelor" la tenis, care reunește la 
Palm Springs (California) pe cele 
mai bune opt jucătoare din lume, 
sportiva româncă Virginia Ruzici a 
întilnit-o pe cunoscuta tenismană a- 
mericană Chris Evert, cotată ca prin
cipală favorită a competiției. Parti
da s-a încheiat cu scorul de 6—2, 
6—1 în favoarea lui Chris Evert.

Martina Navratilova a învins-o cu
6— 2, 6—1 pe Virginia Wade, iar în 
cele două partide pentru recalificări 
Betty Stove a dispus cu 2—6, 7—5,
7— 5 de Wendy Turnbull, în timp ce 
Kerry Reid a întrecut-o cu 7—6, 6—0 
pe Regina Marsikova.

TIMIȘ comercială—în continuă dezvoltare si diversificare «
Și în acest an, rețeaua unităților 

comerțului de stat din județul Ti
miș a continuat să sporească, șl să 
se diversifice, in acest scop fiind 
alocate fonduri de peste 21 mili
oane Iei. în noua zonă de locuințe 
„Circumvalațiunil IV" din munici
piul Timișoara au fost deschise un 
magazin cu articole de menaj, chi
micale, sticlă și porțelan, un ma
gazin pentru articole electrice, elec
trotehnice și electronice, cosmetice, 
gablonz și artizanat. Tot aici există 
o unitate de textlle-galanterie-tri- 
cotaje, alta pentru desfacerea cărnii, 
precum și o piață agroalimentară 
aooperită. Tot la Timișoara, tntr-un 
cartier mai vechi — Plopi — ș-a 
dat In folosință un punct comercial, 
care cuprinde un magazin alimen
tar cu autoservire, un magazin de 
legume-fructe și o mercerie-parfu- 
merie etc. Cel mai nou obiectiv îl 
constituie noul restaurant cu terasă 
și grădină, situat tn zona centrală 
a municipiului, pe malul canalului 
Bega (in fotografie).

Și pentru cetățenii municipiului 
Lugoj au fost deschise noi uni
tăți comerciale și de alimentație pu
blică, printre care un magazin ali
mentar cu autoservire, o unitate 
pentru desfacerea mărfurilor tex
tile și un restaurant cu autoservire,

toate situate în noul cartier „Micro- 
raion".

După cum aflăm de la Direcția 
comercială a județului, In prezent 
se află în curs de finisare lucrările 
la alte 9 unități comerciale care 
vor fi date in folosință pină la 
finele anului in zonele noi de lo-

euințe din Calea Giroculul șl str. 
Dunării din Timișoara. Este vorba 
de magazine cu articole metalo- 
chimice, cosmetice, tricotaje pentru 
copii și adulți, mercerie, o librărie, 
unități de legume-fructe și o ali
mentară cu autoservire. (Cezar 
Ioana).

tilizeze materii prime suficient de 
neutre pentru a nu fi respinse de 
organismul uman. Astăzi, aliaje de 
crom, de cobalt sau piese fabricate 
dintr-o combinație de metal și mase 
plastice sînt perfect acceptate și to
lerate de organism. Astfel, articula
țiile brațului,' șoldului, cotului sau 
genunchiului ori ale degetelor de la 
mîini șl picioare pot fi înlocuite prin 
articulații de metal și de plastic : 
capul articulației este, în general, din 
plastic, tar tija care o susține și care 
o sudează de osul natural este fabri
cată dintr-un aliaj metalic. Oasele 
brațului sau gambei pot fi parțial 
înlocuite printr-o placă metalică. O 
placă sau un grilaj metalic pot, de 
asemenea, Înlocui peretele abdomi
nal. Dacă pereți ai cutiei craniene 
au de suferit în urma unui trauma
tism sau unei operații, plăcile meta
lice, de asemenea, constituie un bun 
înlocuitor. în urologie, îh cazul cînd 
canalele care fac joncțiunea între ri
nichi și vezică se blochează, ele pot 
fi înlocuite prin tuburi din plastic.

în ce privește chirurgia vasculară 
șl cardiacă, anumite vase opturate 
datorită aterosclerozei sau din alte 
motive pot fi înlocuite prin tuburi 
de dacron. Valvele mitrale pot fi și 
ele Înlocuite ușor printr-un minuscul 
dispozitiv metalic cu bilă sau disc. 
Dacă inima este obosită, ea poate fi 
reactivată cu ajutorul unui stimula
tor cardiac — un mic dispozitiv func- 
ționînd pe bază de baterii normale, 
care necesită a fi reîncărcat la 2—3 
ani. sau pe bază de baterii atomice, 
reîncărcabile o dată îa un deceniu. 
Laringele poate să fie și el înlocuit 
printr-un tub de plastic (dacron). O 
metodă nouă de implant după ope
rația de cataractă permite' înlocuirea 
cristalinului cu o lentilă specială din 
plastic, operație încă, ce-i drept, 
foarte delicată, dar care permite ca 
pacientul să-și recapete aproape in
tegral vederea.

înlocuirea pavilionului urechii cu 
ajutorul maselor plastice a devenit 
o operație curentă. Se poate însă, tot
odată, modela un pavilion cu aju
torul cartilagiilor prelevate la nive
lul coastelor și acoperite cu pielea 
din jurul urechii. în anumite cazuri 
de surditate se montează un piston 
de plastic care permite pacientului 
să-și recapete, parțial, auzul. Pentru 
reconstituirea nasului, bărbiei, pome
ților se face apel, atunci cind nu 
pot fl utilizate cartilagii ale per
soanei respective, tot la mase plas
tice sau la metal.

