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tntr-o ambianță deosebit de cordială, confirmind încă o dată trăinicia

și profunzimea relațiilor de prietenie, solidaritate și colaborare

dintre țările și popoarele noastre

S-A ÎNCHEIAT VIZITA DE PRIEÎEiE 
A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU 

IN R. S. F. IOGOSLAVIA
Prin rezultatele sale, noua întîlnire la nivel înalt deschide perspective 
și mai ample dezvoltării strinsei conlucrări româno-iugoslave, 
in interesul reciproc, al cauzei generale a păcii și socialismului

CU PROFUNDĂ DRAGOSTE Șl STIMĂ

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
A - Va revenit în țară

Mii de oameni ai muncii din Capitală l-au primit 
pe secretarul general al partidului cu entuziaste manifestări 
de înaltă prețuire, de bucurie și satisfacție față de rezultatele 

bogate ale vizitei de prietenie în Iugoslavia

Întîlnirea dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu

Și tovarășul losip Broz Tito
Vineri dimineața, la Palatul 

Alb de pe Dedinie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, s-a înțilnit 
cu tovarășul Iosip Broz Tito, 
președintele Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, președin
tele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia.

Cu acest prilej, cei doi pre
ședinți au făcut un larg schimb 
de păreri în legătură cu o serie 
de probleme de interes comun, 
atît în ce privește relațiile bila
terale, cit și unele aspecte ale 
evoluției vieții internaționale 
actuale.

întîlnirea celor doi conducă
tori de paftid și de stat, care a 
precedat încheierea convorbiri
lor româno-iugoslave, s-a des
fășurat într-o atmosferă deschi
să. deosebit de cordială, de prie
tenie caldă, în spiritul Înțele
gerii șl respectului reciproc ce 
animă raporturile dintre parti
dele, țările și popoarele noastre.
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încheierea convorbirilor româno-iugoslave
La Palatul Alb de pe Dedinie s-au 

încheiat, vineri. 17 noiembrie, con
vorbirile între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășul Iosip Broz Tito. președintele 
Republicii Socialiste Federative Iu-

goslavia. președintele Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia.

-convorbiri au participat din 
partea română tovarășii Manea Mă- 
nescu. membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim-mi- 
nistru al guvernului, Virgil Trofin, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim-mi-

nistru al guvernului. Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. mi
nistrul afacerilor externe, Ștefan 
Birlea. membru al C.C. al P.C.R., di
rectorul Cabinetului secretarului ge
neral al Partidului Comunist Român 
și președintelui Republicii Socialiste 
România, Constantin Mitea, membru

al C.C. al P.C.R.. redactor-șef al 
ziarului „Scînteia", Nicolae Mihai, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România în R.S.F. Iugoslavia ; iar 
din partea iugoslavă — Fadil Hodja, 
vicepreședintele Prezidiului R.S.F. 
Iugoslavia. Veselin Giuranovici, pre-
(Continuare in pag. a IlI-a)

Vineri după-amlază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, s-a înapoiat în Capitală, venind 
din Iugoslavia, unde a făcut o vizită 
de prietenie la invitația tovarășului 
Iosip Broz Tito, președintele Repu
blicii Socialiste Federative Iugoslavia, 
președintele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia.

In această vizită, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu_a fost însoțit de tovarășii 
Manea Mănescu, membru al Comite
tului 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., 
viceprim-ministru al guvernului, Ște
fan Andrei, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor externe.

La aeroportul Otopeni, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost întîmpinat 
de tovarășa Elena Ceaușescu, de to
varășii Cornel Burtică, Virgil Cazacu, 
Lina Ciobanu, Constantin Dăscă- 
lescu, Ion Dincă, Emil Drăgănes-

cu, Janos Fazekas, Petre Lupu, 
Paul Niculescu, Gheorghe Oprea, 
Ion Pățan, Dumitru Popescu, 
Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu, 
Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Ștefan Voi- 
tec. Ion Coman, Mihai Dalea, Miu 
Dobrescu, Mihai Gere, Nicolae Gio- 
san, Ion Ursu, Richard Winter, Va- 
sile Marin, Vasile Mușat, de membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, de c-'.nducători 
de instituții oentrahe și^ organizații 
obștești, de personalități ale vieții 
științifice șl culturale.

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

Aeroportul Otopeni, unde a avut 
loc ceremonia sosirii, era împodobit 
cu drapelele partidului și statului. Pe 
frontispiciul aerogării se afla portre
tul tovarășului Nicolae Ceaușescu.

în întîmpinarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au venit pe aeroport 
numeroși bucureșteni, care au făcut 
conducătorului partidului și statului

nostru o primire deosebit de călduroa
să. Reafirmîndu-și sentimentele de 
dragoste, stimă și recunoștință față 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu pen
tru activitatea neobosită pe care o 
consacră bunăstării poporului român, 
creșterii, prestigiului și rolului Româ
niei socialiste In viata internațională, 
cei prezenți aclamau cu însuflețire 
„Ceaușescu-P.C.R. !“. Ei au exprimat, 
astfel, satisfacția fată de rezultatele 
rodnice ale vizitei și convingerea că 
aceasta va contribui la întărirea rela
țiilor de prietenie și bună vecinătate 
dintre România șl Iugoslavia, a rapor
turilor frățești dintre P.C.R. și U.C.I., 
la adincirea colaborării ei cooperării 
dintre cele două țări, în interesul am
belor noastre popoare, al cauzei so
cialismului, păcii și progresului ge
neral.

Un grup de pionieri au oferit tova
rășului Nicolae Ceaușescu buchete de 
flori.

Secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, a răspuns cu 
prietenie manifestărilor călduroase 
adresate de cetățenii Capitalei.

COMUNICAT COMUN
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a efectuat, la in
vitația tovarășului Iosip Broz Tito, 
președintele Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
o vizită 
Socialistă 
zilele de 

înaltul
soanele care l-au 
conjurat cu caldă 
sie a strinselor raporturi de priete
nie și stimă reciprocă statornicite 
între Partidul Comunist Român și 
Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, 
între cele două țări socialiste vecine.

In timpul vizitei, tovarășul Iosip

de prietenie în Republica 
Federativă Iugoslavia, în 

16 și 17 
oaspete.

noiembrie 1978. 
împreună cu per- 
însoțit, a fost în- 
ospitalitate. expre-

Broz Tito, președintele Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, pre
ședintele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, a înmînat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii 
nia. Ordinul „Erou 
liste", care i-a fost 
jul împlinirii a 60
și a peste 45 de ani 
revoluționară.

Secretarul general
Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și 
Republicii Socialiste 
goslavia, președintele 
niștilor din Iugoslavia, 
Broz Tito. au purtat

Socialiste Româ- 
al Muncii Socia- 
acordat cu prile- 
de ani de viață 

de activitate

al Partidului

președintele 
Federative Iu- 
Uniunii Comu- 
tovarășul Iosip 
convorbiri cu-

prinzătoare în legătură cu relațiile șl 
colaborarea dintre cele două țări 
prietene, socialiste și vecine, dintre 
Partidul Comunist Român și Uniunea 
Comuniștilor din Iugoslavia, precum 
și asupra situației internaționale și 
a problemelor actuale ale miș
cării comuniste și muncitorești. 
Cei doi președinți s-au informat re
ciproc asupra direcțiilor principale 
ale dezvoltării interne din cele două 
țări, asupra activității Partidului 
Comunist Român și Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia.

La convorbiri au participat :
Din

Manea 
tetului 
P.C.R.,
Republicii Socialiste România; Virgil 
Trofin, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., vice- 
prim-ministru al guvernului ; Ștefan 
Andrei, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România; 
Ștefan Bîrlea, membru al C.C. al 
P.C.R., directorul Cabinetului secre
tarului general al Partidului Comu
nist Român și președintelui Republicii

partea română : tovarășii 
Mănescu, membru al Comi- 
Politic Executiv al C.C. al 
prim-ministru al Guvernului

în timpul convorbirilor desfășurate la Palatul Alb de pe Dedinle

B Mi~......

Cel doi conducâtorl de partid șl de stat îșl iau un cordial râmaa bun

(Continuare in pag. a III-a)
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Dejun în onoarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
oferit de tovarășul losip Broz Tito

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a participat vi
neri la un dejun oferit in onoarea 
sa de tovarășul Iosip Broz Tito, pre

La Centrul de conferințe „Sava", la Muzeul de artă 

contemporană și in cartierul Noul Belgrad
în cursul dimineții de vineri, to

varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a vizitat Centrul 
de conferințe „Sava“ din Belgrad, un 
impresionant complex arhitectonic, 
In ale cărui spații se organizează im
portante reuniuni interne și interna
ționale, mari manifestări cultural- 
artistice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
însoțit in această vizită de tovarășii 
Manea Mănescu și Ștefan Andrei, 
de Nicolae Mihai, ambasadorul 
României la Belgrad, precum și 
de tovarășii Ivan Kukoci. vice
președinte al Adunării R.S.F. Iu
goslavia, Trifun Nikolici, ambasado
rul R.S.F. Iugoslavia in Republica 
Socialistă România, general-locote- 
nent Janko Susnjar, Ranko Vilus, 
șeful protocolului Secretariatului fe
deral pentru afacerile externe.

La sosirea la centrul „Sava", to
varășului Nicolae Ceaușescu l-au 
fost adresate călduroase cuvinte de 
salut de către directorul acestui 
complex politico-cultural, Miloe Po- 
povici, de arhitectul autor al proiec
tului de construcție, Stoian Maxi- 
movicl.

S-a vizitat mai întîi noua sală a 
congreselor, Încă In construcție, pre
văzută cu 4 000 de locuri, cu amena
jări speciale pentru translație In 
timpul lucrărilor, pentru activitatea 
grupurilor de presă.

Gazdele l-au informat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu despre dorința lor 
de a încheia lucrările lnlcă In acest 
an, pentru 12 ianuarie 1979 fiind pro
gramat aici un mare spectacol cul
tural cu participare internațională.

în foaierul acestui edificiu se dau 
noi explicații privind concepția pro
iectantului de a crea spații pentru 
manifestări cit mal diverse, Intre 
care un loc aparte II ocupă posibili
tatea organizării de expoziții. Pere
ții exteriori din sticlă oferă vizita

ședintele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, președintele Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia.

In timpul dejunului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Iosip 
Broz Tito s-au Întreținut cordial, in

torilor posibilitatea să admire
panorama orașului.

în timp ce tovarășul Nicolae 
Ceaușescu parcurge mai multe săli 
de conferințe și reuniuni, sute de 
lucrători, translatori, ghizi, personal 
administrativ salută cu multă căldu
ră, ișl exprimă satisfacția și bucuria 
de a fi onorați de vizita unei 
proeminente personalități politice, cu 
activitate recunoscută și deosebit de 
apreciată, dedicată dezvoltării rela
țiilor de prietenie frățească dintre 
România și Iugoslavia, cu o con
tribuție de cea mai mare însemnă
tate la înțelegerea și pacea po
poarelor.

Au fost vizitate in continuare să
lile cu posibilități speciale de com
partimentare, in care s-a desfășurat 
reuniunea de la Belgrad a reprezen
tanților statelor participante la Con
ferința pentru securitate și coope
rare In Europa. Organizatorii de
monstrează sistemul de glisare a pe
reților, prin care spațiul se stabi
lește In raport de necesități. La 
deplasarea unuia dintre pereți, clteva 
sute de participant! la colocviul pen
tru climatizare, in desfășurare aici, 
aplaudă îndelung, salută cu căldură 
pe secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-a 
fost prezentat apoi Centrul de presă 
al complexului „Sava", care cuprin
de spații de lucru pentru ziariști, 
pentru echipe de radio șl televiziune, 
dispeceratul legăturilor telefonice 
care permite transmisii simultane pa 
întreg teritoriul Iugoslaviei și in di
ferite zone ale lumii.

Pentru intîlnirea cu președintele 
Nicolae Ceaușescu, la centrul „Sava" 
au venit tinerele membre ale renu
mitului ansamblu coral de la Cole
giul de muzică, dirijat de Darinka 
Maticimarovici, care interpretează 
cîntece populare iugoslave. Tovarășul 

tr-o atmosferă tovărășească, de cal
dă prietenie, caracteristică relațiilor 
dintre cei doi președinți, dintre parti
dele, țările și popoarele noastre.

La dejun au luat parte personali

Nicolae Ceaușescu felicită pe mem
brii acestei formații artistice pentru 
măiestria lor interpretativă.

Din nou, la ieșirea din ‘ complex, 
numeroși lucrători aplaudă puternic 
pe conducătorul partidului și statului 
nostru.

La Încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu scrie In Cartea de 
onoare: „Felicit in modul cel mai 
călduros pe proiectanta și realiza
torii acestui mare centru politic și 
cultural".

Directorul complexului „Sava" 
mulțumește pentru prilejul deosebit 
de a fi primit vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru aprecierile 
sale, care onorează pe proiectanții, 
constructorii și beneficiarii acestui 
important centru politico-cultural.

Aceeași atmosferă plină de căldură 
a domnit și de-a lungul traseului 
străbătut de coloana oficială de la 
centrul „Sava" pină la Muzeul de 
artă contemporană — remarcabilă 
realizare arhitectonică, situată în 
cadrul natural pitoresc de Ia con
fluența riului Sava cu Dunărea. 
Această instituție culturală adă
postește cele mai reprezentative va
lori ale artei plastice create de pic
tori iugoslavi. Printre altele, muzeul 
găzduiește, In prezent, o retrospec
tivă a creației reputatului pictor 
Pedja Milosavlievicl.

La sosirea la muzeu, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este Intîmpinat 
și salutat de pictorul Pedja Milo- 
savlievici, care 11 conduce apoi prin 
sălile unde se află expuse lucrările 
sale, dîndu-1 explicații amănunțite. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fe
licitat pe pictor pentru creația sa, 
ur!ndu-i noi succese In activitatea 
artistică.

★
în continuare, a fost vizitat cartie

rul Novi Beograd, ridicat In anii so
cialismului, unde se află importante 
instituții politice și guvernamentale, 

tăți oficiale prezente Ia convorbirile 
româno-iugoslave la nivel înalt, pre
cum și alți tovarăși din conducerea 
de partid și de stat a Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia.

precum și edificii social-culturale. 
Sînt străbătute bulevarde largi, 
străjuite de o parte și de alta de mo
derne blocuri de locuit.

Pretutindeni pe unde trece coloana 
oficială, locuitorii Noului Belgrad au 
ieșit să-i salute pe oaspeții dragi 
din România, exprimîndu-și senti
mentele de caldă prietenie față de 
poporul român, față de conducătorul 
său, președintele Nicolae Ceaușescu.

Vineri după-amiază s-a încheiat vi
zita de prietenie în Iugoslavia a to
varășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, efectuată la invitația 
tovarășului Iosip Broz Tito, președin
tele Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, președintele Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia.

Aceeași atmosferă cordială, de 
caldă prietenie, de la sosire a domnit 
și la plecarea înalților oaspeți ro
mâni. Ceremonia plecării s-a desfă
șurat pe platoul din fața Palatului 
Alb de pe Dedinie. Pe esplanadă era 
aliniată o gardă militară. Pe două 
catarge fluturau drapelele de stat ale 
României și Iugoslaviei.

La ieșirea din palat a tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito, 
garda militară a prezentat onorul. Au 
fost intonate imnurile de stat ale 
României și Iugoslaviei, in timp ce 
erau trase 21 salve de artilerie.'

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl to
varășul Iosip Broz Tito au trecut In 
revistă garda de onoare.

Tovarășul Iosip Broz Tito lșl ia ră
mas bun de la personalitățile române 
care l-au însoțit pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în vizita In Iugoslavia.

La rîndul său, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu salută personalitățile ofi
ciale iugoslave prezente la ceremonie. 
Erau de față Fadil Hodja, vicepre
ședintele Prezidiului R. S. F. Iugo
slavia, Dragoslav Markovici, pre
ședintele Adunării R. S. F. Iugosla
via, Veselin Giuranovici, președintele

La centrul „Sava", tinere din ansamblul coral de la Colegiul de muzică Interpretează cîntece populare iugoslave

Plecarea d in Belgrad
Consiliului Executiv Federal, Branko 
Mikulici, membru al Prezidiului C.C. 
al U.C.I., Însărcinat cu prezidarea șe
dințelor Prezidiului, Todo Kurtovici, 
președintele Conferinței Federale a 
Uniunii Socialiste a Poporului Mun
citor din Iugoslavia, Mika Spiiiak, 
președintele Consiliului Uniunii Sin
dicatelor din Iugoslavia, Dobrivoie 
Vidici, președintele Prezidiului R. S. 
Serbia, Tihomir Vlașkalici, președin
tele C.C. al U.C. din Serbia, general de 
armată Nikola Liubicici, membru al 
Prezidiului C.C. al U.C.I., secretar fe
deral pentru apărarea națională, Iosip 
Vrhoveț, secretar federal pentru afa
cerile externe. Ilia Vakici, președin
tele Camerei Economice a Iugoslaviei, 
Dușan Cikrebici, președintele Adu
nării R.S. Serbia, Ivan Stambolici, 
președintele Consiliului Executiv al 
Adunării R.S. Serbia, Franio Herlie- 
vicl, secretar federal pentru afacerile 
interne. Metod Rotar, secretar fede
ral pentru comerțul exterior, alte 
persoane oficiale.

Președintelui Republicii Socialiste 
România- îi este: oferit un frumos , 
buchet de flori.

Cei doi conducători de partid și de 
stat iși' lari ăb'bi’ tui cordial rătftăS' ' 
bun. își string cu căldură mîinile, se 
îmbrățișează cu prietenie. „La reve
dere. la București" — sînt cuvintele 
cu care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se desparte de tovarășul Iosip Broz 
Tito.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu ia apoi 
loc în limuzina prezidențială. Coloana 
oficială, escortată de motoclcliști, se 
îndreaptă spre aeroportul „Beograd".

Pe tot traseul, mii de locuitori ai 

Belgradului aplaudă cu entuziasm, 
fac o caldă manifestare de stimă și 
prețuire șefului statului român.

La aeroport, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost salutat de tovarășul 
Stane Dolanț, secretarul Prezidiului 
Comitetului Central al U.C.I., care, in 
numele președintelui Iosip Broz Tito,
i-a  urat drum bun.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a 
luat apoi rămas bun de la Ivan 
Kukoci, vicepreședinte al Adunării 
R.S.F. Iugoslavia, Trifun Nikolici, 
ambasadorul Iugoslaviei la București, 
de la celelalte persoane oficiale iu
goslave care l-au însoțit la aeroport

Erau, de asemenea, de față Nico
lae Mihai, ambasadorul României la 
Belgrad, membri al ambasadei.

Tovarășului IOSIP BROZ TITO
Președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, 

Președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia
Părăsind teritoriul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, doresc să 

văi exprim,■ •Încă. o dată„ cele mai calde mulțumiri pentru primirea cordială 
și ospitalitatea țpvărășeașcă de care ne-am bucurat în timpul vizitei în țara 
dumneavoastră. '

Sîht ConvinS că vizita făcută, schimbul de păreri pe care l-am efectuat 
în’cădriir 'fcdhVortiirtlbr purtate îniprăună, înțelegerile la care am ajuns cu 
acest prilej vor contribui la dezvoltarea și mai puternică a tradiționalelor 
raporturi de prietenie și colaborare dintre Republica Socialistă România și 
Republica Socialistă Federativă Iugoslavia, dintre Partidul Comunist Român 
și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, in folosul și spre binele popoarelor 
țărilor noastre, al cauzei păcii și înțelegerii în Balcani, în Europa și în lume.

îmi este deosebit de plăcut să folosesc șl acest prilej pentru a vă adresa, 
dragă tovarășe Tito, călduroase urări de sănătate și fericire, iar popoarelor 
Iugoslaviei prietene, de noi șl tot mai mari succese pe calea progresului, a 
socialismului și păcii.

NICOLAE CEAUȘESCU

La scara aeronavei prezidențiale, 
un grup de pionieri au oferit buchete 
de flori șefului statului român.

La ora 15 (ora locală), aeronava 
prezidențială a decolat, indreptîndu-sa 
6pre patrie.

Prin întreaga ei desfășurare, prin 
rezultatele ei fructuoase, consemnate 
In înțelegerile și hotărîrile convenite, 
vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
In Iugoslavia, întîlnirile și convorbi
rile cu tovarășul Iosip Broz Tito 
constituie o nouă șl prețioasă contri
buție la adîncirea prieteniei și co
laborării frățești dintre P.C.R. și U.C.I., 
dintre România și Iugoslavia, In fo
losul popoarelor noastre, al cauzei so
cialismului, păcii și colaborării In 
lume.

O cerință capitală a dezvoltării noastre economice

Cu mai multă energie, > 
ÎMPOTRIVA RISIPEI DE ENERGIE!

După încheierea recoltării

NICI 0 CLIPĂ DE RĂGAZ PÎNĂ NU PUNEM
EA ADĂPOST TOATE PRODUSELE!

