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Zn spiritul relațiilor prietenești, de cordialitate 

și înalta considerație reciprocă, ieri a continuat

VIZITA IE STAT A PRESEDINnLIII NICOLAE CEAUSESCU, 
iHfflNA CO MSA ELENA CEAISESCII. IN SIEDIA 
Convorbirile oficiale, documentele adoptate deschid ample perspective pentru d^oltarea colaborării 
româno-suedeze în interesul progresului economic al ambelor țări, ca și pe plan internațional, 

pentru promovarea destinderii și securității in Europa, pentru consolidarea păcii în lume

Ceremonia 
semnării 
documentelor 

oficiale
Sîmbătă dimineața, Ia Palatul 

Ministerului Afacerilor Externe 
al Suediei â avut Ioc ceremo
nia semnării documentelor ofi
ciale româno-suedeze.

In prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
a primului ministru al guvernu
lui Suediei, Thorbjoern Faelldin, 
au fost semnate importante do
cumente care pun in evidență 
Însemnătatea și caracterul fruc
tuos al dialogului la nivel înalt 
româno-suedez, contribuția sa 
deosebită la dezvoltarea rapor
turilor de colaborare și priete
nie dintre România și Suedia.

în cadrul ceremoniei, tovară
șul Gheorghe Oprea, prim vice- 
prim-ministru al guvernului, și 
Nils G. Aasling, ministrul in
dustriei, au semnat Programul 
pe termen lung privind dezvol
tarea cooperării economice, in
dustriale, tehnice și științifice 
intre Republica Socialistă Româ
nia și Suedia.

Tovarășul Ștefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe, și 
Staffan Burenstam-Li-nder. mi
nistrul comerțului, au semnat 
Acordul comercial pe termen 
lung între Guvernul Republicii 
Socialiste România și Guvernul 
Suediei.

La solemnitate au participat 
membri ai guvernului, alte per
sonalități ale vieții politice sue
deze.

Au luat parte persoanele ofi
ciale care îl însoțesc în vizita sa 
pe șeful statului român.

în încheierea ceremoniei, toți 
cei de față au salutat călduros 
pe înalții oaspeți români și pre
mierul suedez, ridicînd o cupă 
de șampanie în onoarea lor. 
Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au întreținut cordial,, cu acest 
prilej, cu primul ministru 
Thorbjoern Faelldin.

Vizita la moderna uzină de oțeluri inoxidabile „Avesta"

La Uzinele constructoare 
și echipament electronic

Simbătă, 8 noiembrie, programul 
vizitei de stat pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România. împreu
nă qu tovarășa Elena Ceaușescu, o 
efectuează în Suedia a inclus momen
te revelatoare pentru caracterul pro
nunțat de lucru al dialogului româno- 
suedez. înalții oaspeți, însoțiți de 
Maiestatea Sa regele Cari al XVI-Iea 
Gustaf și de ministrul comerțului, 
Staffan Burenstam-Linder, de alte 
persoane oficiale, s-au deplasat la 
Uzinele constructoare de mașini și 
echipament electronic „A.S.E»A.“, din 
localitatea Văsteras.

Au participat tovarășul Gheorghe 
Oprea, prim viceprim-ministru al gu
vernului, alte persoane oficiale ro
mâne.

După ce edificiile cele mal impu
nătoare ale Stockholmului se pierd 
în urmă, drumul național E 18 pă

trunde în peisajul caracteristic al a- 
cestei regiuni, Vestmanland : cîmpii 
întinse, păduri de conifere, pini și 
mesteceni, riuri și lacuri, fabrici, fer
me ce dezvăluie o intensă viață eco
nomică. La intrarea în Vasteras. al 
șaselea oraș ca mărime al Suediei, 
te intîmpină clădirea impunătoare a 
primăriei, inaugurată in 1971, al cărei 
turn măsoară 65 metri înălțime, con
stituind emblema localității.

In întîmpinarea distinșilor oaspeți, 
primiți cu flori la intrarea în sediul 
marelui grup industrial, a venit dr. 
Curt Nicolin, președintele consiliului 
de administrație, care le adresează 
călduroase cuvinte de bun venit.

înalții oaspeți sînt invitați să vizi
teze hala de montaj al locomotivelor, 
unde sint arborate drapelele de stat 
ale României și Suediei.

Ake Nilsson, șeful secției trans
port, prezintă aspecte din acti-

de mașini 
„A. S. E A.“ 

vitatea firmei In acest domeniu.
Președintele Nicolae Ceaușescu și 

tovarășa Elena Ceaușescu sînt infor
mați că societatea „Allmanna Svenska 
Elektriska Aktiebolaget — A.S.E.A." 
ființează din 1890. în decursul anilor, 
firma s-a gxtins considerabil, inclu
siv în străinătate, devenind unul din
tre cele mai mari grupuri industriale 
suedeze.

Hala de fabricație a fost construită 
în 1976 și reprezintă o secție de mon
taj pentru locomotive tiristorizate 
„A.S.E.A.“, de unde, in acest an, au 
fost livrate 25 de bucăți. Aici se 
asamblează circa T500 componente 
și subansambluri, ce alcătuiesc o lo
comotivă modernă, ce se realizează 
in prezent în 13 zile.

Tipul de locomotivă produs aid 
și-a cîștigat o reputație internațio-
(Con ținu are în pag. a HI-a)

După cum s-a anunțat, președintele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit la 30 octombrie a.c. pe Birgit 
Rasmussen, trimis special al cotidianului danez „Berlingske Tidende", 
căreia i-a acordat următorul interviu :

ÎNTREBARE: România joacă 
un rol din ce in ce mai impor
tant pe arena internațională. In 
ce fel poate țara dumneavoas
tră să aducă o contribuție de 
seamă la îmbunătățirea situa
ției mondiale? Personal, pe ce 
eforturi puneți un măi ' mare 
accent?

RĂSPUNS : în activitatea sa ex
ternă, România pornește de la faptul 
că fiecare țară, indiferent de mărime 
sau de orinduire socială, trebuie să 
participe activ la soluționarea proble
melor complexe ale vieții internațio
nale.

în acest cadru, dezvoltăm larg re
lațiile cu toate țările socialiste, cu ță
rile in curs de dezvoltare, cu țările 
nealiniate și, totodată, cooperăm cu 
țările capitaliste dezvoltate, cu toate 
statele lumii. Considerăm că. în ac
tualele împrejurări internaționale, 
este necesar să se facă totul pentru 
a se pune la baza relațiilor dintre 
state, pentru a se afirma hotărît pe 
arena mondială, principiile depli
nei egalități în drepturi. ' respectului 
independentei și suveranității națio
nale, neamestecului în treburile inter
ne, precum și ale renunțării la forță 
și la amenințarea cu forța.

Tocmai acționînd In spiritul acestor 
principii România își poate aduce, 
împreună cu alte state, contribuția la 
afirmarea și la realizarea in viată a 
unei asemenea politici.

în actualele împrejurări, cînd viata 
Internațională s-a agravat foarte 
mult, considerăm că trebuie făcut to
tul pentru soluționarea problemelor 
dintre state numai pe calea tratative
lor, pentru întărirea conlucrării din
tre toate statele și, totodată, pentru 
a se acționa cu mai multă fermitate 
in direcția lichidării cu desăvirșire a 
politicii imperialiste, colonialiste și 
neocolonialiste, a politicii de forță.

ÎNTREBARE: Care sint opi
niile dumneavoastră in pri
vința cursei înarmărilor? Aveți 
propuneri concrete relativ la o 
diminuare a amenințărilor spo
rite la adresa eforturilor de 
destindere?

RĂSPUNS : După cum este cunos
cut,. cursa înarmărilor a luat propor
ții foarte îngrijorătoare. Se acumu
lează noi mijloace de distrugere in 
masă — inclusiv armament nuclear 
— ceea.ce creează primejdii deosebit 
de grave pentru politica de pace, de 
progres și independență națională. 
Totodată, practic, cursa înarmărilor 
apasă greu asupra dezvoltării econo- 
mico-sociale a tuturor popoarelor. 
Creșterea cheltuielilor militare va fi 
tot mai greu de suportat în viitor.

De aceea, România se pronunță 
pentru oprirea cursei înarmărilor, 
pentru trecerea la dezarmare, și în 
primul rind la dezarmarea nucleară, 
în acest sens, atît la Organizația 
Națiunilor Unite, cit și la Geneva, 
România a prezentat o șerie de pro
puneri și susține propunerile altor 
state in aceas.ță direcție.

După părerea noastre, ar fi necesar 
să se treacă Ia o reducere a cheltu
ielilor militare cu cel puțin 10 la sută 
în următorii 5 ani, să se aloce o parte 
din aceste mijloace pentru rezolvarea 
unor probleme economico-sociale din 
fiecare tară, iar o parte pentru spri
jinirea țărilor în curs de dezvoltare.

în mod deosebit, considerăm că ar 
trebui acționat pentru realizarea de
zarmării in Europa, pentru împiedi
carea amplasării de noi rachete pe 
continentul nostru.

înfăptuirea dezarmării impune in
tensificarea activității fiecărui stat, 
dar noi acordăm un mare roi forțelor 
populare, popoarelor, care trebuie să

Industria județului Brașov a îndeplinit planul cincinal
Cu inimile pline de bucurie și cu 

Justificată mindrie patriotică, comu
niștii, toți oamenii muncii — români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități — din județul Brașov rapor
tează îndeplinirea prevederilor pla
nului cincinal 1976—1980 la produc
ția industrială, ceea ce va asigura 
realizarea, pînă la sfirșitul acestui 
an, a unei producții suplimentare de 
peste 15 miliarde lei. Colectivele de 
oameni ai muncii din județ au 
reușit să realizeze peste 90 la sută 
din sporul producției industriale pe 
seama creșterii productivității mun
cii. De asemenea, oamenii muncii 
brașoveni au obținut, numai tn acest 
an, economii de 3 000 tone metal. 

determine oprirea cursei înarmărilor 
și trecerea Ia politica de dezarmare. 
Este în interesul fiecărui popor, al 
progresului economicoTSOclal. al păcii 
și destinderii, al independentei po
poarelor să se treacă neîntîrziat la 
această politică de dezarmare.

ÎNTREBARE: Domnule pre
ședinte, în Danemarca, dar și 
in alte țări, este susținută pă
rerea că noile arme atomice ar 
fi necesare ca instrumente ale 
păcii, că fără existenta acestora 
ar fi război. tn Danemarca 
circulă această părere și, fără 
îndoială, danezii ar fi interesați 
să citească comentariile și păre
rile dumneavoastră asupra a- 
cestei teze.

RĂSPUNS : Dacă am privi în tre
cut, am putea constată că niciodată 
armele nu au fost un instrument al 
păcii. Pînă'la urmă, ele au grăbit iz
bucnirea războaielor.

în împrejurările actuale, a susține 
că noile rachete nucleare ar consti
tui un instrument de garantare a 
păcii reprezintă, oricum, un nonsens. 
Se dispune astăzi, de către ambele 
părți, de mijloace care pot distruge, 
fiecare, de cîteva ori omenirea. în ce 
sens noile armamente mai pot să în
tărească securitatea cuiva sau să ga
ranteze pacea ? Trebuie să spunem 
că, de fapt, noile rachete nu fac de- 
clt să sporească insecuritatea în Eu
ropa, pentru că ele sint destinate în
deosebi țărilor din Europa.

De aceea, noi, țările europene, 
avem obligația să facem totul pentru 
a opri amplasarea șl dezvoltarea de 
noi rachete pe continent, pentru că 
acestea vor mări- gradul de distrugere 
și vor accentua pericolul unui nou 
război.

ÎNTREBARE: Nu cumva vi se 
pare, domnule președinte, că 
principala piedică in calea 
dezarmării este lipsa de încre
dere intre țări? Cum vedeți 
dumneavoastră această pro
blemă ?

RĂSPUNS : Este adevărat că ne
încrederea existentă determină ac
centuarea cursei înarmărilor. Dar, 
continuind înarmările, nu se întă
rește încrederea. Ci, dimpotrivă, se 
accentuează neîncrederea. Consider 
că tocmai oprirea cursei înarmărilor, 
a cheltuielilor militare, trecerea la 
reducerea lor treptată, sub un con
trol internațional corespunzător, pre
cum și realizarea unui echilibru de 
forțe pe seama reducerii echilibrate 
a armamentelor vor mări încrederea, 
vor spori gradul de securitate și vor 
crea condiții pentru trecerea în con
tinuare la noi măsuri de dazarmare.

ÎNTREBARE : Ați calificat in 
repetate rinduri Pactul N.A.T.O. 
și Pactul de la Varșovia drept 
fenomene învechite. Veți acțio
na in chip activ pentru o di
zolvare in viitor a acestor pacte 
și, in caz afirmativ, in ce mod?

'RĂSPUNS : După cum este cunos
cut, Pactul N.A.T.O. a apărut în con
dițiile accentuării războiului rece, 
iar Pactul de la Varșovia a apărut 
ca o ripostă la acesta, în aceleași 
împrejurări. Ar trebui să mențio
nez că, chiar de la început, în Pac
tul de la Varșovia s-a înscris fap
tul că țările participante sînt gata să 
treacă la desființarea concomitentă 
a celor două blocuri militare.

Au trecut, după cum se știe, mulțî 
ani de atunci. Ar fi greu să se 
spună că pactele militare au servit 
pacea și destinderea. în condițiile de 
astăzi, cind popoarele doresc să rea
lizeze relații de cooperare, de încre
dere, trebuie făcut totul pentru des-

43 000 tone combustibil convențio
nal, 3 600 tone benzină și motorină, 
25 milioane mc gaze naturale.

Folosim și acest prilej — se spu
ne în telegrama adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de către Comitetul jude
țean Brașov al P.C.R. — pentru a 
vă exprima profunda noastră recu
noștință și aleasă stimă pentru 
sprijinul multilateral și deosebit de 
prețios de care ne-am bucurat an 
de an din partea dumneavoastră, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
de care se leagă nemijlocit marile 
realizări obținute de oamenii mun
cii din această puternică cetate in

filnțarea ambelor pacte militare, care 
au încetat de mult să mai fie ne
cesare — dacă a reprezentat vreo
dată o necesitate crearea lor.

Pornind de aici, România va con
tinua să acționeze pentru crearea 
condițiilor necesare dizolvării con
comitente a acestor pacte militare, 
pentru trecerea la reducerea șl des
ființarea totală a bazelor militare 
străine de pe teritoriile altor state, 
pentru reducerea și retragerea totală 
a trupelor străine de pe teritoriile 
altor state. Calea pentru realizarea 
acestor obiective o constituie tocmai 
întărirea încrederii, a conlucrării e- 
gale intre popoare. Trebuie să se în
țeleagă bine că nu blocurile militare, 
ci relațiile de colaborare șl priete
nie sint o garanție pentru pace, pen
tru independența fiecărui popor.

ÎNTREBARE: Ce rezultate
nădăjduițl dumneavoastră să 
fie realizate la Conferința de la 
Madrid? Care ar putea fi rolul 
țărilor mai mici la această re
uniune și cum ar putea ele să 
influențeze situația relațiilor in
ternaționale in general?

RĂSPUNS.: România acordă o în
semnătate deosebită înfăptuirii secu
rității și cooperării în Europa. Parti
cipăm activ Ia pregătirea reuniunii 
ce urmează să înceapă în noiembrie 
la Madrid. Considerăm că aceasta ar 
trebui să dea un nou impuls înfăp
tuirii documentelor semnate la Hel
sinki, dezvpltării cooperării și co
laborării egale între țările continen
tului, in toate domeniile. în mod 
deosebit noi considerăm că ar tre
bui să se hotărască organizarea unei 
conferințe pentru dezangajare, pen- 

■tru întărirea încrederii și pentru de
zarmare în Europa. în același timp, 
ar trebui să se stabilească conti
nuarea conferinței, care constituie o 
necesitate pentru Înfăptuirea în viață 
a unei reale securități și cooperări 
în Europa.

în acest sens, consider că țările 
mici și mijlocii sînt cele mai intere
sate și că ele trebuie să facă totul 
pentru a se obține rezultate cît mai 
bune la Madrid. Viața a demonstrat 
că intîlnirile țărilor europene pot 
avea un rol important pentru poli
tica de destindere și cooperare în 
Europa și în întreaga lume. Aceasta 
presupune ca țările mici și mijlocii, 
indiferent că aparțin unui bloc sau 
altuia — sau nu aparțin nici unuia 
— să-și îmbunătățească conlucrarea 
și să-și întărească solidaritatea pen
tru a contribui la o politică de des
tindere, de independență națională 
și de pace, atît în Europa, cit și pe 
plan internațional. Ele pot să facă 
mai mult decît au făcut pînă acum 
pentru soluționarea problemelor in
ternaționale. Aș dori să menționez 
că România și Danemarca au con
lucrat și conlucrează în această pri
vință ■— și sînt convins că în viitor 
vor conlucra tot mai activ.

ÎNTREBARE: Care sînt țelu
rile dumneavoastră in ce pri
vește poporul român și viitorul 
acestuia? Care sint progresele 
realizate In anii din urmă pe 
care le considerați drept cele 
tnai importante și in ce direcție 
se vor indrepta eforturile în 
anii viitori?

RĂSPUNS : România este anga
jată cu toate forțele sale în reali
zarea Programului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate. Acest program presupune dez
voltarea puternică a forțelor de pro
ducție, ridicarea nivelului de trai 
material și spiritual al poporului pe 
baza celor mai noi cuceriri ale ști
inței și tehnicii, precum și perfec
ționarea continuă a relațiilor socia
le, a cadrului democratic de parti
cipare activă a poporului la- condu-
(Continuare în pag. a Vl-a) 

dustrială a țării, ca și cele dobtndlte 
de întregul nostru popor.

Vă încredințăm, tovarășa secre
tar general, că, urmînd înaltul dum
neavoastră exemplu de abnegație, 
dăruire și devotament nețărmurit 
față de patrie, oamenii muncii din 
județul Brașov, în frunte cu ..comu
niștii, alături de întregul nostru po
por, vor acționa cu și mai multă 
însuflețire și avînt creator pentru 
înfăptuirea politicii interne și ex
terne a partidului șl statului, a 
sarcinilor ce le revin din hotărîrile 
istorice ale Congresului al Xll-lea, 
sporindu-și, astfel, contribuția la 
înflorirea multilaterală a României 
socialiste.

In timpul conferinței do presă de la Palatul Ministerului Afacerilor Externe
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI, TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU,
Șl PRIMUL MINISTRU L SUEDIEI, THORBJOERN FAELLDIN, 
s-au întîlnit cu reprezentanți ai principalelor cotidiane suedeze, reporteri 

de radio și televiziune, corespondenți ai presei străine acreditați la Stockholm
Președintele Republicii So

cialiste Români», tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și primul ministru al 
Suediei, Thorbjoern Faelldin, au 
participat, simbâtă dimineața, la o 
conferință de presă, organizată tn 
sala de festivități a Palatului Mi
nisterului Afacerilor Externe.

La conferința de presă au asistat 
tovarășa Elena Ceausescu, tovarășii

Declarația primului ministru 
Thorbjoern Faelldin

Doresc să subliniez importanta dis
cuțiilor pe care le-am avut împreună 
CU domnul președinte Oeaușcscu 
cu privire la situația Internațională 
și relațiile bilaterale româno-suede- 
ze. în cadrul acestor discuții am 
subliniat însemnătatea pe care o are 
viitoarea reuniune pentru securitate 
și cooperare de la Madrid. în analiza 
situației din Europa și cu privire la 
reuniunea de la Madrid am fost pe 
deplin de acord asupra necesității 
evaluării modulul în care s-a aplicat 
în practică Actul final de la Helsinki 
și asupra faptului că. la Madrid, tre
buie luate măsuri care să ducă la 
întărirea încrederii Intre state. Sîn
tem bucuroși că, în cursul discuțiilor 
pregătitoare de la Madrid, România 
si Suedia au colaborat strîns și au 
prezentat împreună o propunere care 
tinde spre realizarea uno! înțelegeri.

De asemenea, am discutat despre

Ziariștii prezențl la conferința de presâ au urmărit cu viu Interes declarațiile președintelui României șl ale primu
lui ministru al Suediei

în cursul vizitei de stat a 
președintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nlcolae Ceaușescu, 
in Suedia, prim viceprlm-mlnistrul 
guvernului român, tovarășul Gheor- 
ghe Oprea, a avut Inttlnirl de lucru 
cu Staffan Burenstam-Linder. minis
trul comerțului, și Nils G. Aasllng, 
ministrul industriei, cu conducerile 
concernului ..A.S.E.A." șl grupului 
„A. Johnson and Corp.”.

S-au examinat măsurile ce urmea

Gheorghe Oprea, Ștefan Andrei, alte 
persoane oficiale care Însoțesc pe 
președintele Nioolae Ceaușescu In 
vizita sa In Suedia.

La conferința de presă erau pre- 
aenți reprezentanți ai principalelor 
cotidiane suedeze, reporteri de radio 
șl televiziune, corespondenți al pre
sei străine acreditați la Stockholm.

In cadrul conferinței de presă, pre

necesitatea ca reuniunea de Ia Ma
drid să stabilească măsuri privind 
convocarea unei conferințe de dezar
mare în Europa și am ajuns la con
cluzia că aceasta trebuie să consti
tuie o preocupare a tuturor «latelor 
europene.

în timpul vizitei de stat a pre
ședintelui Nlcolae Ceaușescu am dis
cutat și am căzut de acord asupra 
încheierii Acordului comercial pe 
termen lung și a Programului pe 
termen lung privind dezvoltarea co
operării economice, industriale, teh
nice și științifice — documente 
care s-au semnat astăzi. Noi 
considerăm că Acordul comercial 
pe cinci ani oferă o temelie 
bună pentru dezvoltarea schimourl- 
lor comerciale dintre țările noastre. 
Astăzi și în zilele următoare domnul 
președinte Nicolae Ceaușescu va avea 
numeroase contacte eu reprezen

ÎNTÎLNIRI DE LUCRU
ză a fi luate pentru Intensificare* 
schimburilor comerciale și. Îndeosebi, 
a cooperării în domeniile construc
țiilor de mașini, industriei chimice, 
exploatării și industrializării lem
nului.

De asemenea, s-au analizat posi
bilitățile privind cooperarea pe terțe 
piețe între companii suedeze și în
treprinderi din România.

Cu acest prilej s-a Încheiat Acor
dul de cooperare privind producerea 

ședintele Nicolae Ceaușescu șl primul 
ministru suedez au făcut scurte de
clarații cu privire la rezultatele 
vizitei și ale convorbirilor purtate 
cu acest prilej.

în continuare, tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu șl premierul suedez au 
răspuns întrebărilor puse de zia
riști.

tanți al vieții economica în țara 
noastră.

Noi am fost impresionați de dez
voltarea industrială care are loc în 
România. Cooperarea industrială este 
în avantajul ambelor noastre țări. 
Există deja o cooperare între țările 
noastre în domeniile mobilei și pro
duselor alimentare, precum și în 
alte domenii de interes comun. Con
siderăm, de asemenea, că există largi 
posibilități de promovare a cooperă
rii in domeniul energiei.

Problema arieratelor financiare ml 
și-a găsit tncă o rezolvare finală, 
dar ne-am pus de acord asupra unor 
negocieri care să Înceapă imediat, la 
nivelul experților. Am fost de acord 
ca această problemă să fie rezolvată 
și scoasă de pe ordinea de zi a rela
țiilor noastre.

Vă mulțumesc pentru atenție.

