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In ZIARUL DE AZI:
• IN INDUSTRIE : Acțiuni 

energice pentru pregă
tirea producției anului 
viitor

• TRIBUNA DEMOCRA
ȚIEI : aprovizionarea ce
tățenilor în dezbaterea 
cetățenilor

• Simbol al tăriei pe căre 
o dă unui popor idealul 
libertății : 650 de ani de 
la strălucita biruință de 
la Posada.

Ploi și lapoviță in multe zone ale țării
PORUMBUL Șl SFECLA 
din cîmp — grabnic 

la adăpost!

Sub semnul prieteniei și cordialității, al satisfacției pentru evoluția
ascendentă a relațiilor româno-daneze, ieri a continuat

VIZITA DE STAT A PRESEOINTELUI NICOLAE CEAUSESCU. 
ÎMPREUNA CU TOVARASA ELENA CEAUSESCU. IN DANEMARCA

Dialogul la nivel înalt, întreaga desfășurare a vizitei reliefează pregnant multitudinea intereselor 
reciproce dintre România și Danemarca, aspirațiile comune de securitate și pace, destindere 

și conlucrare rodnică pe plan internațional

Convorbiri oficiale între președintele Nicolae Ceausescu si primul ministru Anker Joergensen
Marți, 11 noiembrie, au Început la 

Copenhaga convorbirile oficiale între 
președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, si pri
mul ministru al Danemarcei. Anker 
Joergensen.

La convorbiri participa :
Din partea română — tovarășa 

Elena Ceaușescu, tovarășii Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe, 
Ștefan Birlea, directorul cabinetului 
președintelui Republicii, Constantin 
Mitea. consilier al președintelui Re
publicii.

Din partea daneză — KJeld Olesen, 
ministrul afacerilor externe, alte 
persoane oficiale.

Primul ministru danez a adresat 
președintelui Nicolae Ceaușescu șt 
tovarășei Elena Ceaușescu un căl
duros salut de bun venit și a expri
mat convingerea că vizita se va în
scrie ca un moment important in în
tărirea prieteniei și colaborării ro
mâno-daneze.

La rindul său. președintele Nicolae 
Ceaușescu a exprimat satisfacția 
pentru vizita pe care o face în Da
nemarca și a adresat un salut cor
dial guvernului și poporului danez 
prieten.

în cadrul convorbirilor a fost re
levat cursul pozitiv al raporturilor de. 
prietenie și colaborare dintre Româ
nia șt Danemarca, subliniindu-se că 
există posibilități ca ele să cunoască 
dimensiuni și mai largi.

A fost manifestată convingerea că 
dezvoltarea 'colaborării șl cooperării 
Intre România și Danemarca este în 
folosul celor două țări și popoare, al 
progresului și prosperității lor. al 
cauzei păcii, cooperării și înțelegerii 
între națiuni.

In timpul convorbirilor, abordîn- 
du-se probleme actuale ale. vieții in-
(Continuare in pag. a III-a) Aspect de la convorbirile oficiale

Cu toate greutățile pricinuite de 
starea vremii, recoltarea culturilor 
tirzii, transportul și înmagazinarea 
acestora, executarea arăturilor de 
toamnă continuă să se desfășoare 
intens, pînă la încheierea lor pe 
toate suprafețele. Desigur, se mun
cește în condiții grele. Ninge, cade 
lapoviță sau plouă în cea mai mare 
parte a țării, iar temperaturile se 
mențin scăzute. Cu toate acestea, 
în primele zece zile ale lumi no
iembrie. deși se lucrează doar ma
nual. a fost strînsă recolta de po
rumb de pe suprafețe apreciabile. 
Din cauza pămintului desfundat de 
ploi, transportul decurge anevoios, 
adesea pentru a scoate din cimp o 
remorcă încărcată cu porumb este 
nevoie de două tractoare. Starea 
vremii creează greutăți și la inma- 
gazinarea recoltei. Cum va evolua 
timpul ? Ce mai este de făcut pe 
cîmp ?

Meteorologii, analizînd datele cu 
privire la starea vremii, au consta
tat că in acest secol nu s-a mai 
produs o astfel de iarnă la dimen
siunile pe care am cunoscut-o in 
acest an : temperaturi de minus 
5—7 grade și. in unele zone ale 
țării, un strat de zăpadă gros de 
20-:-30 cm. Cu toate că în cursul 
zilei de duminică meteorologii au 
afirmat că vremea cunoaște un 
proces de încălzire. continuă să 
cadă precipitații sub formă de 
ploaie, lapoviță și ninsoare în cea 
mai mare parte a țării. In aceste 
condiții, oamenii muncii de la sate 
își mobilizează toate forțele pen
tru încheierea tuturor lucrărilor 
agricole. Ce a mai răma» de făcut?. 
Ce indică organele de specialitate 
în ce privește executarea lucrări
lor de toamnă ?

Porumbul se recoltează pe ulti
mele suprafețe situate in județele 
Ialomița, Teleorman, Timiș. Ilfov, 
Galați, Vaslui. Desigur, așa cum 
știm cti toții, atita" vreme cit știu- 
leții se află pe tulpini, pericolul de
precierii este mult mai mic decît 
atunci cînd este adunat în grămezi 
care nu sint protejate corespun
zător. Iată de ce, în conti
nuare. se cere să se acționeze cu 
toată energia la transportul po
rumbului la bazele de recepțiz sau 
in magaziile proprii ale unităților 
agricole. Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare a indicat ca 
porumbul datorat fondului de stat, 
care nu poate fi transportat ime
diat la bazele de recepție, să ră- 
mînă, un timp, in custodia unită
ților agricole ctire vor trebui să-l 
depoziteze in mod corespunzător 
pentru a se înlătura orice pierderi.

Sfecla de zahăr a fost recoltată 
pe o bună pa-te din suprafața cul
tivată și continuă prelucrarea el la 
fabricile de zahăr. A mai rămas de 
strins recolta de pe unele suprafețe 
în județele Dolj, Teleorman. Ialo
mița, Timiș, Arad etc. Centrala de 
specialitate a stabilit să continue 
recoltarea, astfel incit să se asigure 
materia primă necesară fabricilor., 
îndeosebi a celor din sudul țării, 
pentru functionarea lor neîntrerup
tă. Intrucît timpul se menține rece 
și instabil, silozurile de sfeclă de 
zahăr trebuie amenajate cu cea 
mai mare răspundere, pentru a se 
evita orice pierderi în timpul păs
trării.