Cu alte cuvinte, chirurgia dispune 
de adevărate depozite de piese de 
schimb pentru organismul uman. In 
serialul TV amintit, costul „omului 
bionic" era apreciat la 6 miliarde de 
dolari. Costul tuturor acestor pro
teze menționate mai sus este însă 
mai modest, nedepășind. Ia un Ioc, 
40 000—50 000 dolari. Cu alte cuvin
te, nu este departe ziua cînd înlo
cuirea „pieselor de schimb" va de
veni o operație tot atît de lesnicioa
să și necostisitoare ca, de pildă, ex
tracția amigdalelor.

(octală a clasei muncitoare bri
tanice de-a lungul ultimilor ani. 
Printre acestea a figurat filmul 
„Cum a fost la Clyde", care În
fățișează faimoasa acțiune de Ia 
șantierele navale Upper Clyde, 
echipa de filmare luînd parte 
direct atunci, în timpul turnării, 
la ocuparea întreprinderilor de 
către muncitorii ce luptau pen
tru apărarea locurilor de muncă.

• REVELAȚIILE 
CAPSULEI TIMPULUI, 
în 1953, un tinăr profesor de la 
o școală elementară din orașul 
Buffalo, statul New York, a avut 
Ideea de a cere elevilor săi din 
clasa a V-a să scrie o compozi
ție pe tema : „Ce va fi în anul 
1978 ?“ Recent, la expirarea a- 
cestui interval de timp, profeso
rul a deschis „capsula" in care

au stat închise, pentru 25 de 
ani, lucrările. Ziarul „Interna
tional Herald Tribune" repro
duce cîteva din profețiile vali
date azi. Iată una dintre ele î 
„E posibil ca oamenii să pă
șească pe Lună"; sau — aceasta, 
anticipind realizarea avionului 
„Concorde" — „Va fi creat un 
avion supersonic care va zbura 
peste Atlantic în 3 ore", în 
6firșit, o previziune cu caracter 
economico-social : „Cred că în 
1978 vom avea prețuri foarte ri
dicate" — previziune pe deplin 
confirmată de accentuarea în 
anii din urmă a fenomenului 
inflaționist în lumea capitalistă.

• VICTIMELE CĂMĂ
TARILOR. Potrivit unei sta
tistici publicate tntr-un raport

al poliției din Japonia, la fie
care două zile un japonez își 
pune capăt zilelor pentru că nu 
își poate plăti datoriile. Deși Ja
ponia posedă unele din cele mal 
întinse rețele de bănci din lume, 
iar dobînzile sint în prezent mai 
scăzute decît in trecut, „presiu
nea" datoriilor a făcut ca 130 de 
persoane să se sinucidă, iar 
alte 1502 să-și abandoneze fami
liile în decursul primelor opt 
luni ale anului de față pentru 
a scăpa de hărțuiala cămătarilor 
care le pretindeau o dobindă 
mai mare de 100 la sută pe an. 
Ministerul Finanțelor pregătește 
un proiect de lege pentru Îngră
direa carnețel.

• DIAGNOSTIC E- 
XACT. Chirurgi vest-germani 
de la Universitatea din Dtissel- 
dorf au elaborat o metodă de 
examinare a inimii cu ajutorul 
unor preparate radioactive, uti
lizată în special in scopul diag
nosticării infarctului miocardic. 
La un minut după injectarea 
substanței, cu ajutorul unei ca
mere de filmat cu radiații gamma, 
conectate la un ordinator, poate 
fi stabilit un diagnostic extrem 
de precis : dacă irigația sangvi
nă a cordului este insuficientă, 
radiațiile substanței radioactive 
sînt și ele slabe. Procedeul, pe 
lingă exactitatea diagnosticului, 
mai prezintă și avantajele de a

fl rapid, nedureros șl necostisi
tor.

• FLAGELUL TUR
BĂRII. înmulțirea clinilor șl 
pisicilor, care vagabondează tn 
centrele urbane, constituie unul 
din factorii principali ai prolife
rării turbării. Cei mai expuși sînt 
copiii, care vin adesea in contact 
cu animalele domestice purtă
toare de viruși ai turbării. Ca
zuri de turbare au fost înregis
trate în 22 din cele 32 de țări 
europene tn care își exercită ac
tivitatea Organizația Mondială 
a Sănătății (O.M.S.). în perioa
da 1972—1976 au fost confirma" 
te, pe cale de laborator, peste 
82 000 de cazuri de turbare a a- 
nimaleior. Pentru a preveni răs- 
pîndirea flagelului, au fost vac

cinate peste un milion de per
soane. De asemenea. O.M.S. re
comandă ca. de indată ce sint 
semnalate cazuri de turbare la 
animalele sălbatice dintr-o re
giune sau alta, să se procedeze 
la vaccinarea obligatorie a cli
nilor și pisicilor de casă.

• SECETA ÎN AJUTO
RUL... ARHEOLOGIEI. 
Un fenomen cu efecte păgubi
toare, cum e seceta, a avut tn 
Marea Britanie un rezultat bun 
în domeniul... arheologiei. în 
urma unei investigații aeriene 
făcute de cercetători al Oficiului 
monumentelor istorice din Sco
ția, tn preajma localității 
Mollins a fost observat, tn mij
locul unui ctmp de orz copt, 
conturul a ceea ce s-a presupus

• fl un fort. Așa a șl fost Uscă
ciunea excesivă a provocat o 
coacere pretimpurie a orzului, 
cimpul întreg era galben; in 
perimetrul fortului însă umezea
la din șanțuri a determinat, în 
schimb, ca orzul ce crescuse aici 
să se păstreze verde. Aceasta a 
și făcut posibilă exacta delimi
tare a ariei fortului, care. în 
urma unor cercetări ulterioare, 
s-a dovedit a data de pe timpul 
lui Julius Agricola, guvernato
rul roman al Bretaniei între 
anii 78 și 84. Descoperirea e 
foarte importantă pentru că s-a 
identificat astfel o primă verigă 
din lanțul de posturi întărite 
ridicate de-a curmezișul Scoției 
intre estuarele Clyde și Forth, 
indicînd limita expansiunii ro
mane la sfîrșitul secolului I e.n. 
tn această parte a continentului 
european.
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Manifestări tonsacrate împlinirii Sesiunea Comisiei mixte româno-mozambicane U. N. C. T. A. D. ORIENTUL MIJLOCIU
a 60 de ani de la formarea statului

național unitar român
MOSCOVA 16 — Corespondentul 

Agerpres, M. Coruț, transmite : La 
ambasada română din Moscova a avut 
loc o conferință de presă consacrată 
celei de-a 60-a aniversări a formării 
statului național unitar român.