și comercializarea în comun cu con
cernul „A.S.E.A.” a locomotivelor 
electrice de mare putere cu coman
dă tlristorizată, alte înțelegeri cu 
companii suedeze fiind în curs de 
definitivare. Documentul a fost sem
nat de Ion Stanclu, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, și 
Percy Barnevik, directorul general al 
„AJ3.E.A”.

Declarația președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Doresc să-mi exprim deplina sa
tisfacție pentru rezultatele vizitei 
oficială pe care o întreprindem în 
Suedia la invitația Maiestății Sale.

In cadrul discuțiilor cu domnul 
prim-ministru, cu alți membri ai 
guvernului am abordat atît proble
mele relațiilor bilaterale, cit și o 
serie de probleme internaționale.

Am constatat că, în ultimii ani, 
s-au extins colaborarea și cooperarea 
Intre România și Suedia. Am căzut 
de acord să intensificăm relațiile e- 
conomice, cooperarea in producție 
și să no ptwunem, orientativ, du
blarea, in următoarea perioadă de 
cinci ani, a schimburilor economice.

Cu puțin timp inainte au fost 
semnate Acordul comercial pe ter
men lung, precum și Progranflll pe 
termen lung privind dezvoltarea 
cooperării economice, industriale, 
tehnice și științifice dintre România 
și Suedia. Am căzut de acord să 
Începem discuțiile privind dezvolta
rea unei colaborări mai largi în 
domeniul științei și, îndeosebi, al noi
lor «urse de energie. în cursul zilei 
de astăzi și mîine vor mai fi sem
nate unele acorduri concrete cu unele 
firme suedeze. De asemenea, se des
fășoară tratative pentru realizarea 
unor Înțelegeri de cooperare intr-o 
serie de domenii, cum sint: 
construcțiile de mașini, industria 
chimică, industria lemnului și altele.

Avind în vedere atenția pe care 
atit România, cit și Suedia o acordă 
relațiilor cu țările în curs de dezvol
tare, am convenit să extindem coo
perarea $1 cil aceste țări.

Putem deci spune că. In dome
niul relațiilor bilaterale, am realizat 
înțelegeri care dau o perspectivă 
bună dezvoltării schimburilor econo
mice și cooperării, precum șl extin
derii relațiilor in domeniul științei, 
culturii și altele.

în cadrul convorbirilor noastre, un 
loc important au avut problemele 
internaționale. Trebuie să declar, cu 
satisfacție, că asupra tuturor proble
melor am ajuns la concluzii comune 
sau Ia puncte de vedere foarte apro
piate. Sîntem îngriiorați de agrava
rea relațiilor internaționale, de apa
riția a noi conflicte. Considerăm că 
trebuie făcut totul pentru a se opri 
cursul agravării, pentru soluționarea 
tuturor problemelor pe calea tratati
velor între toate părțile interesate.

Cum era de înțeles, pe primul plan

Rugat, să precizeze care este 
domeniul cel mai important In 
care consideră că se poate reali
za o largă cooperare cu Suedia, 
președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU a răspuns :

Am menționat deja că avem o anu
mită cooperare și că au loc tratative 
pentru dezvoltarea acestei cooperări, 
îndeosebi în domeniul construcțiilor 
de mașini, al metalurgiei, industriei 
lemnului, cit și pe terțe țări, îndeosebi 
în țările in curs de dezvoltare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu 
au primit pe guvernatorul provinciei Dalarna, împreună cu soția
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elen* 
Ceaușescu au primit, la reședința din 
Avesta, vizita guvernatorului provin
ciei Dalarna, Ingvar Gollnas, și a so
ției sale.

Urind un cordial bun venit in nu
mele locuitorilor provinciei, guverna
torul Ingvar Gollnas a adus un cald 

au stat problemele securității europe
ne și, desigur, ale viitoarei reuniuni 
de la Madrid. Noi considerăm că in 
Europa, după Conferința de la Hel
sinki, s-au acumulat noi armamente ; 
de fapt, a crescut gradul de insecu
ritate pe continentul nostru. De aceea 
este necesar Să facem totul pentru 
desfășurarea cu succes a reuniunii ce 
va începe la Madrid. Din păcate, mai 
sînt numai cîteva zile pină la data 
stabilită pentru începerea acestei 
reuniuni și incă nu s-a căzut de acord 
asupra problemelor de procedură. Noi 
sperăm că aceste dificultăți ’ vor fi 
depășite, că se va ajunge la înțelegeri 
corespunzătoare pentru a se putea 
Începe reuniunea privind securitatea 
și cooperarea în Europa. Orlcît de 
importante sînt problemele de pro
cedură, ele nu trebuie să Împiedice 
Începerea la timp a reuniunii. Sînt 
puse în discuție însăși dezvoltarea 
relațiilor din Europa, viitorul po
poarelor europene — și aceasta tre
buie să predomine, să stea mai pre
sus de orice.

împreună cu domnul prlm-mtnis- 
tru am căzut de acord că, la Madrid, 
trebuie să fie discutate toate proble
mele care au făcut obiectul Actului 
final de la Helsinki. Este, desigur, 
necesar «ă albă loc o trecere în re
vistă a ceea ce s-a făcut pînă acum; 
dar esențial este să privim înainte 
și să stabilim cum să acționăm pen
tru Înfăptuirea acestor documente. în 
acest sens, atlt România, cît și Sue
dia acordă o mare Însemnătate și do
resc să se ajungă la stabilirea unei 
conferințe privind Încrederea și de
zarmarea In Europa.

Ne pronunțăm, de asemenea, șl 
pentru alte înțelegeri concrete cu 
privire la colaborarea economică, teh- 
nico-științifică, culturală, inclusiv In 
domeniul energiei, al transporturilor 
șl mediului Înconjurător.

în același timp, considerăm că reu
niunea va trebui să asigure continui
tatea procesului început Ia Helsinki. 
După cum se știe. România s-a ofe
rit să găzduiască următoarea reuniu
ne la București.

tn cadrul convorbirilor am făcut un 
schimb de păreri cu privire la pro
blemele dezarmării, șl In primul rlnd 
ale dezarmării nucleare. în acest sens 
am constatat că atît România, cit șl 
Suedia au prezentat numeroase pro
puneri și Conlucrează activ pentru a 
se trece la măsuri reale și concrete

■ ■ • . c - ăr
In legătură cu o întrebare pri

vind problema arieratelor finan
ciare romăno-suedeze, președin
tele NICOLAE CEAUȘESCU a 
spus :

Aceasta este o problemă care apar
ține trecutului. Am discutat problema 
cu domnul prim-ministru și cred că 
ea lșl va găsi o soluționare, dar n-aș 
vrea să anticipez acum. Este necesar 
ca și în această problemă să privim 
inainte, șl nu Înapoi.

salut și un profund omagiu inalțllor 
oaspeți români, exprimînd gratitudi
nea pentru această vizită ce ii ono
rează în mod deosebit.

în cadrul întrevederii, guvernato
rul a schițat o Imagine a economiei 
provinciei și a preocupărilor locuito
rilor săi, evocînd, totodată, in semn 
de stimă și prețuire, trecutul și viața 

de dezarmare. în acest cadru, am sa
lutat începerea negocierilor intre 
Uniunea Sovietică șl Statele Unite 
privind renunțarea la amplasarea și 
dezvoltarea de noi rachete nucleare 
în Europa — și considerăm că tre
buie făcut totul pentru a se ajunge 
la înțelegeri corespunzătoare.

Tinind seama de importanța pro
blemelor dezarmării, ale securității 
europene și, în general, ale politicii 
de destindere, considerăm că este ne
cesar ca țările europene să-și asume 
o răspundere mai mare și să acțio
neze mal intens pentru soluționarea 
acestor probleme.

Aș mai dori să menționez că în 
cadrul discuțiilor un loc important 
l-a ocupat problema subdezvoltării, 
a realizării noii ordini economice in
ternaționale. Am considerat că rela
țiile dintre state trebuie să fie așe
zate pe principiile deplinei egalități 
în drepturi, respectului independen
ței și suveranității naționale, ne
amestecului in treburile interne, re
nunțării cu desăvîrșire la politica de 
forță și de amenințare cu forța. La 
politica de forță și de război nu exis
tă decît o singură alternativă — ți 
aceasta este politica de destindere, 
de colaborare, de pace șl de inde
pendență națională.

în încheiere aș dori să exprim 
Maiestății Sale mulțumirile noastre 
pentru primirea ospitalieră de care 
ne-am bucurat. Am adresat Maies
tății Sale și reginei invitația de a 
face o vizită oficială în România — 
invitație ce a fost acceptată.

Aș dori, de asemenea, să mulțu
mesc domnului prim-ministru pentru 
ospitalitatea ți pentru cadrul plăcut 
ăl discuțiilor șl, in general, al vizitei 
noastre în Suedia. Am adresat, de 
asemenea. In numele guvernului ro
mân. o invitație domnului prim-mi
nistru să facă o vizită în România, 
împreună cu soția — invitație care a 
fost, de asemenea, acceptată.

Putem spune deci că, pînă acum, 
vizita s-a desfășurat .cu rezultate 
foarte bune. Avem impresii foarte - 
plăcute despre ospitalitatea locuito
rilor Stockholmulul, a poporului 
suedez. Avem impresii plăcute des
pre munca, despre felul in care po
porul suedez luptă pentru dezvoltarea 
sa și pentru pace. Aș dori să folo
sesc acest prilej pentru a adresa po
porului prieten suedez urări de bună
stare, prosperitate, fericire ți pace I

*
Rugat să-și spună părerea In 

legătură cu situația din Polonia 
și perspectivele ei. președintele 
NICOLAE CEAUȘESCU a spus:

Problemele din Polonia sînt pro
bleme care privesc poporul polonez 
și forțele politice din Polonia, inclu
siv Partidul Muncitoresc Unit Po
lonez. Noi considerăm că este in in
teresul poporului polonez, cît și al 
popoarelor europene — ținind seama 
de rolul pe care îl are Polonia în 
Europa —, al dezvoltării sale socia

de astăzi de pe meleagurile natale ale 
președintelui Nicolae Ceaușescu.

Mulțumind, tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu a subliniat că sint multa 
lucruri care apropie România și Sue
dia, popoarele celor două țări, atît în 
ce privește trecutul lor istoric, cit și 
prezentul. Noi avem o colaborare 
bună cu Suedia — a subliniat șeful 
statului român — și, in acest cadru, 

liste șl al Întăririi independenței șl 
suveranității sale, să lăsăm această 
țară să-și soluționeze problemele 
singură, fără amestec din afară. Pro
blemele din Polonia trebuie rezolvate 
de polonezii înșiși, fără amestec dtn 
afară. Noi considerăm că Polonia, 
poporul polonez dispune de posibili
tăți să-și soluționeze problemele, in
clusiv cele de ordin economic — ne 
exprimăm încrederea ‘că va face 
Acest lucru cu succes.

La • întrebare privind con
vorbirile avute cu președintele 
Nicolae Ceaușescu, primul mi
nistru suedez, THORBJOERN 
FAELLDIN, a spus :

Am discutat principalele probleme 
internaționale. Am subliniat, in ca
drul convorbirilor, că de mai mulți 
ani România și Suedia au conlucrat 
strins în multe probleme, tn special 
In problemele securității ți cooperă
rii in Europa. Am subliniat, de ase
menea, că intilnirea de la Madrid nu 
trebuie să se Împotmolească in pro
bleme de procedură, ci să se facă 
totul ca aceasta să-și poată încape 
lucrările. Am fost pe deplin de acord 
că — deși marilor puteri Ie revine o 
răspundere deosebită in ce privește 
aceste probleme — toate țările din 
Europa trebuie «ă fie mai active ți 
să poată influența evoluția evenimen
telor pe continent.

Am discutat, de asemenea, despre 
posibilitatea dezvoltării schimburilor 
comerciale și' cooperării economice. 
Am semnat aceste acorduri ți am 
avut discuții cu privire la modul cum 
să amplificăm relațiile româno- 
suedeze.

La o întrebare privind căile 
de soluționare a problemei Af
ganistanului, președintele 
NICOLAE CEAUSESCU a spus:

România 8-a pronunțat în proble
ma Afganistanului — ca și in alte pro
bleme — pentru o soluție Dolitică, 
pe baza încetării oricărui sprijin pen
tru forțele antiguvernamentale din 
Afganistan ți, totodată, a retragerii 
trupelor sovietice din această tară. 
Pentru o asemenea soluție politică, o 
mare importanță ar avea tratativele 
directe intre Afganistan ți Pakistan, 
în principiu, întotdeauna România s-a 
pronunțat șl se pronunță pentru so
luționarea tuturor problemelor pe ca
lea tratativelor șl împotriva prezen
ței trupelor străine pe teritoriile altor 
State.

Rugat să-și spună părerea tn 
legătură cu cele mai bune căi 
de întărire a păcii in lumea de 
astăzi, președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU a spus:

Călea cea mâl bună este, în pri
mul rînd, renunțarea la politica da 
forță, de zone de influență și de do
minație asupra altor popoare. în al 
doilea rînd, stabilire* unor relații de 
Încredere și colaborare multilaterală 
intre toate Statele.. fără deosebire de 
orîndulre socială, acceptarea princi
piilor la care m-arh referit — de ega
litate și respect al independenței, de 
soluționare a tuturor problemelor nu
mai pe calea tratativelor.

★
în încheierea ronfcrlnței de presă, 

ziariștii prezențl âu mulțumit pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și pri
mului ministru suedez pentru răspun
surile primite la Întrebările puse.

legăturile dintre cele două popoare 
se Întăresc și se dezvoltă. Slntem 
convinși că Înțelegerile la care s-a 
ajuns vor crea condiții șl mai buna 
pentru întărirea raporturilor priete
nești dintre popoarele noastre, ele 
fiind în folosul celor două țări, al 
progresului lor și, desigur, și al 
provinciei dumneavoastră.

Am mai scris despre a- 
eeastă clădire, acest bloc, 
de fapt despre alta și to
tuși asta, despre alta care 
se afla in locul acesteia, 
dispărută acum trei ani în- 
tr-o seară tîrzie de martie. 
Am scris despre cofetăria 
care funcționa la parter, 
despre „Casata", despre res
taurantul de la cițiva pași, 
„Grădinița", unde se mutase 
provizoriu cofetăria cu toți 
cei care rămăseseră in 
viață. Am scris și despre 
prietenul meu care locuise 
în casa aceea de demult, 
despre amicii mei cu care 
ne intilneam la cite o dis
cuție joi seara la mesele 
„grădiniței".

Mă învirteam cu strînge- 
re de inimă și o durere re
voltată in suflet în acele 
zile de martie in jurul rui
nelor „Casatei". Nu, nu aș
teptam nici o minune, par
că reveneam instinctiv la 
locul faptei, pe care nu eu 
o comisesem, simțeam însă 
că mă privește și pe mine 
tot ce s-a intimplat, de 
parcă ar exista o logică a 
sufletului, a scurtcircuite
lor nervoase.

A început curățarea dâri- 
măturilor și indiferent 
dacă aveam sau nu treabă 
pe acolo, pașii mă duceau 
vrind-nevrind în preajma 
terenului gol, ca o rană 
dureroasă. Făceam intr-un 
fel să trec mereu pe acolo, 
astfel că am devenit mar
tor la turnarea fundațiilor 
noi, urmăream înălțîndu-se 
stllpii de susținere beto- 
nați, zidurile cresclnd, clă
direa prindea lent contur, 
acoperind golul căscat aco
lo vremelnic, estompînd 

amintirea ruinelor. Con
structorii lucrau în zgomo
tul neîntrerupt și agitat al 
circulației din inima orașu
lui, suindu-se acrobatic 
tot mai sus, în urma lor 
răsăreau și creșteau zidu
rile, de parcă le trăgeau 
după ei. Dedesubt se con
struia cofetăria. La început 
de primăvară, în 1979, noua 
clădire se înălța în locui 
celei vechi, mai exact îm
preună cu aceasta, deoare
ce proiectanții și construc
torii, asemenea unor chi
rurgi plastici, au încadrat 
noile ziduri in aripa răma
să întreagă a vechiului 

bloc. S-a deschis și cofetăria, 
sus la ferestre începeau 
să fîlfîie perdelele ; ■ pri
veam cercetător de pe col
țul de vizavi cine intră pe 
poartă, cine se așază la 
mesele terasei, cine trece 
în grabă pe lingă clădire 
fără a-i arunca măcar o 
privire.

Mă aflam din nou la lo
cul faptei, de data aceasta 
fapta mă privea și pe mine, 
puteam să mă număr in
tr-un fel printre proiec- 
tanți și constructori, insta
latori și macaragii, totuși 
sub pleoape insista aminti
rea vechii imagini, eram 
dezorientat ca un suporter 
care se îndoiește de sim
patia sa. Ce ar fi trebuit 
să fac, mă întrebam pe 
partea opusă a străzii, pri
vind la noul bloc „Casata", 
Ia clădirea înălțată pe lo
cul cîrciumioarei, la șirul 
de blocuri care se rinduia 
in spatele lor, tabloul real 
suprapunindu-se și acope
rind vechea imagine. Ce 
construiesc eu ? Sau mal 

bin* si nu ne întrebăm 
lucruri atît de pompoase 
și să ne mulțumim cu rîn- 
duiala specifică a diviziu
nii muncii ? Omul se îm
pacă in cele din urmă cu 
rînduiala lucrurilor și iși 
vede de treabă. Să trec 
insă de poartă, pe terasă 
sau in cofetărie nu aveam 
dreptul, nu aveam puterea 
nici măcar datorită drep
tului celor ce au supravie

țuit. Stăteam pironit In 
coltul opus și nu am trecut 
strada.

Vara trecută a sosit Să- 
rika. Din Miercurea Ciuc. O 
cunoșteam de cind era șco
lăriță cu codite, cum se fă
lea cu prima el pereche .de 
blugi ; a crescut, și-a tăiat 
codițele. Pășea alături de 
mine cu acea dezinvoltură 
și siguranță a generației ei 
de adolescenți tonici fără 
sfiala specifică vîrstei, cu
treieram centrul de la Ciș- 
migiu la Piața Romană. 
Cum spuneam, era vară, 
salcimil și teii se trecuseră. 
Bucureștiul are în această 
perioadă o lumină densă, 
iar umbra este grea, de un 
violet Întunecat, zidurile 
înghit căldura reflectînd 
luminile pline, conturul lor 
strălucește intr-o corolă 
strălucitoare.

îi arăt statuia lui Efti- 
mlu de la marginea Cișmi- 

glultii, casa de cultură 
„Petofi Sandor" și pe ne
simțite începem să discu
tăm despre poeți, statui, 
despre tot ce este mai 
trainic decit bronzul. Tre
cem in revistă casele vechi, 
dar mai ales pe cele no', 
răsărite in locul celor de 
dinainte, macaralele uria
șe poartă pereții maiestuos 
deasupra fluviului de oa
meni și mașini, in forfota
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circulațiel intense, le ba
lansează în văzduh, așezin- 
du-le pe urmă cuminte pe 
cite un etaj la îndemîna 
constructorilor.

Spectacolul o incintă, ad
miră in tăcere acest număr 
de prestidigitație industria
lă și acrobație Ihaltă, cli
pește admirativ in casca
da de lumină care cade de 
sus. Ne găsim deja pe bu
levard și în timp ce îi fac 
o prezentare ad-hoc a e- 
roilor revoluției muntene 
din 1848 — Ipătescu, Ma
gheru, Bălcescu — ale că
ror nume se succed in 
secțiunile bulevardului, mă 
trezesc deodată in fața 
blocului „Casata", pe terasa 
cofetăriei in spatele arca
delor ce o despart de for
fota străzii și o unesc cu 
terasa restaurantului „Gră
dinița". Deasupra cofetăriei 
s-au înălțat 10 etaje noi, 
străduța dintre cele două 

colțuri a fost închisă pen
tru mașini, creîndu-se ast
fel o adevărată insulă în 
zgomotul și agitația me
tropolei, o insulă a pieto
nilor, de odihnă, de astîm- 
părat foamea și setea, col
țișor presărat cu flori, gard 
viu, plante cățărătoare — 
loc în care trecătorul din Ca
pitală sau provincie iși poa
te trage sufletul în liniștea 
verde, după serviciu, sau

SZĂSZ Jânos

trecind spre locul de mun
că. în marile orașe, fiecare 
din noi sîntem cite un că
lător tracasat al unor lungi 
drumuri interminabile. Po
trivit legilor nescrise ale 
insulei, pe acei cițiva me
tri pâtrați, la un pas de 
scrîșnetul frînelor, de zgo
motul motoarelor este li
niște, atît de liniște incit 
fata sesizează surprinsă a- 
ceastă minune de dimen
siune mică, dar revelatoa
re. Fata ei se destinde, 
dispar ridurile și cutele 
imprimate de canicula as
fixiantă, gustă liniștea ca 
și cum ar incepe să înțe
leagă tainele marelui oraș. 
Pină și eu mă instalfez cu 
o naturalețe de la sine În
țeleasă in această liniște 
sorbind din farmecul ora- 

șuiul care iți potolește se
tea mai bine decit orice 
băutură răcoritoare. Ten
siunea veche din mine s-a 
spulberat, ea mal persistă 
în cascadele de lumini un
deva, dar acum amintirea 
îi ocupă locul.

...E iarnă, zăpezi albe În
velesc acoperișurile, pe 
drumuri un terci maroniu. 
Pe terasa „Casata" — nă
meți, gheață, stilpii sint 

gol, lumina plumburie ab
soarbe umbra florilor, cu
lorile și aromele nu supra
viețuiesc decit aici, înăun
trul cofetăriei. Este inainte 
de artiiazâ, doar cîteva 
mese ocupate, mai tirziu 
cofetăria se umple de cu
vinte, iar seara de șoapte, 
întocmai ca și cind abia 
mi-am găsit un loc printre 
prezumtivele perechi de 
îndrăgostiți, prezumtivi 
pensionari, printre cei care 
intrau și ieșeau de la ci
nematografe sau teatre. 
Orașul intr-o permanentă 
reînnoire mereu simțită, 
potrivit unui obicei vechi, 
dar mereu tînăr. li condu
ce pe cetățenii săi în aces
te locuri, ba pentru o ca
fea, ba pentru prăjitura 
preferată, un schimb de 
vorbe, intîlnlri. Se perindă 
pe aici de la copil pofti
cioși și mîncăcioși, tineri 
căutind locuri liniștite. 

vtrstnlcl respectfnd tabie
turi înrădăcinate, singu
ratici veniți din vreun 
cartier Îndepărtat să-și 
caște ochii, să facă cum
părături, mici grupuri care 
mai gustă cite ceva înain
tea întîlnlrilor de sîmbătă 
seara.

Seara, aici, vibrează agi
tația în discuțiile pondera
te de la mese, agitația în
flăcărată a metropolei.

pulsul, febra orașului, a 
muncii, a senzaționalului 
cotidian, a artei, a drumu
rilor șerpuite, străbătute 
de muiți sau bătute de 
unul singur, a marilor ci
fre, a viselor, a virtejulul 
nebulos de cariere, planuri, 
iubiri, a vieții de la sfirși- 
tul secolului dialogind cu 
modul de viață socialist, cu 
privirea cercetătoare în
dreptată către viitor, pu- 
nind întrebări și aflînd 
răspunsuri. Acum sîntem 
puțini aici. Două fete mă- 
nincă în fugă prăjitura cu 
cremă de alune — or fi 
ieșit în pauză de la Aca
demia de studii economi
ce care se află în apro
piere.

— Ce ore ați avut ?
— Ne e scris pe frunte 

că venim de Ia ore ?
— Da, pe fețele voastre. 
— Cibernetică economică. 
La o altă masă, un tînăr 

cu cizme și haină de ca
tifea reiată înghite zelos o 
prăjitură „diplomat".