Condițiile de lucru în cîmp s-au 
înrăutățit din nou. Trebuie făcut 
însă totul pentru a stringe și pune 
la adăpost recolta de pe ultimele 
hectare.

Ziua de lucru, 
măsura cea mai dreaptă 

a dragostei de patrie

Dineu în onoarea
președintelui Nicolae Ceaușescu 
si a tovarășei Elena Ceausescu

în onoarea președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, guvernul danez a oferit, 
marți, un dineu la palatul Christians- 
borg.

La sosire, înalții oaspeți români au 
fost salutați cu deosebită cordialitate

de primul ministru al Danemarcei. 
Anker Joergensen, și soția sa, Ingrid 
Joergensen.

Dineul a reunit pe președintele 
parlamentului, Knud Borge Andersen, 
membri ai guvernului, un mard nu
măr de personalități ale vieții poli
tice, economice și culturale daneze.

Cu acest prilej, primul ministru da
nez, Anker Joergensen, și președintele 
României, Nicolae Ceaușescu. au 
rostit toasturi, care au fost urmărite 
cu deosebit interes de cei prezenti.

Dineul s-a desfășurat într-o atmo
sferă de caldă prietenie.

• înalții soli ai poporului român, 
oaspeți ai Parlamentului danez

• Vizita la laboratorul Național 
de la Risoe

în pagina a ll-a

Calitatea umană 
nouă va rămîne încă 
multă vreme de acum 
încolo tema cardinală 
a sociologului, a poli
tologului și. desigur, a 
lucrătorului In cîmpul 
spiritual, indiferent că 
acesta se exercită ca 
dascăl, creator de lite
ratură și artă ori ac
tivist în domeniul 
culturii. Cred că nu 
greșesc apunind că 
actuala dezvoltare ver
tiginoasa a României 
e neîndeajuns să fie 
măsurată în parametri 
de cantitate, precum 
întemeierea de vetre 
economice, constelația 
noilor orașe. fluviul 
de bunuri care se a- 
daugă avuției naționa
le : seismograful cel 
mai fidel, mai nuan
țat, mai sensibil ră- 
mine omul, creatorul 
tuturor valorilor ma
teriale și spirituale, 
inteligența, brațul con
structor și fantezia 
neîngrădită, creatoare, 
ale numitei dezvoltări. 
A cîștiga noi virtuți 
morale, caracterolo
gice, civice și de con
știință înseamnă a 
spori tezaurul de va
lori cel mai durabil, 
avuția nepereche a 
națiunii. în acest fond 
principal de valori, 
adevărat miez de foc 
al esențelor, se de
cantează caracterele, 
se dezvoltă spiritul re
voluționar, se cîștigă 
Însușirile proprii co
munistului, cel mai 
înaintat, mai expresiv

și mai autorizat expo
nent al societății noas
tre socialiste. El nu 
este un cumulator de 
ranguri și privilegii ; 
din contră, este cel 
mai uman, mai res
ponsabil. mai eficient 
om al societății. Defi
nind acest tablou ti
pologic, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al 
partidului, spunea re-

Insemnări de 
POP Simion

cent: „Comuniștii nu 
au nici un drept în 
afară de dreptul tutu
ror muncitorilor și 
oamenilor muncii din 
patria noastră. Ei au 
aceleași îndatoriri, dar 
au răspunderi, mai 
mari. Fiind membri ai 
unui partid revoluție-? 
nar, ei au răspunderea 
de a fi revoluționari, 
de a lucra în spirit 
revoluționar, comu
nist". înțelegem cu 
claritate că felul vie
ții, muncii și gindirii 
comunistului român 
trebuie să decurgă în
tre coordonate precum 
omenia, pasiunea pen
tru dreptate și adevăr, 
modestia, moralitatea, 
neîmpăcarea cu lipsu
rile și cu Inerția, spi-' 
ritul de sacrificiu, ab
negația, cinstea, cura
jul, învățătura neîn
treruptă, dragostea

pentru știință șl cul
tură. calitatea de 
luptător revoluționar.

Mi-a fost dat în dese 
rinduri să cunosc ne
mijlocit aceste trăsă
turi implicite ale ca
lității de comunist in 
acțiune. Am participat 
în această vară, bună
oară, la un periplu de 
cunoaștere scriitori
cească și dialog civic 
cu slderurgiști din 
Reșița, cât bun art din 
Anina și oameni ai 
muncii aflați la odih
nă la Herculane. Trei 
locuri cu marcă dis
tinctă. cum tot marcă 
distinctă avea să do- 
bindească cunoașterea 
mea în fiecare caz în 
parte și anume. La 
Reșița, în zarea de foc 
a cuptoarelor Martin 
și la consfătuirea ayu- 
tă cu siderurgiștii la 
clubul combinatului, 
stările proprii ale a- 
cestei colectivități pre
cum dăruirea, spiritul 
de sacrificiu, înalta 
conștiință pe care o 
reclamă procesele 
muncii,' eroismul cel 
de toate zilele al pro
fesiunii de oțelar au 
fost definite simplu și 
semnificativ prin cu
vintele : „Nu ne-am 
făcut decît datoria". 
„Nu vedem nimic ieșit 
din comun că ne con
cepem în acest mod 
viața și munca", „E o 
chestiune de cinste și 
corectitudine muncito-
(Continuare 
în pag. a V-a)

Toastul primului ministru 
Anker Joergensen

Domnule președinte și doamnâ Elena Ceaușescu, 
Doamnelor, domnilor,
Este o mare și deosebită plăcere pentru guvernul Da

nemarcei. pentru soția mea, pentru mine însumi de a vă 
adresa, din toată inima, domnule președinte, și dum
neavoastră, doamnă Elena Ceaușescu. un călduros bun so
sit in Danemarca.

Sintem bucuroși de vizita dumneavoastră, prima pe 
care un șef de stat român o face în Danemarca. Noi 
am și avut convorbiri utile și voi fi foarte fericit să le 
continuăm mîine.

în politica internațională. Danemarca și România ocupă 
poziții distincte, dar aceasta nu le împiedică să aibă, 
intr-o serie de domenii, vederi convergente. Raporturile 
noastre bilaterale cunosc un progres continuu. Ne adu
cem, de asemenea, contribuția la continuarea dialogului 
politic Est-Vest.