La recenta Plenară a C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescti 
a accentuat cu putere necesitatea reducerii hotârîte a consumului 
de energie electrică, ca una din problemele de bază ale dezvoltării 
noastre economice, atît în prezent, cît și în perspectivă. Arătînd că 
sîntem printre țările cu mare consum de energie și criticînd ten
dința spre consumuri neraționale, secretarul general al partidului 
a subliniat că gospodărirea judicioasă, economisirea severă a ener
giei constituie în momentul de față o sarcină a întregului partid, a 
tuturor oamenilor muncii, a tuturor cetățenilor patriei noastre.

Cu toții sîntem chemați ca, zl de zl, la locurile de muncă unde 
lucrăm — în întreprinderi, pe șantiere, în unitățile agricole șl de 
transporturi, în magazine și instituții — cît și acasă, să dăm do
vadă de inițiativă și înalt spirit gospodăresc, să fim zgîrciți, în sensul 
bun al cuvîntului, să nu tolerăm consumurile exagerate, nici o formă 
de risipă, să acționăm ferm și perseverent pentru a reduce substan
țial consumurile de energie electrică. Nicăieri să nu lăsăm mașinile 
și utilajele să funcționeze in gol I Pretutindeni să reducem Iluminatul 
Ia strictul necesar I Nici un bec să nu ardă Inutil I

1 la Slltâ- ÎN INDUSTRIE 
CIT HIDROCENTRALA DE PE LOTRD

Reducînd cu numai 1 la sută consumul indus
trial, la nivelul unei luni din 1978 se obține O ECO
NOMIE DE ENERGIE DE CIRCA 43 MILIOANE 
kWh — CÎT PRODUCE HIDROCENTRALA DE PE 
LOTRU ÎNTR-0 LUNĂ.

Cu această energie electrică economisită s-ar 
putea produce :

• 15 000 tone oțel
• 250 000 tone fontă
• 35 000 tone îngrășăminte complexe
• 7,5 milioane mp țesături
® 110 000 tone ciment
• 18 000 tone paste făinoase

MUNCITORI, INGINERI, TEHNICIENI!
Acționați ferm la locurile de muncă, în în

treprinderi, pe șantiere și în transporturi, pen
tru reducerea consumurilor la strictul necesar, 
pentru curmarea oricărei forme de risipă!

Economisind riguros energia electrică, asi
gurăm resurse suplimentare de creștere a pro
ducției, de sporire a avuției naționale, de ridi
care a propriei bunăstări!

1 kWh - ÎN LOCUINȚE 
CIT HIDROCENTRALA DE LA DICAZ

Dacă fiecare, în locuința sa, ar reduce consu
mul de energie electrică cu cel puțin 1 kWh pe 
săptămînă, ÎNTR-UN AN SE POT ECONOMISI 300 
MILIOANE kWh. Adică ECHIVALENTUL PRO
DUCȚIEI PE TIMP DE UN AN A HIDROCENTRA
LEI DE LA BICAZ.

REȚINEȚI:
• Tntr-o cameră în care aveți o lustră cu trei 

becuri de 100 W, înlocuindu-le cu becuri de 60 W, 
puteți obține pe parcursul unui an :

— o economie de energie de 240 kWh
— o economie de 120 lei pentru bugetul fami

liei

CETĂȚENI! TINERI ȘI VÎRSTNICI!
Este atît în interesul general al economiei, 

cît și al bugetului familiilor dumneavoastră să 
dovediți cumpătare și răspundere civică la ilu
minatul locuințelor, în folosirea aparatelor elec- 
trocasnice, economisind sever energia electrică 
atît de necesară dezvoltării țării I

Recoltarea culturilor de toamnă 
poate fi considerată, practic, înche
iată. A mai rămas de string porumbul 
de pe numai 37 500 hectare, în ma
joritate situate in județele Arad — 
7 800 hectare, Satu Mare — 5 900 hec
tare, Mureș — 2 370 hectare. Constan
ta — 1600 hectare și Cluj — 1200
hectare. De asemenea, mai este de 
recoltat sfecla de zahăr de pe o su
prafață de 5 200 hectare, care se află 
in cea mai mare parte în județele 
Brăila, Ialomița, Olt și Teleorman. 
Există condiții ca. in cel mult două- 
trei zile, să se încheie lucrările 
și pe aceste suprafețe. Se poate apre
cia că, in această toamnă, recolta a 
fost strînsă intr-un timp mai scurt 
fată de alți ani, că s-a manifestat mai 
multă răspundere pentru înlăturarea 
pierderilor la transport și depozitare. 
Aceasta se datorește măsurilor poli
tico-educative și organizatorice luate 
de organele șl organizațiile de partid, 
de comandamentele locale, care au 
acționat mai stăruitor pentru mobili
zarea tuturor forțelor și mijloacelor 
existente in unitățile agricole, se 
datorește, deopotrivă, muncii harnice 
a cooperatorilor, mecanizatorilor, a 
tuturor oamenilor muncii din agricul
tură. Evidențiind aceste realizări, tre
buie subliniat, totodată, că in agri
cultură mai este de efectuat un mare 
volum de lucrări.

URGENTAREA TRANSPORTULUI 
PRODUSELOR constituie acum cea 
mai stringentă problemă in agricultu
ră. Vremea se poate Înrăutăți de la 
o zi la alta și, de aceea, întreaga re
coltă trebuie să fie pusă la adăpost 
in timpul cel mai scurt. Potrivit da
telor centralizate la Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare, re
zultă că pe cîmp se află in 
grămezi 658 000 tone de porumb 
și 382 000 tone de sfeclă de zahăr. 
Cele mai mari cantități de porumb 
pe cîmp sînt în județele Constanța, 
Ialomița, Brăila, Ilfov, Timiș, Arad, 
Vaslui, adică tocmai in județele mari 
producătoare, ce dețin o pondere 
însemnată în asigurarea fondului de 
stat. Pentru preintîmpinarea pierde
rilor de recoltă, acum orice clipă este 
deosebit de prețioasă. Iată de ce nu 
trebuie precupețit nici un efort pen

tru a se asigura transportul și depo
zitarea în cel mai scurt timp a tu
turor produselor aflate pe cîmp. In 
acest scop, este imperios necesar ca 
pretutindeni comandamentele locale, 
organizațiile de partid de la sate și 
conducerile unităților agricole să dea 
dovadă de spirit gospodăresc și să 
acționeze cu toată energia pentru fo
losirea la capacitate maximă a mij
loacelor de transport, să ia măsuri 
pentru folosirea tuturor atelajelor 
existente Ia sate. în mod deosebit se 
cere să fie grăbit transportul sfeclei 
de zahăr direct la fabricile de prelu
crare, cunoscind că sfecla este un 
produs foarte perisabil. Umezeala, 
bruma și înghețul provoacă mari 
pierderi, atît la conținutul de zahăr, 
cît și la greutatea rădăcinilor de 
sfeclă.

REALIZAREA INTEGRALA A LI
VRĂRILOR LA FONDUL DE STAT 
trebuie să preocupe Îndeaproape con
ducerile unităților agricole, organiza
țiile de partid de la sate. Trebuia 
menționat că în județele Argeș, Alba, 
Hunedoara, Suceava, Neamț, Vaslui, 
Gorj și Vilcea cooperativele agricole 
au livrat in Întregime cantitățile de 
porumb contractate cu statul. Totuși, 
așa cum rezultă din datele furnizate 
de Centrala de valorificare a cereale
lor și plantelor tehnice, la această 
dată. în unele județe, printre care Ti
miș, Tulcea, Arad, Constanța, Boto
șani, Bihor, Mehedinți și Satu Mare, 
există decalaje Însemnate între can
titățile de porumb recoltate și cele 
livrate de cooperativele agricole la 
fondul de stat. Activiștii de par
tid și de stat, celelalte cadre cu munci 
de răspundere de la județe trimise in 
unitățile agricole au datoria de a 
urmări perseverent realizarea inte
grală a livrărilor de produse contrac
tate cu statul. Trebuie temeinic ex
plicat și înțeles faptul că livrarea se 
bazează pe contract, iar respectarea 
contractului este lege ! De realiza
rea integrală a fondului de stat de 
produse agricole depind aprovizio
narea in bune condiții a Întregii 
populații și asigurarea materiilor pri
me necesare industriei prelucrătoare.

DEPOZITAREA CU GRIJA $1 
EVITAREA PIERDERILOR IN 

TIMPUL PĂSTRĂRII. Apropiere*  
timpului nefavorabil impune ca pre
tutindeni să se treacă la înfăptuirea 
lucrărilor de protejare a tuturor pro
duselor agricole. Indiferent unde s-ar 
afla, la bazele de recepție sau in spa
țiile de depozitare ale unităților agri
cole, neintirziat trebuie să se asigu
re acoperirea pătuielor și arioaielor, 
protejarea grămezilor de porumb sau 
sfeclă de zahăr ce se mai află depo
zitate pe rampe, prin toate acestea 
urmărindu-se buna conservare șl 
păstrare a recoltei pe timpul iernii.

Evident, in această perioadă, cît șl 
in lunile de iarnă, lucrătorii ogoare
lor au de înfăptuit un vast program 
de lucrări pentru pregătirea temeini
că a recoltei anului viitor : execu- ' 
tarea ogoarelor adinei de toamnă pe 
toate terenurile ce vor fi insămînțate 
in primăvară, fertilizarea unor supra
fețe cit mal mari cu Îngrășăminte 
organice și chimice. Pină la data de 
17 noiembrie, arăturile de toamnă 
s-au executat pe 2 245 000 hectare, 
ceea ce reprezintă 56 Ia sută din pre
vederi. Ținînd seama de timpul 
prielnic din această perioadă, pentru 
intensificarea arăturilor este nevoia 
ca toate tractoarele disponibile să fie 
concentrate la această lucrare, iar ac
tivitatea să fie organizată in două 
schimburi șl pe timpul nopții. Toto
dată. trebuie să fie transportate și 
Împrăștiate pe cîmp toate rezervele 
existente de Îngrășăminte organice, 
pentru a putea fi încorporate în sol 
odată cu executarea arăturilor.

Acestea sînt numai clteva din lu
crările agricole ce se detașează prin 
caracterul de urgență în această pe
rioadă. Ele dovedesc că în agricultu
ră mai sint multe de făcut și că 
munca nu poate cunoaște nici un mo
ment de răgaz. Iată de ce organele 
și organizațiile de partid de la sate, 
comandamentele locale și conducerile 
unităților trebuie să asigure in conti
nuare, în zilele de vîrf ale campa
niei, o amplă mobilizare a tuturor 
lucrătorilor de pe ogoare, astfel ca 
toate roadele acestei toamne să fia 
grabnic puse Ia adăpost și ca recolta 
viitoare să fie temeinic pregătită.

Aurel PAPADIUC
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ÎNCHEIEREA VIZITEI DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN R. S. F. IUGOSLAVIA

încheierea convorbirilor româno-iugoslave
(Urmare din pag. I) 
ședințele Consiliului Executiv Fede
ral, Branko Mikulicl, membru al 
Prezidiului C.C. al U.C.I., însărci
nat cu prezidarea ședințelor Pre
zidiului, Stane Dolanț, secretarul 
Prezidiului C.C. al U.C.I., Iosip 
Vrhoveț, secretar federal pentru 
afacerile externe, Ivan Kukoci, vi
cepreședinte al Adunării R.S.F.I., 
Metod Rotar, secretar federal pentru 
comerțul exterior, președintele părții 
iugoslave în Comisia mixtă româno- 
iugoslavă de colaborare economică,

(Urmare din pag. I) v
Socialiste România; Constantin Mi tea, 
membru al C.C. al P.C.R., redactor- 
șef al ziarului „Scinteia" ; Nicolae 
Mihai, ambasadorul Republicii So
cialiste România în R.S.F. Iugoslavia, 
și alte persoane.

Din partea iugoslavă : tovarășii 
Fadil Hodja, vicepreședintele Prezi
diului R.S.F. Iugoslavia ; Veselin 
Giuranovici, președintele Consiliului 
Executiv Federal; Branko Mikulici, 
membru al Prezidiului C.C. al U.C.I., 
însărcinat cu prezidarea ședințelor 
Prezidiului ; Stane Dolanț, secretarul 
Prezidiului C.C. al U.C.I. ; Iosip 
Vrhoveț, secretar federal pentru a- 
facerile externe ; Ivan Kukoci, vice
președinte al Adunării R.S.F. Iugo
slavia ; Metod Rotar, secretar federal 
pentru comerțul exterior; Berislav 
Badurina, șeful Cabinețplui pre
ședintelui Republicii: Trifun Niko- 
lici, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia 
în Republica Socialistă România.

Întîlnirea și convorbirile s-au des
fășurat într-o atmosferă de prietenie 
și cordialitate, de stimă reciprocă și 
deplină înțelegere.

Conducătorii celor două partide și 
state au reafirmat cu satisfacție ac
tualitatea și importanta principiilor 
și telurilor cuprinse in Declarația 
comună semnată în septembrie 1976, 
la Belgrad, și în Comunicatul privind 
convorbirile de la Drobeta-Turnu Se
verin din decembrie 1977, pentru 
dezvoltarea relațiilor româno-iugo
slave, in spiritul solidarității șl sti
mei reciproce, al respectului mutual 
al căilor proprii de construire a so
cialismului in cele două țări și al 
particularităților pozițiilor lor inter
naționale, pe baza trainică și de nein- 
Iocuit a principiilor egalității in 
drepturi, independenței și suverani
tății naționale, integrității teritoriale, 
neamestecului in treburile interne și 
avantajului reciproc.

Republica Socialistă România și 
Republica Socialistă Federativă Iugo
slavia dezvoltă relații cu celelalte 
țări socialiste, cu toate statele lumii, 
pe baza acestor principii, a căror 
justețe a fost confirmată de viață.

Cele două părți au subliniat marea 
importanță pe care o au întîlnirile 
dintre președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Iosip Broz Tito pen
tru dezvoltarea cu succes a relațiilor 
de prietenie dintre cele două partide 
și țări.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Iosip Broz Tito au constatat cu sa
tisfacție că în perioada care a trecut 
de la întîlnirea lor din 3—4 decem
brie 1977 de la Drobeta-Turnu Seve
rin raporturile de prietenie dintre 
cele două partide și state s-au dez
voltat in continuare pe multiple pla
nuri. realizindu-se un inalt grad de 
colaborare, înțelegere și încredere 
reciprocă.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, tovară
șul Iosip Broz Tito, au remarcat cu 
satisfacție dezvoltarea fructuoasă a 
relațiilor și colaborării dintre Parti
dul Comunist Român și Uniunea Co
muniștilor din Iugoslavia, precum și 
între alte organizații social-politice 
din cele două țări și au exprimat ho- 
tărîrea de extindere și întărire a 
acestora in continuare. Pornind de la 
experiența pozitivă de pină acum, ei 
au relevat importanța și necesitatea 
continuării schimbului deschis și 
substanțial de păreri dintre Partidul 
Comunist Român și Uniunea Comu
niștilor din Iugoslavia cu privire la 
căile și experiența construcției socia
liste, mișcarea comunistă, muncito
rească și progresistă, precum și asu
pra tuturor problemelor importante 
ale luptei pentru socialism, pentru 
pace și progres in lume. S-a expri
mat.. totodată, hotărîrea comună de 
a intensifica contactele și colabora
rea dintre reprezentanții parlamente
lor, guvernelor, republicilor, regiuni
lor, județelor și . orașelor, dintre În
treprinderi și cetățeni.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Iosip Broz Tito au acordat o deose
bită atenție modului în care se înde
plinesc înțelegerile privind dezvol
tarea schimburilor comerciale și 
cooperării economice dintre România 
și Iugoslavia. Ei au dat o înaltă a- 
preciere mersului lucrărilor la Siste
mul hidroenergetic și de navigație 
Porțile de Fier II, inaugurate cu 
prilejul întîlniril din decembrie 1977, 
activității și conlucrării constructori
lor români și iugoslavi la acest im
portant obiectiv economic, care se 
realizează prin eforturile comune ale 
celor două țări vecine și prietene.

Ambele părți au relevat necesita
tea colaborării mal strinse între or
ganele de resort și organizațiile eco
nomice din cele două țări, in scopul 
rezolvării mai operative a sarcinilor 
curente ale colaborării economice și 
amplificării relațiilor economice și 
tehnico-științifice multilaterale în 
domeniile construcțiilor de mașini, 
metalurgiei, industriei electronice și 
electrotehnice, petrochimiei, in ramu
rile extractive de materii prime, în 

Berislav Badurina. șeful Cabinetului 
președintelui Republicii, Trifun Ni- 
kolici, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia 
in România.

Președinții celor două țări au con
tinuat schimbul de informații în 
legătură cu activitatea celor două 
partide și state pe plan intern și in 
sfera internațională.

în cadrul convorbirilor, prim-mi- 
niștrii guvernelor celor două țări, 
Manea Mănescu și Veselin Giurano- 
vici, precum și miniștrii de externe, 
Ștefan Andrei și Iosip Vrhoveț, au 
prezentat problemele discutate cu 

COMUNICAT COMUN
industria alimentară, agricultură și 
în alte domenii. Au fost evidențiate, 
totodată, interesul reciproc și posibi
litățile reale de dezvoltare în conti
nuare a colaborării economice prin 
adoptarea unor măsuri de cooperare 
în producție pe termen lung, prin 
investiții comune majore, prin cola
borarea pe terțe piețe, prin lărgirea 
colaborării tehnico-științifice și al
tele. în acest sens, a fost subliniată 
importanța deosebită a activității co
misiei mixte de colaborare economi
că pentru dezvoltarea cu succes a 
relațiilor economice româno-iugoslave 
în ansamblu.

S-au remarcat rezultatele însem
nate obținute pe linia colaborării în 
domeniile culturii, științei, învăță- 
mîntului, informațiilor și turismului, 
precum și. posibilitățile existente 
pentru promovarea ei în continuare.

A fost reafirmată poziția expri
mată în Declarația din septembrie 
1976 privind rolul pozitiv al naționa
lităților conlocuitoare în dezvoltarea 
colaborării și prieteniei dintre po
poarele celor două țări.

Președinții Nicolae Ceaușescu șl 
Iosip Broz Tito au confirmat șl cu 
acest prilej hotărîrea de a depune în 
continuare eforturi în scopul promo
vării colaborării multilaterale dintre 
cele două țări, convinși că dezvol
tarea raporturilor româno-iugoslave 
corespunde nu numai intereselor 
fundamentale ale popoarelor celor 
două țări, dar reprezintă și o contri
buție de seamă la afirmarea princi
piilor democratice în relațiile inter
naționale, la destindere, la întărirea 
colaborării pe bază de egalitate, a 
securității în Europa și in lume, la 
lupta pentru pace, progres social și 
socialism.

Examinarea problemelor interna
ționale actuale a evidențiat și cu 
acest prilej un înalt grad de identi
tate a punctelor de vedere exprimate.

Cei doi președinți evidențiază că 
situația internațională contemporană 
se caracterizează prin lupta tot mai 
puternică a popoarelor și țărilor pen
tru pace, pentru afirmarea destinde
rii ca proces universal, pentru co
existență pașnică activă și demo
cratizarea relațiilor politice și eco
nomice internaționale, pentru dez
voltarea colaborării egale în drepturi. 
Tot mai mult se manifestă aspira
țiile și interesele popoarelor și sta
telor pentru dezvoltare liberă și in
dependentă, pentru relații de egalitate 
și respect reciproc, împotriva tuturor 
formelor de dominație, presiune din 
afară și amestec în treburile interne 
ale altor țâri.

în același timp. s-au evidențiat 
tendințele negative care provoacă o 
serioasă îngrijorare. Ascuțirea con
tradicțiilor in viața internațională și 
dificultățile serioase în procesul des
tinderii, intensificarea tendințelor de 
reîmpărțire a zonelor de influență, 
de amestec din afară, îndeosebi pe 
teritoriul Africii, cursa înarmărilor 
și apariția unor noi tipuri de arme 
de distrugere în masji, manifestarea 
sub diferite forme a politicii de 
forță, stările de încordare și a- 
pariția de noi conflicte între state 
creează numeroase pericole și ame
nințări la adresa păcii și securității.

Exprimîndu-și îngrijorarea în le
gătură cu aceste fenomene negative 
din viața internațională, cei doi pre
ședinți consideră că se impune ne
cesitatea ca popoarele, toate forțele 
iubitoare de pace, progresiste și de
mocratice să-și intensifice • eforturile 
continue în lupta pentru pace, des
tindere și securitate, să inițieze noi 
acțiuni pentru rezolvarea justă a 
problemelor internaționale.

Examinind situația din Europa in 
lumina hotărîrilor reuniunii de ia 
Belgrad și a dorinței exprimate de 
țările participante la Conferința pen
tru securitate și cooperare în Europa 
de a continua procesul destinderii, 
cei doi președinți au subliniat nece
sitatea de a se acționa intens pentru 
traducerea consecventă și integrală 
in viață a principiilor și prevederilor 
Actului final de la Helsinki. Ei con
sideră că trebuie intensificate rela
țiile economice, tehnico-științifice și 
culturale, atît bilaterale, cit și multi
laterale,' intre toate statele semna
tare. Cei doi președinți subliniază din 
nou importanța adoptării de măsuri 
de dezangajare militară și dezarmare, 
parte, integrantă" a procesului inițiat 
de Conferința pentru securitate și 
cooperare în Europa și fără de care 
nu pot fi concepute colaborarea, des
tinderea și securitatea europeană. Ei 
s-au pronunțat pentru o temeinică 
pregătire a reuniunii de la Madrid 
din 1980, încit aceasta să adopte noi 
măsuri și hotărîri concrete pentru 
continuarea și adîncirea întregului 
proces de edificare a securității pe 
continent.