— Da. ați ghicit, sint din 
provincie. Âm sosit in zori, 
am fost la Ministerul Con
strucțiilor de Mașini. La 
prinz plec spre casă.

— Ați avut succes ?
— Vedeți, la noua teh

nologie este nevoie de răb
dare.

— Văd însă că vă gră
biți.

— Așa e situația — rida 
și soarbe din pahar sucul 
de ananas: Plătește.

Călărașiul nu este de
parte, dar îl presează pro
babil termenele, fiindcă a- 
proape aleargă ieșind pe 
ușă.

Pe la 5 după-amiază se 
întorc locatarii. Vin de la 
uzine, din ministere, insti
tute de cercetări, hale și 
birouri, mese de proiectare 
șl calculatoare. Profesorul 
de drept, care predă in A- 
frica, se gindește poate 
acum Ia cei de acasă. Tatăl 
său a primit chiar azi o 
scrisoare din Africa, de a- 
ceea spune că e cu gindul 
acasă. Majoritatea locata
rilor o constituie profesiu
nile tehnice, după cum și 
epoca noastră este cu pre
cădere tehnică. Totuși, de 
ici-colo, se aude muzică pe 
discuri, magnetofon, radio, 
inginerul Oprescu intră 
acum pe poartă cu un teanc 
de cărți sub braț, iar 
ing. Globaru iși ia din cu
tia poștală ultimele jurna
le. Inginerița Murariu por
nește la cumpărături pen
tru cină, iese pînă în Pia
ța Cosmonauțiior, cumpără 

și ctteva garoafe de la flo
rărie. Nu e sărbătoare, nici 
aniversare, doar așa, că-l 
plac florile șl cele de aca
să s-au ofilit.

înainte de masă am ur
cat la etajul zece. De pe 
terasă vezi departe, deasu
pra acoperișurilor ‘ albe 
plutesc nori și aburi, su
flul orașului. Orizontul este 
clar, se zărește pădurea 
de coșuri a uzinelor, 
blocurile-turn ale car
tierelor Îndepărtate, cupo
la Ateneului Român. Pri
virea surprinde într-o cli
pă și bulevardele, Piața 
Cosmonauțiior, clădirea cu 
numărul 5 de unde a cum
părat garoafele inginera 
Murariu. Iată, în sacoșa 
lnglnerlțel e plinea, in 
mină flori, liftul o urcă cu 
repeziciune, mama deschi
de ușa «i dlntr-o dată sa 
simte și pe culoar atmos
fera aceea plină de diversa 
zgomote, mirosuri, căldu
ră, ce se numește acasă.

38 de apartamente s-au 
construit pe locul nou al 
vechiului bloc „Casata", din 
36 de locuințe emană at
mosferă de cămin la a- 
ceastă oră tirzle a serii de 
iarnă Întunecoase : căldu
ră, muzică în surdină, a- 
romă, lumina de la feres
tre, asupra forfotei agitate 
a metropolei, asupra tu
multului Bucureștiului.

îmi aduc aminte de ra
murile înfrunzite, simbolul 
de victorie al constructori
lor, de pe acoperiș. Parcă 
steagurile străvechi ale 
speranței ar filfil și acum 
acolo sus, deasupra plinii 
șl florilor.
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La Uzinele
„A S. E. A.“

(Urmare din pag. I) 
nală și include cele mai recente des
coperiri din electronică, control mi- 
crocomputerizat și dinamica vehi
culului. Tiristorul, care controlează 
curenții motoarelor în milisecunde, 
permite să se păstreze un reglaj op
tim al motorului și un riguros con
trol al vitezei asiei.

Șeful secției evidențiază faptul că 
„A-S.E.A." colaborează in termenii 
cei mai buni cu intre prinderea româ
nească „Electroputfere" in fabricarea 
de locomotive electrice, cooperarea 
româno-suedeză in. această direcție 
dovedindu-se deosebit de avantajoa
să pentru ambele părți.

Uzina din Craiova, a menționat el. 
a produs in perioada de cind colabo
rează cu „A.S.E.A." 500 de locomotive, 
o cifră care depășește nivelul reali
zat de firma licențiatoare.

La un moment Gat. in cursul vizi
tei prin hala de aSimblare. președin
tele Nicolae Ceaușescu și Maiestatea 
Sa regele Carl al XVI-lea Gustaf au 
fost invitați să testeze echipamentul 
de comandă și control existent la 
bordul locomotivei.

în continuare, prin Intermediul 
unor standuri special amenajate și 
cu ajutorul unor diapozitive, directo
rul general al concernului „A.S.E.A.", 
Percy Barnevik. a înfățișat diversita
tea activităților ce se desfășoară In 
cadrul diferitelor compartimente de 
producție.

Printre principalele echipamente 
produse de „A.S.E.A." figurează ge
neratoare hidroelectrice și turbine 
termoelectrice. centrale nucleare, 
centrale diesel. Instalații ți sisteme 
pentru transmiterea energiei electri
ce, sisteme complete pentru controlul 
ți regularizarea funcționării echipa
mentelor electrice, precum și insta
lații de exploatare minieră, cuptoa
re de diverse tipuri și alte echipa
mente pentru industria siderurgică, 
în paralel au fast dezvoltate proce
dee electrometalurgice, instalații 
computerizate pentru laminoare, e- 
chipamente de inaltă presiune, siste
me pentru industria h'Irtiel. sisteme 
de supraveghere și control al pro
ceselor, echipamente de ridicat și 
alte instalații utilizate în transportul 
ți manipularea mărfurilor. în do
meniul automatizării producției se 
realizează roboți industriali ți alte 
sisteme /cazate pe microordinatori. în 
domeniul transporturilor, firma este 
bino cunoscută pentru locomotivele 
sale, pentru sistemele de propulsie 
ale supertancurilor petroliere, car
gourilor pentru conteinere și navelor 
pentru transportul de gaze naturale 
lichefiate, pentru echipamente por
tuare. Grupul ..A.S.E.A." furnizează 
nu numai instalații complete, ci și 
produse standard prefabricate, care 
pot fi încorporate in grupuri modu
lare și asamblate în sisteme func
ționale deosebit de flexibile.

La sfîrșitul vizitei, gazdele au ex
primat din nou cele mai vii mulțu
miri președintelui Nicolae Ceaușescu 
pentru inalta onoare de a fi inclus 
în programul vizitei cunoașterea ac
tivității concernului ..A.S.E.A.*'. au 
exprimat gratitudinea lor pentru in
teresul oe care șeful statului român? 
îl manifestă față de produsele reali
zate aici, față de cooperarea româno- 
suedeză’in acest domeniu.

Toastul președintelui Nicolae Ceaușescu
Maiestate,
Domnule președinte al Consiliu

lui ' de administrație al societății 
„A.S.E.A.",

Doamnelor și domnilor.
Aș dori să vă mulțumesc pentru 

prilejul ce l-am avut de a cunoaște 
unele aspecte ale activității societății 
„A.S.E.A.". Am putut să cunoaștem 
nemijlocit unele activități care fac, 
dealtfel, obiectul colaborării între 
..A.S.E.A." și firme similare din 
România. Așa cum ați menționat, 
această colaborare a făcut ca deja 
uzinele ..Electroputere" din România 
să producă mai multe locomotive decit 
„A.S.E.A.", Aceasta înseamnă că 
„Electroputere" este, de asemenea, o 
întreprindere care poate Oferi o bună 
bază de cooperare cu „A.S.E.A.". Am 
realizat, este adevărat, prima genera
ție — ca să spun așa — de locomotive, 
pe diodă. Acum, s-a discutat să rea
lizăm și generația a doua, tot pe 
baza creației „AS.E.A.". Cred că vom 
ajunge la o înțelegere reciproc 
avantajoasă. I-am spus domnului pre
ședinte al societății „A.S.E.A." că, 
în perspectivă, trebuie să ne gindim 
ca generația a treia de locomotive să 
fie rezultatul cercetării și cooperării 
între „A.S.E.A." ți „Electroputere".

Dealtfel, am convenit să realizăm 
o dezvoltare a cooperării și in alte 
domenii. Adbastă cooperare trebuie să 
se bazeze însă pe un echilibru în ce 
privește schimburile, cit ți pe o con-

In timpul semnării documentelor oficiale

La Uzinele „A.S.E.A." Moment emoționant la „Avesta"

Dejun oferit de conducerea 
concernului

în onoarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, conducerea concernului 
„A.S.E.A." a oferit un dejun.

La dejun a luat parte Maiestatea 
Sa Cari al XVI-lea Gustat

Au participat tovarășul Gheorghe 
Oprea, alte persoane oficiale române.

Au fost prezenți ambasadorul 
României la Stockholm și ambasa
dorul Suediei la București.

în timpul dejunului, desfășurat in
tr-o atmosferă cordială, o formație 
corală, alcătuită din salariati ai con
cernului „A.S.E.A.", a interpretat un 
atractiv program de vechi cîntece 
folclorice suedeze.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
dr. Curt Nicolin au rostit toasturi.

Adresindu-se președintelui Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, președintele concernului 
a subliniat că este deosebit de onorat 
de vizita inalților oaspeți români și 
de privilegiul de a le ura bun 
venit. . Am vrea ca această vizită să 
reprezinte o recunoaștere a valorii 
cooperării industriale din trecut, ca 
și o preocupare de viitor in efortul 

lucrare în domeniul dezvoltării 
și modernizării viitoarelor produ
se. Este adevărat că „A.S.E.A." 
este o societate veche; uzinele 
„Electroputere" sau alte firme 
similare din România sînt ceva 
mai noi. însă știți cum este întot
deauna in viață, că la un moment se 
ajunge la același nivel, iar cîteodată 
se intîmplă ca tineretul să o ia 
Înainte. Aceasta este o lege a dez
voltării. Numai pe această bază s-a 
dezvoltat societatea omenească. A- 
Ceasta este și o lege a economiei și 
a cercetării. De aceea, considerăm că 
viitoarele relații dintre noi trebuie 
să țină seama că și industria româ
nească este în stare să fie competi
tivă, să colaboreze pe picior de ega
litate. Pe această bază, dealtfel, am 
discutat in aceste zile cu primul mi
nistru, cu alți membri ai guvernului 
suedez și am ajuns la o serie de a- 
corduri și înțelegeri corespunză
toare.

Noi acordăm o mare însemnătate 
dezvoltării viitoare a relațiilor dintre 
România și Suedia. între țările noas
tre există o strînsă colaborare și pe 
plan internațional. Acționăm strîns 
pentru realizarea unei politici de 
pace, bazată pe egalitate, pe respect 
al independentei, pe neamestec în 
treburile interne. Cooperarea econo
mică trebuie să contribuie la realiza
rea unor asemenea relații noi intre 
popoare. Dealtfel, progresul econo-

„A. S. E. A."
de creștere a nivelului de trai în ță
rile noastre.

în continuare, relevînd preocupă
rile pe plan mondial in vederea fo
losirii eficiente a resurselor naturale, 
președintele concernului a evidențiat 
locul pe care îl ocupă „A.S.E.A." in 
promovarea căilor și mijloacelor de 
producere și utilizare a energiei e- 
Iectrice.

In acest context, el a subli
niat relațiile de cooperare dintre 
„A.S.E.A." și industria română, in 
mod deosebit producția de locomoti
ve electrice, exprimindu-și convin
gerea că această conlucrare se va 
dezvolta. Noi sintem foarte fericiți, 
a spus el. de acordul semnat astăzi 
și care constituie primul pas spre o 
nouă șl fructuoasă colaborare in do
meniul locomotivelor.

în acest spirit de optimism și mîn- 
drie, aș vrea să vă mulțumesc încă 
o dată, domnule președinte, doamnă 
Ceaușescu, Maiestate, pentru vizita 
dumneavoastră la ‘această societate. 
Ridic paharul pentru viitorul Româ
niei. pentru președintele și po
porul său.

mico-social. dezvoltarea științei, cul
turii. ridicarea bunăstării popoarelor 
nu se pot realiza decit in condiții de 
destindere, de pace, de independentă 
națională.

Iată de ce am dori ca și cooperarea 
dintre „Electroputere" și „A.S.E.A.", 
precum și, eventual, cooperarea so
cietății dumneavoastră cu alte între
prinderi din România să se încadre
ze in această politică de pace, de 
progres și bunăstare a popoarelor.

Aș dori să mulțumesc și pentru 
scurtul program artistic pe care ni 
l-ați prezentat și care arată că la 
„A.S.E.A." există și o preocupare cul
turală și socială. Este șl normal, pen
tru că problemele sociale și culturale 
sînt în strînsă legătură cu dezvolta
rea economică. Dealtfel/ am conve
nit ca între țările noastre să dez
voltăm și o largă activitate în dome
niile științei, culturii, invătămîntului 
și altele.

Aș dori, deci, să urez o bună co
laborare viitoare intre „A.S.E.A." și 
„Electroputere" și alte întreprinderi 
și institute din România. Această 
cooperare să contribuie la realizarea 
obiectivului de a dubla,. în următorii 
cinci ani, schimburile economice 
între țările noastre.

Doresc să urez întregului personal 
de la „A.S.E.A." succese în activita
tea sa. multă fericire. Urez poporu
lui fericire ; urez poporului prieten 
suedez multă prosperitate, bunăstare 
și pace 1 (Aplauze).

La Uzinele 
„A vesta“

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
simbătă după-amiazâ oaspeții cadre
lor de. conducere și muncitorilor pres
tigioasei firme suedeze. „Avesta Jern- 
verkș Aktiebolag", filială a Grupului. 
„Axei Johnson".

A participat tovarășul Gheorghe 
Oprea, prim viceprim-ministru al gu
vernului, alte persoane oficiale.

Intrind in Avesta dinspre sud, co
loana oficială de mașini pătrunde, în 
același timp, in provincia Dalarna. 
Localitatea numără, împreună cu co
munele învecinate, 28 000 de. locui
tori. Orașul este brăzdat de apele 
riului Dalalven, cel mai lung din 
Suedia, care a constituit de secole 
coloana vertebrală a dezvoltării in
dustriale a zonei. în inima Avestei 
se află Gamla Byn. orașul vechi, ale 
cărui căsuțe modeste, vopsite in roșul 
tradițional scandinav, cu alei înguste, 
poartă patina secolului al XVII-lea. 
Gamla Byn este un monument arhi
tectonic, un muzeu în aer liber. Tot 
aici există și una din rarele crescă
torii de bizoni din lume, viețuitoare 
ce constituie, dealtfel, emblema ’fir
mei, semn distinctiv bine cunoscut 
grație calității produselor realizate 
in Avesta.

La sediul firmei, distinșii oaspeți 
sint întimpinați de Bo Axson John
son, președintele Grupului „Axei 
Johnson", care și-a exprimat bucuria 
de a fi gazde distinșilor soli ai po
porului român. El face o scurtă pre
zentare a societății.

Fondată în 1883, „Avesta Jern- 
verks" produce oțel inoxidabil, nu- 
mărindu-se printre firmele europene 
renumite in acest domeniu. Este 
certă atestarea faptului că aici se 
forja fierul incă din anul 1378, dar 
este probabil ca activitatea de pre
lucrare a metalului să fi început 
chiar mai timpuriu. Intre 1640 și 
1830, pentru Avesta a fost epoca 
cuprului, aici exlstînd cea mai mare 
turnătorie din Europa la vremea 
respectivă. Fabrica s-a specializat 
in baterea de monedă, consemnin- 
du-se, între altele, amănuntul că aici 
a fost produsă cea mai mare piesă 
numismatică din lume. Tot aici a 
comandat Ludovic al XlV-lea plăci
le acoperișului Palatului de la Ver
sailles. Ulterior s-a revenit la fa
bricarea otelului. în prezent, uzinele 
numără circa 2 700 de angajați 
și exportă aproape trei sferturi din 
producția sa. Nomenclatorul produ
selor este divers, el incluzînd oțeluri 
speciale, tablă inoxidabilă, laminată 
la cald și la rece, țevi inoxidabile. 
Unele dintre aceste produse, reali
zate pentru utilizări speciale, sint 
unicate pe plata mondială.

Se vizitează apoi cîteva secții pro
ductive. Pe platforma instalației de 
turnare continuă a oțelului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu șl tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt informați că acest 
modern agregat, cu o capacitate de 
240 mii tone pe an, asigură semifa
bricate cu grosimi intre 140 și 250 
mm. El prezintă o serie de caracte- 
ristici-unicat, cum ar fi amestecarea 
electromagnetică a metalului fluid, 
sistem de răcire cu apă și recupera
rea căldurii din instalație șl din ră
cirea bramei, tăierea, marcarea și 
descărcarea automată a bramelor. 
Gradul înalt de mecanizare și auto
matizare face ca întregul flux ten- 
nologic să fie asigurat de numai 
nouă muncitori pe schimb.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășa Elena Ceaușescu vizitează, 
in continuare, laminorul Ia rece, un 
modern utilaj metalurgic cu caracte
ristici avantajoase. Este cel mai lat 
laminor la rece din lume pentru oțel 
inoxidabil, lățimea mărită a tablei 
oferind condiții superioare calităților 
la operațiile de sudură, polizare și 
controlul calității.

La Încheierea vizitei, președintele 
Nicolae Ceaușescu a exprimat calde 
aprecieri la adresa gradului inalt de 
înzestrare tehnică a sectoarelor vi
zitate, a calității produselor ce se 
realizează aici și a urat întregului co
lectiv de muncitori și specialiști din 
cadrul acestei întreprinderi’să obțină 
în continuare succese tot mai mari in 
Activitatea lor.

Dineu oferit de directorul general 
al Grupului „Axei Johnson"

Simbătă seara, in onoarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu și a tova
rășei Elena. Ceaușescu, directorul ge
neral al Grupului „Axei Johnson", 
domnul Axson Johnson, a oferit un 
dineu.

La dineu au luat parte tovarășul 
Gheorghe Oprea, alte persoane ofi
ciale române.

Au participat guvernatorul provin
ciei Dalarna. reprezentanți al condu
cerii grupului, alte persoane oficiale.

Au fost , prșzenți , jimbasadprul . 
Ronlânîei la Stockholm și ambasado
rul Suediei la București.

O formație artistică din localitate, 
în frumoase costume populare, a pre
zentat inalților oaspeți un program 
de cintece iși dansuri suedeze.

în timpul dineului, desfășurat in
tr-o atmosferă cordială, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și domnul B. Ax
son Johnson au rostit toasturi.

Toastul președintelui Nicolae Ceaușescu
Domnule director general.
Doamnelor și domnilor,
Doresc să exprim satisfacția noas

tră pentru faptul că, în timpul vi
zitei pe care o efectuăm în Suedia, 
am putut veni și la Avesta, la uzi
na metalurgică. Aceasta ne-a oferit 
posibilitatea de a cunoaște mai în
deaproape modul de viață al locui
torilor de pe aceste meleaguri, mal 
cu seamă activitatea industrială. 
Ne-ați prezentat cum s-au dezvoltat 
uzinele „Avesta" și Grupul „Johnson", 
iar in timpul vizitei am putut vedea 
două sectoare importante ale uzinei 
metalurgice.

într-adevăr, avem impresii plăcute 
despre ceea ce am văzut. Dealtfel, 
Intre întreprinderea dumneavoastră 
și întreprinderi din România există 
o colaborare strînsă. Dumneavoastră 
ati vorbit că încă acum 50 de ani un 
grup constructor de drumuri a lucrat 
în România. De atunci, desigur. 
România s-a transformat mult ; tre
buie să vă spun că astăzi noi avem 
întreprinderi care construiesc dru
muri in alte țări. Dar s-a dezvoltat 
mult industria românească după cel 
de-al doilea război mondial, In anii 
construcției socialiste și mal cu sea
mă în ultimii 15 ani, Îndeosebi in 
ultimii 10 ani.

Exprimînd marea satisfacție și 
bucurie pentru vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu la uzinele metalur
gice din Avesta, onoarea deosebită 
pe care o Încearcă cu acest prilej, 
directorul general al Grupului 
„Johnson" a spus : Doresc aici incă 
o dată să subliniez cit de mult apre
ciem noi. Grupul „Johnson", faptul 
că dumneavoastră, domnule pre
ședinte, ați binevoit să consacrați 
atiț de mult din prețiosul dumnea
voastră timp pentru a face cunoștin
ță cu întreprinderea noastră, cu pro
dusele noastre și cu legăturile noas
tre cu Republica Socialistă România.

Primul nostru contact cu România 
datează de acum aproximativ 50 de 
ani, cind una din întreprinderile 
noastre a primit sarcina de a construi 
șosele in România. Totuși, abia după 
terminarea celui de-al doilea război

De aceea, cred că există astăzi po
sibilitatea de a realiza o cooperare 
largă, reciproc avantajoasă, în multe 
domenii de activitate. Așa cum, pe 
drept cuvînt, ați menționat și dum
neavoastră, această cooperare trebuie 
să fie în ambele sensuri, să asigure 
schimburi echilibrate, reciproc avan
tajoase. Sintem gata să discutăm noi 
acțiuni de cooperare cu „Avesta", cu 
alte întreprinderi din grupul dum
neavoastră. Dacă vom porni de la 
principiile unei cooperări reciproc 
avantajoase, cred că vom găsi multe 
posibilități să extindem această coo
perare.

în timpul convorbirilor cu primul 
ministru, cu alți membri al guvernu
lui. am ajuns la concluzia că trebuie 
să dezvoltăm relațiile noastre eco
nomice, să Întărim colaborarea 
economică, tehnico-știintifică. cultu
rală, să dezvoltăm legăturile de prie
tenie dintre popoarele noastre. Ne-am 
gîndit că am putea ajunge să du
blăm, în următorii cinci ani. schim
burile economice. Am fi. bucuroși 
dacă „Avesta" și alte întreprinderi din 
grupul dumneavoastră ar avea o 
pondere importantă în această acti
vitate.

Noi acordăm o mare însemnătate 
relațiilor României cu Suedia in ca
drul politicii generale de dezvoltare 

mondial legăturile noastre comerciale 
ș-au • dezvoltat în mod serios. Noi 

/ credem că, prin eforturi unite, co
mune, vom fi în stare să clădim un 
comerț amplu în ambele sensuri, 
spre binele și folosul ambelor țări.

Sintem convinși de faptul că vizita 
dumneavoastră in Suedia, domnule 
președinte, va reprezenta o contri
buție activă nu numai la lărgirea ta, 
continuare a relațiilor economice si 
industriale, ci ea va conduce și la 
o mai mare apropiere intre Suedia 
și România, la promovarea colaboră
rii dintre cele două țări, a prieteniei 
dintre ele.

în încheiere s-a toastat pentru 
continua dezvoltare a bunelor legă
turi dintre Suedia și România, pen
tru mari succese in deosebit de im
portanta activitate a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, precum și în să
nătatea și pentru fericirea inalților 
oaspeți români.

a relațiilor cu toate statele, fără deo
sebire de orînduire socială. Relațiile 
economice au un rol Însemnat atit in 
dezvoltarea economico-socială a ță
rilor, a bunăstării popoarelor, cit și in 
politica de destindere, de indepen
dență națională și de pace. Cu toții 
înțelegem că, pentru a dezvolta co
laborarea economică, a asigura po
poarelor noastre progresul econo- 
mico-social, este nevoie de pace, de 
destindere, de respect neabătut al 
independenței naționale.