Dumneavoastră personal, domnule președinte, ați depus 
eforturi, considerabile in favoarea destinderii mondiale. 
Menținerea dialogului Est-Vest este crucială și este un 
adevăr că viitorul lumii întregi se află in joc. Din pă
cate, noi am asistat la grave încălcări ale principiilor 
fundamentale ale comunității internaționale. Respectul 
dreptului națiunilor la autodeterminare este călcat in 
picioare. Evenimente care au loc în diferite părți ale 
lumii provoacă îngrijorare și sentimente de insecuritate, 
ele survenind în momentul în care voința comunității 
mondiale, în ansamblul ei, de a se realiza o cooperare 
constructivă cunoaște încercări dintre cele mai grele.

Guvernul danez acordă o importanță primordială prin
cipiilor enunțate in Carta O.N.U. și Actul final al Con
ferinței pentru securitate și cooperare in Europa. Și, 
fără îndoială, totalitatea acestor principii, universal 
recunoscute, trebuie să acționeze în relațiile dintre state.

Astăzi urmau să înceapă lucrările reuniunii de la Ma
drid. Din păcate, pînă la ora actuală nu s-a ajuns la nici 
un rezultat privitor la ordinea de zi și pînă în acest 
moment nu se știe dacă lucrările reuniunii vor putea 
Începe. Sintem îngrijorați că nu s-a ajuns încă la 
c soluție cu privire la ordinea de zi. Doresc de aceea să 
subliniez viul interes pe care Danemarca îl acordă con
tinuării procesului lansat în cadrul Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa, interes pe care îl 
împărtășește, sînt sigur, și România. Trebuie să evităm 
cu orice preț un acord artificial, să spunem adevărul cu 
curaj și să continuăm in consecință dialogul în respec
tul principiilor._____________

Toastul președintelui 
Nicolae Ceausescu

Domnule prim-ministru,
Doamnă Ingrid Joergensen,
Doamnelor și domnilor,
Doresc să vă mulțumesc pentru urările de bun venit și 

să vă adresez, in numele meu. al soției mele și al cola
boratorilor. un salut cordial și cele mai bune urări, dum
neavoastră și tuturor celor prezenți aici.

Vizita pe care o efectuăm în Danemarca constituie o 
expresie a relațiilor de prietenie și colaborare dintre po
poarele noastre. Este adevărat. România și Danemarca 
au orinduiri sociale diferite ; dar trăim înțr-o lume foar
te diversă. în aceste condiții trebuie să găsim căile unei 
colaborări active, bazată pe principiile deplinei egalități 
in drepturi, respectului independenței și suveranității na
ționale, neamestecului în treburile interne, avantajului 
reciproc, precum și pe renunțarea cu desăvirșire la fbrță 
și la amenințarea cu forța. Tocmai pe aceste principii se 
dezvoltă relațiile dintre România și Danemarca.

Am început astăzi convorbirile — și am ajuns la unele 
concluzii comune cu privire la dezvoltarea în continuare 
a relațiilor economice, tehnico-științifice și culturale 
dintre țările noastre. Sînt convins că vizita și convor
birile pe care le avem. Acordul comercial și înțelegerile 
pe care le vom realiza vor da noi dimensiuni relațiilor 
româno-daneze.

Am discutat, de asemenea, unele probleme internațio
nale. Vom continua mîine schimbul de păreri asupra aces
tor probleme. Ne-am pronunțat deopotrivă pentru desfă
șurarea cu succes a reuniunii ce trebuie să Înceapă la 
Madrid.

Noi, țările europene, sintem direct interesate in destin
dere. într-o politică de pace și de independentă națională. 
Noi. toate țările europene, sintem direct interesate să nu 
se amplaseze și să nu se dezvolte noi rachete nucleare 
in Europa. Toate țările europene, indiferent de orînduirea 
lor socială, sînt deopotrivă interesate să se pună capăt 
cursei înarmărilor, să se treacă la dezarmare și, în pri
mul rind. la dezarmarea nucleară. în Europa sînt con
centrate cele mai puternice forțe militare și armamentul 
cel mai modern. Inclusiv nuclear. Dacă se va recurge la 
acest armament, se poate spune că nu va rămîne nimic 
din civilizația creată timp de secole și milenii. Avem, 
deci, răspunderea atît față de trecut, fată de prezent, 
cît și fată de viitorul omenirii, să facem totul pentru ca 
armele nucleare să nu poată fi folosite.

Se vorbește mult despre diferite drepturi ; se fac tot 
felul de teorii cu privire la drepturile omului, dar se

Președintele parlamentului prezint# un exemplar al primei Constituții a Danemarcei(Continuare in pag. a III-a) (Continuare in pag. a III-a)
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9 5 *ÎNALTII SOLI AI POPORULUI ROMÂN, OASPEȚI AI PARLAMENTULUI DANEZ*
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
Împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
a fost marți după-amiază oaspete al 
Parlamentului danez — Folketing.

Au fost prezenți Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe, alte 
persoane oficiale române.

Parlamentul danez este găzduit, 
din anul 1918, în aripa sudică a 
Palatului Christlansborg. unul dintre 
edificiile impozante ale capitalei da
neze. Partea centrală este destinată 
birourilor primului ministru și Mi
nisterului Afacerilor Externe, care de 
curind și-a mutat sediul aici, iar a- 
ripile laterale, sint rezervate parla
mentului și Curții Supreme.

La intrarea impunătoarei clădirL 
președintele Folketingului. Knud 
Borge Andersen, întîmpinâ pe înal- 
țli oaspeți români, urîndu-le un 
călduros „Bun sosit !“.

Distinșii oaspeți sint invitați să 
cunoască sălile de lucru ale Parla
mentului danez. Un punct de inte
res deosebit 11 constituie prezentarea 
unui exemplar al primei Constituții 
a Danemarcei.

în Salonul Latlngssalen. membrii 
parlamentului sint reuniți in aștep
tarea șefului statului român. Pre
ședintele parlamentului, K. B. An
dersen, prezintă inalților oaspeți pe 
parlamentarii danezL Rind pe rind.

Alocuțiunea președintelui Nicolae 
la Parlamentul danez

Ceaușescu

Domnule președinte al parlamen
tului,

Domnilor deputați,
Sint bucuros că. aflindu-ne tn Da

nemarca, am putut să ne intilnim cu 
deputați. cu dumneavoastră, repre
zentanți ai poporului danez. Doresc 
să foloseșp acest prilej pentru a a- 
dresa membrilor Parlamentului da
nez un salut cordial din partea mea 
și din partea parlamentarilor din 
România.