Pronunțîndu-se pentru dezvoltarea, 
în toate domeniile, a relațiilor de 
bună vecinătate în Balcani, cele două 
părți au evidențiat, și cu această oca
zie, hotărîrea lor de a acționa și în 
continuare pentru extinderea colabo
rării bilaterale și multilaterale cu 
toate țările balcanice, ceea ce repre
zintă o contribuție nemijlocită la pro

prilejul întîlnirilor de lucru bilatera
le, concluziile la care au ajuns, 
precum și Înțelegerile și măsurile 
convenite în vederea dezvoltării în 
continuare pe multiple planuri a co
laborării româno-iugoslave.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Iosip Broz Tito au subliniat cu deo
sebită satisfacție rezultatele rodnice 
ale convorbirilor purtate, care repre
zintă o nouă și însemnată contribuție 
la adîncirea prieteniei și solidarității 
româno-iugoslave, la extinderea și 
aprofundarea colaborării multilate
rale dintre cele două partide și țări.

movarea cooperării general-europene 
în spiritul Actului final de la Hel
sinki. Dezvoltarea acestei colaborări, 
pe bază de egalitate, cu respectarea 
deplină a independenței, integrității 
teritoriale și dezvoltării de sine stă
tătoare a fiecărei țări, servește con
solidării stabilității și păcii în regiu
nea balcanică.

Președinții Nicolae Ceaușescu si 
Iosip Broz Tito consideră că dezar
marea generală, și în primul rînd de
zarmarea nucleară, constituie în con
tinuare una din problemele cardinale 
ale omenirii, de a cărei soluționare 
depind asigurarea păcii și securității, 
dezvoltarea stabilă a raporturilor in
ternaționale. Ei subliniază că scopul 
final în acest proces este dezarmarea 
generală și totală, sub un control in
ternațional eficient. Au fost eviden
țiate însemnătatea sesiunii speciale a 
Adunării Generale a O.N.U. consa
crate dezarmării și adoptării docu
mentului final prin consens, ca și 
necesitatea transpunerii lui consec
vente și urgente în viață. Cele două 
părți au relevat, totodată, necesitatea 
întreprinderii fără întîrzlere a unor 
măsuri concrete de oprire a cursei 
înarmărilor, a producției de noi arme 
atît nucleare, cît și clasice, de redu
cere a cheltuielilor militare. S-a sub
liniat, de asemenea, necesitatea ca 
Organizația Națiunilor Unite să aibă 
un rol esențial în procesul de dezar
mare.

Cele două părți au evidențiat con
tribuția crescîndă a mișcării țărilor 
nealiniate în lupta pentru pace și de
mocratizarea relațiilor politjce și eco
nomice internaționale, împotriva im
perialismului, colonialismului, neo- 
colonialismului, a tuturor formelor de 
dominație și au relevat rolul con
structiv și însemnat al acestor țări in 
soluționarea problemelor internațio
nale majore. S-a dat o apreciere po
zitivă Conferinței de la Belgrad a mi
niștrilor afacerilor externe ai țărilor 
nealiniate, la care au fost reafirmate 
principiile fundamentale și orientarea 
mișcării de nealiniere, precum și ro
lul activ al țărilor nealiniate în viața 
internațională.

Părțile și-au exprimat Îngrijorarea 
față de rezultatele nesatisfăcătoare 
în direcția lichidării fenomenului 
subdezvoltării, in realizarea hotăriri- 
lor sesiunilor speciale a Vl-a și a VII-a 
ale Adunării Generale a O.N.U. pri
vind edificarea unei noi ordini eco
nomice internaționale. Ele se pro
nunță din nou pentru relații econo
mice internaționale juste și egale în 
drepturi. Cele două părți consideră 
că greutățile existente în economia 
mondială și în relațiile economice 
internaționale pot fi depășite numai 
cu participarea egală în drepturi a 
tuturor țărilor la soluționarea aces
tora. Apreciind că O.N.U. este cel 
mai potrivit for pentru găsirea unor 
soluții adecvate în această privință, 
cele două părți au subliniat necesi
tatea pregătirii în cele mai bune 
condiții a sesiunii speciale a Adună
rii Generale a O.N.U. din 1980 con
sacrate edificării noii ordini econo
mice internaționale. Ele vor depune 
eforturi ca la viitoarea sesiune a 
U.N.C.T.A.D. V, in stabilirea obiec
tivelor noului deceniu al dezvoltării 
și in pregătirile pentru sesiunea spe
cială a Adunării Generale a O.N.U., 
să se adopte măsuri corespunzătoare 
pentru soluționarea problemelor eco
nomice internaționale arzătoare, in 
interesul întregii comunități interna
ționale.

Examinind situația din Orientul 
Mijlociu, care continuă să fie com
plicată, cei doi președinți și-au ex
primat din nou convingerea că 
instaurarea unei păci juste și trainice 
în această regiune se poate realiza 
numai prin retragerea Israelului din 
toate teritoriile arabe ocupate în 
războiul din 1967 și recunoașterea 
drepturilor naționale legitime ale 
poporului palestinian, inclusiv drep
tul la autodeterminare și formarea 
unui stat palestinian independent. O 
asemenea rezolvare trebuie să fie 
bazată pe recunoașterea intereselor 
tuturor părților in conflict, ca și pe 
garantarea dreptului tuturor țărilor 
și popoarelor din această regiune la 
dezvoltare independentă și securitate.

Cei doi președinți subliniază în
semnătatea colaborării tuturor țări
lor arabe și a eforturilor lor pentru 
a depăși neînțelegerile reciproce și 
de. a realiza solidaritatea în căuta
rea unei soluționări echitabile a 
crizei din Orientul Mijlociu și a pro
blemei palestiniene. în legătură cu 
aceasta, ei sprijină eforturile îndrep
tate spre o rezolvare pașnică, globa
lă și trainică a crizei, pe calea tra
tativelor, la care trebuie să partici
pe toate părțile direct interesate, in
clusiv O.E.P., ca reprezentant recu
noscut al poporului palestinian. Și 
cu acest prilej s-a subliniat necesi
tatea sprijinului deplin și participă
rii active a O.N.U. la aceste eforturi.

Cele două părți au relevat că este 
necesară întreprinderea de măsuri 
neîntîrziate pentru soluționarea pro
blemei cipriote, pe calea tratativelor 
dintre reprezentanții celor două co
munități cipriote, în conformitate cu 
rezoluțiile O.N.U., pe baza respec
tării independenței, suveranității, in

A fost manifestată convingerea că, 
pe baza înțelegerilor stabilite, se va 
realiza o conlucrare tot mai strînsă, 
tot mai fructuoasă intre Partidul 
Comunist Român și Uniunea Comu
niștilor din Iugoslavia, între Româ
nia și Iugoslavia, atît pe tărîm 
bilateral, cit și in domeniul vieții 
internaționale, în folosul și spre 
binele popoarelor noastre, in intere
sul catizei generale a socialismului, 
progresului social și păcii în lume.

Cele două părți au adoptat un Co
municat comun, care se dă publici
tății.

tegrității teritoriale și nealinierii Re
publicii Cipru.

Cele două părți sprijină în mod 
hotărît mișcările de eliberare din su
dul Africii, ca și eforturile O.U.A. și 
ale țărilor africane înseși pentru de
pășirea greutăților existente și a 
conflictelor reciproce pe calea nego
cierilor directe între părțile intere
sate, fără amestec și presiuni din 
afară. Ele au constatat cu mare în
grijorare înrăutățirea în continuarea 
situației din sudul Africii și au con
damnat ferm încercările forțelor ra
siste, colonialiste și imperialiste de a 
zădărnici prin diferite manevre și 
acțiuni armate eforturile țărilor a- 
fricane, nealiniate și ale altor țări 
pentru înfăptuirea independentei po
poarelor Zimbabwe și Namibiei și 
pentru lichidarea sistemului de a- 
partheid în Africa de Sud. S-a a- 
preciat că presiunile din afară și în
cercările de a impune soluții neo- 
colonialiste străine reprezintă un pe
ricol serios de izbucnire a unor con
flicte de mari proporții în regiune, 
cu consecințe da neprevăzut pentru 
pacea mondială.

Părțile au condamnat încercările 
regimului rasist din Republica Sud- 
Africană de a împiedica realizarea 
unei reale independențe a poporului 
namibian, sub conducerea S.W.A.P.O., 
ca unicul său reprezentant legitim, și 
au subliniat necesitatea îndeplinirii 
cît mai urgente a rezoluțiilor O.N.U. 
asupra Namibiei.

Președinții Nicolae Ceaușescu șl 
Iosip Broz Tito au exprimat din nou 
sprijinul lor față de eforturile R.P.D. 
Coreene pentru reunificarea pașnică, 
independentă șl democratică a țării, 
fără amestec străin.

România și Iugoslavia atribuie o 
deosebită importanță Organizației 
Națiunilor Unite, forul cel mai adec
vat pentru participarea activă a tu
turor statelor la rezolvarea proble
melor internaționale și se pronunță 
pentru creșterea continuă a rolului 
O.N.U., perfecționarea și democrati
zarea activității sale, pentru adapta
rea organizației și a Cartei la reali
tățile lumii contemporane.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Roman, și tovarășul Iosip Broz Tito, 
președintele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, au constatat cu satisfacție 
că o serie de partide comuniste și 
muncitorești își întăresc pozițiile, ac
ționează pentru găsirea de soluții și 
căi adecvate dezvoltării sociale. își 
elaborează propriile opțiuni progra
matice în concordanță cu condițiile 
concrete din țările lor, cu cerințele 
luptei revoluționare contemporane și 
devin un factor politic tot mai în
semnat pe plan național și în viața 
internațională. A fost subliniată ne
cesitatea întăririi continue a relațiilor 
democratice între toate partidele și 
mișcările progresiste în lupta pentru 
rezolvarea problemelor internaționale 
majore, pentru edificarea noii ordini 
economice internaționale și dezar
mare, pentru instaurarea unei poli
tici noi, care să excludă forța și a- 
menințarea cu forța, să asigure pa
cea, securitatea și progresul popoare
lor. Conducătorii celor două partide 
au reafirmat că principiile indepen
denței și egalității în drepturi, răs
punderii fiecărui partid și miș
cări în fata propriei clase munci
toare și a propriului popor, neames
tecului în treburile interne repre
zintă singura bază trainică pentru 
relațiile dintre toate partidele comu
niste și muncitorești, dintre partidele 
socialiste și social-democrate, dintre 
mișcările de eliberare națională și 
toate partidele și mișcările progre
siste și democratice. In acest sens, a 
fost confirmată marea Însemnătate a 
Conferinței de la Berlin a partide
lor comuniste și muncitorești din Eu
ropa. Conducătorii celor două partide 
au subliniat necesitatea dezvoltării 
permanente a unui dialog principial, 
a schimbului de păreri, intr-un spirit 
constructiv, fără blamări și atacuri 
între partidele comuniste și muncito
rești, între mișcările progresiste, care 
să ducă la îmbogățirea teoriei și 
practicii revoluționare, la întărirea 
colaborării și solidarității lor în lupta 
pentru relații internaționale egale în 
drepturi, pace, progres și socialism în 
lume.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Iosip Broz Tito au ex
primat deosebita lor satisfacție față 
de. convorbirile avute și rezultatele 
fructuoase ale vizitei, precum și în
credințarea că acestea constituie o 
nouă contribuție la întărirea în con
tinuare a relațiilor de prietenie și co
laborare dintre cele două partide și 
țări, in interesul reciproc al poporu
lui român șl popoarelor Iugoslaviei, 
al păcii și colaborării internaționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a invitat pe to
varășul Iosip Broz Tito, președintele 
Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia, președintele Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, să facă o vi
zită de prietenie în România. Invita
ția a fost acceptată cu plăcere.
Belgrad, 17 noiembrie 1973.

în timpul vizitei la Centrul de conferințe „Sava" — impresionantă realizare arhitectonică din Belgrad

La Muzeul de artă contemporană sint admirate valori reprezentative ale pictorilor Iugoslavi

Convorbiri de
Vineri s-au încheiat convorbirile de 

lucru dintre tovarășii Manea Mă
nescu. prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, și Ve
selin Giuranovici, președintele Con
siliului Executiv Federal al Iugo
slaviei.

La convorbiri au luat parte pre
ședinții celor două părți în Comi
sia mixtă româno-iugoslavă de 
colaborare economică, Virgil Trofin 
și, respectiv. Metod Rotar.

Au fost, de asemenea, prezenți Ni
colae Mihai, ambasadorul României 
la Belgrad, și Trifun Nikolici, amba
sadorul Iugoslaviei la București,

„0 contribuție concretă la stimularea 
colaborării intre buni vecini"

Și vineri, atenția întregii prese iu
goslave este reținută de vizita de 
prietenie a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Ziarele rezervă spații am
ple, pe primele pagini, reportajelor, 
știrilor și informațiilor privind pri
ma zi a vizitei, redînd pe larg des
fășurarea tuturor momentelor impor
tante cuprinse în program. „Convor
biri Tito—Ceaușescu" (BORBA),
„Convorbirile de Ia Palatul Alb" (PO
LITIKA), „Vecini buni" (VECERNIE 
NOVOSTI), „Promovarea colaborării" 
(POLITIKA EKSPRES) — sînt titlu
rile sub care au fost inserate în zia
re informațiile despre acest eveni
ment de seamă în istoria relațiilor 
celor două țări vecine și prietene.

Informînd despre începerea convor
birilor dintre cei doi președinți, zia
rul „Borba" scrie, printre altele, că 
„acest prim schimb de păreri s-a 
desfășurat într-o atmosferă priete
nească și de respect reciproc. Cei doi 
președinți au făcut un schimb de pă
reri privind direcțiile principale ale 
construcției interne și ale dezvoltării 
social-economice din cele două țări", 
precum și cu privire la dezvoltarea 
relațiilor bilaterale și a colaborării. 
Cei doi președinți au apreciat pozitiv 
dezvoltarea relațiilor iugoslavo-ro- 
mâne și au exprimat dorința de dez
voltare multilaterală a acestor relații

In cadrul convorbirilor s-a acor
dat o atenție deosebită acțiunilor ce 
trebuie întreprinse în vederea inten
sificării și diversificării relațiilor e- 
conomice, pe linia transpunerii în 
practică a înțelegerilor convenite cu 
ocazia întîlnirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito.

★
în aceeași zi a avut loc o intîl- 

nire de lucru între Virgil Trofin, 
viceprim-ministru al guvernului ro
mân, președintele părții române în 
Comisia mixtă româno-iugoslavă de 
colaborare economică, și Metod Ro
tar, secretar federal pentru corner- 

în continuare. S-a făcut, de aseme
nea, „un larg schimb de păreri cu pri
vire la problemele actuale ale rela
țiilor internaționale, precum și cu 
privire la activitatea celor două țări 
și partide pe plan internațional".

La rîndul său, ziarul „Politika"

AMPLE RELATĂRI 
ALE PRESEI 
IUGOSLAVE

scrie că cei doi președinți „au consa
crat o atenție deosebită procesului 
destinderii, securității și colaboră
rii în Europa. Președinții s-au pro
nunțat pentru depășirea dificultăților 
intervenite pentru ca destinderea în
cordării să se intensifice și să de
vină universală. Ei au subliniat im
portanța adîncirii colaborării In Eu
ropa în toate domeniile. Tito și 
Ceaușescu au relevat, de asemenea, 
și necesitatea dezvoltării colaborării 
în Balcani atît pe plan bilateral, cît 
și multilateral", scrie ziarul.

lucru
tul exterior, președintele părții Iu
goslave în Comisia mixtă româno- 
iugoslavă de colaborare economică.

A fost examinat stadiul actual al 
schimbului de mărfuri și al acțiu
nilor de colaborare și cooperare e- 
conomică intre cele două țări, sta- 
bilindu-se un program de măsuri 
concrete pe linia creșterii continua 
a volumului de schimburi în anul 
1978, a intensificării ritmului de tra
tative pentru încheierea protocolului 
comercial pe 1979 și perfectarea de 
contracte în această privință, pentru 
finalizarea unor acțiuni de coopera
re în diverse domenii, atît în 1979, 
cit și in întregul cincinal.

în reportajele despre sosirea tova
rășului Nicolae Ceaușescu în capita
la iugoslavă, ziarele arată că, deși 
vremea a fost rece, zeci de mii de 
cetățeni ai Belgradului au ieșit in în- 
timpinarea înaltului oaspete român.

Se informează despre înmînarea 
ordinului „Erou al Muncii Socialiste" 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, publi- 
cindu-se textele integrale ale alocu
țiunilor rostite de cei doi președinți 
cu această ocazie.

Sub titluri ca „Aducem o contribu
ție concretă și un impuls la colabo
rarea între vecini", „Ne pronunțăm 
cu consecvență pentru stingerea tu
turor focarelor de încordare in lume" 
(BORBA), „Socialismul ca proces 
mondial accentuează și mai mult im
portanța independenței și democrați
ei", „Ceaușescu : Pentru deplina ega
litate a popoarelor" (POLITIKA) 
sînt inserate toasturile rostite la de
junul oferit în onoarea președintelui 
român.

Știrile și reportajele sînt Ilustrate 
cu numeroase imagini din principa
lele momente ale vizitei.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a constituit evenimentul 
major al zilei și pentru programele 
posturilor de radio și televiziune, care 
au transmis reportaje ample In des
chiderea emisiunilor.
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Este firesc ca societatea 
noastră contemporană să se 
preocupe tot mai intens de 
a găsi artei și literaturii 
un loc cit mai adecvat ros
tului lor în cadrul vieții 
sociale. Această preocu
pare a răsunat încă o dată 
cu putere în Expunerea la 
ședința activului central de 
partid și de stat din 3 au
gust 1978, prezentată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
După cum subliniază se
cretarul general al partidu
lui nostru, „creația literar- 
artistică.nu se poate dez
volta decit in strînsă legă
tură cu dezvoltarea forțe
lor de producție, servind 
poporul, lupta revoluționa
ră, progresistă". O aseme
nea precizare este cu atît 
mai necesară cu cît în lu
mea contemporană se des
fășoară o ascuțită luptă 
ideologică vizînd, printre 
altele, și locul culturii și 
artei în viața socială. Se 
mai fac auzite glasuri care 
consideră arta și literatura 
situate undeva deasupra 
societății, ca rezultat al in
tervenției unor „aleși” ce 
ar deține monopolul nu nu
mai al creației, cl șl al bu
nului gust social. Publicul 
larg, masele ar urma să fie 
o pastă amorfă, pusă la 
dispoziția acestor „aleși", 
pentru a le fi modelate op
țiunile cu privire la fru
mos, valoare, artă și tot ce 
decurge din această serie 
de concepte filozofice, ei 
înșiși neavînd nici un fel 
de datorii și obligații con
trarii.