Au participat redactori șefi și re
dactori de la ziare și publicații cen
trale, agențiile de presă T.A.S.S. si 
APN, de la Radioteleviziunea sovieti
că, precum și corespondenți ai unor 
ziare republicane.

Despre însemnătatea actului istoric 
de la 1 decembrie 1918 a vorbit am
basadorul Republicii Socialiste Româ
nia în Uniunea Sovietică, Gheorghe 
Badrus. El a înfățișat pe larg succe
sele dobîndite de poporul nostru, sub 
conducerea Partidului Comunist Ro
mân, în anii construcției socialiste, 
care reprezintă mai bine de jumătate 
din perioada scursă de la evenimen
tul aniversat, arătînd că aceste re
alizări ilustrează înfăptuirea celor 
mai înalte idealuri de libertate și 
unitate, de independență națională si 
progres social.

Ambasadorul român a evocat am
plu dezvoltarea pe planuri multiple 
a relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre România și Uniunea Sovietică, 
subliniind însemnătatea deosebită a 
Intîlnirilor și convorbirilor dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășul Leonid 
Brejnev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., pentru 
impulsionarea și amplificarea legătu
rilor multilaterale româno-sovietice.

Ambasadorul român a răspuns 
apoi Ia întrebările ziariștilor sovietici.

★
Cu aceeași ocazie, în saloanele am

basadei a fost organizată o fotoexpo- 
ziție documentară și a fost prezentat 
un film artistic românesc.

internaționale, profunzimea analize
lor sale asupra fenomenelor și pro
blemelor cu care este confruntată în 
prezent omenirea, rolul său dinamic 
în promovarea unor „concepte și ini
țiative noi și originale" pentru asigu
rarea păcii și progresului general în 
lume. „Poporul român este fericit să 
aibă un asemenea conducător" — 
a subliniat vorbitorul. El a re
levat, totodată, rolul și contribu
ția remarcabile ale României la dez
voltarea continuă a relațiilor de prie
tenie și colaborare cu țările in curs 
de dezvoltare, cu toate statele lumii, 
pe baza principiilor echității și avan
tajului reciproc, pentru lichidarea 
subdezvoltării și instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale. în 
acest context, Swaran Singh a vorbit 
pe larg despre colaborarea rodnică 
dintre India și România, amintind 
indeosebi sprijinul substanțial acor
dat Indiei de țara noastră în edifi
carea unei industrii petroliere na
ționale.

Cu același prilej, a fost organizată 
o expoziție documentară de fotogra
fii oglindind realizările obținute în 
construcția socialistă din țara noas
tră. precum și momente din istoria 
poporului român.

O manifestare similară, prezidată 
de prof. Bimal Prasad, decan al Fa
cultății de studii internaționale, a 
avut loc la „Universitatea Jawaharlal 
Nehru", la care au participat cadre 
didactice și studenți. în cadrul aces
tor acțiuni, ambasadorul României în 
India, Dumitru Niculescu, a prezentat 
conferința pe tema : „Politica externă 
a României de promovare consecven
tă a păcii și colaborării în lume".

MANILA 16 (Agerpres). — La Uni
versitatea din Manila a avut loc o 
manifestare prilejuită de cea de-a 
60-a aniversare a formării statului

Președintele Mozambicului l-a primit 
pe conducătorul delegației române

MAPUTO 16 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Populare Mo- 
zambic, Samora Moises Machel, pre
ședintele FRELIMO, a primit pe 
tovarășul Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., ministrul muncii, condu
cătorul delegației române la sesiunea 
a IlI-a a Comisiei mixte guverna
mentale româno-mozambicane de co
laborare economică și tehnică, ce iși 
desfășoară lucrările la Maputo.

Din partea- tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, șefu
lui statului mozambican i-au fost în- 
mînate un mesaj de prietenie și soli
daritate militantă și un salut călduros, 
împreună cu cele mai bune urări de 
prosperitate pentru poporul mozam
bican prieten.

Mulțumind cu căldură pentru me
saj, președintele Samora Machel a 
rugat să se transmită președintelui 
Nicolae Ceaușescu cele mai sincere 
sentimente de stimă și Întreaga sa 
admirație pentru contribuția de
osebită pe care șeful statului român 
o aduce la cauza prieteniei româno- 
mozambicane, la dezvoltarea relațiilor 
de cooperare economică bilaterală, la 
lupta pentru o nouă ordine politică 
și economică internațională, pentru 
triumful cauzei drepte a popoarelor 
Împotriva imperialismului, colonia
lismului și neocolonialismului.

A avut loc o discuție prietenească, 
în cursul căreia au fost evidențiate 
largile posibilități de conlucrare eco
nomică, industrială și tehnică in do
menii de interes reciproc.

Problema cipriotă în
NAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres). 

— Consiliul de Securitate al O.N.U. 
s-a întrunit miercuri seara, la ce
rerea Ciprului, pentru reluarea dez
baterilor asupra problemei cipriote, 
în cadrul ședinței a luat cuvîntul mi
nistrul de externe al Ciprului, Nikos 
Rolandis» care a expus poziția gu
vernului cipriot în legătură cu căile 
de soluționare a situației din insulă 
In condițiile garantării independenței 
și integrității teritoriale a Republicii 
Cipru.