Ați făcut recent o vizită tn Româ
nia. ați avut convorbiri cu reprezen
tanții Parlamentului român, ati putut 
astfel constata preocupările parla
mentului și ale poporului român pri
vind făurirea unei societăți socialis
te multilateral dezvoltate. România 
face eforturi susținute pentru făuri
rea unei orinduiri sociale mai drepte 
și mai bune, care să asigure intregu- 
lui popor și libertatea națională si 
socială, și participarea deplină la 
conducerea tuturor domeniilor de 
activitate.

într-adevăr. țările noastre au orin- 
duiri sociale diferite. Noi Încercăm 
să realizăm o democrație de tip nou. 
tn care toate clasele și categoriile so
ciale să participe în deplină egalita
te la conducerea statului — și cre
dem că am obținut unele rezultate 
bune pe această cale.

între parlamentele țărilor noastre 
se dezvoltă o colaborare bună, pe 
probleme de interes comun. între 
România și Danemarca există relații 
de colaborare economică, tehnico- 
știintifică. culturală. *

Dorim ca și tn cursul vizitei noas
tre. al convorbirilor ce le vom avea 
să dăm noi dimensiuni acestei cola
borări.

Totodată. Intre țările noastre există 

au venit să salute cu deosebită stimă 
și cordialitate pe președintele Nicolae 
Ceaușescu și pe tovarășa Elena 
Ceaușescu președinții partidelor po
litice reprezentate în parlament, nu
meroși alți deputați, care și-au ex
primat convingerea că vizita șefu
lui statului român va contribui la 
dezvoltarea bunei colaborări dintre 
Danemarca și România, deschizind 
largi perspective extinderii și adîn- 
cirii ei pe multiple planuri. Totoda
tă, ei au relevat sentimentele de ad
mirație cu care este privită activi
tatea președintelui Nicolae Ceaușescu 
pe arena internațională, aprecierea 
de care se bucură inițiativele sale, 
politica externă a României. O 
serie de personalități politice 
daneze au ținut să sublinieze că au 
avut fericitul prilej să viziteze țara 
noastră, bucurindu-se de onoarea de 
a fi primite de președintele Nicolae 
Ceausescu și de a avea convorbiri 
extrem de importante. Deputății au 
evocat, de asemenea, impresiile deo
sebite produse de progresul constatat 
în diferite domenii in România. în 
cuvinte calde, ei au adresat președin
telui Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu urări de sănătate și 
fericire, putere de muncă, noi succe
se în viitor.

Adresîndu-se președintelui Nicolae 
Ceaușescu. tovarășei Elena Ceaușescu, 

o largă colaborare pe plan interna
țional. Această colaborare se referă 
la necesitatea făuririi unei lumi mai 
drepte, mai bune, bazată pe deplina 
egalitate în drepturi intre toate na
țiunile, pe respectul independenței și 
suveranității naționale, pe neamestec 
în treburile interne și avantaj re
ciproc.

Dezvoltăm o colaborare activă în 
problemele securității și cooperării în 
Europa. La Madrid, la această oră, 
încă nu a început reuniunea. Sînt încă 
greutăți în stabilirea procedurii. Spe
răm însă că se va da dovadă de răs
pundere față de cauza păcii și destin
derii și se va ajunge la înțelegere, 
astfel incit reuniunea să-și poată în
cepe activitatea.

Noi dorim ca. la Madrid, să se dea 
un nou impuls înfăptuirii documente
lor semnate la Helsinki, să se stabi
lească convocarea unei conferințe 
pentru încredere, dezangajare milita
ră și dezarmare în Europa ; dorim, 
de asemenea, să se asigure continui
tatea conferinței, prin stabilirea datei 
și locului viitoarei reuniuni.

România șl Danemarca fac parte 
din două blocuri militare diferite. 
Trebuie însă să facem totul pentru 
depășirea si lichidarea blocurilor mi
litare. pentru a se împiedica ampla
sarea si dezvoltarea de ndi rachete 
nucleare în Europa. Se impune, de 
asemenea, să se acționeze cu cea mai 
mare hotărîre pentru a se pune canat 
înarmărilor, pentru reducerea chel
tuielilor militare, a trupelor și arma
mentelor.

Dorim să colaborăm strîns pentru 
o nouă ordine economică internațio
nală. pentru soluționarea conflictelor 
și tuturor problemelor numai pe ca
lea tratativelor.

în acest cadru, considerăm că parla
mentele au un rol important și — așa 

celorlalte persoane prezente la aceas
tă întîlnire, președintele Folketingu
lui a spus :

„în numele parlamentului, vă urez, 
domnule președinte, doamnă Elena 
Ceaușescu. un călduros „Bine ați ve
nit". Ne bucurăm că programul dum
neavoastră in Danemarca a cuprins 
și o vizită la parlament și conside
răm aceasta ca un fapt absolut fi
resc. După cum știți, există bune le
gături între parlamentele noastre. 
Aceasta s-a dovedit si prin ultima vi
zită. foarte reușită, pe care o delega
ție a parlamentului nostru a făcut-o 
în România cu cîteva săptămini in 
urmă. Punctul culminant pentru noi 
a fost primirea de către dumneavoas
tră. domnule președinte, cînd am dis
cutat probleme internaționale de in
teres pentru ambele țări".

Arătînd că orlnduirile politice ale 
celor două țâri sînt diferite si după 
ce a relevat citeva caracteristici ale 
vieții politice și activității parlamen
tului și a partidelor daneze în ca
drul aceștui for, vorbitorul a spus : 
„Noi vrem să fim uniți in dorința 
pe care o avem și pe care o îm
părtășește și țara dumneavoastră si 
parlamentul său — dorința de liber
tate națională, pace și destindere.

Este absolut firesc să urmărim 
acest țel comun și îmi pare bine să 
reamintesc aceasta tocmai astăzi cînd 

cum am discutat și la București — 
dorim ca Parlamentul român și Parla
mentul danez să conlucreze activ in 
această privință. Indiferent de con
vingerile politice, este necesar să 
facem totul pentru o politică de des
tindere. de pace și de independentă 
națională 1

Aș dori să exprim convingerea că 

Viu interes al parlamentarilor danezi pentru discursul rostit de președintele Nicolae Ceaușescu

ar urma să se deschidă reuniunea 
pentru securitate și cooperare de la 
Madrid.

La această oră cind sintem aici s-ar 
putea ca reuniunea să fi început.