Desigur, clarificarea pro
blemelor In această privin
ță ar fi relativ simplă dacă 
am avea de-a face numai 
cu expresia unei poziții 
ideologice evident aservite 
intereselor claselor exploa
tatoare, care, nemaiexistînd 
în socialism, n-ar avea cum 
să afecteze bunul mers al 
lucrurilor. Dar faptele nu 
stau chiar așa. Mai întîi 
că socialismul nu se dez
voltă izolat, cum s-ar spu
ne. In 
xiune 
plexe 
care 
nirea.
cesar să știm bine unde ne 
aflăm, pentru ce optăm și 
pentru ce milităm pină și-n 
asemenea domenii gingașe, 
fine, cum sint numite a- 
desea manifestările talen
tului in domeniul artei și 
literaturii. Clarificările pe 
această linie își au rostul 
lor nu numai pentru a ne 
delimita de cei ce privesc

vitro, ci într-o cone- 
d’intre cele mai com- 
cu toate problemele 
frămîntă azi ome- 
De aceea, este ne-

Inapol, cl și pentru a ne 
lumina mai bine drumul 
celor ce vrem să mergem 
Înainte. Or, din acest punct 
de vedere, societatea socia
listă se arată mai generoa
să decît oricare altă socie
tate. Ea oferă oamenilor nu 
numai un țel uman profund, 
ci și un program de ac
țiune concret și cuprinză
tor, vlzind ameliorarea tu
turor laturilor existentei 
sociale, pînă la deplina ar
monizare a acestora în co
munism. Pentru realizarea 
acestui scop este necesară 
îmbunătățirea substanțială

tensă. asiduă, bine gîndită 
in multiplele planuri ale 
existenței și conștiinței u- 
mane. Or, este evident că 
această muncă trebuie 
îmbrace un caracter crea
tor, pentru a putea realiza 
în fiecare din condițiile 
date concordanța necesară 
între ideal și real. Fără a- 
ceastă însușire de bază ea 
nu-și poate aduce contribu
ția atît de necesară la dez
voltarea vieții in sensul so
cialist al cuvîntului. Dacă 
spiritul creator este obser
vabil în multiplele laturi 
ale existenței sociale (ști-

să

țle In general eu aceea de 
creație artistică, numai una 
din laturile creației uma
ne. Este o îngustare a no
țiunii de creație manifes
tată și in cadrul Festiva
lului „Cîntarea României", 
asupra căreia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul generai al partidului 
nostru, a atras atenția In 
repetate rînduri. în aceas
tă tendință, din păcate 
exagerată de către unii 
îndrumători culturali, 
interpretează unilateral dis
ponibilitățile creatoare deo
sebit de vii, de puter-

se

In atitudine creatoare, In 
creație. Pentru realizarea 
acestui salt este necesar să 
conlucreze mulți alți fac
tori, Intre care cel mai im
portant ni se pare munca, 
cunoașterea, cultura, buna 
informare permanentă, care 
să tindă către atingerea ni
velului mondial în exerci
tarea profesiunii respective. 
Toate acestea nu sint ușor 
de realizat, ele presupun 
conlucrarea din ce in ce 
mai bună a factorilor obiec- 

cu cei subiectivi în 
personalității

Unitate în diversitate
-principiu dinamic 

al creației artistice
a condițiilor materiale ale 
societății, fapt care nu se 
realizează de la sine, ci 
prin acțiunea din ce in ce 
mai conștientizată a oame
nilor, prin schimbarea pro
fundă a mentalităților e- 
goiste moștenite de la ve
chea societate, prin culti
varea continuă, prin toate 
mijloacele, a unei atitudini 
noi față ____
societate. în această privin
ță, viața 
socialiste .
hotărîtor, modelează, in mi
lioanele șl milioanele ei de 
situații, fapte, înttmplări, 
tipul uman către care nă- 
zuim. în acest proces, care 
nu este deloc linear, ci 
complex, sinuos, dificil, cu 
victorii, pierderi, înfringeri, 
dar unde desfășurarea în
săși a vieții „cară umbra 
pătratelor lucruri”. cum 
atît de frumos se exprimă 
un poet al nostru de azi, 
nimeni nu trebuie să ră- 
mînă indiferent, pasiv. 
Căci nimic nu coboară cu 
hîrzobul din cer și, cu atît 
mai puțin, binele, adevărul, 
frumosul 
zuim.
cestor 
cesară

de muncă, viată,
însăși a societății 
își spune cuvtntul

către care nă- 
Pentru realizarea a- 
deziderate este ne- 
munca, o muncă in-

ință, inventivitate tehnică, 
producție, viată cotidiană, 
organizare administrativă 
etc.), se poate spune, pe 
drept cuvînt, că revoluția 
socialistă Însăși este o crea
ție a maselor conduse de 
partidul comunist. Iată de 
ce, în societatea socialistă, 
creatorul de artă și lite
ratură nu mai are justifi
carea teoretică șl practică 
să se privească In postură 
de izolat, situat undeva 
deasupra societății, cită 
vreme spiritul creator re
prezintă una din trăsătu
rile fundamentale ale so
cialismului, 
masele 
propriei 
dată cu 
lui la o 
socialism, masele au ciști- 
gat pentru prima dată și 
dreptul la creație. Din pă
cate, pe această linie mai 
există încă o înțelegere în
gustă a lucrurilor. Se con
sideră, de obicei, că, dacă 
masele au cîștigat dreptul 
la creație, toți oamenii tre
buie să urce pe scenă să 
facă teatru, să danseze, să 
cinte, să picteze, să scrie 
versuri etc. în felul acesta se 
confundă noțiunea de crea-

însuflețește 
in Îmbunătățirea 
lor existențe. O- 
cîștigarea dreptu- 

existență demnă i.i

nice «le poporului nostru. 
Dar aceste disponibilități 
creatoare nu trebuie cana
lizate pe o singură latură 
a lor, cea artistică, mai bă
tătoare la ochi, ci folosite 
multilateral, în toate sfe
rele de activitate socială, 
profesională a oamenilor. 
Se poate spune, pe drept 
cuvint, că practicarea unei 
profesii In socialism co
respunde în general unei 
vocații reale pentru exer
citarea acesteia. Nici o altă 
orînduire nu cheltuiește, 
material și moral, atît 
pentru pregătirea și alege
rea unei profesii, pentru 
schimbarea ei, pînă cînd 
omul care o caută să se 
întllnească In drum cu pro
pria sa vocație. Dacă, după 
cum vedem, practicarea 
unei profesiuni in socia
lism implică noțiunile do 
talent și vocație, permite a- 
șezarea acestora împreună 
intr-un mod mult 
decit oricare altă 
socială, înseamnă 
premise reale.
pentru dezvoltarea creatoa
re a profesiunilor. Trebuie 
observat însă faptul că ta
lentul și vocația nu se 
transformă In mod automat

mai clar 
orînduire 
că avem 
obiective

tivi 
dezvoltarea 
umane. Nici un efort nu 
trebuie insă precupețit în 
această privință, căci gene
ralizarea unei atitudini 
creatoare la un număr cit 
mai mare de oameni în
seamnă, practic, nu numai 
sporirea substanțială a pro
ductivității muncii, și ca 
urmare ridicarea nivelului 
de trai al societății, ci și 
realizarea unei etici supe
rioare, care ne va apropia, 
fără Îndoială, de atitudinea 
comunistă față de muncă 
și viață.

în realizarea acestui pro
ces de ample dimensiuni 
sociale, literatura și arta, 
Înțelese nu în mod izolat, 
ci în conexiunile lor reale 
cu toate celelalte sfere de 
activitate umană creatoare, 
pot aduce servicii multiple, 
dintre cele mai fertile, fără 
să-și piardă ceva din spe
cificul manifestării lor, ci, 
dimpotrivă, accentuîndu-1.

Operele literar-artlstice 
vin prin ceea ce au ele mal 
specific in întlmpinarea 
unuia din dezideratele fun
damentale ale socialismu
lui : cultivarea atitudinii 
umane creatoare. Problema 
este ea acest impact să se 
producă Intr-un mod real, 
efectiv, prin admiterea șt 
practicarea unui dialog viu. 
permanent, de la egal la 
egal, între toate sferele ac
tivității umane, creatoare 
de valori materiale șl spi
rituale, 
pe de 
estetică 
pasiune 
dere și, pe de altă parte, 
situarea creatorului de artă 
și literatură pe pozițiile 
cele mai înaintate ale so
cietății, printr-un contact 
tot mai viu, permanent, cu 
toate sferele de activitate 
socială, acolo unde spiritul 
creator există și se cere 
dezvoltat și promovat fără 
contenire.

dialog ce implică, 
o parte, o educație 
făcută temeinic, cu 
și multă răspun-

Dumitru BA.LAEȚ

Povestiri despre
monumentele patriei

Istoria vitejiei româ
nilor în apărarea fiin
ței lor naționale nu se 
află înscrisă doar in 
file îngălbenite de 
letoplseți ; ea trăiește 
dăltuită in marmura 
statuilor, în bronzul 
obeliscurilor, In slova 
plăcilor comemorati
ve. In fata lor se aude 
aievea parcă vuietul 
încleștărilor de la Ro
vine, Podul înalt și 
Călugăreni, răsună vo
cile clocotitoare ale 
lui Horia, Tudor, Băl- 
cescu și Iancu, șuieră 
șrapnelele Griviței și 
Plevnei, bat mitralie
rele Mărășeștilor. se 
înalță tumultul teme
rarelor asalturi din zi
lele insurecției și ale 
războiului antihitle
rist. Iată pe scurt le
gitimat de autorii în
șiși demersul între
prins de Florian T. 
Argeșanu și Constan
tin Ucrain in „Tripti
cul vitejiei românești”, 
lucrare apărută sub 
auspiciile Editurii 
iport-turism.

Autorii povestesc 
aici istoria a aproape 
200 de monumente 
înălțate pe pămintul 
patriei, al Bulgariei, 
Ungariei și Ceho
slovaciei. pentru slăvi
rea jertfelor poporului 
român în trei momen
te decisive ale luptei 
sale pentru cucerirea 
și apărarea indepen
denței și suveranității 
sale : războiul de nea- 
tîrnare din 1877—1878, 
campaniile din anii 
1916—1917. insurecția 
națională și războiul 
antihitlerist. Ele sint 
în fapt 200 de istorii 
ce spun povestea 
eroismului fierbinte al 
celor multi, care în 
vremuri de restriște 
n-au ezitat o clipă 
să-și pună pieptul in 
bătaia gloanțelor șl a 
bombelor vrăjmașe 
pentru drepturile șl 
dreptățile țării ; ele 
spun de fapt povestea 
aleselor virtuți, a tă
riei morale a unul 
neam ce a făcut din 
iubirea de patrie șl de 
dreptate suprema lege 
a existenței sale.

Mulțimea acestor

monumente durate de 
generațiile recunos
cătoare mal spune că 
nu este palmă de pă- 
mint în vatra strămo
șească care să nu fl 
fost îmbelșugat stro
pită cu sîngele fiilor 
săi în milenara isto
rie a poporului român.

*
lucrarea „Trlun- 
eroic — Mărăști, 

(a-
Cu 

ghiul 
Mărășești, Oituz' 
părută sub însemnele 
editurii „Junimea"), 
Florian Tucă continuă 
prezentarea monu
mentelor patriei in
tr-o modalitate ce 
poartă un timbru pro-

priu. ușor de recunos
cut : aceea a narării 
calde, vii a faptelor 
istorice care au moti
vat înălțarea atitor 
statui, obeliscuri, plăci 
comemorative pe cu
prinsul patriei.

Deși concepută ca 
un triptic — Mărăști, 
Mărășești, Oituz — lu
crarea comentează în 
fapt epopeea eroică a 
anilor 1916—1917, cu 
marile ei jertfe mate
riale și umane, cu du
rerile și bucuriile ei, 
adunind la un loc, 
cum potrivit spune 
autorul, tot ce a în
semnat atunci „luptă, 
dîrzenie. curaj, înăl
țare deasupra suferin
țelor, uitare de sine, 
avînt, sacrificiu su
prem în numele pa
triei". Florian Tucă 
urmărește pas cu pas 
acțiunile întreprinse 
de armata română de 
la intrarea sa in con
flagrația mondială în 
august 1916 pină la 
obținerea victoriilor 
strălucite de la Mă
răști. Mărășești și Oi
tuz, tocmai pentru a 
face mai bine înțelese 
motivațiile adinei ale 
eroismului de masă 
care a transformat 
cele trei localități in 
tot atitea 
ale hotăriril

por de a nu precupeți 
nici un efort, nici un 
sacrificiu pentru ea el 
să trăiască liber in 
vatra străbună.

Veritabil 
al acelor 
nopți, autorul reușește 
cu multă finețe să in
tegreze pe cititor in 
atmosfera unor luni și 
ani fierbinți si zbuciu
mați, lăsîndu-i senti
mentul că participă 
efectiv, ca un martor 
ocular, in viitoarea 
bătăliilor frontului, că 
îi însoțește pe soldați 
în incrîncenarea lupte
lor, ca și in ceasurile, 
atît de puține, dintre 
două încleștări. Toate 
acestea fac din carte 
suma a zeci și zeci de 
pagini emoționante, în 
care inima noastră 
bate la unison cu cea 
a zecilor de mii de 
eroi ce sîngerau pen
tru fiecare palmă de 
glie a patriei. Dacă 
ar fi de ales dintre 
aceste multe pagini 
cele mai ardente, a- 
cestea ar putea fi cele 
ce povestesc despre 
Gheorghe Donici. ve
teranul de la 1877, 
despre căpitanul Ște
fan Ștefănescu ori des
pre Ecaterina Teodo- 
roiu, dar tot atît de 
bine ar putea fi multe 
altele. Inserînd în tex
te o serie de docu
mente de epocă, intre 
care numeroase apre
cieri elogioase ale u- 
nor personalități și 
ziare din țară și străi
nătate. autorul le spo
rește fiorul autentici
tății.

reporter 
zile și

★
Povestea monumen

telor noastre, istoria 
faptelor ce le-au in
spirat constituie un 
perpetuu îndemn pen
tru generațiile de azi 
și de mîlne de a apăra 
și a spori moștenirea 
străbună, de a înălța 
România pe noi culmi 
de frumusețe și pro
gres. Am consemnat 
deci lucrările de mai 
sus tocmai pentru că, 
în acest sens, ele reu
șesc să fie convingă
toare.

simboluri 
unui po-

Anca VASILESCU 
Silviu ACHIM

t
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Telex
Curs de limba spaniolă
Incursiune în cotidian. Ansam
bluri noi în peisajul Capitalei 
Concert de prfnz
Publicitate
România pitorească
Stadion — magazin sportiv în 
imagini
Reportaj TV : „Urziceni — azi" 
Publicitate
Agenda culturală
Clubul tineretului — în Maramureș 
Săptămina politică internă și in
ternațională

FILM ȘTIINȚIFIC DESPRE 
PATOLOGIA

Institutul pentru ocrotirea mamei 
și copilului din Capitală, in cola
borare cu Laboratorul de medicină 
nucleară din Institutul de medicină 
fizică și studioul „Alexandru Sa- 
hia” a realizat un original film 
științific: „Copii care pot fl salvați” 
(regia — Mircea Popescu, consul
tant științific — dr. Șerban Sichi- 
tiu). Dedicat Anului internațional

GENETICĂ
al copilului — 1979, filmul prezintă 
modalitatea depistării și tratării 
unor boli ereditare de metabolism 
la copilul nou-născut, acțiune În
treprinsă experimental In munici
piul București șl județul Ialomița. 
Filmul a fost primit cu interes la 
festivalul Asociației Internationale 
a cinematografiei științifice de la 
Cairo. (Agerpres)

Orâ o'e curs la liceul de matemalicd-flzlcd „Alexandru Moghloroș" din Oradea: prof. Marta Krelner pred <5 în 
limba maghiară elevilor din clasa a X-a o lecție de științe sociale Foto: E. Dichișeanu

A

împlinirile muzicii românești
sint nemijlocit legate de substanțiala

Ne-au rămas In minte, dintre multe 
alte momente remarcabile, două eve
nimente ale stagiunii camerale ’77—’78: 
recitalul baritonului Dan Iordăchescu. 
o veritabilă demonstrație a științei 
clntului. o rară mobilitate a abordă
rii diverselor stiluri, o luminare sub
tilă a textului poetic, apoi excelenta 
„Antologie a artei vocale în două
zeci de recitaluri” — un examen de 
virtuozitate, de maturitate in inter
pretare, al Marthei Kessler. Concerte 
cu săli arhipline. Pentru că muzica 
de cameră iși cucerește an de an mai 
mulți auditori. Sint cunoscute succe
sele creației de cameră românești, ale 
interpreților noștri, ale formațiilor 
camerale. Muzica de cameră așadar 
— in atenția publicului. Considerați 
că este implinită, ca fapt cultural, 
muzica de cameră românească in an
samblul vieții muzicale 7

— Fără îndoială, muzica și viata 
muzicală românească au înregistrat 
in ultimul deceniu mari împliniri 
care atestă forța faptului cultural In 
profunzimea și in largul sensurilor 
sale. împlinirile muzicii românești 
sint nemijlocit legate de creșterea 
nivelului publicului ascultător, de ri
dicarea gradului său de cultură In 
concordantă cu întregul nostru mers 
Înainte In toate domeniile. în acest

climat exigent, competitiv, desigur că 
toți creatorii se simt Îndemnați că
tre o activitate susținută in care 
autodepășirea, dorința de progres, 
perfecționarea mijloacelor specifice 
constituie fenomene vizibile și Îm
bucurătoare. Firește, gindul poposește 
în primul rînd In sfera creației mu
zicale, în care am asistat ani de-a 
rindul la formarea și consacrarea 
unor talente autentice, a unor perso
nalități artistice capabile să impună 
o viziune personală demnă de remar
cat In ansamblul peisajului mondial 
al artei muzicale contemporane. 
Aceste izbînzi însă se cer coroborate 
cu realizările deosebite ivite pe tere
nul științei muzicale, al muzicologiei

Convorbire cu compozitorul
Wilhelm BERGER

publicului

Cartea 
prin... telefon

Librăria „Dacia" «ltuată pa 
Calea Victoriei nr. 45 din Capi
tală oferă, la telefonul 16 28 94, 
orice informație cu privire la 
aparițiile de cărți.

La același telefon, oricine ara 
posibilitatea să comande din căr
țile existente în librărie, care 
pot fl achitate și ridicate 1*  or*  
fixată de cumpărător.

EXPOZIȚIA DE ARTĂ PLASTICĂ A PIONIERILOR Șl ȘOIMILOR PATRIEI DIN CAPITALA

LA TRECUTU-ȚI MARE, MARE VIITOR"

In cadrul etapei de masă a celei 
de-a doua ediții a Festivalului na
țional „Clntarea României* 1, sub 
egida Consiliului municipal Bucu
rești al Organizației pionierilor, In
spectoratului școlar al municipiului 
București și Muzeului de artă al 
Republicii Socialiste România, pen
tru pionierii și șoimii patriei din 
București a fost, de curind, organi
zat un amplu concurs de artă plas
tică. Numeroasele premii decernate 
cu acest prilej, dar mai ales bogata 
expoziție ce te întîmpină in holul 
Muzeului de artă atestă pasiunea 
și seriozitatea cu care micii creatori 
s-au aplecat asupra uneltelor pic
turii.

Numeroase manifestări anterioare, 
numeroase saloane municipale și

cinema

naționale de artă plastică ale copii
lor au adus pină acum în atenția 
generală rezultate spectaculoase ale 
acestei activități, au creat o adevă
rată tradiție in a prezenta și, impli
cit, in a stimula creația plastică a 
copiilor. Rezultatele acestei consec
vente munci de îndrumare a celor 
mai tineri cetățeni ai tării, muncă 
desfășurată cu modestie și Înțele
gere de profesori entuziaști și cali
ficați, se văd și acum. în spațiosul 
hol al Muzeului de artă, pe simeze 
improvizate, folosite pină la ultimul 
centimetru (într-o înghesuială de 
multe ori nefavorabilă unei recep
tări adecvate a imaginilor), sint ex
puse lucrări în care regăsești în
treg universul copilăriei. Este un 
univers în care intilnești deopotrivă

imaginația șl percepția directă, ne
voia de a fabula și sinceritatea, do
rința copiilor de a exprima, de a 
contura imaginile cunoscute ale ac
tivității lor cotidiene, de a se iden
tifica cu realitățile evocate.

„La trecutu-ți mare, mare viitor” 
— tema concursului a oferit copiilor 
prilejul de a-și desfășura larg fan
tezia, de a exprima gînduri și cu
noștințe legate de istoria țării, de 
a consemna cu neștirbită dragoste 
peisaje cunoscute, de a portretiza 
pe cei apropiați. Interesul pe care 
îl prezintă toate aceste lucrări de
pinde. în primul rînd. de această 
reprezentare emoțional-imaginativă 
a istoriei cunoscute din cărți sau a 
realităților imediat înconjurătoare. 
Ideea gravă a luptei pentru inde
pendență răzbate din numeroase 
imagini prezentate acum. Sint ima
gini în care evocarea este asociată 
unor elemente intrate în legendă, 
imagini din care răzbat sensuri sim
bolice.

„Cartierul nou” sau „Acoperișu
rile", „Toamna" sau un peisaj in
dustrial, șantierul naval sau furna
lul, construcții noi in Pantelimon 
sau activitățile pionierești evocate 
de copii au drept numitor comun 
tocmai această receptivitate față de 
lume, exprimarea cu ajutorul liniei 
și culorilor a reacțiilor provocate la 
contactul cu ea. Culorile, amintind 
de multe ori vioiciunea cromaticii 
populare, nota de umor, indecizia 
gestului care conduce linia sau co
lorează o suprafață devin în aceste 
condiții tot atitea calități, căci im
portante sint în primul rind glndu- 
rile de mare sinceritate și genero
zitate pe care copiii le-au exprimat.

de specificitate istorică, estetică, și 
al scrierilor de inițiere, de populari
zare in accepțiunea Înaltă a designa- 
ției. Este poate suficient să accen
tuăm luminarea succesivă șl pe de
plin convingătoare a muzicii unor 
secole mai Îndepărtate pentru • na 
convinge că in ultimul deceniu mu
zica românească are un loc de frunte 
In lume. în al doilea rînd, trebuie să 
ne gîndim la diversificarea vieții mu
zicale șl implicit la Îmbogățirea el 
substanțială prin susținerea, conti
nuarea unor festivaluri prestigioase 
care dispun de o tradiție la Cluj-Na- 
poca, Timișoara, Iași, Tg. Mu
reș, Brașov, precum și in multe orașe 
ale României. Fiecare ediție a aces
tora echivalind In esență cu deschi
deri importante asupra actualității 
muzicii românești. Acest lucru nu ar 
fi fost posibil fără contribuția entu
ziastă a unor pleiade de artiști de 
Înaltă profesionalitate, fără dăruirea 
uhor muzicieni devotați vocației lor 
șl publicului.