Agenția Taniug, citind surse ofi
ciale ale O.N.U., menționează că, pa
ralel cu dezbaterile Consiliului de 
Securitate în problema cipriotă, ia 
Națiunile Unite au loc consultări ale

Consiliul de Securitate
unor state cu secretarul general al 
O.N.U. în vederea reluării negocie
rilor dintre cele două comunități, 
greacă și turcă, din Cipru, pentru 
reglementarea problemei cipriote.

Pentru prețuri stabile, 
echitabile in comerțul 

cu materii prime
GENEVA 16 (Agerpres). — Luînd 

cuvîntul în deschiderea celei de-a 
treia runde a negocierilor dintre sta
tele industrializate și țările în curs de 
dezvoltare pentru crearea unui fond 
comun pentru stabilizarea prețurilor 
materiilor prime, secretarul general al 
Conferinței Națiunilor Unite pentru 
comerț și dezvoltare (U.N.C.T.A.D.), 
Gamani Corea, a apreciat că discu
țiile neoficiale care au avut loc după 
suspendarea negocierilor, anul trecut, 
au contribuit la reducerea deosebiri
lor de poziție. El a apreciat că există 
suficient teren comun pentru un 
acord asupra „elementelor fundamen
tale" ale viitorului fond. Gamani 
Corea a opinat că apare posibilă mo
bilizarea resurselor pentru constitui
rea fondului comun cu numai 500 
milioane dolari.

Vorbind din partea țărilor In curs 
de dezvoltare membre ale „Grupului 
celor 77", ambasadorul filipinez, 
Hortencio Brillantes, a chemat țările 
industrializate să contribuie la suc
cesul prezentei runde de negocieri, 
atrăgînd atenția că „bogăția și aflu
ența pot continua să se acumuleze, 
sau chiar să stagneze, dar necesitățile 
și cerințele țărilor in curs de dezvol
tare nu pot aștepta".

agențiile de presă

• Mesaj al președintelui A. Sadat adresat președintelui J. Carter
• Noi incidente în Liban

WASHINGTON 16 (Agerpres). — 
Președintele Statelor Unite, Jimmy 
Carter, l-a primit, joi, la Casa Albă, 
pe vicepreședintele R.A. Egipt, 
Husni Mubarak. Vicepreședintele 
egiptean a remis șefului executivului 
american un mesaj personal din 
partea președintelui Anwar El Sadat.

TEL AVIV 16 (Agerpres). — Mi
nistrul Apărării al Israelului, Ezer 
Weizman, a fost convocat la Tel 
Aviv pentru consultări asupra evolu
ției negocierilor de pace egipteano- 
israeliene de la Washington — a 
anunțat un reprezentant al guvernu
lui. israelian, relatează agenția 
Reuter.

BEIRUT 16 (Agerpres). — Pentru a 
patra zi consecutiv, în cartierele din 
centrul și sud-estul Beirutului au

Amplă mișcare
ROMA 16 (Agerpres). — La che

marea principalelor trei centrale sin
dicale — C.G.I.L., C.I.S.L. și U.I.L. — 
in regiunile din sudul Italiei a avut 
loc joi o grevă generală de patru ore. 
Sindicatele cer guvernului adoptarea 
de măsuri concrete, susceptibile să 
contribuie la dezvoltarea acestor re
giuni rămase în urmă din punct de 
vedere economic și să pună capăt șo-

transmit

/

continuat schimburile de focuri între 
milițiile „Falangelor libaneze" și 
efective ale Forței arabe de descu
rajare (F.A.D.), Această escaladare 
intervine in momentul în care Con
siliul de Miniștri încearcă să elabo
reze un plan de securitate pentru 
restabilirea calmului în tară. După 
cum a declarat premierul libanez, 
Selim Al-Hoss, comandanții F.A.D., 
armatei și forțelor interne libaneze 
de securitate au prezentat, miercuri, 
Consiliului de Miniștri,, „o primă 
schiță a planului global de securita
te", pe care au fost însărcinați să-l 
elaboreze după conferința de la 
Beiteddin a miniștrilor de externe ai 
țărilor arabe care participă cu trupe 
sau finanțează Forța arabă de descu
rajare din Liban. O nouă ședință de 
lucru va avea loc în următoarele zile 
— a precizat premierul libanez.

grevistă în Italia
majului cronic care afectează o mare 
parte a populației active din Mezzo- 
giorno.

în semn de solidaritate cu greviștii 
din sud, salariații din regiunile nor-, 
dice ale Italiei au participat, la rin
dul lor. la o grevă de o oră. în total, 
pe ansamblul Italiei, au participat la 
acțiunea grevistă peste 10 milioane 
de persoane.

asigure solutionarea problemei anal
fabetismului.

DELHI 16 (Agerpres). — în cadrul 
manifestărilor consacrate în India 
celei de-a 60-a aniversări a formării 
statului național.unitar român, la se
diul Consiliului indian pentru pro
bleme internaționale „Sapru House", 
din Delhi, a avut loc o întilnire con
sacrată politicii externe a țării noas
tre. Au participat membri ai parla
mentului, personalități ale vieții po
litice și culturale, membri ai corpu
lui diplomatic acreditați la Delhi, 
ziariști.

în deschiderea manifestării, Swa- 
ran Singh, președintele Consiliului 
indian pentru probleme internaționa
le, fost ministru de externe, a elogiat 
concepția realistă a președintelui 
Nicolae Ceaușescu în domeniul vieții

60-a aniversare a formării 
național unitar român.

Andrew Gonzales, rectorul 
sității, a evidențiat în cadrul 
rii făcute cu acest prilej personali
tatea marcantă a președintelui Repu
blicii . Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, relevînd contribuția pe 
care șeful statului român o aduce ia 
afirmarea unor principii noi, demo
cratice. în relațiile internaționale. O 
expunere despre semnificația actului 
istoric al făuririi statului național 
unitar român și realizările remarca
bile obținute de poporul nostru în 
construcția socialistă a țării a fost 
ținută, de asemenea, de Filip Tomu- 
lescu, ambasadorul României în Fili- 
pine.