împărtășim, de asemenea, aceleași 
puncte de vedere in ce privește im
portanța și răspunderea statelor mici 
și mijlocii, nu numai pentru îmbu
nătățirea climatului politic și evolu
ția sa pozitivă in Europa, ci și pe 
plan internațional.

Ne-am bucurat că, In discursul 
dumneavoastră de aseară, ați subli
niat tocmai acest lucru.

Vă urăm încă o dată bine ați venit 
în parlamentul nostru. în această vi
zită ce marchează încă o etapă im
portantă în bunele relații dintre po
poarele și parlamentele noastre".

A luat cuvîntul președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Cuvîntarea șefului statului român 
a fost urmărită cu interes și satisfac
ție, fiind subliniată cu vii aplauze de 
cei prezenți.

întîlnirea a decurs într-o atmos
feră caldă, prietenească, ilustrînd 
prin întreaga ei desfășurare bunele 
raporturi româno-daneze. aprecierea' 
și respectul de care se bucură Româ
nia si președintele Nicolae Ceaușescu, 
luptător neobosit pentru pace, cola
borare și înțelegere între popoare.

relațiile dintre țările noastre se vor 
dezvolta și mai mult în viitor și. în 
acest cadru, vor cunoaște o dezvol
tare continuă și relațiile dintre parla
mentele țărilor noastre.

Vă urez succes in activitatea dum
neavoastră !

Urez poporului danez multă prospe
ritate și fericire ! (Aplauze).

Oaspeților le sint prezentate preocupările oamenilor de știință

Vizita la Laboratorul Național de la Risoe
Marți, 11 noiembrie, cea de-a doua 

zl a vizitei de stat pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România. împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu o 
efectuează in Danemarca a început 
prin întîlnirea cu colectivul Labora
torului Național de la Risoe. situat 
pe malul fiordului Roskilde, în apro
piere de orașul cu același nume.

Solii poporului român au fost În
soțiți de Alteța Sa Regală prințul 
Henrik.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Oprea. Ștefan Andrei. Valentin 
Ceaușescu. alte persoane oficiale.

La sosire, inalții oaspeți au fost 
lntimpinați de ministrul danez al 
energiei, Poul Nielson, care și-a ex
primat recunoștința pentru include
rea în programul vizitei șefului sta

tului român a cunoașterii laboratoa
relor de la Risoe.

Subliniind că Danemarca are tra
diții in cercetarea nucleară, ceea ce 
o situează pe primele locuri în acest 
domeniu, deși este o tară mică, vor
bitorul s-a referit la preocupările 
actuale și de perspectivă în con
textul în care problema energiei a 
devenit esențială in lume. Aceasta, 
a subliniat el. și-a pus amprenta 
asupra activității acestui centru de 
cercetări care este chemat să dea 
soluții in probleme practice. împle
tind această activitate cu cea de cer
cetare fundamentală.

în continuare, el a reliefat că în 
toate aceste probleme Laboratorul 
Național de cercetări nucleare de la 
Risoe colaborează strîns cu Centrul 
național de fizică din București, în 
cadrul unei conlucrări largi pe care 
o are cu instituții științifice similare 
din' întreaga lume.

Adresindu-se tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu. spunindu-le la rindu-i 
bun venit, in limba română, direc
torul Laboratorului Național de la 
Risoe. dr. Niels W. Holm, cere per
misiunea să prezinte modul de or
ganizare a acestui mare și vestit 
centru de cercetări, preocupările 
oamenilor de știință de aici.

Distinșii oaspeți români sînt In
formați că Laboratorul Național, cel 
mai mare institut de cercetări din 
Danemarca, a fost creat în 1956. încă 
de la început, activitățile sale au 
inclus studierea sub toate aspectele 
a energiei nucleare, cercetări funda
mentale și tehnologice în fizică, 
chimie. meteorologie, metalurgie, 
agricultură. Ulterior, activitățile la
boratorului au fost extinse în sfera 
energiei nenucleare și a cercetărilor 
pe bază de contract pentru benefi
ciari diverși.

în afara cercetărilor in domeniul 
siguranței și tehnologiei reactoarelor 
nucleare., activitatea laboratorului

Dejun
Președintele Nicolae Ceaușescu și 

tovarășa Elena Ceaușescu s-au rein- 
tîlnit, marți, cu Maiestatea Sa regina 
Margareta a II-a și Alteța Sa Regală 

include studierea combustibilului nu
clear, cuprinzind procesele prin cară 
trece uraniul, de la extragerea mi
nereului la producerea combustibi
lului și introducerea sa in reactor, 
la manipularea și reciclarea combus
tibilului consumat și a reziduurilor 
radioactive. Se realizează, totodată, 
proiecte in domeniile protecției me
diului. meteorologiei, radioecologiei. 
fiabilității echipamentului nuclear. 
Cercetările in domeniul agricol se 
concentrează asupra problemelor ge
neticii plantelor, fertilității solului 
și nutriției.

Directorul Laboratorului Național 
subliniază, de asemenea, preocupă
rile deosebite ale cercetătorilor de 
aici în alte sectoare de mare inte
res : fizica solidelor, stocarea ener
giei, ca și furnizarea de energie 
eoliană.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu sînt invi
tați să examineze unul din reactoa
rele de cercetări, unde primesc ex
plicații asupra folosirii acestuia din 
partea șefului de departament. 
H. Floto.

După ce au luat cunoștință pe te
ren de organizarea și amplasarea 
diferitelor sectoare de activitate ale 
Laboratorului Național, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt invitați să iteze 
departamentul de fizică „eară. 
Conducătorul acestuia. Vag > Jensen, 
explică in detaliu aspectele studiate 
de cercetătorii din Risoe în >meniul 
fuziunii nucleare și le i ițișează 
modul de funcționare a istalațiel 
existente aici — Danish Tokamak 
Experiment (DANTE).

La Încheierea vizitei, ministrul 
energiei, directorul Laboratorului 
Național, celelalte persoane daneze 
lși exprimă din nou satisfacția de a 
fi putut prezenta unele rezultate ob
ținute de oamenii de știință din ca
drul centrului de cercetări din Risoe.

intim
prințul Henrik în cadrul unui dejun 
intim.