în acest context trebuie privită dez
voltarea vertiginoasă a muzicii de ca
meră, Împlinirea el (creațle-interpre- 
tare) ca fapt cultural. Numărul mare 
al ansamblurilor camerale se ridică la 
cotele exigențelor legitime astăzi 
oriunde In lume, strinsa colaborare 
dintre creator șl interpret dovedln- 
du-se a fi deosebit de fructuoasă. O 
trecere In revistă a creației din ulti
mele trei decenii, bazată pe o cunoaș
tere riguroasă a fenomenelor și ten
dințelor ivite, demonstrează o diver
sificare progresivă în plan stilistic 
și concomitent o unitate interioară de 
concepție, care cuprinde în chip ar
monios muzica de cameră româ
nească in spiritul unei școli de com
poziție autohtonă distinctă prin sub
stanța muzicală, prin finalitatea emo
țională a produsului artistic. Nimic 
din ceea ce este nou și de ultimă 
oră In registrele tehnicii de compo
ziție nu este străin muzicianului ro
mân. dar el știe In același timp să-șl 
modeleze expresia muzicală. In spiri
tul unui ethos adine ancorat în cul-

tura românească. In modul de sim
țire și în felul de a fi al omului de 
pe aceste meleaguri. Componenta 
principală rămine aid cea lirică. Îm
binată adesea cu inflexiuni narative, 
cu momente de clnt doinit intr-o va
rietate de structuri metrice libere.

— A fost excelentă acea idee a U- 
niunii compozitorilor de a propune 
iubitorilor muzicii „Retrospectiva ca
merală", pagini scrise cu mai bine de 
un deceniu in urmă, care fi-au păs
trat intacte prospețimea, strălucirea.

— Mai mult, au pus in evi
dență individualizările stilistice pe
trecute in acești ani, dar și conso- 
narea stilurilor, a unor soluții com
poziționale care la prima vedere pă
reau lipsite de punți de legătură, au 
atestat incă o dată că. după ani și 
ani de la crearea lor. lucrările și-au 
păstrat o tinerețe fără bătrînete, și 
unele dintre ele o viată fără de 
moarte. Această experiență demon
strează că muzica românească este 
neînchipuit de bogată in valori, 
poate încă insuficient puse în 
lumină și fără îndoială mult prea 
puțin difuzate pe calea discului și a 
concertelor. Potențialul artistic da 
acest ordin poate fl măsurat doar de 
cei care-1 cunosc In Întregime, care 
au trăit, in dinamica lor psihică, 
aceste valori. Dar acest potențial ne 
confirmă măsura dezvoltărilor posi
bile care se cer sprijinite cu cele mal 
eficiente mijloace, căci tradiția există 
și interpret!! sint dornici să cinte ; 
trebuie deci să se depună toate efor
turile pentru ca bunele Intenții să 
doblndească o finalitate socială și 
culturală.

— Spuneați odată că studierea unei 
partituri de către un solist sau an
samblu cameral echivalează cu o 
mare investiție de capital uman și 
artistic. Poate o astfel de investiție să 
rămini la o unică primă audiție 7 Ce 
propuneți 7

— într-adevftr, multa lucrări ră- 
mîn Ia o primă și singură audiție 
lntr-un termen dat sau la ultima In
tr-un termen lung, și procedeul nu 
poate fi decît ineficient, dacă lu
crarea nu este Imprimată de către 
ansamblul de specialitate, dacă nu 
este lansată de un turneu de con
certe. Se știe că rodarea programe
lor sporește Intr-un raport geometrie 
calitatea și perfecțiunea Interpretării, 
a viziunii interpretative asupra lu
crări! căreia i se conferă viață în 
fiecare concert. O astfel de acțiune 
presupune și existenta avancronicii 
de concert in ziarele de mare tiraj, 
dar și în ziarele locale, fiindcă 
simplul aflșaj, și acela destul de 
precar, este departe de a chema pu
blicul larg să participe la bucuriile 
muzicii. De acestea este legată ime
diat cronica muzicală menită să 
confirme ascultătorului părerile sale, 
să clarifice aspecte fundamentale, să 
contribuie la Îndrumarea interpretu
lui. Și, cu atît mai mult, se cere 
conjugarea eforturilor cînd este vorba 
de o primă audiție românească.

Convorbire consemnata da 
Smaranda OȚEANU

bîrlad Colocviul regizorilor
din teatrele dramatice

Marina PREUTU

Sub egida Consiliu
lui Culturii și Educa
ției Socialiste, la Tea
trul „Victor Ion Popa" 
din municipiul Bîrlad 
se desfășoară colocviul 
regizorilor din tea
trele dramatice menit 
să stimuleze creația 
regizorală printr-un 
rodnic schimb de ex
periență și de idei in
tre colectivele teatre
lor participante, ar
tiști, specialiști și pu
blic. La colocviu — 
amplă manifestare a- 
flată la a treia ediție 
înscrisă în Festivalul 
național „Cîntarea 
României” — participă 
regizori. dramaturgi, 
critici de teatru, re
prezentanți ai presei 
de specialitate, un nu
măr de opt teatre din 
Bacău, Birlad, Tg. 
Mureș, Iași, Reșița,

Constanta. Galați, Pia
tra Neamț, cu specta
cole reprezentative 
pentru arta regiei. 
Desfășurat pe peri
oada 11—18 noiembrie, 
colocviul și-a propus 
să dezbată modul in 
care se realizează e- 
ducația civică șl este
tică prin teatru, să 
discute sarcinile re
giei față de dramatur
gia clasică și contem
porană, stilurile și 
funcția culturală a re
giei, preocuparea tea
trelor și regizorilor de 
a Îmbogăți dramatur
gia noastră prin lan
sarea de noi piese, ra
porturile creatoare din
tre generații, tendințe
le actuale ale regiei 
românești de teatru și 
sarcinile ideologice și 
artistice ale instituției

teatrala privind efi
ciența cultural-educa- 
tlvă șl creșterea cali
tății artistice a spec
tacolului de teatru. 
Spectacolele prezen
tate de către teatrele 
participante sint puse 
in dezbaterea specia
liștilor, iar un juriu 
republican, constituit 
dintre personalități 
ale vieții teatrale, va 
acorda premiile oferi
te de organizatori, res
pectiv A.T.M., Comite
tul pentru cultură și 
educație socialistă al 
județului Vaslui și 
Teatrul „Victor Ion 
Popa” din Bîrlad. Co
locviul are loc, deo
potrivă. atît la Bîrlad 
cit și la Vaslui, unde 
teatre din țară prezin
tă spectacole. (Crăciun 
Lăluci).

Publicitate
Antologia filmului pentru copil șl 
tineret. „Anii de 
cu Andy Clyde, 
Buster Keaton
Telejurnal
Viața rațională. 
Teleenciclopedia. 
gini din istoria 
zației (film realizat de Televiziu
nea japoneză în colaborare cu 
UNESCO); Drumul ceramicii; Pro
tejarea mediului; Aventura zboru
lui uman

20,40 Publicitate
20,45 Film serial : Om bogat, om sărae.

Episodul 23
31,35 Intllnlre cu satira și umorul
22,05 Telejurnal • Sport
22,30 Melodii românești de ieri și de azi 
23,00 închiderea programului

18,30
18,35

19.30
19,50
20,00

aur al comediei" 
Walter Catlett șl

In sumar : Pa- 
culturil și clvilt-

• Războiul împotriva opiumului t
TIMPURI NOI — 9; 11,15; -------
15.45; 18; 20.
• Lăsați balonul să zboare 
11; 13,15 Aventurile Iui Don
— 15,45; 18; 20 : MIORIȚA.
• Povestiri melancolice 
drul „Zilelor 
CAPITOL —
20.30.
• Imposibila 
te; EFORIE ■
18.15; 20,30.
• Aurul Iul MacKenna : PATRIA
— 8,30; 11,15; 14; 16,45: 19.30, FA
VORIT — 9,15; 12.15: 18,15: 19.15. 
FESTIVAL — 8,30; 11,15; 14: 17; 20
• Patima: SCALA — 9,30; 11.30; 
13.30; 15,45; 18; 20,15.
• Animalul: SALA PALATULUI
— 14,30; 17; 19.30, BUCUREȘTI — 

11,30; 13.45: 16: 18.15: 20.30,
' — 9; 11.15; 13.30;

MODERN — 9;
; 18; 20.15.

9: 13,30;

— »î 
Juan

(în ca- 
filmului olandez") : 
9,30; 12; 15.30; 18;
poveste de dragoi- 
- 9; 11,15; 13,30; 16;

9.15; ___ _ ____
luceafărul 
16; 18,15; 20.30.
11,15; 13,30; 15.45

• Circiuma de pe strada Platnlț- 
kala : VICTORIA — 10; 12; 14; 
16; 18; 30, VOLGA - «; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,15.
• Orașul fantomi ■ EXCELSIOR. .... . . 20,15,

14,45; 
— 9:

I 20,
16; 18,15; 20,15.

• __ i:
13,30; 15,45: 18; 

8,45; 10,45; 12,45; 
20,45, MELODIA
16; 18,15; 20,30. 

ARTA - 9;
18; 20, DACIA — 
15,45; 18; 20.

- »; 11,1»; 
GLORIA - 
16,45; 18,45;
11,15; 13,30;
• Șoimul : 
13,30; 15,45;
11,15; 13,30: . . , .
• Revanșa : CENTRAL — »: 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 30,30. COSMOS
— 15,30; 17,45; 20.
• Zbor mortal : CINEMA STU
DIO — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Divorț Italian — 11,45, Un om 
pentru eternitate — 14, Sacco șl 
Vanzetti — 16,15, AI treilea om
— 18,30, Moby Dick — 20,30 : CI
NEMATECA.
• Program de desene animate — 
9,15; 10.30; 11,45; 13,15, Război sl 
pace (seriile III—IV) — 15; 19 : 
DOINA.
• Star :
16: 19.30.
• Hop... șl apare maimuța
CEGI — 9,30; 11,30; 13,:
18; 20.

11,15; 
9;

COTROCENI — 9; 12.30;

. 1 t BU-
13,30; 16:

• Principiul dominoului : AU
RORA — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 
20.15, FEROVIAR — 9; 11.15; 13,30; 
16; 18,15; 30,30. FLAMURA — 11,15; 
13,30: 15.45; 18; 20,15.
• ’ Prietena noastră 
FLAMURA — 9.
• înainte de tăcere :
— 9; 11,15; 13,30; 15,45: 
VIITORUL — 15,30; 17,45.
• Acel blestemat tren blindat : 
GRIVITA — 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: 
GIULESTI — 9; 11; 13,15; 15.30: 
17,45; 20, LIRA — 15,30; 18: 20.
• Gustul șl culoarea fericirii : 
FLOREASCA — 15,30; 18: 20.
• Oamenii rămln oameni : FLA- 
CAra — 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 Vlaicu : POPULAR — 
16; 18.
• Dragoste șl... statistică : PRO
GRESUL — 16; 19.

• Jorg Ratgeb, pictorul t DRU
MUL SĂRII — 18; 18; 20.

veverița j

BUZEȘTI 
18; 20,15, 

: 20.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mică) : Romulus cel Mare — 15, 
Părinții teribili — 19,30. (sala Ate
lier) : Aventură in banal — 19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic. Dirijor : Ovidlu Bălan. So
list : Mihai Constantinescu — 20, 
(sala Studio) : „După-amlezile 
muzicale ale tineretului". Carmen 
Ridiche — pian, Mariana Popa — 
vioară, Roxana Lazăr — pian — 18.
• Opera Română : Cosi Fan Tutte 
- 19.
• Teatrul de operetă : Eternele 
Iubiri — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Casa cea nouă — 19,30, (sala Gră
dina Icoanei) : Interviu — 15, 
Alibi — 19,30.
• Teatrul Mic : Să îmbrăcăm pe 
cei gol (premieră) — 19.30.

• Teatrul de comedie: Pilcul — 
19.30.
• Teatru! „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : și eu am fost tn Arca
dia — 19.30, (sala Studio) : Rouă 
pe trotuare — 19.
• Teatrul Ciulești (sala Ciu
lești) ; Comedie fâră titlu — 19,30, 
(sala Majestic) : Noaptea păcăle
lilor — 19.30.
• Teatrul evreiesc de »tat : Cu 
femeile nu-1 de glumit — 19,30.
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista In 
luna de miere — 19,30, (sala Vic
toria) ; Omul care aduce risul — 
19.30.
• Teatrul „Ion Vasllescu" : Pia
tră la rinichi — 19,30.
• Ansamblul artistic 
română" : Drag înl-e 
jocul — 19,30, (la Sala 
șl Culturii) : O seară 
de neuitat — 18.
• Teatrul „Ion Creangă" : Nota 
zero la purtare — 17,30.
• Teatrul „Țăndărică" ; Omulețul 
de put — 17.
• Circul București : Invitație la 
circ — 16: 19,30,
• Studioul de teatru I.A.T.C. l 
Băiatul cu floarea — 19,30.

„Rapsodia 
cintecul șl 
Sporturilor 
cu clntece
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Maiestății Sale QABUS BIN SAID
Sultanul Omanului

MASCAT
Aniversarea Zilei naționale a Sultanatului Oman imi oferă prilejul de 

a vă adresa sincere felicitări și urări de sănătate și fericire personală, 
de progres și prosperitate poporului țării dumneavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu plăcere amabilul dumneavoastră mesaj de felicitare 
trimis cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a proclamării Republicii Turcia.

îmi este foarte plăcut să prezint Excelenței Voastre călduroasele mele 
mulțumiri și cele mai bune urări din partea mea pentru fericirea dumnea
voastră personală și pentru prosperitatea poporului român.

Sînt convins că relațiile dintre cele două țări ale noastre vor continua să 
se dezvolte intr-un spirit de prietenie, în interesul popoarelor noastre, al 
regiunii noastre și al păcii mondiale.

FAHRI S. KOKO-TURK
Președintele Republicii Turcia

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

în numele guvernului și poporului panamez, precum și al meu personal, 
vă mulțumesc pentru mesajul de felicitare adresat cu prilejul celei de-a 75-a 
aniversări a independenței Republicii Panama.

ARISTIDES ROYO
Președintele Republicii Panama

Județul Ilfov a terminat recoltarea
«B

culturilor de toamna
Oamenii muncii din agricultura 

Județului Ilfov au terminat, la 17 
noiembrie, recoltatul porumbului, a 
culturii de soia și a sfeclei de zahăr. 
ur dtățlle agricole din județ Încheie, 
L. aceste zile, livrările la fondul 
central de stat, acționînd pentru a-și 
achita in cele mai bune condiții 
obligațiile ce le revin, datoriile ce 
decurg din angajamentele asumate.

într-o telegramă adresată C.C. 
al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de către Comitetul ju
dețean Ilfov al P.C.R., în care se 
raportează aceste succese, se subli
niază : Sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid, lucrătorii din 
agricultura ilfoveană își concentrează

LA TURDA Șl CÎMPIA TURZII
Se dezvoltă și modernizează rețeaua comercială 

alimentară și de alimentație publică
în municipiul Turda funcționează 

24 magazine alimentare, 14 magazi
ne pentru piine și 7 de desfacere a 
cărnii și a preparatelor de carne, 
iar în orașul Cîmpia Turzii — 15 
asemenea unități, rațional distribui
te teritorial și bine aprovizionate cu 
cele necesare populației. Șase din 
unitățile alimentare din Turda sînt 
cu autoservire. Sînt bine cunoscute 
consumatorilor magazinul cu auto
servire din centrul vechiului oraș, 
precum și cele din cadrul comple
xelor comerciale din noul cartier 
Oprișani-Turda și magazinul cu 
autoservire din orașul Cîmpia Tur
zii.

în ceea ce privește alimentația 
publică, de un timp, turdenil bene
ficiază de serviciile restaurantului 
și braseriei „Corso", profilate pe 
produse din leguminoase și vărzoa- 
se. Aici se pot servi zilnic peste 
30 preparate din aceste legume. Dar 
aici se mal pot minca șl tăieței cu 
varză, tăieței cu brinză, mămăligu- 
ță cu brînză șl smîntînă, papanaș 
cu brînză, crochete de cașcaval și 
altele. Reprezentative sînt și restau
rantele „Potaissa" șl „Transilva
nia", care sînt preferate pentru ori
ginalitatea meniurilor.
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TENIS: „Turneul campioanelor"

Ruzici-în
NEW YORK 17 (Agerpres). — Ju- 

cătoarea româncă Virginia Ruzici s-a 
calificat în semifinalele „Turneului 
campioanelor", competiție care reu
nește in această săptămină la Palm 
Springs (California) elita tenisului 
mondial feminin.

în partida pentru recalificări, Vir
ginia Ruzici a învins-o in două se
turi. cu un scor simetric : 6—2. 6—2, 
pe cunoscuta campioană olandeză 
Betty Stove. Partida a durat 59 de 
minute, timp în care numeroșii spec
tatori prezenți în tribunele de la Mis
sion Hills Club Country au urmărit 
un joc de un bun nivel tehnic, cu 
schimburi spectaculoase de mingi, în 
care tenismana româncă s-a impus 
cu autoritate în ambele seturi.

In semifinale. Virginia Ruzici o va 
întilni pe Martina Navratilova, iar 
Chris Evert va juca cu Virginia

FOTBAL: Mîine partidele etapei a Xll-a
Miine se va relua campionatul di

viziei A, cu partidele etapei a XII-a. 
Echipele situate pe primele trei locuri 
în clasamentul general vor juca pe 
terenuri proprii, astfel : F.C. Baia 
Mare (17 puncte) — Politehnica Iași, 
Steaua (14 p) — S.C. Bacău și F. Q. 
Argeș (13 p) — Sportul studențesc. 
Acest din urmă meci, de la Pitești, 
pare a fi și cea mai interesantă din
tre partidele etapei. Celelalte jocuri 
din programul duminical sînt : Poli
tehnica Timișoara — F.C. Bihor, 
Universitatea Craiova — U.T.A., 

acum eforturile pentru efectuarea 
arăturilor de toamnă Ia un nivel ca
litativ superior șj pe întreaga supra
față prevăzută, pentru fertilizarea 
ogoarelor, astfel ca în 1979 să putem 
raporta recoltele pe care țara le aș
teaptă de la noi.

Pe deplin conștiențl de obligațiile 
ce le avem, trăgînd concluziile cu
venite din experiența acestui an 
agricol. Comitetul județean Ilfov va 
face totul pentru a transpune neabă
tut în viață mobilizatorul dumnea
voastră îndemn de a înfăptui o ade
vărată revoluție în agricultură șl, în 
primul rînd, în știință, în conducere, 
în modul de lucru al specialiștilor, 
al țărănimii.

„Orașele Turda șl Cîmpia Turzl! 
—- ne spunea tovarășul Gheorghe 
Abrudan, directorul adjunct al în
treprinderii comerciale alimentare 
și de alimentație publică, va bene
ficia în următorii ani de noi spa
tii comerciale. In curlnd. In plin 
centrul municipiului Turda, va În
cepe construcția unui magazin de 
tip BIG, unde sectorul alimentar șl 
de alimentație publică va fi repre
zentat de o unitate cu autoservire, 
un complex de laboratoare pentru 
alimentația publică, o cofetărie cu 
terasă, o braserie. De asemenea, in 
cartierul „Frăgăriște" se va con
strui un magazin alimentar cu au
toservire. în microralonul nr. 3 din 
cartierul Oprișani este prevăzută 
amenajarea unor spații comerciale 
la parterul blocurilor noi In con
strucție, care vor adăposti un ma
gazin alimentar, o cofetărie și o 
tutungerie. în orașul Cîmpia Tur
zii se va construi un complex de 
alimentație publică, cu braserie, 
restaurant, cofetărie, Iar în zona de 
sud a orașului un magazin alimen
tar care va avea și raioane de lac
tate. mezeluri și carne, precum și o 
cofetărie. (Publicitate).

semifinale
Wade, care în „recalificări" a între
cut-o cu 6—2, 3—6, 6—3 pe Kerry 
Reid.

în partida pentru locurile 7—8, 
Wendy Turnbull a dispus cu 7—5,
6— 4 de Regina Marsikova.

★
Turneul de tenis de la Londra a 

programat ultimele partide din turul 
II al probei de simplu. încheiate cu 
următoarele rezultate : Corrado Ba- 
razzutti (Italia) — Ilie Năstase 
(România) 6—3, 6—7, 6—3 ; John 
McEnroe (S.U.A.) — Tom Okker (O- 
landa) 6—2, 6—3 ; Arthur Ashe
(S.U.A.) — Harold Solomon (S.U.A.)
2—6, 6—4, 6—1 ; Sandy Mayer
(S.U.A.) — Mark Cox (Anglia) 6—1,
7— 5 ; Tim Gullikson (S.U.A.) — Vi
tas Gerulaltis (S.U.A.) 6—4. 5—7, 
6—3 ; Stan Smith (S.U.A.) — Brian 
Gottfried (S.U.A.) 6—4, 3—6, 6—3.

Gloria — Corvinul, Olimpia — C. S. 
Tîrgoviște, A.S.A. — Jiul și F.C. Chi
mia Rm. Vîlcea — Dinamo.

Toate partidele vor începe la ora 
14. Repriza secundă a jocului F. C. 
Chimia — Dinamo va fi televizată 
direct, de la ora 15.

La București, meciul Steaua — 
S.C. Bacău se va disputa, de la ora 
14, pe stadionul Steaua ; meciurile 
din divizia B vor avea loc. de la ora 
11, astfel : Progresul Vulcan — Chi
mia Tr. Măgurele, pe stadionul Re
publicii, iar Metalul — Chimia Brazi, 
pe stadionul Metalul.

Cronica zilei
Noul ambasador al Republicii Popu

lare Ungare la București. Rajnal 
Sândor, a depus, vineri dimineață, o 
coroană de flori la Monumentul e- 
roilor luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru socia
lism.