în cadrul aceleiași manifestări au 
fost organizate o expoziție documen
tară de fotografii și o seară de film 
românesc.

Univer- 
expune- J. Kâdâr — G. Marchais

PARIS 16 (Agerpres). — Georges 
Marchais, secretar general al P.C. 
Francez, a avut, la 16 noiembrie, o 
întrevedere cu Jănos Kâdâr. prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U., aflat in 
vizită în Franța — anunță agenția 
M.T.I. Cu acest prilej s-a constatat 
că P.C.F. și P.M S.U. depun eforturi 
pentru extinderea colaborării între 
cele două țări și că legăturile între 
ele se dezvoltă sub semnul solidari
tății și colaborării.

G. A. T. T „Runda TokioH

și „triunghiul
GENEVA 16 (Agerpres). — La Ge

neva au început discuțiile cu ușile 
închise dintre reprezentanții S.U.A., 
Pieței comune și Japoniei în vederea 
atenuării divergențelor dintre aces
tea în legătură cu reluarea negocie
rilor multilaterale din cadrul G.A.T.T., 
cunoscute sub numele de „Runda 
Tokio". La negocieri participă repre
zentantul special al președintelui 
S.U.A. pentru negocieri comerciale, 
Robert Strauss, vicepreședintele co
misiei Pieței comune, Wilhelm Hefer- 
kamp, și ministrul de stat japonez 
pentru problemele economice exter
ne. Nobuhiko Ushiba. Printre dificul
tățile majore dintre „cei trei" se nu
mără reticentele manifestate în ță
rile Pieței comune, în principal, după

divergentelor"
hotărirea Congresului S.U.A. de a 
omite textilele de la un Viitor acord 
de reducere a taxelor vamale, pre
cum și faptul că forul legislativ ame
rican nu a mai luat in dezbatere pro
blema extinderii împuternicirii pre
ședintelui S.U.A. de a suspenda apli
carea taxelor vamale prohibitive la 
importurile produselor subvenționate 
în țările de origine. Statele Unite, 
Piața comună și Japonia nu au reușit 
să-și reglementeze divergențele in 
vara acestui an. iar persistenta aces
tora a determinat, după aprecierea 
agenției A.P., aminarea termenului 
fixat pentru încheierea negocierilor 
G.A.T.T. in mai multe rinduri, ulti
mul termen preconizat acum fiind 
jumătatea lunii ianuarie.

Noi uneltiri 
ale rasiștilor 

în Africa australă
PRETORIA 16 (Agerpres). — Mem

brii așa-numitului Consiliu executiv 
sud-rhodesian, creat în cadrul planu
lui de așa-zisă „reglementare in
ternă", din care fac parte șeful regi
mului rasist de la Salisbury, Ian 
Smith, și „colaboratorii" săi africani, 
Abel Muzorewa, Ndabaningi Sithole 
și Jeremiah Chiaru, au sosit miercuri 
într-o vizită inopinată la Pretoria.

Corespondenții agențiilor de presă, 
observatorii diplomatici din capitalele 
celor două țări au subliniat în comen
tariile lor că, potrivit unor informații 
furnizate de surse apropiate guver
nanților de la Salisbury, obiectivul 
de bază al acestei vizite îl constituie 
elaborarea unei strategii comune de 
luptă împotriva mișcării de eliberare 
națională ce a luat în ultima vreme 
o amploare deosebită în Africa aus
trală, precum și examinarea unui 
plan care să permită menținerea în 
Rhodesia a actualului regim rasist.

Primire la Pekin. Hua Kuo* 
fen, președintele C.C. al P.C. Chinez, 
premierul Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, a primit delegația de par
lamentari japonezi, condusă de 
Shoichi Miyake, vicepreședinte al 
Camerei Reprezentanților a Parla
mentului Japoniei, care efectuează o 
vizită în China. După cum relatează 
agenția China Nouă, în cursul între
vederii au fost evidențiate perspec
tivele favorabile ale dezvoltării rela
țiilor prietenești și cooperării dintre 
China și Japonia.

Acorduri polono-japone- 
Z6, Cu prilejul vizitei oficiale pe 
care o efectuează In Japonia. Piotr 
Jaroszewicz, președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P. Polone, la Tokio 
au fost semnate, joi, un acord comer
cial și de navigație între cele două 
țări,' un acord de cooperare în do
meniul științei și tehnologiei, precum 
și un acord privind schimburile în 
domeniul culturii șl învâțâmîntului.

Reglementări privind 
transporturile între R.D.G. și 
R.F.G. Agențiile A.D.N. și D.P.A. 
informează că la sediul Ministeru
lui Afacerilor Externe al R.D.G. au 
fost semnate, joi, o serie de regle
mentări și acorduri în probleme pri
vind transporturile și alte probleme 
intre R.D. Germană și R.F. Germa
nia. Documentele prevăd, între alte
le. construirea unei autostrăzi între 
granița R.D.G. cu Berlinul occiden
tal. la punctul de frontieră Stolpe- 
sud. și granița R.D.G. cu R.F.G., la 
punctul de frontieră Zarrentin.

Convorbiri chino-egipte-
In capitala egipteană s-au des

fășurat convorbiri oficiale Intre pri
mul ministru al Egiptului, Mustafa 
Khalil, și Ulanfu, vicepreședinte al 
Comitetului Permanent al Adunării

Naționale a Reprezentanților Popu
lari a R.P. Chineze, aflat in vizită la 
Cairo — relatează agenția China 
Nouă. Cei doi oameni de stat au 
procedat la un schimb de păreri în 
legătură cu dezvoltarea prieteniei și 
cooperării în diverse domenii dintre 
cele două țări, precum și în legătură 
cu o serie de probleme internaționa
le importante de interes comun.