Dejunul s-a desfășurat lntr-o am
bianță de cordialitate și stimă.
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Corespondenții „Scînteii" relatează despre inițiativele, măsurile și acțiunile 

întreprinse pentru îndeplinirea planului pe acest an

HIDROCENTRALA

DE LA ARCEȘTI - OLT ;

Au început probele 
tehnologice 

la cel de-al doilea grup 
energetx

Marți, la hidrocentrala de la Ar- 
cești — a noua cetate de lumină 
înălțată pe cursul riului Olt — a fost 
consemnat un remarcabil succes. 
Este vorba despre efectuarea pri
mei rotiri cu apă a turbinei nr. 2, 
moment ce marchează, de fapt. în
ceperea probelor tehnologice Ia cel 
de-al doilea grup hidroenergetic cu 
o putere instalată de 19 MW. Se 
prevede ca in zilele următoare să 
înceapă probele de 72 ore de func
ționare continuă, după încheierea 
cărora hidroagregatul să poată fi 
conectat definitiv Ia sistemul ener
getic național, sporind astfel pu
terea instalată totală de pe riul Olt 
la 377 MW. (Ion Stanciu).

SĂLAJ :

Cărbune peste prevederi
întrucit s-a situat sub prevede

rile de plan pe 9 luni la extracția 
de cărbune, colectivul de oameni 
ai muncii de la întreprinderea mi
nieră „Sălajul" deoune eforturi 
susținute pentru realizarea și de
pășirea sarcinilor pe acest ultim 
trimestru al anului. Printr-o orga
nizare mai judicioasă a muncii, fo
losind cu randament sporit utila
jele din dotare, minerii sălăieni au 
reușit să extragă în plus in luna 
octombrie 180 tone cărbune, ritmul 
bun de producție mentinindu-se in 
continuare. Se apreciază că intrarea 
in exploatare a unui nou abataj 
frontal si activitatea susținută care

se desfășoară în toate sectoarele 
oferă garanția depășirii planului 
trimestrului IV cu cel puțin 300 
tone cărbune. (I. Mureșan).

JUDEȚUL CLUJ :

Restanțe recuperate, 
produse miniere 
peste prevederi

Colectivul Combinatului minier 
Cluj pune La dispoziția industriei 
35 de sortimente de minereuri ne
feroase in cantități foarte mart La 
33 din acestea, prevederile de plan 
pe zece luni au fost realizate, ia al
tele. depășite. Așa, bunăoară, s-au 
dat suplimentar 68 000 tone calcar, 
15 000 tone nisipuri pentru turnăto
rii. 10 000 tone argilă refractară, 
30 000 tone cuarțuri granulate. 2 500 
tone feldspat. 1 500 tone bentonită * 
ș.a. La unele sortimente, la finele 
trimestrului al treilea, existau res
tante apreciabile, ca urmare a unor 
calamități naturale din primăvară 
și vară. Așa, bunăoară, la nisipuri 
de Aghireș, nerealizarea era de 
40 000 tone, din care 10 000 au fost 
recuperate luna aceasta, iar restul 
de 30 000 tone pină la sfirșitul a- 
nului.

— In cazul nisipurilor de Aghi
reș — ne spune tovarășul ing. 
Constantin Dădu, director adjunct — 
am pus un mai mare accent pe 
respectarea procesului tehnologic 
de extracție și preparare, iar la 
feldspat am dezvoltat capacitatea 
carierei de la Muntele Rece, tnee- 
pind cu ziua de azi (11 noiembrie) 
am aplicat si noi inițiativa ca tot 
personalul TESA, atît din centrala 
combinatului, cit și din exploatări, 
să lucreze o zi pe săptămînă di
rect în producție. Au plecat primii 
20 de specialiști în exploatări, 
unde lucrează la punerea in func
țiune a unor utilaje și la repara
rea instalației de preparare de la 
PopeștL Avem restanță de tix

pentru fondul pieței. Acolo am tri
mis opt funcționare care să dea 
ajutor muncitoarelor de la amba
larea acestui produs solicitat pe 
piață.

— Cu ce probleme vă confrun
tați în aceste zile ?

— Avem o restanță de 4 000 tone 
de minereu de fier în concentrat. 
Aceasta se poate recupera oină la 
finele anului și chiar mai repede, 
dacă întreprinderea de rețele elec
trice Cluj urgentează terminarea 
rețelei de alimentare cu energie a 
stației de preparare de la Băisoa- 
ra. în prezent, acolo, din cele două 
mori funcționează numai una. De 
asemenea, avem mari cantități de 
minereu in stoc, mai ales la cal
car, la feldspat și nisipuri de tur
nătorie. Vagoane primim, nimic de 
zis. dar nu ritmic. Sperăm ca uni
tățile C.F.R. să manifeste solicitu
dinea necesară. (Al. Mureșan).

JUDEȚUL IAȘI :

16 unități au îndeplinit 
planul cincinal la export
Un număr de 16 unități econo

mice din județul Iași au raportat 
‘îndeplinirea înainte de termen a 
planului la export pe întregul cin
cinal 1976—1980. între acestea se 
numără combinatul de fibre sinte
tice, întreprinderile mecanică „Bu
cium", de tricotaje „Moldova", fo
restieră de exploatare și transport, 
uniunea județeană a cooperative
lor meșteșugărești ș.a. Continuind 
activitatea de înnoire și de diver
sificare a producției, de ridicare a 
nivelului calitativ și competitiv al 
acesteia, o serie din aceste unități 
fruntașe s-au înscris cu noi livrări 
către partenerii externi, care însu
mează o depășire de mai bine de 
320 milioane lei valută. Pină la 
sfirșitul anului vor mai fi livrate 
la export de către aceste unități 
produse în valoare de încă 80 mi
lioane lei valută. (Manole Corcacî) t
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Timpul oe ne desparte 