Doresc să vă mulțumesc pentru 
urările ce ni le-ați adresat, pentru 
primirea ospitalieră de care ne-am 
bucurat la Avesta, la întreprinderea 
metalurgică, din partea dumneavoas
tră, a celorlalți cetățeni din această 
localitate și provincie. Aș dori să urez 
o bună colaborare între întreprinderi 
românești și „Avesta" și grupul 
dumneavoastră, o colaborare bună 
între România și Suedia. Vă urez 
succes. Doresc ca prin relațiile noas
tre să contribuim la întărirea prie
teniei dintre poporul român și po
porul suedez ! Toastez pentru pros
peritatea poporului suedez ; pentru 
prietenia dintre România și Suedia ; 
în sănătatea dumneavoastră, domnu
le director general, și a doamnei ! 
în sănătatea dumneavoastră, a tu
turor 1 (Aplauze).
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Doftana, școală a vieții,
a luptei, a neinfricării

i Premiat 
de UNESCO
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Consiliul international pentru 
artă și folclor C.I.M. — 
UNESCO a hotărit In unanimi
tate să atribuie premiul său a- 
nual unui autor român, pentru 
lucrările satirice cu tema „Pe
trolul și criza mondială de ener
gie", pentru — cităm — „valoa
rea mesajului și calitatea artis
tică a lucrărilor". Cel mai iz
butit dintre ele a fost socotit 
acest desen, pe care-l prezentăm 
in exclusivitate cititorilor ru
bricii noastre. Autorul lui este 
Stefan Popa, absolvent, promo
ția 1980, al' Institutului politeh
nic din Timișoara.

Șl încă o confirmare : i s-a de
cernat și „Marele premiu" al Sa
lonului internațional de caricatu
ră și desen satiric pentru tineret 
UNF.SCO-’80 dtn Japonia.

O lume minunata

Instantaneu surprins de foto
reporterul Sandu Cristian la o 
grădiniță de copii. Fetița nu 
știe incă să citească Dar pozele 
pe care le parcurge cu privirea 
ii dezvăluie o lume minunată. O 
lume cu mii de bucurii pentru 
copii. Privindu-le, fetita par- 
că-și spune : „Vai, cit de multe 
lucruri frumoase sînt pe lume! 
Cind o să le știu oare pe toate, 
că eu pe toate vreau să le știu".

Nici o grijă ’ O să le știi. Ai 
toată viața înainte și viața să-ți 
fie numai bucurie 1

De la Aurelia 
Apulensis
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Temniță neagră, lanțuri 
și fiare. Porți ferecate și 
ziduri de netrecut. Un si
nistru spectru al lumii apu
se dăinuie incă pe malul 
stîng al Prahovei întru de-a 
pururea aducere aminte : 
Doftana, odinioară cuvînt 
de spaimă in silabele că
ruia suspirțul se amesteca 
cu geamătul' spre a se con
topi în strigăt de luptă.

La intrarea în Doftana, 
limbile unui orologiu au 
încremenit la ora 4 fără 10 
minute. De 40 de ani ele nu 
s-au mai mișcat din loc, 
rămînind să indice cum
plita oră a nopții de 9 spre 
10 noiembrie 1940, cind cea 
mai temută inchisoare a 
vremii, element esențial în 
vastul angrenaj al terorii 
pentru reprimarea mișcării 
muncitorești, a fost zgu
duită din temelii de un de
vastator cutremur, care t-a 
prăbușit zidurile, prinzind 
sub ruinele lor numeroși 
revoluționari întemnițați 
acolo. A fost un ceas tra
gic. un ceas hain și nemilos 
cînd obtuzitatea și strîm- 
bătatea unei lumi ciinoase, 
surdă la glasul rațiunii, 
oarbă la evidența care de
monstra șubrezenia temni
ței deja avariate la alt cu
tremur, consumat cu 18 zile 
în urmă — „Doftana va re
zista încă o sută de ani 1", 
afirmase cu seninătate ad
ministrația pușcăriei după 
un simulacru de experti
ză — își afla propria ei 
condamnare prin curmarea 
cu perfidie a unor vieți 
scumpe luptei revoluționa
re din țara noastră.

In cimitirul „Trei pruni", 
sub meterezele închisorii, 
stau mărturie mormintele 
celor căzuți. 
nu apucă să 
niciodată pe 
de pămînt...

în acest noiembrie, cind 
toamna se ingînă cu iarna, 
pașii ce duc spre muzeul 
luptei revoluționare a co
muniștilor și antifasciștilor, 
instalat in monstruoasa 
temniță de altădată, calcă 
pe acest pămînt cu vene
rație și respect. Inimile 
vizitatorilor români și 
străini, ce vin aici acum, ca 
în toate celelalte anotim
puri ale anului, sînt stră
bătute nu numai de emoția 
confruntării cu imaginea 
feroce a mecanismului 
inuman de represiune, de 
lichidare fizică a deținuți- 
lor politici, ci și cu suflul 
înălțător al rezistenței, al 
neîngenuncherti, al luptei 
dirze și necurmate ce au 
făcut din Doftana unul 
dintre cele mai patetice și 
mai răscolitoare monumen
te intre toate locurile de 
aducere aminte de pe în
treg pămîntul românesc.

.„Si documentele, cu li
tera lor de profundă forță 
evocatoare, grăiesc. Erau 
încă proaspete 
Doftanei atunci 
fost aduși aici în 
întemnițați, după

Florile roșii 
se veștejească 
palma aceea

zidurile 
cînd au 

lanțuri și 
sentințe

ICu prilejul unor lucrări efec- ■ 
tuate in cartierul Partoș din mu- | 
nicipiul Alba lulia (fosta co- I 

Ion ie romană Aurelia Apulen-

Isis). arheologul Cloșca Băluță I 
a descoperit un original co- | 
ronament in formă de trunchi

Ide piramidă cu fețele arcuite. ■ 
Monumentul; cu caracter fune- I 
rar, este sculptat pe trei laturi. • 
Pe latura anterioară sint repre-

Izentate, in altorelief, busturile I 
defuncților, iar pe cele laterale | 
se află Attis — păzitorul mor-

Imintelor — și o bocitoare. Se | 
apreciază că acest monument, j 
lucrat de un pietrar local, se 
înscrie printre cele mai repre- .

I tentative creații ale artei pro- I 
vinciale romane.

colective care totalizau 
sute și mii de ani de puș
cărie. răsculații teribilului, 
înfricoșătorului an 1907. 
Erau cei care scăpaseră de 
gloanțe și obuze. Cei care 
ieșiseră vii din pirjoluri. 
Odată cu ei au fost Închiși 
cei care. în numele solida
rității muncitorești, lupta
seră împreună cu țăranii, 
ca și numeroși conducători 
ai luptelor revoluționare 
dinaintea primului război 
mondial. Tot aici au fost 
ferecați în lanțuri partici- 
panții români la Marea Re
voluție Socialistă din Oc
tombrie. Temnicerii soco
teau că astfel pot pune în 
fiare solidaritatea inter
națională muncitorească. în 
teribilele ei celule au fost 
închiși militanți politici ai 
mișcării muncitorești, par
ticipant la congresul din 
mai 1921 al partidului so
cialist, care a hotărit trans
formarea sa in Partidul 
Comunist Român. Răscoli
torul Început de an 1933 a 
făcut ca temeliile tării să 
fie zguduite. de ridicarea 
la luptă a muncitorilor pe
troliști și a ceferiștilor. 
Prin întemnițarea Ia Dof
tana a conducătorilor mari
lor lupte proletare din acel 
an. temuta ,.Bastille româ
nească" devenea o Bastilie 
muncitorească.

verbal semnat de un grup 
de avocați : „Toți deținuții 
politici care pleacă sau so
sesc la Doftana sint bătuți 
pină la singe fără nici un 
motiv, cu ciocane de fier, 
drugi, ciomege — legați in 
lanțuri și aruncați in cele
brele celule «H», pe cimen
tul gol, udat cu căldări rde 
apă, în întuneric și infectă 
murdărie, in ger.
fără nici o hrană. Pentru 
cej mai mic protest, pentru 
ceie mai neînsemnate aba
teri, pedepsele sint draco
nice, singeroase, începind 
cu bătăi și schingiuiri și 
terminind cu celulele -H~“. 
Și totuși, cei ce și noaptea 
credeau în lumină sperau 
și luptau. „Privesc din Dof
tana prin gratii de fier / 
Departe in zare un petec 
de cer..." — se spunea in
tr-un cîntec al Doftanei. 
cintec al nesecatului dor de 
libertate. „Nu bate ! Nu 
bate !“ — strigătul acesta 
slobozit simultan de mii de 
piepturi nu era implorarea 
milei, nici semn de înge
nunchere, ci copleșitor pro
test revoluționar, strigăt 
care, depășind zidurile, cu
treiera tara muncitoare o- 
primată. „Doftana este 
complet izolată" — așa gîn- 
deau potentații vremii, ui- 
tind că gindul nu poate fi

deseori

Secția din fosta închisoare Doftana transformata 
în muzeu

Investigații în cotidian

cru pe Valea Prahovei : 
„Ca unul care am stat ciți- 
va ani la Doftana. imi a- 
mintesc de sprijinul pe care 
noi, deținuții comuniști, 
l-am simțit întotdeauna din 
partea muncitorilor și a ce
tățenilor din Cimpina, așa

40 DE ANI DE LA PRĂBUȘIREA „BASTILIEI ROMÂNEȘTI"

1936 in- 
antifas- 
Nicolae 

coridam-

La procesul din 
tentat luptătorilor 
ciștl, tovarășul 
Ceausescu a fost 
nat pentru vina de a fi
apărat libertatea șl demni
tatea poporului său. Avea 
19 ani cînd a fost închis la 
Doftana. Vîrsta tuturor vi
selor, virata dragostei și a 
celor mai înflăcărate avîn- 
turi. Dar ce vis poate fi 
mai înaripat decît visul de 
libertate pentru poporul 
căruia îi aparții, și decît 
nepotolita dragoste de pa
trie ? A intra la 19 ani in 
sinistra temniță a Doftanei 
a fost mai mult decît o te
ribilă încercare, a fost 
greu examen de viață. 
Iexandru Sahia scria în 
cel an : „Ce altă vină 
sutele de muncitori, 
lectuali antifasciști care zac 
țn celulele negre, însânge
rați și ftiziei, decît că au 
înțeles să lupte pentru pa
cea lumii, pentru liberta
tea amenințată de fas
ciști

Memoria a tezaurizat to
tul. Nimic n-a fost uitat. 
Zbirii ar fi vrut să șteargă 
urmele fărădelegilor comise 
la Doftana dar nu puteau 
înăbuși spiritul ei. $i evo
carea capătă grai din litera 
scrisă a documentelor, din 
imaginile strînse în muzeul 
Doftanei. Iată un proces-

cinema
• Siberiada (săptâmlna filmului
sovietic) : STUDIO — 9: 12.45;
16,30: 20.15.
• Vizită la domiciliu : PA
TRIA - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,43 ;
18; 20.15. CAPITOL — 9: 11,15;
13,30; 15.45; 18: 20 GLORIA — 9;
11,15; 13.30: 15.45; 18; 20.15.
• O lacrimă de fală : SCALA — 
9,30: 11,30; 15.30; 17.45; 20, CUL
TURAL — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 
20,15, FAVORIT — 9; 11,15; 13.30; 
15.45: 18 : 20.15
• Colombo la Londra t BUCU* 
REȘTI — 9: 11,15; 13.30; 15.45: 18; 
20,13. MELODIA — 9: 11.15: 13.30; 
15.45: 18: 20.15.
• De moartea mea s-o acuzați pe 
Klava K ; CENTRAL — 9.30: 11,30; 
13,30: 15.3*0: 17 30: 19.30.
• Privighetoarea — 9; 10.45; u.I5,
Micuța Mo — 13.45; 16.15; 19 :
DOINA.
© Mijlocaș Ia deschidere : TIM
PURI NOI,-— 9; 11.15; 13.30: 15,45; 
18; 20.
• Școala curajului ÎI î VÎCTORIA
— 9; 11.15: 13,30; 15.43: 18; 20.15.
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ucis, nici oprit de cîteva 
rînduri de ziduri : gindul 
comunist alerga din 
colturile tării, înălțîndu-se 
ca o chemare la viață și la 
luptă. Iar în această luptă, 
Doftana devenise în acei 
ani cuvînt de ordine. în 
momentele cele mai grele 
pentru țară, cuvîntul parti
dului răsuna cu curaj, in- 
dicind drumul ce trebuia 
urmat, insuflînd poporului 
forță și încredere in vic
torie. „Zidurile închisorii ne 
despart — scriau muncitor'? 
din libertate celor închiși la 
Doftana — insă moralicește 
noi sintem toți împreună șl 
atit voi acolo, cit și noi 
aici, vom huce lupta pină 
la tzblnda definitivă.
cind ne vom intîlni afară 
eliberați și dezrobiți, 
tind mai departe

toate

pină
lup- 

pentru 
construirea comunismului" 
încrederea în victorie. A- 
cesta era cuvîntul de ordi
ne. Solidaritatea, nelnge- 
nuncherea. O imagine din 
1937 redă manifestația pe
troliștilor din Cimpina care, 
în pofida opreliștilor de tot 
felul, ajunseseră totuși pină 
la poarta închisorii, cerînd 
acordarea regimului politic 
pentru deținuții comuniști 
și antifasciști întemnițați 
acolo. Despre ei tovarășul 
Nicolae Ceaușescu spunea 
în timpul unei vizite de iu-

Nevoia vitală a celor în
temnițați de a se autoinstrui 
prin Însușirea unui înalt 
grad de cultură făcea ca 
Doftana să tezaurizeze in 
adîncă taină valori de sea
mă ale literaturii politice și 
beletristice. Aici, cu deți
nuți! comuniști se aflau 
Eminescu și Creangă, Nico
lae Bălcescu și Caragiale, 
operele lui Marx și Lenin, 
o prețioasă bibliotecă so
cotită de administrația în
chisorii „subversivă" și 
căutată zadarnic. Cu toate 
opreliștile, in 1936. comu
niștii închiși la Doftana au 
aniversat 115 ani de la răs
coala lui Tudor Vladimires- 
cu. și tot aici au comemo
rat semicentenarul morții 
lui Karl Marx și semicen
tenarul morții lui Mihai 
Eminescu. Oare unde pu
teau răsuna mai patetic 
versurile din poemul „îm
părat și proletar" decît în
tre sumbrele ziduri ale a- 
cestei temute închisori ? 
„Zdrobiți orînduiala cea 
crudă și nedreaptă...".

Doftana s-a reîntrupat 
din propria-i ruină, dar nu 
pentru a oprima din nou. 
nu spre a mai înfricoșa, ci 
pentru a conserva aminti
rea. Doftana a fost o școa
lă a vieții, a luptei, a neîn- 
fricăril. Rămîne acum o 
școală a neuitării. Deoarece 
oricît de mari și de strălu
cite ne vor fi victoriile, 
oricît de înalte culmile pe 
care le vdfffT atinge sub 
conducerea pfijțiclului. neui- 
tarea ne va însoți mereu. 
Ea, neuitaVeS, se află în 
inimile noastre, acolo de 
unde nimeni și nimic nu

cum l-am simțit din partea 
intregti clase muncitoare și 
a tuturor forțelor democra
tice, progresate din Româ
nia".

Pașii calcă cu sfială și 
emoție pe sumbrele culoare 
ale închisorii. Ecoul lor se 
izbește de zidurile celulelor. 
Un pat de fier, o rogojină, 
o tinetă, un orificiu cit pal
ma în ușa masivă. La „H“ 
doar întunericul și umezea
la. Loc atîta cit să poți sta. 
ghemuit pe vine, cu genun
chii la gură.„ Ceva mai 
multă lumină doar în ate
lierul de tîmplărie obținut 
ea loc de muncă, după o 
luptă îndelungată pentru 
regim politic, cucerire smul
să zbirilor in aprilie 1938. 
Atelierul acesta devenise 
locul de întilnire al comu
niștilor întemnițați. Aici a 
avut loc. în acel început de 
an 1938. conferința celulei 
P.C.R. Doftana. cu partici
parea a '■8 de delegați re- 
prezentînd peste 300 de de
ținuți antifasciști. Coman
dantul Închisorii raporta : 
„In penitenciarul Doftana, 
comuniștii, deși izplaț.i, $ufr~n<0&va puletk, șterge vreo-
muncă politica printre eleJ ' dată. Oăci nuAiele ei e Dof- 
mentele de acolo. Se fin 
zilnic conferințe și se fac 
discuții asupra problemelor 
ce agită partidul comu
nist...".

taha, 'cuvînt din suspin si 
geamăt, și strigăt de luptă, 
și lăcaș de eroi.
Ioan GRIGORESCU

« Elvis î FEROVIAR — 9: 11,13; 
13,30; 15.45: 18; 20.15. GIULE$TI — 
9; 11; 13.15: 15.30; 17,45; 20. VOL
GA — 9; 11,15: 13.30: 15.45: 18: 20.
• Labirintul : GRIVlTA — 9; 11,15; 
13.30: 15.45; 18; 20,15. TOM ÎS — 
9: 11,15: 13.30: 15.45; 18: 20
• Ultimul revelion : EFORIE — 
9: 11.15; 13.30: 15.45: 18; 20.15.
e Casa dintre cîmpuri : LIRA — 
16; 18; 20.
© Pc aripile vîntului : DACIA — 
9: 14.15: 18.30.
• Micuța floare Hua : BUZEȘT1
— 15.30: 17,45: 20.
• Toate fetele mele : FLOREAS- 
CA — LI; 13; 15.30; 17,45 : 20.
• Șaua de argint ; EXCELSIOR
— 9: 11,15; 13.30: 15.45: 18: 20.15,
FLAMURA — 13.30; 17.48; 20.
O Dumbrava minunată : PRO
GRESUL — 16: 18: 20. FLAMURA
— 9; 11; 13.
• Stop-cadru ta masă — 15,30.
Un om in loden — 17.30: 19,30 :
FLAG AR A.
• Burebista : AURORA — 9; 12: 
16: 19.
• întilnire de gradul trei : ARTA
— 9: 12: 16: 19. cosmos — 12:
15: 19.
• Braconierii : DRUMUL SÂRII
— 16; 18: 20.

• .„Am. fost șaisprezece: FEREN
TARI - 15.30: 17.30: 19.30.
• Infernul din zgîrie-nori : LU
CEAFĂRUL — 9: 12: 16: 19.
• Detectivul Toma : PACEA — 
15.30: 17.80* 19.30.
• Al treilea salt mortal : COTRO- 
CENI — 15: 17.15: 19.30.
• Familia Barkley de pe Broad
way : MIORIȚA — 9: 11.15 13.30; 
15.45: 18: 20.
• Aleargă după mine ca să te 
prind -a 15.30: 17.30 : Bariera — 
19.20 : VIITORUL.
O Testul pilotului Pirx : MUNCA
— 16: 18: 20.
• Drumul oaselor : POPULAR — 
15,30; 17.30: 19.30.
e Matinee pentru copii : LIRA — 
10. FLOREASCA 9; FLACARA
— 10; FERENTARI — 10. COSMOS
— 10: PACEA — 10: MUNCA — 10.

teatre
• Teatrul Național (sala mică) : 
Viața unei femei —10, Cavoul de 
familie — 15, Hagi Tudose — 20, 
(sala Atelier) : Fata din Andros 
— Idolul și Ion Anapoda — 14.30,

Gimnastica sentimentală — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu“: 
Concert educativ pentru elevii 
școlilor generale. „Școala națio
nală rusă“. își dau concursul : Dan 
Iordăchescu — bariton, Martha 
Kessler — mezzosoprană, George 
Georgescu — violoncel. Andrei Tă- 
năsescu — pian — 11. (Ateneul 
Român) : Duo pianistic — BOLLA- 
TTO—PERRINO — 18.
• Opera Română : Coppelia — il. 
Căsătoria secretă — 19.
• Teatrul de operetă : Stelele 
operetei — 10,30, Violete de Par
ma — 19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra* (sala Schitu Măgureanu) : 
O scrisoare pierdută — 10,30, Ră
ceala —. 19 (sala Grădina Icoa
nei) : Infidelitate conjugală —
10.30.
• Teatrul Mic : Efectul razelor 
gamma asupra anemonelor —
10.30, Pluralul englezesc — 19.30.
• Teatrul Foarte Mic : O sansă 
pentru fiecare — 11, Stop pt au
tostradă — 20.
• Teatrul de comedie : Măseaua 
de minte (amînat din 21 X) — 10, 
Zăpăcitul — 15. Cinema — 19.30.
© Teatrul ,.Nottara“ (sala ■ Mă- 
gheru) : Idioata — 10, Sfîntu Mi
tică Blajinul — 19,30 ■ (sala Stu

Ș-i-i ■
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Natura 
sculptează

Profesorului Nicolae Mtroiu 
din comuna Sutești-Vîlcea ii 
place să-șt petreacă timpul liber 
in mijlocul naturii. Ochii lui 
cauți să deslușească printre ra
muri și rădăcini ceea ce altora 
le „scapă" : sculpturile naturii.

Imaginea de față — pe care 
a realizat-o singur — nu su
gerează, poate, întreaga fru
musețe și originalitate a aces
tor opere : balerine, , înotă
toare și căprioare, un marato- 

■ntst și o pasăre a furtunii, ca
pete de cerbi superbi și chiar o 
copie a... coloanei infinitului. 
Toate acestea și incd multe al
tele și-ar putea găsi oricind 
locul intr-o expoziție.
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La
Șl...

La etajul 7,

Rubrieâ tealirotâ de 
Petre POPA
ți corespondenții „Scînteil

înălțime 
la pămînt
cu intrarea apartamentului

ferecată, oricine se simte, evident, in sigu
ranță că nu-î va intra un răufăcător pe 
fereastră. De aceea, cu toate că era ora 
zece seara și locuia singură, auzind zgomot 
de geam spart, Steliana V. a trecut destul 
de liniștită din dormitor în sufragerie, să 
vadă ce s-a întîmplat. în ușa camerei a 
înlemnit. Avea în față un individ cu înfă
țișarea răvășită. înarmat cu un cuțit. I-a 
comandat, răgușit, să tacă, a împins-o spre 
calorifer, a trecut dintr-o cameră într-alta 
căutlnd la loc sigur obiectul rîvnit. a pus 
mina pe frumosul radlocasetofon . de pe 
noptieră și s-a întors pe același drum, dis- 
părînd... pe balcon.

La fel de mare a fost uluire* vecinilor 
care au Ieșit la ferestre cînd au auzit stri
gătele de „Ajutor, hoții !“. Prin fața blo
cului defila, în ritmul el calm de cocostîrc, 
uriașa macara a șantierului de construcții. 
De brațul macaralei — atirnată o benă. în 
benă — ttlharul. A fost lăsat pe cofrajele 
blocului care se Înălța alături șl cu asta 
cei trei agresori (doi care manevraseră din 
cabină, al treilea — cel agățat de cjrlig) 
au dispărut.

Descoperirea și prinderea vlnovațllor a 
fost cit se poate de simplă. Toți trei lucrau 
chiar pe șantierul de lingă blocul prădă- 
ciunli, macaragiul tllhăriei fiind macaragiu 
și la lumina zilei. Pe cît de îndrăzneț a fost 
modul de operare, pe atît de puerilă a fost 
baza moral-psihologică a infracțiunii. Trans
formarea unei tentații comune (radloca- 
setofoanele sint la modă) în mobil pentru 
o faptă gravă, convertirea unui utilaj e-

minamente pașnic într-un fel de „armă a 
crimei" au fost posibile numai în condiți
ile indiferenței față ds disciplină. O pro
bează citeva „mode" ale șantierului :

„Moda" băuturii. Anterior faptei, cei trei 
consumaseră „la baracă" trei litri de vin 
și apoi un litru de țuică. Au pornit spre 
macara cu gindul să-și completeze coctei
lul cu conținutul unei damigene ochite pe 
un balcon de la etajul 9 ; pe parcurs, li s-a 
deșteptat gustul pentru... muzică.