Fixarea datei alegerilor 
generale în Bolivia. Guver- 
nul bolivian a fixat la 6 mai 1980 
data viitoarelor alegeri generale, 
pentru desemnarea președintelui și 
vicepreședintelui republicii, precum 
și a membrilor Senatului și ai Ca
merei Deputaților. Forțele boliviene 
de opoziție, care au cerut în repe
tate rinduri organizarea de alegeri 
generale în cursul anului viitor, ău 
respins în mod unanim data pre
văzută pentru desfășurarea viitoru
lui scrutin electoraL

Tarifele transporturilor 
aeriene. Adunarea Generală a 
Asociației Internaționale a Transpor
turilor Aeriene (I.A.T.A.), care și-a 
încheiat lucrările la Geneva, a ho- 
tărît, printre altele, să dea compa
niilor aeriene membre libertatea de 
a-și stabili tarifele proprii. în opi
nia agenției France Presse, aceasta 
constituie o schimbare majoră a nor
melor asociației, care preconizase 
pînă în prezent coordonarea politicii 
in domeniul stabilirii tarifelor cu o- 
biectivul declarat de a suprima 
concurenta.

înaintea reuniunii O.P.E.C. 
Aflat într-o vizită oficială la Caracas, 
șeicul Aii Al-Khalifa Al-Sabah. mi-

nistrul kuweitian al petrolului, care 
este și președintele Organizației ță
rilor exportatoare de petrol (O.P.E.C.), 
a declarat că va propune la reuniu
nea O.P.E.C. de la Abu Dhabi 
din 16 decembrie o sporire de 
maximum 4 la sută a prețu
lui de export al țițeiului. Referin- 
du-se la aceeași problemă, Ahmed 
Zaki Yamani, Arabia Saudită, a sub
liniat într-un interviu că țara sa 
se va pronunța în favoarea în
ghețării prețurilor la petrol. în 
orice caz, a declarat el. dacă țările 
O.P.E.C. vor insista asupra majorării 
prețurilor, această majorare nu va 
trebui să depășească 5 la sută.

Submersibil. Consiliul de Mi
niștri al Franței a aprobat, miercuri, 
construirea unui submersibil, ca
pabil să coboare pînă la 5 000 m, la 
un cost estimat la 15 milioane franci. 
El va fi pus la dispoziția oameni
lor de știință pentru explorarea fun
dului mărilor și oceanelor.

Accident rutier.In apropie* 
rea orașului Zywiec, din sudul Po
loniei. două autobuze s-au ciocnit pe 
șoseaua acoperită de polei și s-au 
prăbușit într-un lac. După cum in
formează agenția P.A.P., 30 de per
soane și-au pierdut viața. Nouă per
soane au fost salvate.

Proiectul de lege privind 
lichidarea analfabetismu
lui, elaborat de comuniști, cu parti
ciparea activă a socialiștilor, a fost 
adoptat de Adunarea Republicii a 
Portugaliei. Guvernul a fost însăr
cinat să elaboreze un plan care să

cerință esențială pentru progresul destinderii
și securității pe continent• •

Reuniunea intereuropeană de la Montreux convocată potrivit Actului
învățămintele istoriei și îndeosebi 

ale evenimentelor din acest secol, 
care în Europa au lăsat urme adinei 
și dureroase, situația actuală com
plexă de pe continent, caracterizată 
prin confruntarea dintre cele două 
blocuri militare, prin existenta a nu
meroase baze militare și trupe străine 
pe teritoriul unor state, prin persis
tenta a nu puține obstacole în calea 
colaborării economice și tehnico-șli- 
ințifice, evidențiază importanta deo
sebită a problemelor care stau in fața 
reuniunii general-europene ce-și 
desfășoară în prezent lucrările la 
Montreux, în Elveția. Așa cum s-a 
anunțat, această reuniune de experti, 
convocată in baza Actului final de 
la Helsinki, are ca scop examinarea 
și elaborarea unei metode de regle
mentare 
statele 
pentru 
Europa, 
reprezentanților 
S.U.A. și Canadei, reuniunea de Ia 
Montreux materializează una din' 
ideile centrale ale documentului de 
la Helsinki, și anume necesitatea 
continuării. în forme organizate, a 
procesului de edificare a securității și 
de dezvoltare a cooperării pe conti
nent.

în concepția României, elaborată 
și fundamentată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, edificarea securității in 
Europa presupune un sistem de an
gajamente ferme și de măsuri con
crete care să excludă folosirea forței 
și a amenințării cu forța în relațiile 
dintre state pe continent, să garan
teze fiecărei țări euronene că se poate 
dezvolta liber. Ia adăpost de orice 
agresiune sau amestec în treburile 
sale interne. Această concepție, îm
părtășită de numeroase alte state eu
ropene. și-a găsit consacrarea m nu
meroase nrevederi ale Actului final 
de la Helsinki și ea postulează con
tinuarea eforturilor pentru adopta
rea de măsuri care să facă efectivă 
nefolosirea forței. Este sensul major 
al propunerilor prezentate încă la 
Helsinki de Elveția pe linia regle
mentării pașnice a diferendelor — 
propuneri complementare măsurilor 
de aplicare in practică a principiilor 
noi de relații între state, înscrise

*
Intr-un capitol distinct al Actului fi
nal din inițiativa României.