de copilărie îl privim în
totdeauna ca printr-un 
ochean invers. Și dacă 
există un suflet al locuri
lor. pină nu de mult, in 
orașul — mai potrivit spus 
tirgul — adolescentei mele, 
acest suflet nu se schim
base prea mult, râmînind 
din ani lungi si vechi îm
pietrit în amorțite tipare. 
Rimnicu Sărat, căci des
pre el este vorba in rîndu- 
rile de fată, a avut. în tre
cutele vremi, soarta majo
rității așezărilor „unde nu 
se intîmpla nimic" deose
bit. cu toate eforturile 
unor intelectuali inimoși, 
de generoase intentiL Fi
indcă, trebuie spus, și 
aici, ca peste tot. oămîntul 
românesc a născut oameni 
demni de numele lui. care 
au ilustrat cu vrednicie 
de-a lungul vremilor vir
tuțile neamului. Enumera
rea acestora, chiar suma
ră. are întotdeauna darul 
de a fixa cititorului unele 
cunoștințe. fiind totodată 
un luminos omagiu adus 
înaintașilor. Cu siguranță, 
pe prăfuitele străzi ale 
Rîmnicului și pe aleile 
grădinii publice — vestită 
în felul său — au trecut, 
la vremea lor. fiii strălu
cit! ai acestor locuri : poe
tul Alexandru Sihleanu. pe 
care Eminescu l-a numit 
„lira de argint" a începu
tului poeziei noastre mo
derne : unionistul Vasile 
Boerescu. ctitorul primului 
liceu de aici. în curind cen
tenar : geologul de renume 
mondial Gheorghe Mun- 
teanu Murgoci. membru al 
Academiei române, preșe
dinte al comisiei Interna
tionale de cartografiere a 
solurilor : Florica Cristo- 
foreanu. fata cu vocea de 
aur cum a denumit-o Sla
vici. si care a cintat oe 
toate scenele mari ale lu
mii ■ marele biolog, geo- 
botanist si eminent fitooa- 
toloe Traian Săvulescu.

Petre Îorgulescu-Yor. care 
a fost, alături de alții, pro
motor al ideilor noi în pic
tura românească a înce
putului secolului douăzeci. 
Și. desigur, s-ar putea a- 
dăuga si alte nume.

Orașul, azi. este cu totul 
altul decit cel de acum 30 
de ani. decît cel de acum 
15 ani. Sufletul locurilor 
s-a schimbat si aici struc
tural. Socialismul si-a spus 
cuvîntul hotărîtor. Mai 
ales după reorganizarea 
administrativă din 1968. O 
viată nouă pulsează, oame
nii sînt alții : chipuri dem
ne. suflete avîntate. Aici, 
unde odinioară lipsea oină

vii. stal puțin sl pleci apoi 
la treburile dumitale. poți 
face mai tranșant deosebi
rea intre ce-a fost si ee 
este ; parcă te-ai* uita la 
două fotografii alăturate 
ale aceluiași chip la două 
virate. Nouă, care aici re
zidim această așezare din 
temelii, văzind-o cum creș
te zi de zi. ni se șterge in- 
cet si aproape definitiv din 
memorie vechiul chip a 
ceea ce era. cîndva, Rîmni- 
cul. Sigur că nu-l uităm, 
dar ceea ce facem azi șl 
ceea ce vom mai face se 
asază atit de total si te
meinic. incit durerea si 
tristetea de odinioară se

re si Industrializare a legu
melor si fructelor, secțiile 
de mobilă sl confecții me
talice. de industrializare a 
laptelui si cărnii, de pani
ficație. autobaza de trans
porturi. De adăugat obiec
tive industriale de ultimă 
oră : Turnătoria de fon
tă pentru mașini-unelte șl 
motoare electrice cu o 
capacitate de 30 mii tone 
anual și Fabrica de mo
bilă cu o producție a- 
nuală de 80 milioane lei. în 
acest. an încep lucrările 
la Fabrica de utilaje si pie
se de schimb pentru indus
tria materialelor de con
strucții si refractare, cu o

Tinerețea unui oraș

primul președinte al Aca
demiei renublicii noastre : 
vestitul arhitect, academi
cianul Petre Antonescu, 
fruntaș in lupta pentru re
nașterea vechii arhitecturi 
românești si afirmarea
specificului national în a-

, direcție : pictorul

sl apa potabilă (fapt care 
a fost prins, dealtfel, oină 
si într-un catren satiric 
prin anii 1935 : „De tine, 
Rimnic. jale mi-i. / Edilita
tea te îngroapă. / Cunoști 
Ia vinuri sorturi mii. / Dar 
nu cunoști gustul— la ană"), 
aici unde energia electrică 
era furnizată de niște mo
toare străvechi, unde ma
joritatea străzilor nu se 
deosebeau cine știe cit de 
ulițele satelor învecinate, 
aici iiceanul-adolescent de 
odinioară descoperă azi 
noul suflet ai orașului in 
plină afirmare contempo
rană.

— îți mai amintești, to
varășe Stanciu. de Rimnicul 
nostru din vremea de după 
război, cind. pe cimpia de 
la marginea tirgului (plină 
de groni in care zăceau 
grămezi de arme stricate, 
cartușe. obuze. grenade 
etc.), jucam fotbal c-o amă- 
rită de minge din cîrpe ?

— îmi amintesc, desigur, 
îmi amintesc, dar uneori 
nu-mi mai pot aminti — 
(precizare : Stanciu Ion — 
elev la Școala de arte și 
meserii atunci : acum : vi
cepreședinte al consiliului 
popular orășenesc incă din 
1968)

— Cum nu-ti mai poți a- 
minti ?

—- Vezi, dumneata, care

Radu CARNECI

ascund si dispar sub lami
na si bucuria înfăptuirilor. 
Ascultă dumneata aici— 
Ascult. Unele lucruri le 
știu — altele le aflu acum. 
Notez in esență : ...Ra
cordarea. după 1968. a 
orașului la sistemul ener
getic national si rezolva
rea. în cea mai mare par
te. a problemei alimentării 
cu aoă au deschis mari 
perspective dezvoltării in
dustriale a acestei așezări, 
atit prin construirea de noi 
obiective, cit si prin am
plificarea si modernizarea 
celor existente. Rimnicul 
are acum, alături de în
treprinderea de confecții. 
Fabrica de țigarete si — 
unică in tară — Fabrica de 
regenerare a uleiurilor mi
nerale — toate trei cu mai 
vechi tradiții muncitorești, 
azi innoite — două moder
ne așezăminte industriale, 
de asemenea, si ele unice, 
este vorba de întreprinde
rea de garnituri de frină și 
etansare si de întreprinde
rea de organe de asambla
re : la acestea se adaugă 
altele de asemenea no>: în
treprinderea de producere 
a nutrețurilor combinate, 
întreprinderea de produce

producție. Ia început, tn 
1983, de 200 milioane lei 
anual, iar în 1984 se va da 
în funcțiune întreprinderea 
de covoare tip „Moldova". 
Tot în acest cincinal înce
pe construcția întreprinde
rii de masini-agregatc gre
le cu o producție de 650 
milioane lei anual, precum 
și o stație autoscrvlce. o 
secție pentru fabricarea de 
sucuri si băuturi răcoritoa
re etc.