„Moda" pseudobărbăției. Despre cei trei 
vinovați — Panfelre Jenică. Secrleru Du
mitru, Buzduga Vasile — un coleg de mun
că declara : „Erau niște băieți cărora le 
plăceau aventurile, ie plăcea băutura, să 
se bată, mai le zbura gindul să fure ceva 
blugi de la etajul 5. tot din același bloc". 
Cu alt prilej au fost. surprinși de miliție 
trăgind cu forța o fată spre baraca lor.

„Moda" îngăduinței. Cine să ia atitudine 
asupra unor asemenea porniri dacă, pină și 
după comiterea faptei, tilhăria a fost privi
tă de șefii lor ca o rătăcire copilărească ? 
Maistrul Dragnea Pavel îe-a emis caracte
rizări serafice : „Nu a săvîrșit în cadrul 
șantierului nici o abatere sau să dea naș
tere la vreun scandal (...) Poate se va tine 
seama de vîrsta lui și că nu are nici o 
condamnare sau să fl săvîrșit o altă in
fracțiune de la data venirii la grup pică 
în prezent".

Sint „mode" străine opiniei sănătoase, 
proprie locurilor de muncă.

Compotul din 
pietre de polizor
Bufetul deschis de I.A.P.L. Amzei în in

cinta întreprinderii „Electrouzinproiect"

părea bine aprovizionat. Bogăția sorti
mentului era insă relativă. La un inven
tar atent s-a constatat că pachetele mari 
și vizibile — de țigări „Snagov" și „Ami
ral". box-urile do țigări „Arberia". lăzile- 
cutii de compot de mandarine, de suc „Ca- 
rola", de ciocolată „Super" — conțineau cu 
totul altceva : hirtie mototolită, topuri de 
cartoane, pungulițe de sare $i chiar o pia
tră de polizor. Era stratagema prin care 
gestionara Niță Maria își ascundea lipsa 
de aproximativ 40 000 de lei.

O parte din delapidare a fost ex
plicată de gestionara Nită cu candoarea 
iluziei că s-a înscris intr-o conduită nor
mală sau cel puțin generalizată. E vorba 
de afirmația gestionarei că se vedea nevoi
tă să dea „ciubuc" șoferilor, distribuitorilor, 
manipulanților care-i aduceau marfă. Obi
ceiul acesta ar fi costat-o 10—12 mii lei.

Bineînțeles că justificarea formală sau 
destinația reală dată banilor n-a schim
bat aprecierea juridică a faptei. Dealtfel, 
optica ușurică a sus-numitei asupra serta
rului tejghelei se manifesta șl In alte îm
prejurări : avea de achitat o amendă, 1 se 
făcea foame, dorea să-și plătească un „an
gajat" particular — gestiunea și fondurile 
personale erau otova. Chiar faptul de a 
„unge" distribuitorii cu presupusa bună in
tenție a unei aprovizionări preferențiale 
este, evident, o practică ilegală, disciplina 
relațiilor comerciale normale repudiind 
asemenea „lubrifianți".

Dar dacă există distribuitori de marfă 
care întrețin practici ce scurtcircuitează 
prin capriciile lor interesate repartiția fi
rească, legală, a produselor, atunci nu s-ar 
putea spune că aceștia devin catalizatori ai 
incorectitudinii ? 1 Pentru aceasta aducem 
cazul în atenția opiniei publice a oameni
lor muncii din comerț.

în această săptămi- 
nă cinematografică de 
6 zile există un argu
ment precumpănitor : 
cel al filmului con
temporan. Contempo
ran nu e atit cadrul 
povestirii. Contempo
ran este mai ales un
ghiul artistic, optica 
asupra peisajului su
fletesc. Optica apropi
ată unui realism in
tim. Micile drame de 
familie ostracizate 
cîndva din planurile 
studiourilor ■ își iau 
mai nou o revanșă 
demnă de o mare 
tradiție literară. Două 
din filmele prezen
tate nu de mult in 
cinematografele noas
tre ori pe micul e- 
cran : „Cinci seri" de 
Nikita Mihalkov și 
„Maratonul de toam
nă" al lui Gheorghi 
Danelia. regăsesc far
mecul discret al sona
telor. bijuterii muzi- 
cal-cehoviene. Ceea ce 
apropie filmele aces
tor „Zile" — în- 
tr-o mișcare profund 
antiretorică, de cu
prindere a micilor 
existențe cotidiene — 
este discreția tonului 
aproape confidențial, 
eleganța colocviului 
intim, dialogului — 
uneori ridicol In can
doarea sa — dintre 
argumentele prea sen
timentale și cele prea 
logice, rezistenta în
căpățînată — eu aș 
numl-o eroică — a 
unor oameni la uzura, 
singurătatea. deshi
dratarea sufletească.

în „Moscova nu cre
de în lacrimi" trei fete 
vin în Capitală să-și 
încerce norocul, fle
care așa cum îl în
țelege sau pur șl 
simplu cum se nime
rește să-i apară în 
cale. Una își gre
șește tot timpul alege
rea. alta își împlineș
te cu brio destinul

profesional. întîrziind, 
nepermis de mult, 
forțarea celuilalt „des
tin", cel familial. Una 
singură, mai modestă, 
reușește să-și echili
breze „bărcuta". dar 
retrasă într-o căsuță 
la marginea Moscovei. 
Marea metropolă n-are 
timp de lacrimi, de 
compasiuni. . tumultul 
citadelei debarcă nos
talgiile. Trei interpre
te sensibile (Vera A- 
lentova. Irina Mura
vieva, Raisa Riazano-

Zilele filmului 
sovietic

va) într-un dozaj li
ric. comic-dramatic. cu 
mare finețe dirijat 
regizoral de Vladimir 
Menșov și un „guest- 
star" — invitat de o- 
noare ce-și onorează 
din plin profesia : A- 
lexei Batalov, intr-un 
rol episodic de neui
tat : un contemporan 
cu mîinl șl suflet de 
aur. căruia interpretul 
îi conferă o frumusețe 
și o vibrație unică.

„Fiul cel mare" (re
gizor Alexandr Pan
kratov) dresează — în 
termeni mai mult li
rici — o acuzare a 
egoismului și indife
renței, simulînd lu
ciditatea și raționa
litatea „modernă". Tot 
o neînțelegere tată- 
fiu, dar mai puțin 
gravă, alimentează 
tensiunea filmului din 
Riga, „în spatele ușii 
de sticlă". Aici însă 
plecarea de acasă a 
studentului, căruia pă
rintele refuză să-l 
plătească o vacan
tă la mare cu fata 
dragă, și atunci băia
tul lucrează serile 
într-un spital lnvă-

țind valoarea banului 
muncit — nu mai ’re
prezintă ruptura, ci, 
dimpotrivă,, apropierea 
între tată și fiu. înțe
legerea lor matură, 
bazată de-acum pe 
altfel de relații. Exis
tă. desigur, deasupra 
acestei reducții la 
schema epică, o poe
zie amară ce înnobi
lează filmul;' o poe
zie ce reiese dîn înțe
legerea treptată a su
ferinței omenești dină
untrul și dtn afara 
clinicii. Spre sfirșit, 
băiatul revine acasă, 
are banii pentru mare, 
doar că vacanta cu 
zglobia lise îi pare 
acum atît de înde
părtată.

Cu „Nepotul și bu
nicul" (adaptarea difi
cilă a unui copil din 
veselul Sud adus să 
trăiască printre oame
nii mai necomunica
tivi din Nord), cu 
„Scurt popas" (datorat 
unei regizoare de fină 
intuiție a stărilor de 
ironie a soartei. cînd 
amară, cînd amuzantă 
orî dramatică) se 
completează tabloul 
„măruntelor existen
te" ce alimentează in
spirația cineaștilor a- 
mintiți.

„Siberiada* lui Kon- 
cealosvski, reluată în 
încheierea manifestă
rii artistice, tulbură 
prin grandoarea și o- 
riglnalitatea viziunii 
epopeice, Incununind 
impresia. deosebită lă
sată de’ filmele re
cent vizionate. Aceea 
a unei cinematografii 
în care valorile unei 
tradiții prestigioase se 
îmbină strălucit cu vi
goarea creatorilor ac
tuali — conștiințe de 
mare sensibilitate, ar
tiști cu puternic talent 
și personalitate.

Alice MANOHJ

tv
DUMINICA, » NOIEMBRIE

Programul 1

H.l» Danemarca — La porțile nordului. 
Reportaj.

18.40 Micul ecran pentru cei mici
19.00 Telejurnal
19.20 Antena „Ctntărll României”. Spec

tacol prezentat de județul Brăila
30.50 Film artistic : „Adevărata ferici

re". Premieră pe țară. Producție a 
studiourilor americane.

22.20 Telejurnal • Sport.
8.30 Tot înainte !
8.55 Șoimii patriei
8.05 Film serial pentru copil : „Pis

truiatul" — episodul 6
9.40 Omul șl sănătatea

10.00 Viața satului
11.45 Bucuriile muzicii. Premiere muzi

cale TV
.12.30 De strajă patriei
13.00 Telex
13.05 Album duminical
15.00 Telesport • Fotbal : Divizia A : 

Sport Club Bacău — Universitatea 
Craiova. Repriza a II-a. Transmi
siune directă de la Bacău o Des
pre fotbal cu... Valentin Stănescu, 
antrenorul echipei naționale. • 
Campionatele naționale de gim
nastică ale copiilor. Finalele pe 
aparate (selecțiuni înregistrate de 
la Arad)

18.50 Șah
17.03 Ecranizări — Sadoveanu

Programul 2
10.00 Concert educativ. Pagini de muzi

că românească
11.00 Teleșcoală
12.00 Din folclorul popoarelor
12.45 Reportaj T : „o deviză de fiecare 

zi — calitatea"
13.00 Documentar artistic : Golful urși

lor albi (I) — premieră Tv
13.35 Portretul unui tînăr dirijor — Ho- 

ria Andreescu
14.15 Acel ev mediu românesc — docu- 

mentar-artistle
14.45 Desene animate
15.10 Muzică și publicitate
13.15 Teatru TV : „Micul Eyolf" de 

Henrtc Ibsen
17.00 Serată muzicală TV
19.00 Telejurnal
19.20 Telerama
19.50 Serată muzicală TV (continuare)
22.20 Telejurnal « Sport

LUNI, 10 NOIEMBRIE

dio) : Sentimente și naftalină —
10.30, Inele, cercei, beteală — 19. 
© Teatrul Giulești (sala Majestic): 
A cincea lebădă — 10, Cum s-a 
făcut de-a rămas Catinca fată bă- 
trînă — 15, Noaptea pe asfalt —
19.30, (sala Ciulești) : Cocoșelul 
neascultător — 10.
• Teatrul evreiesc de stat : Cîn- 
tecul păunului de aur — 11, în
tr-un ceas bun — 18,30
• Teatrul satiric-muzical ,.C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Toamna se 
numără ...melodiile — 11, De la 
Cărăbuș la Savoy —• 19.30, (sala 
Victoria) : Idolul femeilor — 19.30.
• Teatrul „Ion Vas 11 eseu" : Dar 
nu e nimic serios —- 10; 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Concert de muzică 
populară românească — 19.30, (la 
Palatul sporturilor și culturii) : 
Clntecele toamnei — 16: 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Și cu 
Daniela... zece ! —• 10.30. înșir-te 
mărgărite — 16, (la C.C.A.) ? Re
cital de poezie — 19.
• Teatru] „Țăndărică" : Tigrișorul 
Petre — 10; 12.
• Circul București : Spectacolul 
Circului Mare din Budapesta — 
10; 16: 19.30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. : 
Undeva o lumină — 19.30.

Severitate fată 
de cei înrăiți

Săptămîna care se încheie s-a soldat cu 
o serie de verdicte viu comentate pe sălile 
judecătoriilor din Capitală. Respectîndu-se 
legea. între limitele sancțiunilor prevăzute 
'de codul penal, dar cîntărind judicios fap
tele comise și în ton cu punctul de vedere 
ai opiniei publice, mai multe complete de 
judecată au optat pentru pedepse de na
tură a spulbera iluziile unor răufăcători. 
Sînt vizați indivizii care și-au închipuit că 
pot sfida in mod grosolan normele de con
viețuire, profitlnd în. mod neloial de uma
nitatea reglementărilor noastre, abuzînd de 
răbdarea factorilor educaționali, bătîndu-și 
joc de morală, ordine, de respectul pe care 
cetățenii și-1 datorează unii altora.

...N-au trecut decît 10 zile de la fapta lui 
Călin Constantin. Ieșind noaptea beat de la 
restaurantul „Cișmigiu" s-a pomenit pe 
Splaiul Independenței că i se face frig. îl 
trăgea Dîmbovița. Nu s-a grăbit spre casă. 
unde-1 așteptau doi copii, după cum nu se 
grăbise nici pină atunci; a adoptat o soluție 
pe măsura antecedentelor sale (6 condam
nări pentru furt și una pentru ultraj). A 
spart cu o cărămidă geamul autoturismului 
unui muncitor de la „Vulcan" și... s-a cui
bărit pe canapele. La plecare, pentru că 
starea timpului era neschimbată, a plecat și 
cu pătura găsită tn autoturism. Surprins de 
un milițian destoinic (serg. maj. Vasile 
Rusu), hoțul a fost trimis In judecată de 
urgență. Soluția instanței de fond : 3 ani 
închisoare.

...în aceeași zi, completul de urgență de 
la Judecătoria sectorului 3 l-a ascultat și 
pe Petre Datcu. Fusese prins, cu o săptămî-

Programul 1

16.00 Emisiune în limba maghiară
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.20 Actualitatea, economică
19.40 Documentar științific : „Alternati

va" ’
20.10 Cadran mondial
20.40 Lucrări muzicale de mare popu

laritate
21.00 Rtwnan foileton : Mîndrle șl pre

judecată. Producție a studiourilor 
engleze B.B.S. Episodul I

21.00 Muzică ușoară
22.10 Telejurnal

Programul 1

16.00 Cîntece șl dansuri de pe Trotuf
16.20 Cenacluri ale tineretului
16.50 Muzică de cameră. Portret Car

men Petra-Basacopol
17.45 De pretutindeni
18.15 Caleidoscop muzical
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.20 Moîaic (selecțiuni)
20.50 Seară de operă TV.
21.50 Un fapt văzut de aproape — re

portaj
22.10 Telejurnal.

nă înainte, la oră de aglomerație, cu mina 
în buzunarul unui călător. Este de mențio
nat meritul a doi muncitori aflați în același 
troleibuz : Stelian Coman, lăcătuș la între
prinderea „Aversa", și Petre Balaciu,.galva-, 
nizator la I.S. „Decorativa". Ei au observat 
buzunăreala, au dat alarma și l-au imobili
zat pe pungaș. La miliție s-a constatat că 
acesta fusese eliberat in luna mai din de
tenție pentru furt. Instanța l-a obligat să 
execute restul de 10 luni și 25 de zile din 
pedeapsa anterioară (pentru care fusese li
berat condiționat) și i-a aplicat o nouă pe
deapsă de 5 ani închisoare, pronunțind in
terdicția de a locui in Capitală alți 5 ani 
după executarea pedepsei.

...Tot Judecătoria sectorului 3 șl-a Înche
iat luni, 3 noiembrie, dezbaterile asupra In
fracțiunii de viol comise de Cara Săli asu
pra unei fetițe de 12 ani. Pedeapsa • 10 ani 
Închisoare, alțt 5 ani, după executare, in
terdicție de a locui in București.

Din caietul 
grefierului

„Recunosc ci m-am urcat la volanul 
autobuzului cu numărul 31-B-7822, de pe li
nia 42, găsit de mine la capul liniei cu ușa 
deschisă și motorul pornit. Recunosc și a 
doua faptă, anume că am pornit cu auto
buzul, de unul singur, pe străzi, fără a avea 
permis de conducere. Veneam de la nunta 
unui prieten și mă grăbeam spre casă".

(Mărturisirile lui Zamfir Vasile în 
procesul 3602/79 de la judecătoria 
sectorului 4).

Serqtu ANDON
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BĂTĂLIA PENTRU ÎNCHEIEREA GRABNICĂ 
A TUTUROR LUCRĂRILOR AGRICOLE

bine organizatătrebuie să continue in ritm și mai intens, mai 

Tot ce se recoltează să fie pus 
la adăpost în aceeași zi!

Caracteristic pentru «Aptămlna care s-a Încheiat a 
fosi ampla mobilizare de forțe umane, de mijloace 
mecanice ?i de transport la efectuarea lucrărilor agri
cole. Populația de la sate, in ajutorul căreia au venit 
mii șl mii de oameni ai muncii de la orașe, elevi și 
militari, a făcut dovada unei înalte responsabilități 
pentru soarta producției, pentru strîngerea și adăpos
ti ren tuturor cantităților de produse aflate pe cimp, 
condiție esențială a asigurării — in conformitate cu 
hotărirlle conducerii partidului, accentuate la recenta 
ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
— bunel aprovizionări a populației cu produse agro- 
ailmentare. 8e poate spune cu deplin temei că oa
menii muncii de pe ogoare au făcut și fac tot ce este 
cu putință pentru a stringe întreaga recoltă, pentru a 
diminua pe cit posibil pagubele de produse agricole 
provocate de timpul neprielnic. O atestă din plin bilan
țul din această perioadă cind :

• au fost recoltate peste 161000 hectare cu po
rumb, 6 000 hectare cu soia, peste 17 000 hectare cu 
sfeclă de zahăr
• au fost transportate din cimp și depozitate 

peste un milion tone de porumb, 313 000 tone sfeclă 
de zahăr și mari cantități de legume
• au fost livrate la fondul de stat și fabricilor de 

nutrețuri combinate peste 800 000 tone de porumb, 
cit și importante cantități de legume la fondul 
pieței.

Trebuie menționat că toată această activitate s-a 
desfășurat In condiții grele. Drumurile desfundate au 
devenit inaccesibile, ceea ce a impus în multe locuri 
ca producția să fie scoasă la drumurile de acces cu 
atelajele, tlrlșurllo și chiar cu coșurile, camioanele și 
remorcile fiind trase adesea de cite două și trei trac
toare pentru a fi scoase din cimp. De asemenea, din 
cauza umezelii ridicate, în multe locuri mijloacele 
mecanice nu au putut fi utilizate la recoltare, culesul 
făcindu-se acum manual, in condiții grele. Desigur, 
toate acestea fac dovada abnegației, a spiritului de 
răspundere al oamenilor muncii din agricultură. To
tuși, privind lucrurile in mod realist, orice bun gos
podar va ajunge la concluzia că situația actuală nu 
poate fi considerată incă mulțumitoare. Deși ne aflăm 
âproape la jumătatea lunii noiembrie și meteorologii 
nu Întrevăd vreo ameliorare imediată a vremii, in

agricultură a mal rămas de executat un mare volum 
de lucrări, din acelea care nu mai suferă amtnare :

• mal este de strîns recolta de pe 207 000 hectare 
cu porumb, 57 000 hectare cu sfeclă de zahăr, 38 000 
hectare cu soia și 7 900 hectare cu orez
• pe cimp se mai află recoltate șl depozitate in 

grămezi peste 550 000 tone de porumb și 410 000 
tone sfeclă de zahăr.

Trebuie spus că dacă aceste lucrări nu au fost În
cheiate incă pretutindeni, aceasta se datorește șl fap
tului că nu peste tot activitatea se desfășoară iii rit
mul dorit. Pe alocuri se manifestă neajunsuri in ce 
privește organizarea muncii. Cel mai adesea forțele 
nu sînt judicios dirijate, mijloacele de transport nu 
sint bine folosite, iar la unele baze de recepție acti
vitatea se desfășoară anevoios. Pentru perioada ime
diat următoare rezultă o unică cerință : pretutindeni 
trebuie să se asigure aceeași amplă mobilizare de forțe, 
să se muncească cu aceeași indirjire, pină Ia înche
ierea tuturor lucrărilor agricole.

Problema cea mal stringentă o constituie transpor
tarea In cel mai scurt timp a tuturor produselor 
aflate pe cimp, șl In primul rtnd a porumbului de
pozitat pe pămînt, a legumelor — acolo unde mai sînt, 
a sfeclei de zahăr șl a furajelor. De aici înainte, in 
fiecare unitate agricolă trebuie să se urmărească ea 
tot ce se recoltează să fie transportat șl depozitat in 
aceeași zi. Nici un știulete să nu mai fie lăsat pe 
pămint, sub cerul liber. Strîngerea ultimelor cantități 
de legume, recoltarea solei și a orezului sint, de ase
menea, lucrări ce trebuie Încheiate în cel mult două- 
trel zile.

Săptămîna in care intrăm este decisivă pentru în
cheierea principalelor lucrări agricole de toamnă. 
Agricultura se practică în condițiile oferite de natură 
și oamenii muncii de pe ogoare au dovedit Că știu 
să lucreze și in condițiile mal vitrege din acest în
ceput de noiembrie la fel de bine ca pe timp frumos. 
Mai mult ca oricine! însă, acum sînt necesare o bună 
organizare a muncii și o amplă participare, ceea ce 
impune pretutindeni o și mai bună activitate din partea 
organelor și a organizațiilor de partid de la sate, a 
consiliilor populare și a consiliilor unice agroindus
triale.

Corespondenții „Scînteii" transmit:
PRAHOVA : în «ăptămiha 

care se Încheie, In județul Praho
va, în sprijinul locuitorilor de la 
sate au sosit angajați din întreprin
deri și instituții, elevi, studenti de 
la Institutul de petrol și gaze din 
Ploiești. Ca urmare, s-a cules și

ÎN INDUSTRIE

Două luni decisive pentru 
îndeplinirea cu succes a planului
Corespondenții „Scînteii“ relatează din întreprinderi despre inițiativele, 

pentru îndeplinirea planului pe acest an
măsurile și acțiunile

GHEORGHENI :

Restanțele 
scad tn flecare zl

La întreprinderea de utilaje șl 
pieae de schimb pentru industria 
forestieră Gheorgheni, in 10 luni, 
prevederile de plan la producția 
netă au fost realizate și depășite, 
iar la export au fost livrate supli
mentar produse în valoare de 3 mi
lioane lei. La producția fizică insă 
se înregistra o răminere In urmă de 
150 tone mașini și utilaje. Cauzele 
sint mal multe. Astfel. întreprin
derea a Intîmpinat mari greutăți in 
aprovizionarea ritmică cu materii 
prime și materiale. Pe de altă parte, 
numărul insuficient al mijloacelor 
pentru transportul materiilor prime 
și materialelor a influențat, în mare 
măsură, nerealizarea planului pro
ducției fizice. întrebarea este : s-a 
resemnat colectivul acestei tinere 
Întreprinderi în fața unor aseme
nea greutăți ?

— Hotărit, nu — ne «pune ing. 
Lukncs loan, directorul întreprin
derii. Am intervenit pentru solu
ționarea acestor probleme și putem 
spune că există posibilități reale 
pentru recuperarea restanțelor și 
îndeplinirea integrală a planului pe 
anul 1930.