Faptul că în Europa, așa cum s-a 
subliniat adesea în cadrul lucrărilor 
reuniunii, există state cu sisteme so- 
cial-economice diferite, state mari și 
state mici, "state membre ale alianțe
lor 
în 
nu 
col 
neral-acceptabile 
securității pe continent, pentru asi
gurarea aplicării principiilor și înțe
legerilor convenite, inclusiv in ceea

militare opuse, precum și state 
afara acestora nu poate și 
trebuie să constituie un obsta- 
în adoptarea de măsuri ge- 

pentru întăpirea

pașnică a diferendelor între 
participante la Conferința 
securitate și cooperare in 
Alături de alte reuniuni ale 

statelor europene,

Sindicatele britanice și 
politica antiinflaționistă a 
guvernului laburist. Supus 
votului Consiliului General al 
Congresului Sindicatelor Britanice 
(T.U.C.), acordul privind politica în 
domeniul salariilor, realizat intre i - 
dic;ite și guvernul laburist al pi-e- 
mierului James Callaghan, a fost res
pins, nereușind să întrunească ma
joritatea simplă de voturi. El a în
trunit 14 voturi pentru și 14 contra. 
Se apreciază că această respingere la 
limită a acordului ar putea deschi
de perspectiva unei confruntări 
directe între sindicate și guvernul la
burist britanic în ce privește 
tica antiinflaționistă a acestuia.

poli-

nol
zona
lun-

Descoperirea unor 
zăcăminte de petroltn 
„centurii de aur", situată de-a 
gul coastei Golfului Mexic, ridică
potențialul rezervelor mexicane de 
„aur negru" la peste 300 miliarde 
barili, a anunțat un purtător de cu- 
vint al Companiei Naționale a Pe
trolului (P.E.M.E.X.). Rezervele iden
tificate fac din Mexic una din cele 
mai bogate țări din lume la capito
lul resurselor potențiale, a spus eL

Catastrofă aeriană. Un •- 
vion DC-8 al companiei „Icelandic 
Airways" care avea la bord 249 per
soane și 13 membri ai echipajului, 
s-a prăbușit miercuri seara intr-o 
plantație de palmieri de cocos, la 
cîțiva kilometri de pista de aterizare 
a aeroportului din Colombo. Un pur
tător de cuvînt al guvernului din Srl 
Lanka a anunțat că 199 persoane 
și-au pierdut viața. Cinci dintre su
praviețuitori se află în stare gravă.

final de la Helsinki

HSALIUT-6 - SOIUZ“: Un bogat bilanț științificIncheierea contractelor colecti
ve de muncă, boicotată de pa
troni, a fost una din revendică
rile principale ale grevei meta- 
lurgiștilor portughezi, care a 
afectat întreprinderi din Lisabo
na, Porto, Setubal, Coimbra, 
Guarda, Viana do Castelo și 
Braga. Fotografia înfățișează 
un miting desfășurat în orașul 
Porto, la care au participat zece 

mii de greviști

internaționale bazate pe excluderea 
forței, pe înțelegere și încredere re
ciprocă. Asumarea angajamentului 
de a recurge la mijloace pașnice, in 
primul rind la tratative directe, pen
tru rezolvarea oricărui diferend între 
statele semnatare ale Actului final 
de la Helsinki, stabilirea modalități
lor concrete de acțiune în acest sens 
apar astfel ca o contribuție însemna
tă la intărirea securității și păcii pe 
continent, in întreaga lume.

Elaborarea unei metode de regle
mentare pașnică a diferendelor este 
considerată de majoritatea delegații-

• Principiul nerecurgerii la forță — la baza soluționării 
oricărui litigiu • Toate statele europene răspunzătoare în 
mod egal pentru reglementarea politică a litigiilor • In
teres față de poziția și propunerile constructive ale 

României socialiste.

ce privește reglementarea pașnică a 
diferendelor. Pe de altă parte, nu
meroși participant la dezbateri au 
subliniat că în Europa există cea mai 
mare concentrare de forțe armate și 
armamente, inclusiv nucleare, că se 
continuă cursa înarmărilor și că tot 
aici acționează și alți factori de în
cordare și insecuritate. Agravarea si
tuației internaționale, a contradicții
lor. intensificarea luptei pentru re
împărțirea lumii in zone de influen
tă și dominație, avînd drept corolar 
tendința de a se recurge la forță se 
repercutează și asupra situației din 
Europa, asupra relațiilor dintre sta
tele continentului.

In general. întreaga experiență a 
vieții internaționale demonstrează că 
reglementarea prin mijloace pașnice, 
pe cale politică, prin tratative și ne
gocieri este unica modalitate posibilă 
și rațională de soluționare a litigiilor 
— singura capabilă să asigure rezol
vări trainice, efective, să evite iz
bucnirea de conflicte care pot avea 
consecințe și evoluții incalculabile. 
Metoda reglementării pașnice este, 
de aceea, o componentă esențială a 
securității, a edificării unor relații

lor ca un obiectiv de lungă durată. 
In același timp, însă, toate delega
țiile sînt de acord că reuniunea de la 
Montreux trebuie să întreprindă un 
prim pas semnificativ, să se încheie 
cu concluzii și recomandări concrete, 
care să pună baze sigure eforturilor 
viitoare.

Așa cum se știe, dreptul interna
țional contemporan cunoaște o serie 
de mijloace de reglementare pașnică 
a diferendelor, intre care negocierea, 
bunele oficii, medierea, concilierea, 
arbitrajul, la care statele pot recurge 
pe baza liberei voințe. Statele și-au 
asumat, în numeroase documente, 
obligația de a recurge la unul sau 
altul din aceste mijloace pentru re
zolvarea litigiilor dintre ele. în Eu
ropa, potrivit prevederilor Actului 
final de la Helsinki, problema care 
se pune este aceea de a concretiza 
principiul reglementării pașnice a 
diferendelor, asigurînd recurgerea la 
unul sau altul din mijloacele amin
tite, astfel incit să ducă la rezolvarea 
rapidă și echitabilă a litigiilor. Pen
tru aceasta, se cere o abordare con
structivă, luarea in considerare a po-

zițiilor și intereselor statelor parti
cipante. găsirea de soluții general- 
acceptabile și care să constituie un 
progres in relațiile dintre state in 
Europa.