★

Vineri, ansamblul folcloric „Biho
rul" al Centrului județean al creației 
populare și al mișcării artistice de 
masă Bihor a plecat în'Suedia, unde 
va întreprinde un turneu artistic. în 
același timp, la Stockholm și în alte 
localități din Suedia va fi itinerată 
o expoziție de fotografii lnfățișînd 
momente semnificative din istoria 
României, precum și imagini edifi
catoare ale dezvoltării economico- 
sociale a Țării Crișurilor.

(Agerpres)
X

Hotelul „Câciulata"

Forme utile de asigurare ADAS
Administrația Asigurărilor de 

Stat aduce la cunoștință celor in
teresați că pot contracta „Asigu
rarea facultativă complexă a gos
podăriilor", care cuprinde în unul 
și același contract trei feluri de a- 
sigurări : asigurarea bunurilor ; a- 
sigurarea de accidente produse la 
domiciliu ; asigurarea de răspunde
re civilă legală.

în asigurare sînt cuprinse aproa
pe toate bunurile existente într-o 
gospodărie : mobilier, obiecte cas
nice, îmbrăcăminte, covoare, apa
rate de radio, televizoare, mașini 
de cusut, frigidere, produse agrico
le, viticole, pomicole, produse ani
maliere și alimente, materiala de 
construcții și multe altele.

Administrația Asigurărilor de 
Stat plătește despăgubiri în cazurile 
de pagube la bunurile asigurate, 
provocate de o multitudine de 
riscuri, ca de exemplu : incendiu, 
explozie. Inundație, ploaie toren
țială, furtună ; avarii accidentale 
produse la instalațiile de gaze, apă, 
canal sau încălzire ; pierdere sau 
dispariție a bunurilor cauzate de 
riscurile asigurate.

în asigurarea de accidente sînt 
cuprinși pentru urmările acciden

ÎN CÎTEVA
• în runda a treia a turneului in

ternațional de șah de la Buenos 
Aires, marele maestru român Florin 
Gheorghiu a remizat cu marele 
maestru sovietic Rafael Vaganian. 
Rezultatul de egalitate a mai fost 
consemnat și în partidele Oscar Panno 
(Argentina) — Raymond Keene (An
glia) și Miguel Najdorf (Argentina) — 
Vasili Smîslov (U.R.S.S.).

In clasament conduce Vaganian, cu 
1,5 puncte (1). urmat de Gheorghiu, 
Keene și Najdorf — cu cite 1 punct 
și cîte o partidă întreruptă.
• In optimile de finală ale cam

pionatelor internaționale de tenis de 
masă ale Iugoslaviei, care se desfă
șoară la Borovo, echipa feminină a 
României a întrecut cu scorul de 3—1 
formația U.R.S.S. Rezultate tehnice : 
Ferenczi — Bahutova 2—1 (21—14, 
18—21, 21—19) ; Popova - Mihuț 2—0 
(21—12, 21—15) ; Ferenczi — Popova 
2—1 (13—21, 21—19, 21—14) ; Fe
renczi. Mihuț — Popova, Bahutova
2— 1 (12—21, 21—17, 21—19).

în sferturile de finală s-au înre
gistrat următoarele rezultate : Iugo
slavia (B) — România 3—2 ; R.P. 
Chineză — Franța 3—0 ; R.P. Chi
neză (B) — Ungaria 3—0 ; Iugosla
via — Anglia 3—2.

Rezultate înregistrate în proba 
masculină pe echipe (sferturi de fi
nală) : Iugoslavia — Ungaria (B)
3— 0 ; Ungaria — Iugoslavia (B) 3—1 ; 
R.P. Chineză — Suedia (B) 3-0 ; 
R.P. Chineză (B) — Franța 3—0.
• In turneul masculin de handbal 

pentru echipe de tineret, care se des
fășoară în aceste zile tn orașul ce
hoslovac Trinec, selecționata Româ
niei a învins cu scorul de 30—15 
(16—8) formația Bulgariei. într-un alt 
joc, echipa R.S.S. Gruzine a între-

Primiri Ia Consiliul de Miniștri
Tovarășul Paul Niculescu, vlce- 

prim-ministru, ministrul finanțelor, 
a primit, vineri, pe lordul Stephen 
Gordon Catto, președintele băncii 
„Morgan Grenfell" din Londra.

în aceeași zi, oaspetele a fost 
primit de tovarășul Cornel Burtică, 
viceprim-ministru, ministrul comer
țului exterior și cooperării economice 
internaționale.

Plecarea ministrului 
și cooperării al

Vineri după-amiază a părăsit Ca
pitala Anani Kuma Akakpo-Ahianyo, 
ministrul afacerilor externe și coo
perării al Republicii Togo, care, la 
invitația ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Româ
nia, Ștefan Andrei, a făcut o vizită 
oficială în țara noastră și a partici
pat, în calitate de președinte al păr- 

telor întîmplate la domiciliu : soții, 
precum și părinții și copiii acestora 
dacă In mod statornic locuiesc și 
gospodăresc împreună.

In baza asigurării de răspundere 
civilă legală, ADAS plătește sumele 
datorate potrivit legii față de pro
prietar pentru unele pagube produ
se la imobil, precum și sumele da
torate terților pentru accidentarea 
persoanelor și avarierea bunurilor 
lor la domiciliul asiguratului. Tot
odată, ADAS plătește și sumele 
datorate cu titlul de dezdăunare lo
catarilor apartamentelor învecinate, 
pentru pagube la bunurile asigura- 
bile ori la elementele de construc
ție ale apartamentelor respective, 
cauzate de o Inundație produsă în 
apartamentul asiguratului.

Prima de asigurare este de nu
mai 2 lei pe an pentru fiecare 1 000 
de lei din suma asigurată stabili
tă. la cererea asiguratului, pentru 
bunurile din gospodărie.

Pentru Încheierea asigurării vă 
puteți adresa responsabililor cu asi
gurările din unitățile socialiste, a- 
genților și inspectorilor de asigu
rare sau, direct, oricărei unități 
ADAS. (Publicitate)

RÎNDURI
cut cu scorul.1 de 27—20 (12—8) repre
zentativa Poloniei.

• Orașul iugoslav Maribor va 
găzdui astăzi și mîine întrecerile tur
neului final al „Cupei campionilor 
europeni" la popice feminin. Printre 
echipele participante se numără șl 
formația LAROMET București, ală
turi de care vor mai evolua echi
pele Ferencvaros Budapesta. Bundes- 
bahn S.V. Viena, Goldene 9 Waldorf 
(R.F. Germania). T.J. Moravska Sla
via Brno și Medvesoeak Zagreb.
• La Madrid s-au Încheiat între

cerile campionatelor europene femi
nine de gimnastică ritmică. Pe echi
pe. titlul a fost cucerit de selecțio
nata Bulgariei — 38,625 puncte, ur
mată de formațiile U.R.S.S. — 38,600 
puncte și Cehoslovaciei — 38,575 
puncte.

La individual, pe primul loc s-a 
clasat sportiva sovietică Galina Șu- 
gurova, cu un total de 28,95 puncte, 
urmată de coechipiera sa Irina De- 
riughina, — 28,65 puncte șl gimnasta 
spaniolă Susana Mendizabal — 28,05 
puncte.
• Disputat la Praga, meciul amical 

de fotbal dintre selecționatele de ti
neret ale Cehoslovaciei și Poloniei 
s-a încheiat la egalitate : 0—0.

• Rezultate Înregistrate tn grupe
le sferturilor de finală ale „Cupei 
campionilor europeni" la baschet 
masculin : Zbrojovka Bmo — Bosnia 
Sarajevo 90—89 (40—49) ; Amicale
Luxemburg — Varese 68—108 
(27—57) ; Real Madrid — Klosterneu- 
berg (Austria) 107—59 (55—29) î Crys
tal Palace Londra — Soedertaelje 
(Suedia) 70—80 (36—43) ; B.C.
Gdansk — Olymplakos Pireu 91—85 
(49—45).

în cadrul întrevederilor au fost 
abordate aspecte ale cooperării eco
nomice și ale relațiilor financiar- 
bancare dintre instituțiile române de 
resort șl banca londoneză.

A fost prezent Reginald Louis Se- 
conde. ambasadorul Marii Britanii la 
București.

afacerilor externe 
Republicii Togo 
ții togoleze în Comisia mixtă de 
cooperare economică și tehnică ro- 
mâno-togoleză, la lucrările primei 
sesiuni a comisiei.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost salutat de Cornel Pacoste, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, de alte persoane oficiale.

(Agerpres)

Excursia 
pentru elevi - 
o „disciplină" 
ce nu trebuie 

să lipsească 
de pe agenda școlii

O lecție de Istorie, geografie, 
științe ale naturii, economie social- 
politică, patriotism. Iată ce repre
zintă EXCURSIA pentru elevi! O 
veritabilă disciplină, care trebuie să 
se găsească atît pe agenda învățăto
rilor și profesorilor, cît șl a elevi
lor. Gustul pentru cunoaștere, pen
tru drumeție, sentimentul de dra
goste pentru țară se formează și se 
întăresc folosind acest interesant șl 
atractiv mijloc didactic de realizare. 
Traseele pot fi alese de către 
școală, sau propuse, după tematica 
dorită, de către organizatorii de 
turism ai OFICIILOR JUDEȚENE 
DE TURISM, care dispun de cu
noștințe multilaterale, precum șl de 
o documentație bogată. Se asigură 
mijloace confortabile de transport, 
servicii de ghid, cazare șl masă în 
unități de categorie preferată. Pen
tru excursiile organizate în zilele 
de luni pînă vineri se acordă. redu
ceri la transportul cu autobuzele, 
autocarele și microbuzele. (Publi
citate)

Invitație la Geoagiu-Bâl
După cum se știe, Geoaglu-Băl 

dispune de ape alcaline, ușor sulfu
roase, bicarbonatate, magneziene, 
mezotermale și termale, radioacti
ve de nămol de turbă, ioduros-fe- 
ruginoase. Acestea acționează ener
gic în afecțiunile aparatului loco
motor, abarticulare, inflamatorii, 
posttraumatice, neurologice perife
rice, precum și In afecțiunile gine
cologice. Baza de tratament mo
dernă și bine dotată cu aparatură 
de specialitate asigură un mare 
număr de proceduri medicale. în 
același timp, hotelul — recent con
struit — oferă condiții deosebit de 
confortabile de cazare. In aceas
tă lună se beneficiază de im
portante reduceri de prețuri atît 
la cazare, cit și la masă. Astfel, 
pentru un loc intr-o cameră cu 
două paturi și baie (categoria I A) 
se percepe pe zi 20 lei, in timp ce 
in sezonul estival 37,50 lei, iar 
masa costă 35 lei față de 50 lei în 
timpul verii ; la o vilă confort III, 
un loc — cazare și masă — costă în 
această lună numai 37 lei pe zi. In
formații suplimentare și procu
rări de bilete, prin agențiile și fi
lialele Oficiilor județene de turism.

O NOUA 
TRAGERE

LOTO 2
Administrația de Stat Loto-

Pronosport anunță că la 26 NO’
IEMBRIE 1978 va avea loc Cea
de-a doua tragere LOTO 2 din
această lună.

După cum este icunoscut, la
tragerile bilunare Loto 2 se
efectuează 3 extrageri, în con
tinuare, a cîte 4 numere fiecare 
din totalul de 75. Premiile se 
atribuie pe 6 categorii. La cate
goriile 1—4, valorile sînt va
riabile, în funcție de numărul 
variantelor cîștigătoare, iar la 
categoriile 5 și 6, valorile sint 
fixe : 200 lei pentru o variantă 
cu 3 numere din totalul celor 12 
extrase și 100 lei pentru o va
riantă cu 2 numere din 4 ale 
uneia din cele 3 extrageri.

Principala atracție a trageri
lor Loto 2 o constituie premiile 
în autoturisme, dar și cîștigurile 
în numerar, care pot ajunge 
pînă la suma de 50 000 lei.

Participarea se face pe bilete 
seria „R“, completate cu o va
riantă simplă achitată 100% 
(10 lei), sau cu patru variante 
simple achitate 25% (10 lei). 
Toate biletele au drept de parti
cipare la cele trei extrageri, in
diferent de cota jucată.

Biletele de participare Ia tra
gerea Loto 2 din 26 noiembrie 
pot fi procurate numai pină 
sîmbătă 25 noiembrie 1978, de 
la agențiile Loto-Pronosport 
din întreaga țară.

R. P. D. COREEANĂ

Semnificația 
de la

...Veneam de la Panmunjon, bine
cunoscuta localitate care și-a asociat 
numele acordului de armistițiu din
1953, unde cunoscusem soldați și o- 
fițeri ai armatei populare. îmi 
stăruiau in minte cuvintele căpi
tanului Zăng Dai Dăk, care a ținut 
să exprime cuvinte calde de mulțu
mire la adresa partidului și statului 
nostru, a. președintelui țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru solidarita
tea și sprijinul acordat luptei po
porului coreean în vederea reunifică- 
rii pașnice a patriei.

Pe tot drumul ce duce spre Phe
nian, frumoasa capitală a „Țării dimi
neților liniștite", admirăm lanuri în
tinse, cu rod bogat. Culturile de orez 
erau gata de secerat, porumbul pro
mitea o recoltă 
bogată' de pe 
parcele întinse le
gumele erau cu
lese și transpor
tate spre diferite localități, iar în 
livezile bine îngrijite piersicile și 
perele zemoase dădeau în pîrg. Re
marcăm peste tot mina bunului gos
podar, a țăranului coreean care, ajutat 
de caii-putere ai tractoarelor și com
binelor, lucrează cu pricepere și 
migală fiecare bucățică de pămint 
pentru a scoate tot mai multe roade. 
Realmente, nu se poate vedea vreun 
metru pătrat de pămint, pe cîmp sau 
în fața caselor, pe care să nu fie 
plantat ceva.

După un Itinerar de vreo 200 de ki
lometri, trecînd de orașul Sorinău, 
gazdele — colegi de la „Nodon Sin- 
mun", organ al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea — ne invită în lo
calitatea Migok din provincia Huan- 
ghe. Eram așteptați de cîțiva oameni, 
Intre care tovarășa Kang Uliang Ok, 
președinta cooperativei agricole din 
localitate.

Este o „gospodărie de gradul unu", 
care, pentru rezultatele obținute, a pri
mit multiple distincți}. întemeiată in
1954, la un an după război, ea are o 
suprafață de 800 ha pămint arabil, pe 
care-1 muncesc 1100 de oameni. în
deletnicirile de bază ale membrilor 
cooperatori sînt cultivarea orezului, 
creșterea animalelor, pomicultura și 
legumicultura. Este demn de subli
niat că, tn comparație cu anul înfiin
țării, producția cerealelor a crescut de 
8,7 ori, a cărnii și produselor anima
liere de 8 ori, iar la fructe nu se 
poate face nici o comparație, deoa
rece in trecut, la Migok, nu existau 
livezi, pe cînd acum se produc 600 de 
tone fructe anual. Odată cu creșterea 
puterii economice a cooperativei agri
cole. s-a îmbunătățit șl traiul oame
nilor.

Vorbind despre prezent, oamenii nu 
uită nici o clipă de viața lor din tre-

NOTE DE CĂLĂTORIE

VDKOUmiERE

Aplicațiile miraculoase 
ale microundelor

Dacă odată cu răsplndirea ra
dioului și televiziunii undele au 
devenit familiare în viata noastră 
cotidiană, opinia publică este încă 
prea puțin informată asupra uimi
toarelor proprietăți și aplicațiilor 
multiple ale microundelor, cum 
sînt denumite undele de foarte 
înaltă frecvență.

Se știe că toate undele slnt pur
tătoare de energie, mecanică, lu
minoasă sau radioelectrică. Ace
lași lucru este valabil și pentru 
microunde, cu deosebirea că ele 
pătrund în profunzime, și anume 
cu atît mai mult cu cît materialele, 
corpurile respective sînt rău con
ducătoare de electricitate. Se pro
duce pe această cale o „agitație" 
moleculară care provoacă o încăl
zire intensă. Această energie ca
lorică degajată de microunde a 
făcut obiectul a numeroase expe
riențe in cele mai diverse domenii. 
Au fost elaborate procedee de în
călzire și coacere cu ajutorul aces
tor radiații de înaltă frecventă. De 
cîțiva ani de zile sînt puse la dis
poziția publicului cuptoare cu mi
crounde. cu ajutorul cărora un pul 
se poate prăji în patru minute. In 
mod experimental au fost folosiți 
emițători de microunde pentru a 
realiza o decongelare suprarapldă 
a alimentelor, pentru uscarea pe 
cale industrială a lemnului, hîrtlel, 
textilelor, ceramicii. Prin evapo
rare. sub efectul microundelor, s-a 
realizat uscarea integrală a griului 
și porumbului : microundele aduc 
la suprafață apa din interiorul se
mințelor, transformînd-o în vapori 
printr-un flux de aer cald.

Microundele s-au dovedit extrem

vremea
Timpul probabil pentru allele de li, 

M șl 21 noiembrie. In țari : Vremea tn 
răcire ușoară, incepînd cu nofdul tării. 
Cerul va fi variabil. Innorări mal

metamorfozei 
Migok

cut. Satul, spun ei, era cunoscut ca 
un loc unde oamenii nu puteau trăi, 
din lipsă de apă. Pămîntul aparținea 
unei societăți japoneze. S-a încercat 
să se irige pămîntul, dar s-a socotit 
că pentru aceasta ar fi fost nevoie de 
10 ani și... s-a renunțat. După elibe
rare, irigarea s-a terminat în mai pu
țin de 3 ani, prin construirea lacului 
de acumulare Găhug, situat la 28 km 
de localitate, cu ajutorul căruia s-au 
irigat 40 000 ha, aparținînd și altor 
cooperative.

Și livada își are o istorie a ei. 
Dealul pe care ne aflam, în foișorul 
răcoros dintr-o plantație de piersici, 
se numește Mila, care Înseamnă „dea
lul împins", vrînd să sugereze îngră
mădirea de pietre „împinse" de mare 

cu mii și mii de 
ani în urmă, și pe 
care nu creștea 
nimic. La îndem
nul și sub condu

cerea organizației de partid, oameni 
au curățat pietrele, aducîndu-le la 
vale pentru a-și construi case, iar din 
vale au transportat pămînt pe deal, 
creînd o livadă de 300 ha, din care 
75 ha aparțin cooperativei Migok.

Cooperativa din Migok dispune de 
numeroase tipuri de mașini agricole ; 
în ce privește tractoarele, acestea re
vin cîte 8 la fiecare 100 ha. Practic, 
toate muncile agricole sînt mecaniza
te. In plus, se folosesc între 800—1 000 
kg îngrășăminte pentru fiecare ha. 
La Migok lucrează peste 60 de ingi
neri și tehnicieni. Toate acestea au 
făcut ca producția medie de orez să 
ajungă anul trecut la 8,5 tone. Iar 
pentru anul acesta se spera să se ob
țină 10 tone la ha. Averea coopera
tivei a crescut an de an. Valoarea 
producției globale este de 4 milioa
ne vonl. de patru ori mal mare de- 
cît în urmă cu 7 ani.

S-a schimbat complet șl viața țăra
nilor. Ei și-au durat case noi, peste 
800, sub dealuri, unde terenul nu este 
propice agriculturii. Potrivit planului 
de sistematizare a comunei, s-au 
realizat un club, un spital, unități 
școlare. Este firesc ca, paralel cu 
dezvoltarea economică a comunei, să 
existe o preocupare sporită pentru 
educarea copiilor, a tinerei generații, 
în comună învață peste 1 500 de 
copil, lnceplnd cu cursurile preșcolare 
și termlnînd cu liceul.

De fapt, dezvoltării multilaterale a 
tării pe calea socialismului, ridicării 
nivelului de trai al poporului II este 
consacrată Întreaga politică a Parti
dului Muncii din Coreea. Este ceea 
ce am simțit și văzut peste tot pe 
pămîntul tării prietene, al cărei po
por harnic și talentat se dedică cu 
pasiune Înfăptuirii acestei politici.

Neculal ROȘCA

de eficiente in anumite operațiuni 
industriale care utilizează energia 
calorică, așa cum sînt, de exemplu, 
vulcanizarea cauciucului, polimeri- 
zarea rășinilor pentru fabricarea 
materialelor plastice, sudarea aces
tor materiale plastice ș.a.

O altă aplicație surprinzătoare : 
folosirea microundelor la decupa
rea sau perforarea plăcilor de be
ton : încălzirea bruscă, generată de 
pătrunderea microundelor, provoa
că tensiuni interne care sparg ci
mentul. Sînt suficiente doar cîteva 
minute pentru a practica o perfo
rare de 10 cm in profunzime.

Iradierea cu microunde permite, 
de asemenea, deparazitarea și dis
trugerea insectelor. In cîteva se
cunde pot fi distruse gărgărițele 
din făină, cariile din interiorul 
mobilei, precum și ciupercile-para- 
zit.

Un cercetător de la Universita
tea din Montreal a reușit, experi
mental, să provoace prin iradierea 
cu microunde maturizarea porum
bului acoperit de zăpadă. Și ne 
putem imagina că într-o zi pomi
cultura va utiliza miniemițători de 
unde de înaltă frecventă fixați pe 
ramurile arborilor pentru a împie
dica înghețarea livezilor !