Prezenți ieri tn Întreprindere, 
constatăm că într-adevăr toace for
țele din unitate sînt concentrate în 
această direcție. Notăm că în acest 
scop au fost luace măsuri tehnico- 
organlzatorice speciale, între care : 
repartizarea riguroasă pe secții, 
ateliere, echipe și pe muncitori a 
sarcinilor zilnice de producție, op
timizarea transportului, întărirea 
asistenței tehnice în schimburile II 
șl III. Consemnăm, de asemenea, că 
după flecare schimb conducerea în
treprinderii verifică cum au fost 
respectate graficele de lucru, ce 
greutăți se ridică, stabilind măsu
rile imediate ce trebuie luate. Ca 
urmare a acestor eforturi. în primele 
8 zile ale lunii noiembrie restan
țele s-au micșorat simțitor. Astfel, 
au fost realizate peste sarcinile, zil
nice de producție 10 mașini de 
ascuțit pinze de ferăstraie și 30 de 
mașini șl utilaje de diverse tipuri 
destinate exportului. Cu alte cu
vinte, restanța înregistrată pe pri
mele 10 luni s-a redus cu 20 tone 
de mașini și utilaje. (I. D. Kiss).

SATU MARE:
Personalul T.E.S.A. 

lucrează o zi 
pe săptămînă 
în producție

Răspunzînd îndemnului secretaru
lui general al partidului, la între
prinderea „Unio“-Satu Mare s-a 
trecut la aplicarea unei va
loroase acțiuni : „întregul perso
nal tehnlco-economic și adminis
trativ să lucreze o zi pe săptămînă 
direct In producție". Eficiența a-

pus la adăpost recolta de pe alte 
4 700 de hectare — dublu fată de 
realizările ultimei săptâmîni a lui 
octombrie. La fondul de stat si 
F.N.C. s-a livrat 65 la sută din 
prevederi. Pentru duminică. 9 
noiembrie, au fost mobilizați peste

Surducan Vasile, proiectant S.D.V., 
lucrează la o freză specială cu 6 
plăcuțe, fixate mecanic (pe care el 
a proiectat-o). Pină acum, acest tip 

de freză*s-a adus din import
Foto : Gh. Iancu

ceste! acțiuni 7 Folosind cu efi
ciență „ziua de producție" stabilită 
pentru personalul T.E.8.A. — arată 
calculele — intreprinderea „Unio" 
va obține, pină la finele anului, o 
producție industrială suplimentară 
in valoare de 6 135 000 lei.

Cu proiectantul principal Tlberiu 
Mazur ne-am intîlnit in uzină de 
două ori. Prima dată în modelărie, 
iar a doua oară în secția 190 (trans
portoare), lucrind în echipa lăcătu
șului Attila Kecskes.

— De fapt, unde ați fost repar
tizat ? — ii întreb nedumerit.

— La transportoare. în modelă- 
rie am fost ca să aduc niște mache
te. Acolo însă am dat două soluții 
tehnice la solicitarea modelorului 
Vasile Marchiș. Acesta mi-a spus 
mai intîi că intîmpină dificultăți 
cu un desen din care lipsea o cotă. 
Am pus imediat secțiunea ce tre
buia pe desen, făcind operațiunea 
de rigoare in documentație. Apoi 
mi s-a cerut să găsesc o rezolvare 
tehnică la rotunjirea unei piese la 
care nu era prevăzută raza tehno
logică. Am precizat-o și apoi am 
trecut-o in documentație. Simplu, 
eliminînd lungul circuit al avizări
lor. care ar fi putut dura trei zile.

Trei zile comprimate în cîteva 
minute ! Prin intervenția directă a 
specialistului care, aflat în mijlocul 
producției, și-a asumat răspunderea 
pentru o soluție tehnică pe care a 
dat-o imediat, pe Ioc, și fără gre
șeală.

în secția 190 l-am intîlnit șl pe 
maistrul principal loan Silaghi. 
Primele lui cuvinte au fost de lau
dă la adresa a trei ingineri proiec
tând repartizați în această secție : 
Florin Graur, Victor Corcan și A- 
dalbert Borși.

— Noi, „gazdele", le-am solicitat să 
ne dea o soluție tehnică cît mai 
simplă și operativă că execuție in 
legătură cu închiderea unui tunel 
de la un utilaj tehnologic complex. 

20 000 de oameni la cules. (Con
stantin Căprarul.

VASLUI . în perioada de la 5 
Ia 7 noiembrie, cantitățile de sfeclă 
de zahăr existente în grămezi pe 
cimp au scăzut cu 1 000 de tone, ast

S-au consultat șl au găsit-o foarte 
repede. Asta înseamnă că vom pu
tea livra utilajul mult mai repede 
decit prevăzusem inițial.

M-am referit doar la două din 
multitudinea de fapte consemnate 
într-o zi de aplicare a acestei va
loroase inițiative, care la „Unio" 
este îmbrățișată de peste 940 cadre 
tehnico-economice și administrati
ve. Un fapt este însă cert : prezența 
specialiștilor din compartimentele 
tehnice și administrative în mijlo
cul producției se dovedește, de la 
început, deosebit de eficientă atît 
pentru aceștia, cît și pentru între
prindere. (Octav Grumeza).

CRAIOVA :
Furnizori, 

urgentați livrările !
întreprinderea de confecții Cra

iova are o pondere deosebită nu 
numai în industria județului Dolj, 
ci și în cadrul economiei naționa
le, fiind a doua mare unitate din 
centrala de profil. Din păca
te, aici s-au acumulat în acest 
an Însemnate restante la produc
ția fizică. Cum se acționează în a- 
ceste zile pentru recuperarea lor ? 
Iată tema documentării noastre 
desfășurate în cursul zilei de ieri 
în unitatea craioveană.

— în secția noastră, ne spune 
maistrul Toma Muscalagiu, din sec
ția I, colectivul este mobilizat cu 
toate forțele sale pentru îndepli
nirea sarcinilor la producția fizică 
și netă pe acest an. Ca urmare, 
printr-o pregătire corespunzătoare a 
fabricației, folosind integral capaci
tățile de producție șl timpul de lu
cru și beneficiind de o aprovizio
nare ritmică, am reușit nu numai 
să ne onorăm sarcinile, dar sâ le 
și depășim. Astfel, in prima săp
tămînă a lunii noiembrie, secția 
noastră a realizat o producție su
perioară prevederilor cu 1,2 mili
oane lei, concretizată în confecțio
narea suplimentară a 1 000 panta
loni și 7 000 costume. Precizez insă 
că realizările amintite ar fi fost 
mult mai mari dacă. furnizorii de 
materiale s-ar fi achitat integral de 
obligațiile contractuale. Din aceas
tă cauză nu am îndeplinit sarci
nile la producția de hanorace, pal
toane și sacouri.

într-adevăr, analiza situației pri
vind aprovizionarea cu materii pri
me ne dezvăluie că, în zece luni care 
au trecut din acest an, întreprin
derea craioveană nu a primit Ia 
timp 508 000 m.l. țesături. Dintre 
furnizorii restanțieri amintim în
treprinderile „Dunăreană" Giurgiu, 
„Dacia" București, „Textila" Pitești 
și „Proletarul" Bacău. Efectele a- 
cestei dereglări pe fluxul aprovi
zionării sînt evidente : în cursul zi
lei de ieri, unele sectoare lucrau sub 
capacitate sau au devansat fabri
cația unor produse în detrimentul 
altora.

— în prezent — ne preciza di
rectorul unității, ing. Constantin Ni- 
colaescu — in spiritul chemării 
secretarului general al partidului 
nostru, tovarășul Nicolae CeatișeScU, 

fel că ieri. 8 noiembrie, mai rămă
seseră de transportat, pe județ, doar 
3 430 tone. S-a micșorat și supra
fața de recoltat la circa 300 hec
tare. Multe cooperative, cum sînt 
Dumești, Todirești, Rînceni, Pogâ- 
nești, Tanacu, Munteni de Sus ș.a., 
unitățile producătoare din consiliile 
Banca, Zăpodeni S.a.. au încheiat 
recoltarea și transportul acestei cul
turi. (Crăciun Lăluci).

MUREȘ : Pe ogoarele jude
țului Mureș au mai rămas de recol
tat 6 000 ha de porumb și 700 ha 
de sfeclă de zahăr. La lucrări par
ticipă mii de țărani cooperatori, 
lucrători din întreprinderi și Insti
tuții, din comerț și numeroși elevi 
din liceele cu profil agricol. O aten
ție cu totul deosebită se acordă 
transportului produselor aflate In 
grămezi pe cimp : 8 000 tone po
rumb și peste 50 000 tone sfeclă de 
zahăr. în numeroase unități agricole 
s-a trecut cu forțe sporite la trans
portul cu atelaje pină la cele mai 
apropiate puncte de Încărcare din 
stațiile C.F.R. Ca urmare, cele două 
fabrici de zahăr realizează si depă
șesc zilnic capacitățile nominale de 
prelucrare. (Gheorghc Giurgiu).

OLT . Lucrătorii din agricultu
ra județului Olt, sprijiniți de oa
meni ai muncii din instituții șl în
treprinderile industriale, precum șl 
de numeroși elevi, au acționat cu 
hotărîre pentru strîngerea grabnică 
a roadelor toamnei. Ca urmare a 
acestei ample mobilizări, culesul 
porumbului în județul Olt practic 
s-a încheiat. (99,6 la sută din pre
vederi). Mai sine puține suprafețe cu 
porumb, ce nu a ajuns la maturi
tate, care «e recoltează pentru pas
tă și fulgi — ăsigurind un furaj 
Concentrat de foarte bună calitate. 
(Emilian Rouă).

ARGEȘ . Potrivit esHmărilor 
făcute de comandamentul agricol 
județean Argeș, duminică seara ur
mează să se încheie recoltarea po
rumbului ds pe Cele 43 292 ha. Pen
tru ca lucrarea să se Încadreze in 
termenul fixat, alături de lucrăto
rii ogoarelor participă la recoltare 
șl depănușare multe mii de anga
jați din întreprinderile și instituți
ile de stat. Au fost suplimentate $i 
mijloacele de transport cu autoca
mioane, remorci și atelaje din uni
tățile în care porumbul a fost strîns 
în Întregime. Tot ce se stringe din 
lanuri se transportă în hambare. 
(Gh. Cîrstea).

acționăm cu toate forțele pentru 
realizarea planului din acest tri
mestru și pentru recuperarea res
tanțelor acumulate. Dacă în peri
oada imediat următoare, furnizorii 
Iși vor respecta integral obligațiile 
contractuale, colectivul nostru este 
capabil să recupereze cu certitudine 
integral restanțele acumulate de la 
Începutul anului.

Aceasta fiind situația, așteptăm si 
răspunsul centralei de resort. ( ii- 
colae Petolescu).

PIATRA NEAMȚ :

Sarcinile •
la export — depășite
Ieri, 8 noiembrie, evidența Între

prinderii dc hirtic și celuloză „Re
construcția" din Piatra Neamț con
semna : de la 1 octombrie șl pină 
acum s-au dat peste prevederile 
planului 65 tone de hirtie pergami- 
nată. De remarcat că mai bine de 
jumătate din această producție este 
destinată exportului. De fapt, în 10 
luni ale anului, unitatea a înregis
trat o depășire a exportului de 5,5 
milioane lei valută. Obiectivul ac
tual : încă 3 milioane lei valută în 
ultimele două luni ale anului. Ce 
s-a întreprins pentru realizarea lui. 
ne comunică maistrul Casandra 
Harabagiu, din secția „hîrtie P" 
unde se realizează producția de ex
port :

— Am întărit controlul de calitate 
pe întregul flux de producție, pen
tru a spori ponderea calității su
perioare, deci și a disponibilități
lor pentru export. Pentru a- 
ceasta, afișăm la mașina de hîr
tie fișele tehnice ale fiecărui lot, 
care cuprind caracteristicile maxi
male ce trebuie atinse de produse, 
în funcție de cele ale celulozei pe 
care o primim din secția sulfit. în 
felul acesta personalul secției știe 
ce trebuie făcut, ce parametri tre
buie atinși, fiecare muncitor deve
nind astfel și un adevărat contro
lor de calitate.

Cu ce alte probleme se confruntă 
în aceste zile colectivul întreprin
derii ? îl ascultăm pe directorul a- 
cesteia, inginerul Ion Costan :

— Cu o lună în urmă ar fi trebuit 
să începem probele tehnologice la 
o nouă instalație de producere a 
pergamentului vegetal. întîrzierea 
sosirii utilajelor ne-a dat peste cap 
acest termen. Ca să recuperăm în
tîrzierea punerii în funcțiune a 
instalației, Ii ajutăm pe montori 
șă-și finalizeze grabnic lucrările și 
am luat măsuri care vor permite 
reducerea la jumătate a timpului 
afectat probelor tehnologice. La 
realizarea acestui obiectiv este an
trenat atît personalul instalației -* 
format prin redistribuirea celor mai 
buni muncitori de la celelalte insta
lații — cît și cel ăl sectorului me
canic al întreprinderii. Ne străduim 
astfel să asigurăm și condițiile ne
cesare pentru a păși cu dreptul la 
realizarea sarcinilor anului 1981. 
(Constantin Blagovici).

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc Excelenței Voastre pentru mesajul de felicitare pe oare ați 
avut amabilitatea să mi-1 transmiteți cu ocazia sărbătoririi aniversării in
dependenței Republicii. Panama și Îmi exprim convingerea că guvernele 
noastre Iși vor întări tot mal mult relațiile de prietenie cane unesc țările 
noastre.

Primiți, Excelență, asigurarea Înaltei mele considerațlunl.
ARISTIDES ROYO

Președintele Republicii Panama

PLENABA CONSIUULHI CENTRAL fll U.G.S.R.
Congresul U.G.S.R. va avea loc in zilele 

de 6. 7 și 8 aprilie 1981
SImbătâ a avut loc Plenara Con

siliului Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România.

Au participat membri și membri 
«upieanți ai Consiliului Central al 
U.G.S.R. și Comisiei Centrale de 
Cenzori, președinți ai consiliilor ju
dețene ale sindicatelor și ai uniuni
lor sindicatelor pe ramuri care nu 
sînt membri ai Consiliului Central, 
reprezentanți ai presei.

Lucrările plenarei au fost deschi
se de tovarășul Emil Bobu, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele Consiliu
lui Central al U.G.S.R., ministrul 
muncii.

Plenara a dezbătut modul în care 
își desfășoară activitatea organele și 
organizațiile sindicale pentru unirea 
eforturilor oamenilor muncii in ve
derea îndeplinirii sarcinilor de plan 
pe anul in curs și înfăptuirii planu
lui național unic pe 1981 ale cărui 
prevederi, izvorite din programele și 
directivele Congresului al XII-lea al 
partidului, asigură înflorirea țării, 
creșterea necontenită a nivelului ma
terial șl spiritual al întregului nos
tru popor.

în Cadrul plenarei au fost dezbătu
te și aprobate Tezele Consiliului Cen
trai pentru Congresul Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din România.

în conformitate cu prevederile Sta
tutului Uniunii Generale a Sindica
telor din Romănia, plenara a hotărit 
convocarea Congresului U.G.S.R. in 
zilele de 6, 7 și 8 aprilie 1981. Anali- 
zînd cu exigență șl răspundere ac
tivitatea desfășurată pină în prezent, 
cît și sarcinile ce le revin în anul 
Viitor, participants la dezbateri s-au 
angajat să depună toate eforturile 
pentru realizarea exemplară a ac
tualului cincinal, pentru înfăptuirea 
neabătută a programului partidului 
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

în încheierea lucrărilor a luat cu- 
vîntul tovarășul Constantin Dăscă- 
lescu, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

într-0 atmosferă de puternic entu
ziasm. participants la lucrări au 
adoptat textul unei scrisori adresate 
Copiitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se spune :

în lumina orientărilor și indicațiilor 
dumneavoastră, a responsabilităților 
sporite ce revin sindicatelor. Plenara 
Consiliului Central al U.G.S.R. a 
analizat, Intr-un pronunțat spirit 
critic și autocritic, activitatea des
fășurată pină acum de organele si 
organizațiile sindicale și a stabilit 
măsuri pentru îmbunătățirea muncii 
acestora. în numele celor peste șapte 
milioane de membri de sindicat — 
români, maghiari, germani și de alte 
națiohâlitățl — participanții la plena
ră asigură Comitetul Central al parti
dului, pe dumneavoastră personal, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral, că sindicatele vor acționa cu toată 
fermitatea pentru unirea forțelor oa

Adunare festivă consacrată aniversării Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie

Cu prilejul celei de-a 63-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie la căminul cultural din 
comuna „Gheorghe Doja", județul Ia
lomița, a avut loc, simbătă, o adu
nare festivă, la care au luat parte 
reprezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, ai organizațiilor de 
masă și obștești, ai A.R.L.U.S., pre
cum și numeroși oameni ai muncii din 
unitățile industriale și agricole ialo- 
mițene. Au fost prezenți reprezen
tanți ai Ambasadei Uniunii Sovietice 
la București și membri ai delegației 
Asociației de prietenie sovieto-româ- 
. ă, care ne vizitează țara.

Despre însemnătatea Marii Revolu
ții Socialiste din Octombrie au vorbit 
Ion Spătărelu, Erou al Muncii Socia
liste, președintele cooperativei agri
cole de producție „Gheorghe Doja“, și 
L. N. Riamzin, adjunct al ministrului 
flotei fluviale din R.S.F.S. Rusă, con
ducătorul delegației Asociației de prie
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FOTBAL: Meciurile 
etapei a XlV-a

Astăzi au loc meciurile celei de-a 
XlV-a etape a campionatului divi
ziei A la fotbal. în Capitală se vor 
disputa pe stadioane diferite două 
partide : Dinamo — Politehnica Ti
mișoara (stadionul Dinamo) și Pro
gresul Vulcan — A.S.A. Tg. Mureș 
(stadion Progresul).

Iată celelalte întîlniri : Universita
tea Cluj-Napoca — F.C.M. Brașov ; 
Jiul — Steaua ; S.c. Bacău — Univer
sitatea Craiova ; F.C. Baia Mare — 
Corvinul ; Chimia — Politehnica 
Iași ; F.C. Olt — F.C. Argeș ; F.C.M. 
Galați — Sportul studențesc. Toate 
meciurile încep la ora 14.

Televiziunea va transmite direct 
repriza secundă a meciului S.C. Ba
cău — Universitatea Craiova. Postu
rile de radio vor transmite, pe pro
gramul I, cu începere din jurul orei 
13,30, aspecte de la toate intilnirile.

Concurs pentru bursele Uniunii artiștilor plastici pe anul 1981
Uniunea artiștilor plastici din 

Republica Socialistă România a- 
nunță concursul pentru burse pe 
anul 1981. Se acordă șase burse a 
cite 1 500 lei lunar, timp de un an. 
absolvenților din ultimii trei ani ai 
institutelor de arte plastice „Ni
colae Grigorescu" București și „Ion 
Andreescu" Cluj-Napoca. precum 
și ai facultăților de desen (cu exa
men de stat).

Candidați! la aceste burse vor 
depune la sediul Uniunii artiștilor 
plastici din București , între 3—15 
ianuarie 1981. actele cu care să do
vedească numirea în învățămînt în 
cadrul personalului de predare sau 
în alte organizații socialiste pe baza 
repartizării și încadrarea in muncă 
sau transferarea din alte sectoare 
de activitate Ia cerere sau In inte
resul serviciului In condițiile pre

menilor muticii tn vederea înfăptuirii 
obiectivelor economice ale etapei ac
tuale, pentru realizarea integrală a 
sarcinilor de plan pe trimestrul IV 
și pe întregul an, aceasta constituind 
o condiție hotăritoare pentru a se 
trece cu «Ucces la materializarea pre
vederilor planului național unic pe 
1981. în acest sens, organele șl orga
nizațiile sindicale vor milita pentru 
soluționarea operativă de către colec
tivele de oameni ai muncii a proble
melor de la fiecare loc de muncă, in 
vederea realizării producției fizice șl 
nete, pentru Întărirea ordinii șl dis
ciplinei în producție, creșterea sub
stanțială a gradului de valorificare a 
materiilor prime șt materialelor, re
ducerea cheltuielilor de producție, 
economisirea riguroasă a energiei și 
combustibilului, utilizarea intensivă 
a capacităților de producție, ridicarea 
necontenită a calității produselor, 
pentru folosirea judicioasă a forței 
de muncă și sporirea productivității 
muncii. Odată cu preocuparea pentru 
ca fiecare muncitor, inginer și 
tehnician să-și aducă o contribuție 
sporită la îndeplinirea planului Si an
gajamentelor asumate în întrecere, 
pentru atragerea fiecărui om al mun
cii la buna organizare și desfășu
rare a activității economice, organele 
și organizațiile sindicale vor acorda 
o atenție sporită aplicării in viață a 
întregului program social al partidu
lui. a tuturor măsurilor stabilite in 
domeniul îmbunătățirii continue a 
condițiilor de. muncă și de viață ale 
oamenilor muncii.

Analizînd cu exigență rezultatele 
muncii politico-educative desfășurate 
de sindicate, plenara a Stabilit mă
suri pentru îmbogățirea conținutului 
acesteia, astfel incit ea să vină mai 
mult in sprijinul producției, să con
tribuie mal activ la promovarea prin
cipiilor eticii și echității socialiste, la 
formarea omului nou, constructor 
conștient și devotat al socialismului.

în scrisoare se exprimă convinge
rea că dezbaterea Tezelor Congresu
lui sindicatelor va reprezenta un mo
ment do profundă analiză si de in
tensă mobilizare pentru îndeplinirea, 
cu Înaltă răspundere, a rolului și 
atribuțiilor importante pe care sin
dicatele le au in societatea noastră 
socialistă.

Unindu-și intr-un singur gind sen
timentele de profundă dragoste și 
recunoștință, de neclintit devotament 
față de dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
sindicatele — se spune in încheierea 
scrisorii — se angajează în fața 
partidului, a Comitetului său Central, 
să acționeze cu întreaga lor capaci
tate organizatorică pentru înfăptuirea 
neabătută a hotărîrilor Congresului 
al XII-lea, ale recentei plenare a C.C. 
al P.C.R., a politicii interne și ex
terne a partidului nostru, politică ce 
corespunde pe deplin intereselor 
fundamentale ale întregii noastre 
națiuni.

tenie sovieto-română. Au fost releva
te, cu acest prilej, succesele remarca
bile dobindite de popoarele Uniunii 
Sovietice in construcția comunismu
lui. precum și marile realizări ale oa
menilor muncii din țara noastră în 
edificarea societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

Evocînd tradiționalele relații de 
prietenie, solidaritate și colaborare 
dintre P.C.R. și P.C.U.S., dintre 
România șl Uniunea Sovietică, din
tre popoarele celor două țări, vorbi
torii au evidențiat importanța deose
bită a întîlnirilor, convorbirilor și în
țelegerilor convenite între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul L. I. 
Brejnev pentru continua dezvoltare 
și adîncire a acestor raporturi, în in
teresul cauzei socialismului și comu
nismului, al păcii și progresului in 
lume.

în încheiere a avut loc o manifes
tare cultural-artistică.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• în sferturile de finală ale tur

neului internațional feminin de te
nis de' la Stuttgart, jucătoarea ro
mâncă Virginia Ruzici a Invins-o cu 
6—3, 6—3 pe americana Pam Tee- 
guarden. Proba de dublu a conti
nuat cu desfășurarea partidelor din 
cadrul sferturilor de finală. Pere
chea Virginia Ruzici. Mima Jausovec 
a eliminat cu 4—6, 6—1, 6—3 pe 
Sandin (Suedia), Skronska (Ceho
slovacia), iar Potter, Acker (S.U.A.) 
a cîștlgat cu 6—0, 7—6 în fața pere
chii Florența Mihal (România), 
Blount (S.U.A.).
• în ziua a doua a turneului fe

minin de handbal, organizat de fede
rația de specialitate din R.F. Germa
nia, la Marienhafe echipa Româ
niei a învins cu scorul de 18—11 
(10—8) selecționata Olandei. în altă 

văzute de statutul personalului di
dactic adoptat prin Legea nr. 6/1969.