în acest sens, România se pronun
ță pentru asumarea de către toate 
statele participante a angajamentu
lui de a recurge in mod exclusiv la 
mijloace pașnice pentru rezolvarea 
oricărui diferend — și în primul rind 
la negocieri și consultări directe —* 
ca și pentru continuarea eforturilor 
in vederea soluționării diferendelor 
prin alte mijloace, în special prin 
mediere și conciliere.

Pentru a se asigura eficiența aces
tor mijloace, delegația română a re
levat in cadrul reuniunii necesitatea 
respectării stricte a principiilor care 
guvernează relațiile dintre statele 
participante, . definite prin Actul 
final, și indeosebi a principiilor su
veranității și independentei naționa
le, egalității în drepturi, neameste
cului in treburile interne ale state
lor, a dreptului fiecărui popor de a 
dispune liber de soarta sa. Insistind 
asupra necesității ameliorării conti
nue a metodelor de reglementare 
pașnică a diferendelor, -a creării unei 
atmosfere care să prevină agravarea 
oricăror probleme, cu contribuția tu
turor statelor participante — răs
punzătoare în eomun și în mod egal 
pentru pacea și securitatea conti
nentului — delegația română a enun
țat ideea adoptării unei hotărîri pri
vind posibilitatea reunirii tuturor 
statelor semnatare ale Actului final 
la cererea unei părți Intr-un dife
rend care nu ar fi rezolvat prin mij
loacele prevăzute, pentru a-1 exami
na intr-un cadru general-european.

Atmosfera bună în care se desfă
șoară lucrările reuniunii de la Mon
treux constituie o -premisă pozitivă, 
care oferă cadrul unor negocieri 
aprofundate, al căror rezultat tre
buie să fie un pas înainte în 
asigurarea rezolvării prin mijloace 
politice, pașnice, a tuturor probleme
lor europene, o nouă contribuție la 
edificarea unei securități trainice pe 
continent.

linie ferată pe bacuri

MOSCOVA 16 (A-
gerpres). — La 16 no
iembrie, la Moscova a 
avut loc o conferință de 
presă cu cosmonauții 
sovietici Vladimir Kova- 
lionok și Aleksandr Iva- 
cenkov, care s-au reîn
tors. in urmă cu două 
săptămîni, pe Pămînt, 
după un zbor de 140 zile 
la bordul complexului 
orbital „Saliut-6 — So- 
iuz".

i.

Cei doi cosmonaut! au 
arătat că in timpul celor 
aproape cinci luni petre
cute pe orbită întregul 
program de cercetări 
științifice și experiențe 
a fost realizat cu succes.

La rindul său. cunos
cutul om de știință O- 
leg Gazenko a relevat 
că din punct de vedere 
medical rezultatul fun
damental al zborului re-

cent încheiat constă in 
faptul că cosmonauții 
au suportat zborul în
delungat în bune condi
ții, menținindu-și capa
citatea de muncă.

Anatoli Aleksandrov, 
președintele Academiei 
de științe a U.R.S.S., a 
relevat cunoștințele pro
funde. profesionalismul 
și curajul celor doi cos- 
monauți.

Montreux
Ion DIACONU

MOSCOVA 16 (Agerpres). — După 
cum informează agenția T.A.S.S., a 
fost inaugurată linia ferată pe bacuri 
între porturile, la Marea Neagră, Ili- 
cevsk din Uniunea Sovietică și Varna 
din R.P. Bulgaria.

Această linie de transport, lungă de 
233 mile, va. fi deservită de patru 
bacuri puternice. Viteza maximă de 
deplasare va fi de aproximativ 20 
mile pe oră. Pe calea ferată pluti
toare poate fi format un tren de 108 
vagoane standard de marfă.

Noua cale de comunicație dintre 
cele două țări, considerată ca cea 
mai mare din lume, precizează 
T.A.S.S., va asigura anual. în am
bele sensuri, transportul a 4,5 mili
oane tone de mărfuri.

La inaugurare au participat Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Bulgaria, și Andrei Ki
rilenko, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C.U.S.

„Cvartet" de sateliți pentru cercetarea
planetei Venus

WASHINGTON 16 (A- 
gerpres). — Specialiștii 
N.A.S.A. au procedat, 
miercuri, la efectuarea 
unei manevre de des
prindere de sonda spa
țială „Pioneer-V enus-2“ 
a unui satelit, in greu
tate de aproximativ 300 
kilograme, care urmea
ză să descindă in atmos
fera planetei Venus, cu 
parașuta, in scopul cer
cetării presiunii atmos
ferice la diferite altitu
dini și a variațiilor 
timpului magnetic al a- 
cesteia. Deși a fost amâ
nată citeva ore din cau
za unor confuzii de cal-

, *

cui, manevra a decurs 
în bune condiții. Ea a 
constat in răsturnarea 
sondei spațiale pentru a 
fi orientată cu partea 
frontală spre Soare, 
după care s-a procedat 
la detonarea explozibi
lilor de eliberare a sate
litului, acesta desprin- 
zindu-se de corpul son
dei și evoluind pe o 
traiectorie proprie spre 
Venuș. Apoi, sonda a 
fost din nou răsturnată 
pentru a fi adusă in po
ziția inițială. Din cauza 
amânării manevrei, sa
telitul va intra in atmos
fera planetei Venus cu 
o intirziere de 5,5 se-

cunde, după ce va par
curge 11,2 milioane kilo
metri, în 24 tile.

Duminică vor fi efec
tuate noi manevre simi
lare pentru desprinde
rea altor trei sateliți mai 
mici de sonda spațială. 
Spnda spațială „Pio- 
neer-Venus-2" a fost 
lansată la 7 august și 
urmează să ajungă in a- 
propierea planetei la 4 
decembrie, iar cei patru 
sateliți, la 9 decembrie. 
Corpul central al son
dei „Pioneer-Venus-2U. 
după ce va pătrunde In 
atmosfera venusiană, se 
va dezintegra.
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