în prezent, savanții studiază e- 
fectele biologice ale undelor de 
înaltă frecventă susceptibile să 
deschidă calea pentru aplicarea lor 
In medicină. S-a constatat că anu
mite bacterii și-au pierdut efectele 
patogene după ce au fost expuse 
unui flux de microunde. Se speră 
chiar că într-o zi se va ajunge la 
o nouă terapie antlcanceroasă prin- 
tr-o hipertermie cu microunde.

accentuate se vor produce tn nordul 
țării, unde vor cădea ploi și burnițe 
slabe. Vint moderat. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse intre minus t șl 
plus * grade, iar valorile maxime vor 
oscila Intre 2 și 12 grade. Ceată slabă 
dimineața și seara, tn București : După 
o Încălzire trecătoare, vremea se va 
răci din nou. Cerul va fi variabil. Vint 
slab. Temperatura ușor variabilă.

• CONDIȚIA SCRII
TORULUI IN LUMEA 
OCCIDENTALA. Intrun 
articol consacrat activității cu
noscutului scriitor francez Her vă 
Bazin. săptăminalul „Paris 
Match" arată că acesta este și 
președintele Comisiei Centrului 
național de literatură — orga
nism care are ca atribuție aju
torarea scriitorilor ce nu își pot 
cîștiga existenta din activitatea 
lor literară. Potrivit celor rela
tate de revista franceză, prin
tre cei care beneficiază de ase
menea ajutoare se numără ma
rele poet Rend Char, precum șl 
un număr de membri ai Acade
miei franceze ; în trecutul re
cent. în aceeași situație s-a gă
sit Roland Dorgelăs. autorul ro
manului „Crucile de lemn", una

dintre cele mai bune scrieri con
sacrate primului război mondial. 
„Paris Match" aduce, de ase
menea. o precizare semnificati
vă in legătură cu soarta scriito
rilor în țările occidentale : în 
întreaga Franță, doar 50 de 
scriitori reușesc să-și cîștige e- 
xistența din activitatea literară.

• MECANICUL- 
COMPUTER. La uzinele de 
construcții de mașini din Riga 
a fost proiectat și produs un 
aparat denumit robot-computer 
și destinat conducerii trenurilor 
pe distante lungi. Specialiștii 
sînt de părere că la o viteză a 
trenului de peste 160 km./oră, 
reflexele naturale ale omului 
nu mai sînt capabile să asigure 
securitatea circulației. Robotul- 
computer va prelua misiunea 

de mecanic al trenurilor rapide 
care circulă pe distanta Riga— 
Moscova și retur. Mecanicul- 
computer va supraveghea apa
ratele de la bordul locomotivei 
șl va mări sau micșora. în 
mod automat, viteza trenului. 
Sub „conducerea" mecanicului- 
computer. rapidul Riga—Mos
cova va putea atinge viteza de 
200 kilometri pe oră.

• COMERȚ ILEGAL 
CU ANIMALE. Intr un re- 
cent raport publicat de o orga
nizație internațională — cu se
diul în Elveția — avînd ca o- 
biect conservarea naturii și a 
resurselor naturale, se dezvă
luie proporțiile pe care le-a 
atins traficul ilegal cu animale, 
dintre care unele specii pe cale 
de dispariție. Cu toate regie- 

mentările șl interdicțiile inter
naționale sau proprii fiecărei 
țări, mii de păsări exotice, mai
muțe (mal cu seamă pui de 
cimpanzei), șerpi de provenien
ță asiatică sau africană iau, în 
mod fraudulos, calea Europei 
occidentale și a Statelor Unite. 
Drept concluzie, In raport se 
arată că „un asemenea comerț 
este cu totul regretabil, pentru 
că provoacă depopularea irațio
nală a faunei, existenta a cel 
puțin 100 de felurite grupuri de 
viețuitoare fiind astfel grav a- 
menintată".

• OFENSIVA MARII.
Mai multe orașe italiene situate 

pe coasta Adriatic!! riscă să 
împărtășească soarta miticei 
Atlantide. Specialiștii au con
statat că litoralul din zona ora
șului Ravenna s-a lăsat cu 1,2 
metri în ultimele două decenii. 
Măsurătorile au mai demonstrat 
și faptul că scufundarea uscatu
lui cu numai 20 cm face ca ma
rea să înainteze cu 60 metri. A- 
ceastă ofensivă a mării pune în 
primejdie așezările din preajmă, 
antrenind, totodată, pagube ma
teriale importante. Există, desi
gur, o alternativă — aceea de a 
Înălța diguri puternice în calea 
apelor, de a promova un pro
gram judicios de construcții In 
zonă.

• ARTHUR RUBIN
STEIN, EROU AL UNUI 
SERIAL TV. în vlrstă azi de 
91 de ani. Arthur Rubinstein a 
acceptat să turneze Intr-un se
rial de televiziune cuprinzînd 13 
episoade, fiecare de cîte 30 de 
minute, consacrat muzicii clasi
ce. așa cum o concepe marele 
pianist. Pentru necesitățile tur
nării. Rubinstein urmează să se 
deplaseze in numeroase orașe 
ale lumii. Intre care Paris. New 
York, Washington, Geneva. Ve
neția. unde a cunoscut gloria tn 
îndelungata sa carieră artistică. 
El reușește să facă față, cu mult 
succes, tuturor greutăților pe 
care le Implică turnarea unui 

asemenea serial, dtnd dovadă, la 
vîrsta sa înaintată, de o excep
țională vitalitate.

• AVIONUL - CEL 
MAI SIGUR MIJLOC DE 
TRANSPORT. Din datele 
prezentate In raportul anual de 
activitate al Asociației interna
ționale a transporturilor aeriene 
(I.A.T.A.), — despre care am 
relatat cu cîteva zile în urmă 
în această rubrică — rezultă că 
avionul rămîne In continuare 
cel mal sigur mijloc de trans
port: tn anul 1977, la un milion 
de zboruri au revenit 1,5 acci
dente grave, comparativ cu 4 
accidente tn 1965.

• AN... VIJELIOS. 
Doar In prima jumătate a aces
tui an. In Statele Unite au fost 
înregistrate 700 de uragane care 
au făcut 39 de victime omenești. 
Un an, s-ar putea spune, „bo
gat", avînd în vedere că media 
corespunzătoare unei jumătăți 
de an este în jur de 500. Cel 
mai afectat a fost statul Texas, 
cu 127 uragane.

• CEL MAI LUNG 
POD DIN AUSTRALIA ’ 
fost inaugurat miercuri la Mel
bourne. El are o lungime de 5,6 
kilometri. Construcția, care a 
costat 200 milioane dolari aus
tralieni. leagă cartierele de vest 
și est ale orașului, peste rîul 
Yarra. La acest pod s-a lucrat 
aproape 11 ani.
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Manifestări dedicate alei de-a 60-a 
aniversări a formării statului național

Președintele S.U.A. TURCIA

ale dezvoltării economice
unitar român

PHENIAN. — La ambasada țării 
noastre din Phenian a avut loc o 
conferință de presă consacrată celei 
de-a 60-a aniversări a formării sta
tului național unitar român. Am
basadorul României in R.P.D. Co
reeană a vorbit despre semnificația 
actului de la 1 decembrie 1918, des
pre realizările obținute de poporul 
român in anii socialismului, precum 
și despre evoluția ascendentă a rela
țiilor de prietenie și colaborare din
tre România și R.P.D. Coreeană.

A luat, de asemenea, cuvîntul 
O Sin Hoan, redactor-șef adjunct al 
ziarului „Mingiu Cioson", care a 
evocat legăturile de strinsă prietenie 
și solidaritate militantă dintre Parti
dul Muncit din Coreea fi Partidul 
Comunist Român, dintre cele două 
țări și popoare, la întărirea cărora 
o contribuție hotărîtoare au avut-o 
întîlnirile și convorbirile dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Kim Ir Sen.

WASHINGTON. •- La Biblioteca 
română din New York a avut loc un 
simpozion cu tema „60 de ani de la 
formarea statului național unitar 
român". Cu acest prilej a fost evi
dențiată lupta poporului român de-a 
lungul secolelor pentru unitate na-

țională fi independență, subli- 
niindu-se importanța actului istoric 
de la 1 decembrie 1918.

Au participat profesori universi
tari, oameni de artă și cultură, lideri 
ai unor organizații 
de origine română.

ANKARA. — In 
turce de istorie din 
Virgil Căndea, . ___ ___ ,
dent al Academiei de științe sociale 
fi politice a Republicii Socialiste 
România, a prezentat conferința 
„A 60-a aniversare a formării statu
lui național unitar român".

De asemenea, la Academia afaceri
lor externe a M.A.E. al Turciei, 
prof. Căndea a susținut conferința 
„Politica externă a României — o 
politică in interesul păcii, cooperării 
fi securității internaționale".

LUXEMBURG. — Dezvoltarea pe 
multiple planuri a României a con
stituit tema unor expuneri prezen
tate in cadrul unei seri culturale or
ganizate in localitatea Differdange 
din Luxemburg, consacrate celei de-a 
60-a aniversări a formării statului 
național unitar român. Au participat 
oficialități locale, oameni de artă și 
cultură, ziariști.

ale americanilor

aula Societății 
Ankara, prof. dr. 

membru corespon-

WASHINGTON 17 (Agerpres). — 
Președintele Statelor Unite ale A- 
mericii, Jimmy Carter, l-a primit la 
16 noiembrie pe Nicolae Ionescu, care 
și-a prezentat scrisorile de acredita
re în calitate de ambasador extraor
dinar și plenipotențiar ai Republicii 
Socialiste România în S.U.A.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu. au fost transmise 
un mesaj de prietenie și cele mai 
bune urări.

La rîndul său, președintele S.U.A.,

reamtntlndu-șl cu plăcere de vizita 
si convorbirile fructuoase avute anul 
acesta la Washington cu președintele 
Nicolae Ceaușescu, a rugat să se 
transmită președintelui României șl 
tovarășei Elena Ceaușescu mulțumiri 
pentru mesajul primit. Împreună cu 
sentimentele sale de prietenie și 
mă, din partea sa și a doamnei 
salynn Carter.

Președintele Carter a exprimat 
rinta ca raporturile bilaterale româ- 
no-americane să se dezvolte în con
tinuare, In folosul ambelor popoare.

sti- 
Ro-

do-

Pentru garantarea deplinei egalități
în drepturi a femeii

NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres). 
— Comitetul pentru probleme socia
le. umanitare și culturale al Adună
rii Generale examinează in prezent 
punctul intitulat „Deceniul O.N.U. 
pentru femei î egalitate, dezvoltare, 
pace", în cadrul căruia un loc cen
tral îl ocupă dezbaterile privind pre
gătirea Conferinței mondiale din 1980 
a „Deceniului Națiunilor Unite pen
tru femei" și elaborarea proiectului

de convenție privind eliminarea 
discriminărilor față de femei.

In cuvîntul său, reprezentantul ță
rii noastre, Gheorghe Cartaș, a e- 
vidențiat politica consecventă a parti
dului și statului nostru pentru ga
rantarea deplinei egalități în drep
turi a femeii cu bărbatul, ilustrată 
de întreaga legislație, cit și de reali
zarea în practică a celor mai largi 
drepturi pentru femei.

PROGNOZELE EXPERȚILOR PENTRU ANUL 1979

Creșterea economica 
va fi mai slabă

în țările 0. E. C. D 
decît in 1978

Congresul Partidului Democrat

MADRID 17 (Agerpres). — In 
cursul unei întruniri ce a avut loc la 
Clubul „Secolul XXI" din Madrid, 
secretarul general al Partidului Co
munist din Spania, Santiago Carrillo, 
a propus formarea în Spania a unei 
„noi majorități", care să poată face 
față crizei economice și pericolelor 
terorismului. „După aprobarea Con
stituției va fi necesară o inițiativă 
politică in vederea formării unui 
guvern cu o largă majoritate parla
mentară. Comuniștii sînt dispuși să 
sprijine un asemenea guvern, chiar 
dacă el nu vor participa la el, cu 
condiția ca programul acestuia să 
facă obiectul unui pact și să fie 
creat — cu participarea P.C.S. — un 
organ care să controleze noua majo
ritate". Aprobarea noii Constituții, a

spus el, nu reprezintă decît o „fază 
importantă a unui proces complex", 
care trebuie să vizeze „consolidarea 
democrației încă fragile în Spania". 
Guvernul ar trebui să adopte 
plan economico-politico-social" 
să consolideze întreprinderile | 
ce, favorizind în același timp 
tatea industriilor particulare 
asigură locuri de muncă.

In ce privește politica externă, a 
conchis vorbitorul, noul „guvern de
mocratic, puternic" ar trebui „să 
amine pînă în anul 1986 dezbaterea 
privind aderarea Spaniei la N.A.T.O., 
să se apropie de țările nealiniate, să 
activizeze demersurile privind ade
rarea Spaniei la C.E.E., cit și pe cela 
privind recuperarea Gibraltarului".

„un 
care 

publi- 
activi- 

care

din Guineea
CONAKRY 17 (Agerpres). — La 

Palatul Poporului din capitala Re
publicii Guineea au început vineri 
lucrările celui de-al XI-lea Congres 
al Partidului Democrat din Guineea.

Pe ordinea de zi figurează proble
me privind dezvoltarea economică și 
socială a țării, probleme ale con
strucției de partid, ale atragerii la 
conducerea treburilor statului a unui

număr cit mal mare de oameni 
muncii, precum și orientările 
bază in politica externă a tării.

La congres sînt prezenți invitați 
de peste hotare.

La lucrări ia parte o delegație a 
Partidului Comunist Român, con
dusă de tovarășul Emil Bobu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

ai 
da

Precizări privind evoluția negocierilor
tripartite de la Washington

SEMNAREA DECLARAȚIEI
UNGARO-FRANCEZE

MADAGASCAR

PARIS 17 (Agerpres). — Comite
tul experților de pollticâ economicâ 
al guvernelor și bâncilor centrale 
ale O.E.C.D. s-a întrunit, vineri, la 
Paris, pentru a examina perspecti
vele dezvoltâril economice a celor 
24 de țâri membre în anul 1979. 
Experțil — scrie in legâturâ cu 
aceasta agenția France Presse — 
au tras un semnal de alarmâ, apre
ciind câ in 1979 creșterea eco
nomicâ ar putea fl mal slabâ decît 
în 1978, avînd în vedere în princi
pal evoluțiile din S.U.A. —țarâ care 
realizeazâ slngurâ 
producția țârilor 
O.E.C.D.

în același timp,

40 la sutâ din 
membre ale

revizuirea prog-

nozel economice fâcutâ în Marea 
Britonle, unde creșterea economicii 
va fl anul viitor de numai 2 la 
sutâ, fațâ de 3,5 la sutâ în 1978, 
precum și Incertitudinile ce persistâ 
în jurul altor state „convalescente" 
(Franța și Italia), apar ca „ar
gumente" în plus pentru o aseme
nea apreciere, chiar dacâ R.F.G. 
va realiza în 1979 o creștere a 
producției de 3,5—4 la sutâ (fațâ 
de 2,6 la sutâ in 1978), Iar Japonia 
se va menține deasupra limitei de 
5 la sutâ. în concluzie, Secreta
riatul O.E.C.D. prevede, la ora 
actualâ, o creștere economlcâ 
de numai 3 la sutâ pe ansamblul 
celor 24 de țâri membre in anul 
1979.

PARIS 17 (Agerpres). — La 17 no
iembrie s-a încheiat vizita oficială 
in Franța a lui Jănos Kâdăr, prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U.. mem
bru al Consiliului Prezidențial al R.P. 
Ungare. în cursul discuțiilor purta
te cu prilejul vizitei între președin
tele Valery Giscard d’Estaing și 
Jănos Kâdăr au fost abordate pro
bleme vizînd dezvoltarea relațiilor 
dintre cele două țări și unele proble
me internaționale de interes comun. 
A fost semnată o declarație ungaro- 
franceză în care se reafirmă atașa
mentul celor două țări față de poli
tica de destindere, dorința lor de a 
contribui la menținerea și la întă
rirea securității în lume.

Părțile s-au pronunțat pentru un 
dialog direct între state, bazat pe e- 
galitate. respectarea suveranității lor, 
indiferent de orînduirea lor politi
că. economică și socială. Ungaria șl 
Franța resping utilizarea for
ței sau amenințării cu forța 
în relațiile Internationale și orice for
me de intimidare sau de amestec în 
treburile interne ale statelor.

Cu prilejul vizitei, miniștrii co
merțului exterior ai celor două țări 
au semnat un acord privind dezvol
tarea colaborării economice, indus
triale și tehnice bilaterale.

CONGRESUL A.K.F.M.
ANTANANARIVO 17 (Agerpres). 

— La Antananarivo au început lucră
rile congresului extraordinar al 
partidului Congresul pentru Inde
pendența Madagascarului — A.K.F.M., 
organizat cu prilejul celei de-a XX-a 
aniversări de la crearea acestuia. 
Participă delegații ale unor partide 
politice din diferite țări, precum și 
ale unor mișcări de eliberare națio
nală. Partidul Comunist Român este 
reprezentat la lucrări de tovarășul 
Ioachim Moga, membru al C.C. al 
P.C.R., președintele CENTROCOOP.

WASHINGTON 17 (Agerpres). — 
Purtătorul de cuvînt al celor trei de
legații participante la convorbirile de 
pace egipteano-israeliene de la 
Washington, George Sherman, a de
clarat că mesajul pe care vicepre
ședintele Egiptului, Husni Mubarak, 
l-a Inmînat președintelui S.U.A., 
Jimmy Carter, din partea președin
telui Anwar El Sadat, se referă la 
diverse „modificări" privind formula 
de compromis elaborată de S.U.A. și 
prezentată Egiptului și Israelului la 
sfîrșitul săptămînii trecute.

După cum s-a mai anunțat, formu
la de compromis americană ar stipu
la ca „tratatul de pace egipteano-ls- 
raelian să fie însoțit de o anexă prin 
care cele două părți să se angajeze 
să inițieze negocieri asupra autono
miei Cisiordaniei și teritoriului Gaza 
la o lună după semnarea tratatului 
de pace și care să prevadă organiza
rea de alegeri In aceste teritorii In
tr-un an de la semnarea tratatului".

că „Israelul nu poate să se angajeze 
fată de nici o dată exactă pentru in
staurarea autonomiei în Cisiordania 
și teritoriul Gaza, după încheierea 
tratatului de pace israeliano-egip- 
tean". Vorbind în Comitetul parla
mentar pentru securitate șl relații 
externe, Dayan a adăugat că Israelul 
este dispus să stipuleze numai ca 
pașii în această direcție să Înceapă 
„cit mai curînd posibil", în timp ce 
partea egipteană dorește să stabi
lească „date fixe" pentru instaurarea 
unei autonomii în cele două teritorii.

ANKARA 17 (Agerpres). — De la 
trimisul special Venera Anghel : Pre
mierul Turciei, Biilent Ecevit, a pre
zentat în Senat proiectul planului de 
dezvoltare a țării în următorii cinci 
ani. După cum s-a arătat, principalul 
obiectiv urmărit este crearea unei 
structuri economice adecvate pentru 
a determina creșterea potențialului 
economiei turcești, astfel ca să se 
asigure deplina independentă a tării. 
In context, premierul Ecevit a re
levat necesitatea ameliorării situației 
balanței comerciale, prin sporirea 
exporturilor. Scopul nostru — a spus 
Biilent Ecevit — este Înfăptuirea 
unei deschideri către exterior, fără 
ca aceasta să antreneze o majorare a 
datoriilor externe. în același timp, 
el a subliniat importanța reducerii 
importurilor, prin utilizarea deplină 
a întregului potențial economic al 
Turciei.

Relevînd apoi că se preconizează 
încurajarea investițiilor de capital 
străin, premierul a arătat că activi
tatea firmelor externe 
afecteze independența 
nind că în prezent se 
elaborarea unui „cod 
capitalului străin".

El a reamintit, totodată, că țara va 
continua pentru o anumită perioadă 
să fie confruntată cu o serie de di
ficultăți economice.

nu trebuie să 
tării, mențio- 
are în vedere 
de conduită a

Sesiunea UNESCO

LUPTA
ÎMPOTRIVA RISIPEI
— o preocupare de 
actualitate in S.U.A.

După cum a transmis postul de ra
dio Tel Aviv, ministrul israelian de 
externe, Moshe Dayan, a declarat

înaintea plecării sale de Ia Wa
shington spre Tel Aviv, pentru con
sultări cu guvernul israelian, minis
trul apărării al Israelului, Ezer Welz- 
man, a declarat că întrevederile pe 
care le-a avut joi cu secretarul de 
stat al S.U.A., Cyrus Vance, și cu 
vicepreședintele Egiptului. Husni 
Mubarak, au fost „foarte interesante 
șl fructuoase". „Noi avem cîteva di
vergențe de vederi cu partea egip
teană ; tocmai acesta este motivul 
pentru care plec la Tel Aviv" — a 
adăugat Ezer Welzman.