Odată cu aceste dovezi, candida- 
ții vor depune lin memoriu de ac
tivitate.

Toți candidații la burse vor tri
mite un număr de lucrări de artă 
pentru concurs la sediul Uniunii 
artiștilor plastici din București, str. 
Nicolae Iorga nr. 42, pină la 15 ia
nuarie 1981. Absolvenții avînd ca 
specialitate pictura, grafica sau ar
tele decorative vor depune cîte 10 
lucrări, toate în aceeași specialita
te. Absolvenții, avind ca specialita
te sculptura, vor depune fiecare 
cite cinci lucrări originale.

Pentru specialitatea scenografie 
se vor depune cinci lucrări de sce
nografie originale, schițe și deco
ruri și costume de teatru, film sau 
televiziune, realizate sau numai 
proiectate de semnatarii lucrărilor.

TELEGRAME
Tovarășul Iile Verdeț, prim-minis- 

tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a trimis o telegra
mă lui Edward Seaga, prim-ministru 
al Guvernului Jamaicăi, prin care 
adresează felicitări cu ocazia preluă
rii funcției de prim-ministru. pre
cum și urări de pace, progres și bună
stare poporului jamaican prieten.

♦
Tovarășul Die Verdeț, prlm-mtnls- 

tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a primit o tele
gramă din partea lui Arnaldo For
lani, președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Italiene, prin 
care mulțumește pentru mesajul 
transmis cu prilejul numirii «ale in 
funcția de președinte al Consiliului 
de Miniștri în telegramă se ex
primă convingerea că se va dezvol
ta tot mai mult colaborarea reciproc 
avantajoasă dintre țările noastre, In 
interesul celor două popoare, al des
tinderii și al păcii In Europa șt in 
lume.

Ieri, la Timișoara :

Poem simfonic 
de George Enescu 
In primă audiție 

mondială
Simbătă. 8 noiembrie, orchestra 

filarmonicii „Banatul" din Timișoa
ra. a prezentat, sub conducerea di
rijorului Remus Georgescu, in pri
mă audiție mondială, poemul sim
fonic „Volx de la nature" (Vocea 
naturii) de George Enescu. Este 
vorba de o partitură necunoscută 
pină acum, descoperită recent In 
arhiva muzeului muzicii din Bucu
rești. Lucrarea, neterminată, conți
ne 43 de pagini, prima purtfnd 
semnătura marelui nostru compo
zitor, pe care sînt consemnate toa
te detaliile de interpretare. Specia
liștii susțin că autorul intenționa 
să realizeze un Ciclu de poeme sim
fonice inspirate din frumusețile na
turii țării noastre, întrucît această 
partitură mai purta subtitlul „Flori 
de toamnă deasupra pădurilor", iar 
pe o altă foaie, cil însemnări făcu
te de compozitor, se poate citi un 
alt titlu : „Soare peste ctmpli".

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 10. 

11 și 12 noiembrie, in țară : Vremea va 
fi In general umeda, cu cerul mat mult 
fioros. Vor cădea precipitații atît sub 
formă de ploaie, Cit șl sub formă de 
lapovlța și ninsoare. Vtntul va prezenta 
intensificări locale din sectorul vestic 
șl nordic cu viteză pină la 60 km pe 
oră, tn zona de munte depășind 100 km 
pe oră. Temperaturile minime vot fi 
cuprinse intre minus 5 șl plus 5 grade, 
iar cele maxime între minus 2 șt plus 
8 grade, mal ridicate la începutul in
tervalului. Dimineața șl seara se va 
produce ceața, pe alocuri cantitățile de 
apă vor depăși 16. litri pe metru pă
trat. în uucureștl : Vremea va fl in ge
neral umedă, eu cerul mai mult noros. 
Vor cădea precipitații temporare, mal 
ales sub formă de ploaie. Vîntul va su
fla slab pină ia moderat. Temperatu
rile minime vor fl cuprinse Intre zero 
și 3 grade, Iar maximele intre 4 $1 7 
grade. Condiții de apariție a cetii. (Cor* 
neliu Pop, meteorolog de serviciu).

DE LA C. E. C.
Dintre instrumentele de economi

sire puse la dispoziție de Casa de 
Economii șl Consemnațluni foarte 
mult solicitate de populație «int 
obligațiunile C.E.C. cu ciștiguri.

Depunerile pe aceste instrumen
te de economisire se fac in tot 
cursul lunii, insă tn primele zece 
zile ale fiecărei luni obligațiunile 
C.E.C. cu ciștiguri se pot procura 
la Valoarea lor nominală fără dife
rență de preț. Agențiile C.E.C. și 
unitățile poștale din întreaga țară 
pun la dispoziția depunătorilor o- 
bligațiunl C.E.C. cu ciștiguri în va
lori de 200, 100, 50 și 25 de lei.

Avantajul specific al acestui in
strument de economisire constă in 
faptul că întreaga dobindă anuală 
de 4 la sută este acordată de Casa 
de Economii și Consemnațluni sub 
formă de ciștiguri in bani prin tra
geri la sorți lunare. Valoarea indi
viduală a celor 11 327 ciștiguri a- 
cordate lunar este cuprinsă intre 
50 000 de lei și 800 de lei.

partidă, prima echipă a R.F. Ger
mania a Întrecut cu 18—14 (9—8)
formația secundă a R.F. Germania.

• La Raufoss (Norvegia), în tur
neul feminin de handbal pentru 
„Cupa Polară", echipa Iugoslaviei a 
întrecut cu 22—12 pe cea a Suediei, 
iar R.D. Germană a dispus cu 24—9 
de echipa Norvegiei. In finală se 
vor întilni echipele Iugoslaviei și 
R.D. Germane.
• La Bezirk, în apropiere de 

Magdeburg, s-a disputat întîlnirea a- 
micală de fotbal dintre echipele de 
juniori ale R.D. Germane șl Româ
niei. Gazdele au terminat învingă
toare cu scorul de 3—2 (1—1). Punc
tele echipei românești au fost mar
cate de Mustftțea și Curteanu. Cele 
două echipe vor susține astăzi me
ciul revanșă, la Halberstadt

Examinarea lucrărilor de către 
juriul instituit prin hotărirea co
mitetului de conducere al Uniunii 
artiștilor plastici va avea loc tn 
București in perioada 16—20 Ianua
rie 1981. Rezultatul concursului va 
fi anunțat prin poștă clștigătorilor 
de burse.

Bursa se acordă numai pentru 
perioada în care bursierul prestea
ză efectiv o activitate remunerată 
în cîmpul muncii, in baza reparti
ției guvernamentale sau transferu
lui la alt loc de muncă, întrerupe
rile de activitate, indiferent de mo
tiv. sistează dreptul la bursâ.

Amănunte privind organizarea 
concursului pentru bursele mențio
nate se pot obține de la Uniunea 
artiștilor plastici din București, str. 
Nicolae îorga. nr. 42 — telefon : 
50 20 45—50 21 98.
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INTERVIUL ACORDAT DE TOVARĂȘUL NAȚIUNILE UNITE I

NICOLAE CEAUȘESCU
cotidianului danez „Berlingske Tidende“

(Urmare din pag. I)
cerea tuturor domeniilor de activi
tate, a intregii societăți.

Dacă m-aș referi numai la dece
niul pe care il Încheiem acum, 1970— 
1980, aș putea spune că in acești 
zece ani forța materială a României 
a crescut de mai bine de trei ori. 
Am realizat o puternică dezvoltare 
a industriei, agriculturii și a celor
lalte sectoare — ceea ce asigură rea
lizarea obiectivelor stabilite privind 
ridicarea bunăstării generale a po
porului. Numai in ultimii 5 ani, re
tribuția reală a oamenilor muncii a 
crescut cu 30 la sută — ceea ce de
monstrează că tocmai pe această cale 
se pot asigura progresul și bună
starea generală a poporului.

Avem in vedere ca și in viitor — 
m-aș referi la următorii cinci ani — 
să desfășurăm o activitate susținută 
pentru dezvoltarea forțelor de pro
ducție, pe baza celor mai noi cuce
riri ale științei și cunoașterii umane, 
în general. Avem, de asemenea, în 
vedere să asigurăm ridicarea in con
tinuare a nivelului de trai material 
și spiritual al poporului, să creăm o 
societate mai dreaptă, 
care să asigure tuturor 
condiții egale de muncă, de viață și 
de învățătură, precum și participarea 
lor deplină la conducerea societății.

ÎNTREBARE : Cum se poate 
ajunge la o acceptare de către 
popor a unei politici economice 
care pretinde sacrificii din 
partea populației, prin frinarea 
consumului in favoarea unor 
mari investiții ? In Danemarca 
s-au produs tocmai acum mari 
dificultăți in această privință.

RĂSPUNS : In primul rind ar tre
bui să menționez că întotdeauna dez
voltarea economico-soclală a nece
sitat eforturi din partea fiecărui 
popor. Nici un popor, nici un stat nu 
au progresat fără eforturi, fără o po
litică de acumulare care să asigure 
dezvoltarea forțelor de producție. Ca 
să fiu insă cit mai precis, trebuie să 
menționez că unele țări dezvoltate 
și-au realizat progresul și pe seama 
asupririi altor popoare din colonii. 
Astăzi insă, pentru popoarele și ță
rile care pășesc pe calea progresului 
— cum este și România — dezvolta
rea lor nu se poate realiza decit prin 
eforturi proprii, iar construirea unei 
societăți socialiste nu se poate înfăp
tui decit ca rezultat al eforturilor șl 
al muncii fiecărui popor in parte și. 
desigur, prin dezvoltarea colaborării 
și conlucrării internaționale cu alte- 
state, pe principii de egalitate și de 
avantaj reciproc. De aceea, orice po
por care dorește să lichideze subdez
voltarea — și poporul român a pornit 
ferm pe această cale — și să făureas
că o societate socialistă avansată, care 
să asigure tuturor cetățenilor condiții 
de viață demne și tot mai bune, tre
buie să facă și eforturile necesare 
pentru realizarea acestui obiectiv. Cu 
atit mai mult este necesar să facă 
aceasta cu cit. odată cu dezvoltarea 
forțelor de producție, a creșterii avu
ției naționale, se îmbunătățește con
tinuu și nivelul de trai al poporului. 
Eu concep dezvoltarea economică in 
strînsă legătură cu ridicarea conti
nuă — odată cu creșterea bogăției 
naționale — a nivelului de trai ma
terial și spiritual al poporului, ceea 
ce, de fapt, realizăm andean în 
România.

ÎNTREBARE : Considerați că 
este ușor să determinăm oame
nii să înțeleagă acest lucru?

echitabilă, 
cetățenilor

RĂSPUNS : Ctnd oamenii se con
ving că tot ceea ce se face este In fa
voarea lor și le aparține lor înșiși, 
atunci ei realizează acest obiectiv. 
România a avut un venit național de 
80 dolari pe locuitor. De Ia revoluția 
de eliberare socială și națională din 
1944 și pipă acum, producția indus
trială a crescut de peste 50 de ort 
S-au creat milioane de locuri de mun
că pentru populație. In toate județele 
țării au luat ființă noi întreprinderi 
care contribuie la ridicarea gene
rală a județelor și zonelor respective. 
Am dezvoltat agricultura. Am con
struit școli, spitale, alte așezăminte 
culturale și sociale. Dezvoltăm in 
ritm înalt construcția de locuințe, 
care contribuie la ridicarea nivelului 
de trai al poporului. în aceste con
diții, brice popor nu poate decit să 
acționeze pentru realizarea unui pro
gram care are drept scop să-i ridice 
nivelul de trai, o viață tot mai civi
lizată, tot mai bună.

ÎNTREBARE: Se spune că 
sinteți foarte pătruns de impor
tanța trecutului istoric. Car» 
sint argumentele pe care vă ba
zați pentru a se acorda o atit 
de mare Importanță tuturor 
evenimentelor din trecutul is
toric al unei țări și al unui 
popor?

RĂSPUNS : 
care ajută nu 
trecutului, dar 
bună a prezentului, precum și a ceea 
ce trebuie făcut in viitor. De aceea. 
România acordă o mare atenție pro
blemelor istoriei sale, ținind seama 
că aceasta este strîns legată de În
tregul proces de dezvoltare a po
porului, apoi a națiunii noastre, a 
statului național.

România a cunoscut sute de ani 
asuprirea străină, a dus lupte foarte 
grele pentru a-și cuceri independența, 
pentru formarea statului național 
unitar și pentru dezvoltarea de sine 
stătătoare a poporului. De aceea, pen
tru România — și pentru orice popor 
— cunoașterea trecutului are o im
portanță deosebit de mare, mai ales 
în împrejurările de astăzi, cînd mai 
sint încă multe popoare asuprite,. 
care luptă împotriva dominației, 
pentru cucerirea independentei, pen
tru dezvoltarea ca state independente. 
Noi tragem învățăminte din aceasta 
și considerăm că orice popor trebuie 
să tragă concluziile necesare — in ve
derea intensificării luptei pentru pro
gres economic și social, pentru inde
pendență, Dentru a nu mai admite 
niciodată, în nici o împrejurare, do
minația străină.

ÎNTREBARE: Cum ați defini 
dumneavoastră, care ati fost un 
luptător pentru libertate de la 
etatea de 15 ani, noțiunea de 
libertate?

RĂSPUNS : în filozofie, noțiunea 
de libertate a fost definită ca înțele
gerea necesității. Dacă am descifra 
insă această noțiune filozofică, aceas
ta înseamnă a realiza o asemenea 
orînduire socială in care omul să se 
simtă cu adevărat liber și stăpîn pe 
destinele sale, să noată particioa activ 
la conducerea tuturor sectoarelor de 
activitate, să-și făurească viitorul așa 
cum îl dorește. în strînsă co’aborare 
cu cetățenii tării in care trăiește. 
Aceasta presupune, in primul rînd. 
să se asigure omului dreptul de a 
fi stăpîn ne bogățiile naționale, pre
cum și lich'darea asupririi și inegali
tății economice. De asemenea, aceas
ta presupune a-i asigura omului 
dreptul la muncă, la o retribuție ega
lă, in raport cu munca și cu contribu-

Istoria este o știință 
numai la cunoașterea 
și la Înțelegerea mai

ția sa la dezvoltarea societății, dreptul 
la Învățătură, la cultură, posibilitatea 
participării active și depline la viața 
politică și socială.

ÎNTREBARE: Deci, înțeleg că 
acestea sînt obiectivele pentru 
care ați luptat. Ceea ce m-a 
surprins și m-a uimit este lupta 
dumneavoastră începută încă 
copilărie. Deci este vorba de 
zul dumneavoastră personal.

RĂSPUNS : De la început 
luptat tocmai împotriva nedreptății 
sociale, împotriva asupririi, pentru o 
societate mai dreaptă.

ÎNTREBARE: Dar acest lucru 
mi se pare neobișnuit, pentru 
că atunci erați copil.

RĂSPUNS : Da, însă eram munci
tor. Am simțit, fiind încă la sat, ex
ploatarea moșierilor, apoi pe aceea 
a capitaliștilor. Deci am înțeles din 
propria mea viață și experiență, din 
viața părinților mei și a celorlalți 
oameni pe care Ii cunoșteam ce în
seamnă asuprirea și nedreptatea. Să 
știți că, întotdeauna, tineretul ințe- 
lege mai repede — și este mai dornic 
de a pune capăt inegalităților șl 
nedreptăților.

ÎNTREBARE: Ceea ce în
seamnă, că trebuie să fi avut 
mult curaj, că ați fost un tinăr 
deosebit de curajos. Ce-mi pu
teți spune in această privință ?

RĂSPUNS : întotdeauna oamenii 
cînd pornesc la o luptă dreaptă gă
sesc și capacitatea de a acționa. în 
orice împrejurare. Si sînt gata de 
orice sacrificiu.

ÎNTREBARE: Cum priviți Da
nemarca șl țările scandinave in 
general și care din obiectivele 
viitoarei dumneavoastră vizite 

im-

din 
ca-

am

viitoarei dumneavoastră 
le considerați cele mai 
portante?

RĂSPUNS : România are 
bune de colaborare cu Danemarca, 
precum și cu țările scandinave. Vi
zita pe care o efectuăm in Danemarca 
și țările scandinave constituie, pînă 
la urmă, un rezultat al relațiilor de 
pînă acum și exprimă dorința de a 
identifica, împreună cu guvernele 
țărilor respective — deci și cu gu
vernul Danemarcei — posibilitățile 
extinderii colaborării și cooperării 
economice, tehnico-științifice și cul
turale. Totodată, vizita ne dă posi
bilitatea de a face un schimb de 
păreri cu privire la problemele com
plexe ale vieții Internaționale, de a 
discuta ce trebuie făcut oentru a opri 
agravarea situației Internationale, 
pentru promovarea politicii de des
tindere, de independentă si oaee. oen
tru a găsi căile intensificării conlu
crării dintre țările 
plan bilateral, cit și 
națională,

ÎNTREBARE: 
degrabă, de o 
Nu ati dori să 
Danemarca?

RĂSPUNS : Este o vizită de prie
tenie : dar, ca orice vizită de priete
nie, este și o vizită de lucru, oferin- 
du-ne, totodată, și posibilitatea cu
noașterii muncii și realizărilor unui 
popor. Doresc să cunosc cit mai mult 
din realizările poporului danez pe 
calea dezvoltării sale economice și 
sociale.

Aș dori să folosesc acest prilej pen
tru a adresa cititorilor ziarului dum
neavoastră și întregului popor danez 
cele mai bune urări de prosperitate, 
de bunăstare și de pace.

relații

noastre, atit ne 
pe arena inter-

Este vorba, mai 
vizită de lucru, 
vizitați ceva in

înghețarea și reducerea cheltuielilor militare 
-o necesitate stringentă

Proiect de rezoluție prezentat de țara noastră In Comitetul pentru 
probleme politice și de securitate al Adunării Generale

NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). — Comitetul pentru probleme 
politice și de securitate al Adunării Generale și-a Încheiat dezbaterile 
generale. în perioada următoare, delegațiile vor prezenta proiecte de 
rezoluții in legătură cu teme specifice de dezarmare în vederea exami
nării și adoptării lor de către Adunarea Generală. Consecventă poziției 
și propunerilor sale privind reducerea cheltuielilor militare, chestiune 
a cărei actualitate a fost confirmată cu claritate de îngrijorarea profundă 
exprimată practic de toate statele care au luat cuvîntul, România a pre
gătit — împreună cu delegațiile Austriei, Indoneziei, Irlandei, Nigeriei, 
Perului, Ruandei, Senegalului, Suediei și Uruguayulul — un proiect de 
rezoluție privind înghețarea și reducerea bugetelor militare.

Luind cuvîntul pentru a prezenta 
proiectul de rezoluție, reprezentantul 
permanent al României la Națiuni
le Unite, ambasadorul Teodor Ma
rinescu, evocînd cunoscutele propu
neri ale țării noastre de reducere a 
cheltuielilor militare cu 10—15 la 
■sută pină în 1985 și alocarea sume
lor economisite în scopul dezvoltă
rii economice și sociale a tuturor-ță- 
rilor 
curs 
nia, 
ziția 
ani consecutiv 
unilaterală a cheltuielilor sale mili
tare, fondurile astfel eliberate fiind 
orientate spre înfăptuirea programe
lor de ridicare a nivelului de trai 
al populației. Adoptarea unor astfel 
de măsuri de către un număr cit mai 
mare de state, pe baza exemplului 
reciproc, poate aduce o contribuție 
notabilă la crearea condițiilor nece
sare trecerii la încheierea unor acor
duri de reducere a cheltuielilor mi
litare.

Esențială pentru reducerea bugete
lor militare — a subliniat reprezen
tantul român — este voința politică 
a statelor, in primul rînd a celor nu
cleare și cel mai puternic înarmate, 
de a se așeza la masa tratativelor și 
de a-și asuma obligații concrete pe 
bază de acorduri 
credință.. Referindu-se 
rezoluție, ambasadorul

și, în primul rind, a celor în 
de dezvoltare, a arătat că Roma
in dorința de a materializa po- 
sa de principiu, a luat in trei 

măsura de reducere

negociate cu bună 
la proiectul de 
român a ară-

Folosirea pașnică a

BOGOTA 8 (Agerpres). — La Bo
gota continuă lucrările celui de-al 
XIII-lea Congres al Partidului Co
munist din Columbia.

În numele Partidului Comunist 
Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a fost 
adresat comuniștilor columbjenl, tu-

turor oamenilor muncii din Cotan- 
bia un cald salut tovărășesc și urări 
de succes deplin în desfășurarea lu
crărilor congresului de către repre
zentantul P.C.R. la congres, tovară
șul loachim Moga, membru al C.C., 
prim-adjunct de șef de secție Ia CC. 
al P.C.R.

tat că acesta urmărește să reconfirme 
și să consolideze recomandările adop
tate de Adunarea Generală din ini
țiativa tării noastre la sesiunea sa da 
anul trecut. In acest sens a fost sub
liniat îndeosebi apelul către state și, 
in primul rînd, către statele cel mai 
puternic înarmate, cuprins in proiec
tul de rezoluție, ca pînă Ia încheie
rea unor acorduri internaționale de 
Înghețare și reducere a cheltuielilor 
militare să dea dovadă de autoreți- 
nere în stabilirea cheltuielilor lor 
militare. Actualele condiții internațio
nale, cursul spre creșterea și mal 
accentuată a cheltuielilor militare, 
deopotrivă cauză și factor de agra
vare a situației internaționale, con
feră o semnificație specială acestui 
apel.

Pornind de la necesitatea de a se 
da un nou impuls eforturilor state
lor pentru a ajunge la acorduri de 
reducere a cheltuielilor militare, pro
iectul de rezoluție cere Comisiei 
O.N.U. pentru dezarmare să treacă in 
anul 1981 la identificarea și elabora
rea Drincipiilor care să guverneze ac
țiunile statelor în domeniul reducerii 
bugetelor militare și includerea lor 
într-un document corespunzător al 
Națiunilor Unite. Aceste principii vor 
trebui să reflecte interesele tuturor 
statelor, ele urmind să ofere un 
cadru general politic in care să se 
concentreze eforturile viitoare ale 
statelor pentru încheierea unor acor
duri de reducere a bugetelor militare.

energiei nucleare,
factor important al dezvoltării tuturor popoarelor
Dezbateri în plenul Adunării Generale pe marginea raportului 

A.I.E.A.
NAȚIUNILE UNITE 8 '(Agerpres). 

— Plenara Adunării Generale a 
O.N.U. a luat în dezbatere raportul 
Agenției Internaționale pentru Ener
gie Atomică. Totodată, Adunarea Ge
nerală a examinat și problema pre
gătirii conferinței Națiunilor Unite 
pentru folosirea energiei atomice in' 
scopuri pașnice. Luind cuvîntul. re
prezentantul permanent al. României 
la O.N.U., ambasadorul -Teodor Ma
rinescu. a apreciat nozittv activitatea 
desfășurată de A.I.E.A. în anul 1979, 
subliniind preocuparea agenției pen
tru sprijinirea cooperării internațio
nale în domeniul utilizării pașnice a 
atomului.