Inițiative privind conservarea 
monumentelor istorice

PARIS 17 (Agerpres). — f?»-
tlcipanțil la Conferința generală a 
UNESCO, ce se desfășoară la Pa
ris, au adoptat un proiect de rezolu
ție privind acțiunile ce ar urma să 
fie întreprinse in perioada 1978— 
1980 în vederea protejării și conser
vării unor monumente istorice de 
mare valoare din diferite țări ale 
lumii. Printre acestea figurează pa
latul Sans Souci din R.D.G., precum 
și o serie de monumente din Haiti, 
Senegal, Mauritania.

Manevre ale rasiștilor de la Salisbury
LUSAKA 17 (Agerpres). — Uniu

nea Poporului African Zimbabwe 
(Z.A.P.U.) a dat publicității o decla
rație în legătură cu intîlnirea de la 
Pretoria intre șeful regimului sud- 
african, Pieter Botha, și membrii 
Consiliului Executiv rhodesian, în 
care se subliniază că scopul evi
dent al acestei acțiuni este de a 
furniza Rhodesiel un sprijin militar 
sporit.

SALISBURY 17 (Agerpres). — 
Consiliul Executiv rhodesian — creat 
In cadrul planului de așa-zisă „re
glementare internă» — împreună cu

membrii guvernului rasist de la 
Salisbury au hotărît aminarea alege
rilor generale din Rhodesia, stabilite 
inițial pentru 31 decembrie a.c., pînă 
în luna aprilie 1979. Motivul invocat 
ar fi anumite probleme de ordin „or
ganizatoric", respectiv timpul insu
ficient, pînă la 31 decembrie, pentru 
a fi puse la punct toate documentele, 
inclusiv noua Constituție a tării. Ob
servatorii apreciază această neres- 
pectare a calendarului electoral ca 
o nouă manevră a rasiștilor rhode- 
sieni pentru a amîna cit mai mult 
luarea puterii de majoritatea afri
cană.

La un seminar desfășurat la 
Casa Albă cu participarea a circa 
200 de conducători de Întreprin
deri și avînd ca temă combate
rea inflației, președintele S.U.A., 
Jimmy Carter, a declarat că este 
decis să intensifice lupta împo
triva risipei și neregulilor din 
cadrul Administrației. „Resur
sele noastre de bani și de oameni 
sînt limitate și am cerut diver
selor agenții ale guvernului să 
utilizeze cit mai eficient fiecare 
dolar și fiecare salariat" — a 
spus președintele Carter, care 
consideră că reducerea deficitu
lui bugetului cheltuielilor fede
rale constituie unul din primele 
mijloace la care trebuie să se 
recurgă în lupta contra inflației 
în S.U.A.

agențiile de presă transmit
Austria a unei delegații economica 
cubaneze.

Consfătuire. ** Beri,n ,n- 
cheiat Consfătuirea reprezentanților 
fronturilor naționale, patriotice și 
populare, precum și a organizațiilor 
politice similare din unele țări so
cialiste. Din țara noastră a parti
cipat o delegație a Frontului Unită
ții Socialiste condusă de tovarășa 
Maria Groza, membru al Consiliului 
Național al F.U.S. In cadrul lucră
rilor a fost efectuat un schimb de 
opinii privind activitățile organiza
țiilor participante în lupta pentru 
pace, dezarmare și progres.
I.

tn cadrul schimburilor dintre 
uniunile cineaștilor din țara 
noastră fi din U.R.S.S., la Casa 
filmului din Moscova a fost or
ganizată o „Seară a filmului 
românesc".

Primire Ia Moscova. L*°-  
nld Brejnev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.. a pri
mit delegația Senatului S.U.A., con
dusă de Abraham Ribicoff. In cadrul 
convorbirii care a avut loc cu acest 
prilej, informează agenția T.A.S.S., 
Leonid Brejnev a relevat necesitatea 
dezvoltării relațiilor dintre cele două 
țări pe baza egalității depline în 
drepturi, securității egale a părților, 
respectării suveranității șl neameste
cului in treburile interne, colaborării 
reciproc avantajoase. Membrii dele
gației senatoriale americane ,ș-au 
pronunțat pentru ca. In pofida diver
gentelor privind o serie de proble
me. ambele țări să întreprindă efor
turi pentru îmbunătățirea înțelegerii 
reciproce, pentru realizarea unui pro
gres pe calea destinderii și Însănăto
șirii climatului internațional.

întrevederi. L1 Slen-nlen- vf- 
cepremler al Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze, a primit o de
legație de membri ai Congresului 
S.U.A., condusă de Edmund Muskie, 
președintele Comitetului senatorial 
pentru problemele bugetare. In 
timpul Întrevederii — precizează 
agenția China Nouă — s-a efectuat 
un schimb de păreri asupra rela
țiilor bilaterale și a unor chestiuni 
internaționale de interes reciproc.

Noi numiri In guvernul 
inmîun*  Prlmul ministru al guver
nului iranian, 
Reza Azhari, a 
niștri civili în 
conduce — s-a 
După cum s-a 
actualul cabinet Iranian predomină 
personalitățile civile.

generalul Gholam 
numit opt noi ml- 
cabinetul pe care îl 
anunțat la Teheran, 
făcut cunoscut, în

La sfîrșitul vizitei între
prinse IO Londra, Președintele 
Portugaliei, Ramalho Eanes, a decla
rat că a obținut sprijinul Marii Bri
tanii tn favoarea aderării tării sale 
la Piața comună. Pe de altă parte. 
Eanes a precizat că Portugalia are 
nevoie de circa un miliard de dolari 
pentru finanțarea noului său pro
gram de dezvoltare și redresarea 
lanței de plăti.

ba-

Recolta de cereale se 
anunță a fi abundentă ta 
acest an aproape în toate regiunile 
producătoare principale, estimează 
Organizația pentru Cooperare Eco
nomică și Dezvoltare (O.E.C.D.), în- 
tr-un raport dat publicității la Paria. 
Producția mondială de griu, apre
ciază O.E.C.D., se va apropia de ni
velul record al anului 1976 — 417 mi
lioane de tone. Producția va marca 
creșteri în toate țările, cu excepția, 
potrivit estimărilor. Statelor Unite.

Convorbiri sovieto-etio- 
piene.La Krem'in au avut loc con* 
vorbiri între Leonid Brejnev, Alek
sei Kosîghin, Andrei Gromîko și 
Mengistu Haile Mariam, președinte
le Cohsiliului Militar Administrativ 
Provizoriu și al Consiliului de Mi
niștri al Etiopiei. Au fost abordate 
probleme ale relațiilor reciproce, e- 
vidențiindu-se dorința părților de a 
le extinde. A avut loc un schimb de 
păreri privind situația internațională 
actuală, Îndeosebi cea de pe conti
nentul african.

■- Y

Lucrători portuari în 
(jrOVă. Un num®r de 11 000 de mun
citori și funcționari din porturile 
Bombay și Calcutta au declarat 
grevă cerînd îmbunătățirea condi
țiilor de muncă și de viață. Greva 
a paralizat activitatea celor două 
mari porturi. Federația muncitorilor 
portuari din India a anunțat că, . în 
cazul cînd administrația nu va sa
tisface cererile greviștilor, vor intra 
în grevă alți 200 000 de salariat! din 
principalele zece porturi ale țării.

Credite. Intrun,‘ ,a viena, 
Consiliul da administrație al Fondu
lui special al O.P.E.C. (Organizația 
statelor exportatoare de petrol) a 
hotărît să acorde unul număr de 11 
țări în curs de dezvoltare — Ban
gladesh, Jamaica, Kenya, Maroc, Pa
raguay, Sudan, Tanzania, Volta Su
perioară, Nepal, Liberia șl Filipi- 
ne — credite îh valoare totală de 
48,45 milioane dolari.

0 CERINȚĂ FUNDAMENTALĂ, REFLECTATĂ ÎN DEZBATERILE O.N.U.

Trecerea la înfăptuirea unor măsuri efective de dezarmare

La Santarem (Portugalia) a 
avut loc Festivalul filmului a- 
gricol. Țara noastră a fost pre
zentă cu filmele „Vară neîntre
ruptă", „Griul" și „Floarea-soa- 
relui", care s-au bucurat de un 
deosebit succes. Filmul „Vară 
neîntreruptă", realizat de Lucian 
Durdeu, după un scenariu de 
Ion Ceaușescu, a obținut Pre
miul I „Strugurele de aur".

Dezbaterile din cadrul Comitetului 
pentru problemele politice și de secu
ritate asupra ansamblului celor 15 
puncte consacrate diverselor aspecte 
ale dezarmării au constituit, prin am
ploarea și densitatea lor, prin ideile, 
propunerile și sugestiile făcute, un 
prim prilej de concretizare a conclu
ziilor, recomandărilor și deciziilor re
centei sesiuni speciale a Adunării 
Generale consacrate dezarmării. A- 
cum, aceste dezbateri au intrat in 
faza elaborării proiectelor de rezolu
ții, menite a crea o bază solidă pentru 
abordarea eficientă de către organis
mele noi, mai democratice, de nego
ciere, a acestei probleme cardinale 
a omenirii contemporane.

După cum se știe, prin documentul 
final al sesiunii speciale, Comitetul 
pentru problemele politice și de secu
ritate — principalul comitet al Adu
nării Generale a O.N.U. — se ocupă 
de acum încolo exclusiv de proble
matica dezarmării și a securității in
ternaționale. în acest context, dezba
terile din comitet, ca șl multe din 
propunerile prezentate au relevat 
dorința de a imprima o eficiență spo
rită întregii activități de organizare a 
negocierilor, de dezbatere și soluțio
nare a problematicii dezarmării.

Definitivarea majorității documen
telor care este în curs se face prin 
participarea unui număr tot mai mare 
de state — materializare concretă a 
ideii că o problemă de asemenea im
portanță cum este dezarmarea, care 
privește în mod direct toate statele 
și popoarele lumii, își poate găsi so
luționarea numai intr-un cadru uni
versal, prin contribuția tuturor sta
telor — mari, mijlocii și mici, indi
ferent de orinduire socială, de poten
țial economic și militar. De altfel, 
acesta este și spiritul unui proiect de 
rezoluție care subliniază necesitatea 
întăririi rolului O.N.U. în domeniul 
dezarmării.

In cadrul dezbaterilor din comitet, 
ca șl al negocierilor în vederea de
finitivării documentelor ce vor fi su
puse aprobării finale a forului mon
dial. România aduce o contribuție 
substanțială. încă de pe acum nu-

mele tării noastre figurează In rîn- 
durile coautorilor a aproape jumătate 
din proiectele de rezoluție.

In ansamblul proiectelor de rezolu
ție Întocmite pînă acum se regăsesc 
multe din ideile și măsurile preconi
zate cu consecvență de țara noastră 
și cuprinse in documentul prezentat, 
din însărcinarea președintelui Nicolae 
Ceaușescu, la sesiunea specială a 
Adunării Generale. Este desigur o 
nouă dovadă a justeței, realismului 
și spiritului constructiv ce definesc

Alte proiecte de rezoluție, procla- 
mind „hotărirea popoarelor de a eli
mina războiul din viața societății", 
cheamă la renunțarea la forță și la 
amenințarea cu folosirea forței în re
lațiile internaționale.

Un alt proiect de rezoluție, după 
ce evidențiază disproporțiile exis
tente între resursele alocate înarmă
rilor șl cele destinate ajutoarelor în 
scopul dezvoltării, recomandă „redu
cerea cheltuielilor militare și aloca
rea unei părți a mijloacelor astfel

• Hotărîrile sesiunii speciale a Adunării 
Generale - un puternic stimulent în activita
tea Comitetului politic • Numeroase proiecte 
de rezoluție cu conținut concret, eficient
• Contribuție activă, substanțială a României

socialiste

pozițiile promovate de țara noastră, 
de președintele său, în domeniul 
dezarmării, o dovadă grăitoare că a- 
cestea sînt în consens cu interesele 
tuturor popoarelor.

Atît dezbaterile, cit șl proiectele de 
rezoluție reflectă în primul rind în
grijorarea crescindă a numeroase 
popoare față de consecințele nefaste 
ale cursei înarmărilor, subliniază ne
cesitatea trecerii la măsuri concrete, 
practice, in direcția dezarmării.

Un șir de proiecte de rezoluție, 
pornind de la prioritatea de care 
trebuie să se bucure negocierile in 
domeniul dezarmării nucleare, con
stată că „experiențele cu armele nu
cleare au continuat nestingherit îm
potriva voinței imensei majorități a 
statelor membre ale Națiunilor Unite" 
și cer să se depună eforturi sporita 
pentru încheierea unui tratat de în
cetare totală ă experiențelor nu
cleare.

eliberate pentru asistența țărilor in 
curs de dezvoltare". Sînt incluse, de 
asemenea, recomandări privind mă
suri de reducere treptată a bugetelor 
militare, măsuri care, după cum se 
știe, figurează de mult intre propu
nerile românești.

Participanta la dezbaterile comi
tetului au manifestat o preocupare 
deosebită pentru eficacitatea negocie
rilor — lucru de înțeles dat fiind mo
dul ineficient, fără finalitate, în care 
au decurs tratativele în trecut. In 
această direcție este demnă de remar
cat grija autorilor unor proiecte de 
rezoluție de a insera prevederi privi
toare la traducerea în viată a măsu
rilor preconizate. Ca un laitmotiv 
apare recomandarea ca cele mai im
portante decizii să figureze pe ordi
nea de zi a viitoarei sesiuni a O.N.U., 
pentru a se putea astfel analiza mo
dul în care s-au realizat progrese în

ce privește negocierile șl finalizarea 
lor. Mai mult: in unele documente 
se cere noilor organisme de ne
gocieri să treacă neintirziaț la exami
narea propunerilor avansate in rezo
luțiile respective. Astfel, un proiect 
de rezoluție cere Comitetului pentru 
dezarmare să inițieze cu prioritate, 
la prima sa sesiune, in ianuarie 1979, 
negocieri privind interzicerea com
pletă a experiențelor cu armele nu
cleare, încheierea unui tratat sau a 
unei convenții prin care să se pre
vadă interzicerea in mod complet și 
efectiv a dezvoltării producției și 
stocării tuturor tipurilor de arme chi
mice și distrugerea lor.

O atenție deosebită se acordă idqii 
— subliniată In permanență de țara 
noastră — că in prezent este mai ne
cesară decit oricind mobilizarea largă 
a tuturor forțelor progresiste, a po
poarelor de pe toate meridianele, ast
fel ca acestea să-și intensifice acti
vitatea în vederea asigurării progre
sului cauzei dezarmării, edificării 
unei lumi fără arme și fără războaie. 
o lume a păcii, colaborării și progre
sului. In acest sens, două proiecte de 
rezoluție subliniază importanța infor
mării opiniei publice, a popoarelor 
asupra stadiului actual al cursei 
înarmărilor și al negocierilor de 
dezarmare, pornindu-se de la convin
gerea că o opinie publică avizată va 
constitui un factor esențial în efor
turile de înfăptuire a acestui dezide
rat vital al omenirii.

In sfîrșit, se cuvine 
un proiect de rezoluție 
necesitatea convocării, în 
a unei noi sesiuni speciale
rii Generale consacrate dezarmării, 
urmînd ca la sesiunea ordinară a 
O.N.U. de anul viitor să se creeze un 
comitet pentru pregătirea acesteia.

Din toate acestea se vede preocu
parea crescindă ca procesul dezarmă
rii să se angajeze ferm și să dea re
zultate efective, corespunzător inte
reselor vitale ale Întregii omeniri.

N. PLOPEANU

arătat că 
subliniază 

1981/1982, 
a Adună- La Paris continuă, de peste 4 săp- 

tămini, greva lucrătorilor de Ia ser
viciile de salubritate. Iată cum arată, 
ca urmare a acestei greve, una din 
străzile centrale ale capitalei fran
ceze. Ziarul „Le Figaro", după care 
reproducem fotografia de mai sus, ara
tă că, simultan, continuă greva tur
nantă a personalului feroviar din 
zona pariziană, a unei părți a perso
nalului aeroportului central al Pari
sului șl întreprinderii de gaz și 

electricitate

Austria șl Cuba au gemnat« 
la Viena,. un acord de 
economică, Industrială șl 
științifică — 
Prensa Latina, 
document este

colaborara 
tehnlco- 

lnformează agenția 
încheierea acestui 

urmarea vizitei în

Anchetă asupra cauzelor 
catastrofei aeriene. Bilanțul 
oficial al victimelor catastrofei avio
nului DC-8, al companiei „Icelandic 
Airways", care s-a prăbușit miercuri 
seara pe aeroportul Katunayake din 
Colombo, este de 183 morți. Din cei 
79 de supraviețuitori, 4 se află în 
stare gravă. Ministerul Apărării din 
Sri Lanka a deschis o anchetă in 
legătură cu cauzele catastrofei. Mi
nisterul a precizat că. înainte de 
catastrofă, echipajul a fost avertizat 
de către turnul de control că zboară 
la o altitudine prea mică, după da- 
legătura s-a întrerupt brusc. De ase
menea, s-a subliniat că luminile de 
apropiere de pe aeroport nu funcțio
nau in momentul in care aparatul 
DC-8 s-a prăbușit.

Crime pentru care nu există 
prescripție

Hotărîre a tribunalului: prin 
prezenta, numitul Adolf Hitler, 
născut la Braunau, a fost încadrat, 
în cadrul procedurii de denazificare. 
In categoria IV : simpatizanți". Ade
verința nu este, ce-i drept, au
tentică (deși pornește de la un 
fapt absolut autentic : absolvirea, 
exact in acești termeni, a cineastei 
Leni Riefenstahl, admiratoare fa
natică a lui Hitler și glorificatoare 
in imagini a delirantelor manifesta
ții naziste de la Niirnberg). De 
fapt, este un montaj al graficianu
lui vest-german Klaus Staeck, cu
noscut pentru opiniile sale demo
cratice. Acest veritabil pamflet vi
zual s-a constituit intr-o percutantă 
replică față de agitația crescindă la 
care se dedau in ultimul timp cercu
rile naziste in legătură cu problema 
prescrierii, incepind cu 31 decem
brie anul viitor, a crimelor comise 
de hitleriști in timpul celui de-al 
doilea război mondial. Cercurile 
amintite ar dori, nici mai mult, nici 
mai puțin, ca dint.r-o singură tră
sătură de condei să se șteargă toate 
nelegiuirile naziste, soldate cu mili
oane de victime.

Săptămînalul neonazist „Deutsche 
National Zeitung" a publicat, zilele 
trecute, o insolentă „petiție" în care 
cere deschis acest lucru. Pe deplin 
edificatoare este simpla parcurgere 
a listei semnatarilor, 250 de cunos- 
cuți extremiști de dreapta și foști 
susținători ai lui Hitler, intre care 
Winifred Wagner, organizatoarea 
concertelor de la Bayreuth în onoa
rea „fiihrerului" ; Arno Breker, 
sculptorul favorit al lui Hitler, care 
în statuile sale gigantice urmărea 
să glorifice ideile rasismului ; 
Ulrich Rudei, pilot de elită al 
aviației hitleriste, comandant al 
unei escadrile de „Stukas" ; Otto 
Kranzbuehler, fost avocat al crimi
nalului de război Doenitz, succeso
rul desemnat al lui Hitler ; Robert 
Servatius, apărătorul lui Eichmann, 
călăul a milioane de evrei...

Paralel cu asemenea petiții, pro
liferează, în continuare, literatura 
care face apologia hitlerismului. La 
ediția din anul acesta al Tirgului 
cărții din Frankfurt pe Main, două 
standuri ale unor edituri neonaziste 
sînt consacrate în întregime unor 
astfel de lucrări imunde ; cererea 
Asociației victimelor nazismului de 
a se interzice expunerea lor în pu
blic a fost respinsă, în numele li
bertății de expresie... Printre 
aceste opere figurează la loc de 
cinste și volumul lui Joachim Fest 
(nu întimplător tocmai iscălitura 
acestuia apare pe certificatul de... 
denazificare al lui Hitler), care a 
servit drept bază a scenariului pen
tru filmul documentar „Hitler — o 
carieră", obiect al unei furtuni de 
proteste în toate țările occidentale, 
unde a rulat. („Un film periculos, 
profund dăunător", declara I. Fet- 
scher, profesor de științe politice la 
Universitatea din Frankfurt).

Asemenea Încercări fățișe de ab
solvire 'a naziștilor de fărădelegile 
comise, de reabilitare a hitlerismu
lui sînt condamnate cu hotărîre de 
opinia publică vest-germană, de 
numeroase personalități ale vieții 
pplitice. Ministrul de justiție, H. J. 
Vogel, s-a pronunțat categoric, în- 
tr-o declarație oficială, împotriva 
oricărei prescrieri a crimelor na
ziste ; în același sens s-a pronunțat 
Herbert Wehner, conducătorul frac
țiunii parlamentare social-democra- 
te. Atitudini la fel de ferme au a- 
doptat Uniunea germană a păcii, 
alte organizații politice și obștești. 
Exprimînd chintesența acestor pozi
ții, secretarul general al Partidului 
social-democrat, Egon Bahr, arăta : 
„Ne pronunțăm impotriva prescrie
rii răspunderii naziștilor vinovați 
de asasinate in masă. Nicăieri in 
Europa nu există o legislație care 
să absolve de răspundere pe cri
minalii de război".

R. C.
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