Referindu-se la activitățile viitoa
re ale agenției, vorbitorul a eviden
țiat necesitatea sprijinirii mai hotă- 
rîte a țărilor în curs de dezvoltare 
pentru realizarea programelor lor nu
cleare. In condițiile accentuării cri
zei mondiale a energiei și ale crește
rii prețului petrolului este normal ca 
statele să acorde prioritate ' proble
melor legate de utilizarea pașnică a 
energiei nucleare și să ceară A.I.E.A. 
să-și sporească asistenta tehnică în 
acest domeniu. în primul rînd pentru 
țările In curs de dezvoltare. Agenția 
trebuie, de asemenea, să promoveze 
mai ferm. In întreaga sa activitate, 
principiul potrivit căruia toate statele 
au dreptul inalienabil de a beneficia

de aplicațiile pașnice ale atomului șl 
să acționeze pentru eliminarea ori
căror discriminări sau obstacole ar
tificiale existente in calea accesului 
statelor Ia tehnologia, echinamentele 
și combustibilul nuclear. Corrferința 
O.N.U. pentru aplicarea pașnică a e- 
nergiei nucleare — a spus reprezen
tantul român — este chemată să sti
muleze voipțg pașnică a statelor pen
tru a face ca folosirea pașnică a ener
giei nucleare si devină o pirghle de 
bază a dezvoltării economice "$i socia
le a popoarelor pentru reducerea și e- 
liminarea decalajelor economice și a 
Subdezvoltării. Succesul conferinței va 
fi determinat, fără îndoială, de mă
sura în care statele, cu un important 
potențial economic și științific vor 
manifesta înțelegere și solicitudine 
față de interesele și cerințele țărilor 
în curs de dezvoltare.

„Salutăm apropiata vizită in Danemarca a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, a cărui proeminentă personalitate 
de om politic se bucură de aprecieri din cele mai înalte"

Comitetul pentru /decolonizare al 
Adunării Generale a O.N.U. a adop
tat o rezoluție care cheamă toate 
statele membre ale Națiunilor Unite 
să ..ia măsuri urgente și eficiente 
pentru a pune capăt oricărei colabo
rări cu Republica Sud-Africană, a- 
preciind că o asemenea conlucrare 
constituie un obstacol în calea acor
dării independenței Namibiei.

Pe de altă parte, un raport dat 
publicității de Comitetul O.N.U. îm
potriva apartheidului constată că, in 
pofida unei întregi serii de rezoluții 
ale Adunării Generale și Consiliului 
de Securitate, numeroase state occi
dentale continuă să mențină str'inse 
raporturi cu regimul minoritar sud- 
african, inclusiv în domeniul militar.

Declarație a C.C. al Frontului Democratic pentru Reuniiicarea 
Patriei și a Comitetului pentru reuniiicarea pașnică a patriei 

din R.P.D, ~
PHENIAN 8 (Agerpres). — La 

Phenian, Comitetul Central al Fron
tului Democratic pentru Reunificarea 
Patriei (F.D.R.P.) și Comitetul pentru 
reunificarea pașnică a patriei din 
R.P.D. Copeeană au dat publicității o 
declarație comună. In care denunță 
cu fermitate represiunile atroce Ia 
care se dedau autoritățile de la Seul 
împotriva persoanelor cu vederi de
mocratice din Coreea de Sud. O do
vadă clară în acest sens — se arată 
în declarație — o reprezintă confir
marea de către Curtea supremă a 
condamnării la moarte, fără nici o 
dovadă, a lui Kim Dae Jung, cu
noscută personalitate liberal-demo- 
crată sud-coreeană, liderul opoziției. 
Arătînd că acest act samavolnic, de
nunțat de populația din Coreea de 
Sud și de organizații și partide de
mocratice din aproape toate țările lu-

Coreeană
fnil, este un complot urzit de actua
lele autorități pentru a-i lichida fizic 
pe adversarii potențiali ai regimu
lui dictatorial, declarația relevă fap
tul că asemenea acțiuni se petrec In
tr-o perioadă in care întregul popor 
coreean — din Nord și din Sud — 
ca și cetățenii coreeni rezident! in 
străinătate doresc cu ardoare — și 
vor lupta pentru împlinirea acestui 
deziderat — realizarea reunificării 
patriei pe cale pașnică și fără ames
tec din afară.

în încheiere, documentul exprimă 
convingerea că partidele politice și 
organizațiile naționale și internațio
nale, care aspiră la pace și democra
ție, vor 
pentru a 
lui Kim 
luptători 
din Coreea de Sud.

acționa cu toată vigoarea 
dejuca complotul împotriva 
Dae Jung și a numeroșilor 
pentru libertăți democratica

r
AGENȚIILE DE PRESA 

e scurt

I CONVORBIRI CHINO-IUGOSLA-
VE. Hua Guofeng, președintele C.C. 
al P.C. Chinez, l-a primit simbătă 

I pe Veselin Giuranovici, președintele
Consiliului Executiv Federal al 

I R.S.F. Iugoslavia, membru al Pre- 
' zidiului CC. al U.C.I., care se află 
. in vizită oficială la Beijing. Au fost 

discutate probleme legate de dez- 
I voltarea in continuare a relațiilor 

dintre cele două partide și țări. In 
I aceeași zi a avut loc o nouă rundă 
I de convorbiri intre Zhao Ziyang, 

premierul Consiliului de Stat al 
■ R.P. Chineze, și Veselin Giuranovici, 

in cadrul cărora au fost discutate 
aspecte ale relațiilor bilaterale și ale 
situației internaționale actuale.

ÎMPOTRIVA ADERĂRII SPA
NIEI LA N.A.T.O. Felipe Gonzalez, 

. secretar general al Partidului Socia- 
I list Muncitoresc Soaniol (P.S.M.S.), 
i s-a pronunțat din nou împotriva 

unei eventuale aderări a Spaniei la 
I N.A.T.O. El a ridicat obiecții împo

triva intenției ca parlamentul să 
aprobe cu o majoritate simplă in- 

. trarea țării în N.A.T.O, și a decla
rat că P.S.M.S. va face totul pen- 

I tru a realiza in parlament o majo
ritate care să se pronunțe împotriva 

I aderării.
I PROTEST ARGENTINIAN CON

TRA POLITICII PROTECȚIONIS-
I TE A C.E.E. Argentina a anunțat că 
I nu va reînnoi acordul comercial cu

Piața comună, încheiat cu nouă ani 
. In urmă. în semn de protest împo

triva politicii comerciale protecțio- 
I niște a C.E.E. in domeniul agricol.

tntr-o declarație a Ambasadei ar- 
I gentinlene la Bruxelles se apreciază 
| că Piața comună dorește să-și so

luționeze propriile dificultăți redu- 
I cind importurile de produse agri

cole și, astfel, transferînd proble
mele sale propriilor consumatori și 
exportatorilor din terțe țări.

PREȘEDINTELE ORGANIZA
ȚIEI POPORULUI DIN AFRICA 
DE SUD-VEST (S.W.A.P.O.). Sam 
Nujoma, a declarat într-un interviu 
că organizația sa nu respinge ca
lea negocierilor cu reprezentanții 
regimului de la Pretoria în proble
ma reglementării situației din Na
mibia. El a subliniat că Namibia | 
va deveni liberă fie prin lupta ar- I 
mată, fie pe calea tratativelor. Nu
joma a reafirmat acordul S.W.A.P.O. I 
față de planul de decolonizare 
elaborat de secretarul general al 
O.N.U. .

DIALOGUL NORD-SUD. La Vie- 
na au luat sfîrșit lucrările reuniunii 
miniștrilor de externe din 11 țări 
industrializate și in curs de dez
voltare consacrată relansării dialo
gului Nord-Sud. Participants au 
hotărit să se reunească din nou la 
13 martie anul viitor, tot la Viena, 
pentru pregătirea efectivă a ordinii 
de zi a reuniunii la nivel înalt a 
celor două grupuri de state, progra
mată pentru iunie anul viitor, la 
Ciudad de Mexico.

ASASINAT ÎN ITALIA. Domeni
co Benevento, in virstă de 32 de 
ajii, membru al Partidului Comunist 
Italian și consilier municipal în lo
calitatea Ottaviano, a fost asasinat 
in plin centrul orașului de doi te
roriști, care au tras mai multe 
focuri de armă asupra sa. Teroriș
tii au reușit să dispară la bordul 
unul automobil.

UN CUTREMUR de 7 grade pe 
scara Richter s-a înregistrat slm.- | 
bălă în nordul Californiei si în su
dul Oregonuluî (S.U.A.). Seismul 1 
— produs intr-o zonă puțin popu- . 
lată — a provocat rănirea a 9 per
soane, prăbușirea unui pod rutier I 
și alte daune materiale importante.

Convorblrlle avute recent la Co
penhaga cu diferite personalități 
ale vieții politice și economice pun 
in evidentă pregătirile deosebite 
care se fac în această tară în ve
derea apt opiate! vizite a președin
telui Nicolae Ceaușescu. împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu. Gîn- 
duri de considerație și respect față 
de pieședintele Nicolae Ceaușescu 
și fată de România, satisfacția pen
tru strinsele relații dintre cele 
două țări, speranța în lărgirea a- 
cestor relații pe planul schimburi
lor economice, dar și pe cel al co
laborării în domeniul • politicii in
ternaționale ne-au fost împărtășite 
mereu, cu rugămintea de a le 
transmite, prin presă, opiniei pu
blice din România.

încă din prima zi. grupul nostru 
de ziariști români a fost primit. în
tr-o scurtă vizită. Ia palatul Fre- 
densborg. de către REGINA . MAR
GARETA A II-A a Danemarcei. 
Vorbtndu-ne despre pregătirile ce 
se fac la palatul regal Fredensborg. 
care va fi si reședința, in Dane
marca. a inaitilor oaspeți români, 
regina Margareta a Il-a ne-a spus 
că ii este foarte plăcut să pri
mească vizita președintelui Româ
niei. „cu atit mai mult cu cit este 
vorba de o personalitate care joacă 
un rol important nu numai în tara 
sa. cf și in lume".

Abia întors din vizita pe care a 
făcut-o in România la invitația Ma
rii Adunări Naționale. K. B. AN
DERSEN. președintele Folketingu- 
lul (parlamentul) danez, ne-a vorbit 
despre fructuoasa sa călătorie în 
țara noastră, făcînd următoarele a- 
precieri : „Avem cu România le
gături pe linie parlamentară și 
frecvente schimburi de delegații. 
Cooperarea noastră este foarte 
bună, relațiile sint constructive. Vi
zita in Danemarca a președintelui 
Nicolae Ceaușescu dobândește astfel 
o Importanță deosebită, avind în 
vedere și faptul că președintele țării 
dumneavoastră este o figură proe
minentă în Europa șl In lume. Tn- 
tllneștl opiniile sale in cele mai im
portante probleme ale vieții inter
naționale. Sîntem bucuroși că in 
program a fost inclusă și o vizită

la parlament șl vom ști să-l primim 
aici cum se cuvine".

După ce ne-a vorbit despre opi
nia larg exprimată in Danemarca, 
de către oamenii politici, in legă
tură cu rolul important pe care pot 
să-l joace țările mici și mijlocii in 
rezolvarea celor mai dificile pro
bleme cu care se confruntă azi o- 
menirea, dl. EIGIL JORGENSEN, 
secretar de stat permanent la Mi
nisterul Afacerilor Externe al Da
nemarcei, referindu-se la 
româno-daneze ne-a spus 
că in multe domenii avem 
comune. Se poate intimpla să avem 
șl opinii diferite asupra unor do
menii. _ 
teresui 
pentru 
melor. . ..
voltă pe baze diferite, dar și Dane
marca și România au un interes 
comun în ce privește continuarea 
politicii de destindere în Iunie. E- 
xistă legături foarte strinse. Ia toa
te nivelurile, între țările noastre. 
Includem aici și foarte anropiata 
vizită a președintelui țării dumnea
voastră în Danemarca. Președinte
le Nicolae Ceausescu are un foarte 
mare prestigiu pe plan internațio
nal. Reputația și influenta sa in 
problemele internaționale este ceva 
ce noi considerăm a fi foarte im
portant. Și considerăm asta ca o 
premisă a unor foarte serioase și 
fructuoase discuții ce se vor purta 
cn prilejul vizitei sale in Danemar
ca".

Și iată aceeași Idee exprimată și 
de primarul orașului Copenhaga, 
EGON WEIDEKAMP : „Președin
tele Nicolae Ceaușescu are o im
portantă poziție, aș spune centrală, 
în lume. Ceea ce accentuează, de
sigur. importanta vizitei sale aici. 
Populația Copenhagăi îl va primi 
aici cu bucurie". Să mai adăugăm, 
în aceeași ordine de idei, si opinia 
a incă doi înalti funcționari din 
Ministerul Afacerilor Externe al 
Danemarcei. Mai intîi pe a dl. PE
TER DYVIG, director, secretar de 
stat : „Președintele Nicolae 
Ceaușescu joacă un rol Important 
In politica internațională, are mul
te contacte, e interesant de cunos-

relațiile 
„Știu 

interese

Dar avem cu certitudine in
să existe formele necesare 
discutarea
Societățile noastre se dez-

tuturor proble-

cut opinia sa". Cu dl. KARSTEN 
HANSEN, consilier pentru proble
me comerciale la Ministerul Aface
rilor Externe (în. Danemarca nu 
există un alt organism de stat pen
tru comerțul exterior), am avut o 
discuție mai îndelungată și acope
rind mai concret domeniul relațiilor 
comerciale. El ne-a vorbit despre 
structura importurilor și exporturi
lor dintre cele două țări. In linii 
mari, această relație se baza pină 
acum pe importul danez din Româ
nia a unor produse textile, de în
călțăminte, de mobilă, ale construc
țiilor de 
nemarca 
chimice, 
instalații 
mergătoare 
ședintelui
Ceaușescu, in Danemarca s-a des
fășurat o intensă activitate pentru 
extinderea acestor raporturi. S-a 
propus concret colaborarea și coo
perarea pentru producerea unor 
mașini și instalații din domeniul 
industriei alimentare, al construcții
lor de nave, al forajului marin și 
multe altele. „Președintele Nicolae 
Ceaușescu va avea contacte cu pri
mul ministru, cu alte personalități 
politice, cu oameni de afaceri, ne-a 
mai spus interlocutorul, 
cu aceștia din urmă. Ia 
Industriilor Daneze, va fi 
tilă căci avem în vedere 
tare a cooperării economice.
că vizita va stimula această coope
rare, va avea rezultate concrete".

Si pentru că am pătruns astfel in 
domeniul extinderii relațiilor eco
nomice dintre cele două țări, este 
interesant să știfn ce gindesc des
pre vizita tovarășului . Nicolae 
Ceaușescu în Danemarca și alti oa
meni a căror activitate este legată 
direct de viata economică a aces
tei țări. Cooperare, colaborare, 
vechi relații — iată noțiunile ce re
vin. in această privință, ca un lait
motiv. ERIK WINDFELD-LUND, 
director executiv adjunct la Fede
rația Industriilor Daneze, referin
du-se la domeniul relațiilor econo
mice concrete, ne spunea: „Cred că 
lucrările comisiei mixte danezo-ro- 
mâne de colaborare economică șl

mașini și altele. Din Da- 
în România — produse 

farmaceutice. mașini și 
și altele. In perioada pre- 

vizitei oficiale a pre- 
României. Nicolae

Tniîlnirea 
Federația 
foarte u- 

o dezvol- 
Cred

tebnlco-științifică au evidențiat 
foarte bine posibilitățile de dezvol
tare a relațiilor comerciale dintre 
țările noastre. Există unele sugestii 
concrete in acest sens. De aceea 
cred că vizita domnului președinte 
Nicolae Ceaușescu aici va lărgi și 
mai mult aceste posibilități. Vom fi 
foarte onorați de vizita sa Ia Fede
rația Industriilor". La una din uzi
nele firmei „DISA“ 
și anume la aceea 
mașinile automate 
mite „Disamatic", 
firmei ne-au făcut _ _____
care am reprodus-o și in reporta
jul precedent din Danemarca. O re
petăm : „Sîntem mîndri că pre
ședintele Ceaușescu vizitează o uzi
nă daneză și anume pe a noastră. E 
un prilej pentru și mai strinse re
lații cu România". Două ore mal 
tîrziu ne aflam la o altă firmă dane
ză cu care, de asemenea, firme 
România colaborează de multi 
și cu foarte bune rezultate în 
meniul echipamentelor pentru 
vele maritime. Firma se numește 
.Atlas", iar reprezentanții ei. refe
rindu-se la foarte apropiata vizită 
in Danemarca a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, rie-au spus : 
„Valoarea colaborării noastre co
merciale cu firme din România a- 
tinge, uneori, sume considerabile. 
Și pentru că dorim o dezvoltare a 
acestei colaborări, in interesul re
ciproc, noi credem că vizita dom- 

• nulul președinte Ceausescu în Da
nemarca va rezolva multe lucruri, 
domnul președinte va avea, cre
dem. discuții fructuoase cu oamenii 
dc afaceri".

Dacă adăugăm la toate acestea a- 
tenția pe care presa daneză o acor
dă în aceste zile României și. in 
mod special, vizitei președintelui 
Nicolae Ceaușescu In Danemarca, 
avem o Imagine cuprinzătoare asu
pra importantei ce i se dă în a- 
ceastă țară atit de apropiatului e- 
veniment de care este legată aici 
speranța — devenită, de fapt, con
vingere — într-o mai strînsă și fo
lositoare. pentru ambele părți, 
colaborare pe multiple planuri.

din Copenhaga, 
care produce 

de turnare nu- 
reprezen tanti! 

o declarație pe

din 
ani 
do- 
na-

Front împotriva 
violenței în Spania

MADRID 8 (Agerpres). — Princi
palele partide politice spaniole au 
convenit să formeze un „front al 
păcii" îndreptat împotriva violenței 
In Tara Bascilor, unde numai anul 
acesta au fost ucise 102 persoane.

Reprezentanți al Uniunii Centrului 
Democratic, de guvernămint, ai Parti
dului Socialist Muncitoresc Spaniol, 
ai Partidului Comunist, ai Partidu
lui Naționalist Basc, precum și ai 
formațiunii politice Euskadiko Ezqu- 
erra (Stingă Bască) — considerată a 
fi apropiată ideologic de aripa poli- 
tico-militară a organizației separa
tiste basce E.T.A. — s-au int'ilnit, Ia 
San Sebastian, pentru a examina a- 
ceastă problemă. Un comunicat dat 
publicității la încheierea reuniunii 
arată că partidele respective inten
ționează să mobilizeze poporul basc 
la luptă împotriva violenței.

Concomitent cu această reuniune, 
pe străzile orașului basc Eibar peste 
3 000 de persoane au participat la un 
marș al tăcerii in semn de protest 
împotriva terorismului.

Disensiuni comerciale
între Japonia

Mihai CARANFIL

și țările vest-europene
TOKIO 8 (Agerpres). — Disputa 

dintre țările -Europei occidentale și 
Japonia în legătură cu exporturile 
nipone de automobile și televizoare 
pe piețele vest-europene se extinde 
în prezent și la produsele industriei 
de mașini japoneze. După cum a de
clarat la Tokio un purtător de euvînț 
al asociației industriașilor niponi din 
acest domeniu, exporturile de ma- 
șini-unelte ale Japoniei către Europa 
occidentală cresc rapid, astfel incit, 
in primele nouă luni ale anului cu
rent, ele au fost cu 126 la sută mai 
ridicate decit in perioada corespunză
toare a anului trecut.

Un reprezentant al Asociației vest- 
europene a industriilor producătoare 
de mașini-unelte s-a întîlnit la Tokio 
cu oficialități japoneze de resort, care 
au precizat însă că nu pot adopta 
măsuri imediate pentru reducerea 
volumului exporturilor lor.
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Penuria, filozofii și reflecțiile i
,,tot răul e spre i 
In schimb, este ’

Sînt destul de discutabile aserțiunile potrivit cărora „I 
bine" sau „cu cit este mai rău, cu atit e mai bine". I.. .........  „„„
adevărat că răul poate avea și laturi bune, aspecte sau fațete pozitive, ț 
Viața este dialectică, presupunînd, obiectiv, unitatea contrariilor, 4

De pildă, se știe cit de profund nefaste sînt efectele crizei petrolului ' 
- stagnări economice, reconversiuni tehnologice, dezechilibre bugetare ) 
și deficite ale balanțelor de plăți, explozii ale prețurilor. I

Care se agravează din cauza celorlalte explozii... ’
...Mai demult omenirea urmărea, crispată, evoluțiile mareelor negre ț 

provocate de frîngerea vreunui petrolier gigant sau calcula, cu stringere i 
de inimă, hemoragia vreunei sonde răzvrătite. Acum bombele cad destul J 
de liniștit - transformed rafinăriile în schele de jăratic și sondele in 1 
torțe, cisternele in ruguri și conductele in șerpi de foc. Zilnic, cîteva i 
milioane de barili se transformă în coloane de fum.

A căror umbră neagră a început să se aștearnă peste meridiane... » 
Dintr-o țară occidentală a și venit un semnal de alarmă, care anunță i 

că în urma acestei situații anemierea aprovizionării va fi suportată nu 1
numai de întreprinderi sau automobiliști, ci și de militari. Stabilindu-se '
reduceri ale repartițiilor de combustibil către forțele armate. i

Pentru armata aerului, alocațiile de petrol s-au micșorat destul de 1
drastic, incit aceasta va putea efectua in 1981 doar 420 000 de ore de '
zbor în loc de 505 000 prevăzute inițial.

Forțelor armate terestre li s-au redus de 
nament ale marilor unități cu echipament 
autopurtată, transportoare blindate. De

la 49 la 
greu - 

----- - asemeni, li s-au tăiat din 
dotare sute de autovehicule, cu riscul ca infanteriștii să fie din nou 
amenințați de bătături.

Și marina a cam intrat la apă, fiind atinsă sub linia de plutire de 
unele restricții. Fiecare navă de război va putea să efectueze în 1981 
doar 86 de zile de exerciții in largul mării, in loc de 100. Iar aeronauticii 
navale i s-au amputat 8 000 din programul de 100 000 de ore de zbor.

Din fericire, carențele în calificarea militară a ostașilor vor fi com
pensate prin creșterea nivelului de pregătire filozofică. Deoarece zilele 
fără exerciții militare vor deveni „zile de reflexie".

In aceste zile, aviatorii, tanchiștii, marinarii urmează să rămînă în 
cazărmi, în cabinele sau la bazele lor și să reflecteze in comun și 
individual - să mediteze asupra meseriei lor, a instituției respective, a 
problemelor escadrilei, brigăzii sau flotei lor. Un fel de zile de colocvii, 
dizertații și speculații intelectuale.

S-ar putea ca schimbarea de program determinată de pana de 
benzină să nu fie dezavantajoasă. In primul rind, e desigur mai plăcut 
de stat intr-o sală, in bănci, la discutat reflecții filozofice, despre esența 
gnoseologică a bombardierelor sau despre cuirasat ca lucru in sine — 
decit să înfrunți furtuni, valuri, vijelii, noroaie.

In plus, dacă meditația va' fi suficient de adincă s-ar putea să se 
nască și anumite întrebări - de pildă, dacă in condițiile penurie! mon
diale nu au rămas totuși încă prea multe sutele de mii, iar pe plan 
general milioanele și zecile de milioane de ore de exerciții militare.

Nemoivorbind că filozofii în uniformă pot ajunge și la meditații 
privind critica rațiunii pure a însuși conceptului armamentelor, a rostu
lui existenței lor — aflată în antinomie cu existența și progresul ome
nirii. S-ar degaja concluzii practice interesante.

Căci răul poate avea și laturi pozitive, fiindcă viața este dialectică, 
iar aceasta presupune, absolut obiectiv, unitatea contrariilor.

N. CORBU

47 zilele de antre- 
• tancuri, artilerie
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