De la un timp., atît pen
tru reporter, cit și pentru 
cititor, aceste denumiri, ci
fre. procente devin stereo
tine prin multitudinea și 
obișnuința cu ele. Nu însă 
si pentru cei care le fău
resc. le dau viată din via
ta si priceperea lor. Pen
tru că aici e vorba de oa
meni. de sentimentele si 
visurile de viitor ale aces
tora. de noua lor demnita
te. de ambiția lor înaltă. 
Rimnicul are acum o popu
lație preponderent mun
citorească. dublind-o alun
gind la 30 mii de locuitori, 
mare parte tineri construc
tori. muncitori tehnicieni 
si ingineri de diverse pro
fesii. în nreaima Congre
sului al Xll-lea al partidu
lui si apoi în timpul alege
rilor. din acest an. am avut 
Prilejul să cunosc un nu

măr apreciabil dintre acești 
ziditori ai noului la Rim
nicu Sărat.

Iată, gîndesc. plimbîn- 
du-mi privirile peste noul 
oraș, unul - din meritele 
mari ale partidului nostru 
este că. prin construirea 
vieții noi. a descătușat 
energii, a trezit la o viată 
fremătătoare întregul po
tential uman al tării, dînd 
tuturor județelor si locali
tăților posibilitatea dezvol
tării plenare, armonioase.

Intr-adevăr, dacă măsu
ra noilor așezări urbane, 
importanta acestora este 
determinată de dezvoltarea 
lor industrială. în cazul 
orașului Rimnicu Sărat lu
crul acesta este cu atît mai 
elocvent. Această susținu
tă industrializare ducind la 
ridicarea standardului de 
viată, concretizat, intre al
tele. în reconstruirea ve
chiului tîrg. realizată prin 
ridicarea unor mari an
sambluri de locuințe în 
Piața halelor, cartierele 
„Nicolae Bălcescu" si Cos- 
tienl și cel mai nou. Zona 
Pod. care, toate. însumea
ză peste 3 500 apartamente, 
urmind,ca oină in 1985 să 
se mai construiască circa 
4 000 apartamente. Orașul, 
odinioară mizer, adincit în 
praf si noroaie. în sărăcie 
si nepăsarea domnilor, 
urcă azi pe verticala socia
lismului. în lumină si txi- 
năstare. Un important nu
măr de scoli generale, trei 
licee (din care două cu 
profil industrial). două 
scoli speciale, unitătl sani
tare (un nou spital cu 430 
locuri in construcție), ma
gazine. un comerț înflori
tor. bulevarde si străzi as
faltate. biblioteci, un cine
matograf nou. cluburi, o 
impunătoare casă de cul
tură. cu bogate manifestări 
cultural-artlstice. tată o 
zestre care creste mereu, 
înfrumusetînd viata mate
rială si spirituală a orașu
lui înnoit.

Da. sufletul locurilor s-a 
schimbat, a înflorit. dar 
adolescenta mea a rămas 
acolo de oază visurilor ce 
acum se înfăptuiesc. în 
orașul care. acum. îsi tră
iește marea tinerețe.
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VIZITA DE STAT A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU, ÎN DANEMARCA

5 9 *

Tovarășul Nicolae Ceaușescu vorbind la parlament Inalții oaspeți se întrețin cu primul ministru danez

Toastul președintelui Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I) 
neglijează dreptul fundamental al 
omului, al popoarelor — dreptul la 
viată, la libertate, la independentă. 
Or, în numele vieții și libertății tre
buie să împiedicăm un război nu
clear !

Trebuie să facem totul pentru a 
așeza relațiile dintre țările din Eu
ropa și din întreaga lume pe princi
piile umanismului revoluționar, ale 
deplinei egalități.

Ați vorbit, domnule prim-minlstru, 
despre relațiile Est-Vest. într-adevăr, 
ele au o importantă deosebită. Tre
buie să facem totul ca între țările 
socialiste și țările occidentale, capi
taliste, să existe relații de colaborare; 
să realizăm și să păstrăm unitatea 
Europei, bazată pe diversitatea orîn- 
duirilor sociale, pe dezvoltarea liberă 
a fiecărui popor.

Dar viața internațională nu se 
poate reduce la relațiile Est-Vest. 
Trăim intr-o lume in plină transfor
mare. Pe ruinele vechilor imperii 
apar zeci și zeci de noi state, de po
poare libere. Viața, evenimentele de
monstrează cu putere că popoarele 
doresc să lichideze politica imperia
listă. colonialistă, de asuprire si dic
tat, vor să în'ocuiască această poli
tică prin relații noi, democratice. De 
fapt, viața internațională pune cu

Toastul primului ministru Ânker Joergensen
(Urmare din pag. I)

Noi. Danemarca și România, care 
sîntem doi din cei 35 de semnatari 
ai Actului de la Helsinki și așteptăm 
mult de la acesta, vedem că re
zultatele din anii care au trecut nu 
sînt atît de bune pe cît le doream, 
însă nu ne-am pierdut speranța de 
a ajunge la progresele așteptate în 
ce privește securitatea și cooperarea 
în Europa.

Există vederi divergente asupra 
politicii de destindere. Din punctul 
nostru de vedere destinderea tre
buie să evolueze în cadrul .unui pro
ces de cooperare și să aibă ca bază 
evidentă egalitatea forțelor și res
pectarea dreptului securității egale 
pentru ambele părți. Destinderea are 
ca obiectiv distrugerea barierelor 
artificiale ce caracterizează Europa 

putere la ordinea zilei necesitatea 
instaurării unor relații noi intre 
state, bazate pe recunoașterea drep
tului popoarelor la independență și 
libertate. Chiar anul acesta, Zim
babwe și-a ciștigat independența — 
ceea ce demonstrează că, oricîte pro
bleme ar fi, problema fundamentală 
este aceea a asigurării independentei 
și suveranității fiecărei națiuni. Pro
gresul social nu se poate realiza in 
condițiile asupririi altor popoare.
. Noi, țările mici și mijlocii, avem 
obligația să fim alături de popoarele 
care luptă pentru independentă, să 
facerii totul pentru o lume în care 
fiecare națiune să se dezvolte liberă, 
așa cum dorește.

Facem parte din două blocuri mi
litare deosebite. Nu doresc să mă re
fer la Istoricul lor. Trebuie să depă
șim însă existența blocurilor ! Pacea 
și destinderea nu pot fi concepute în 
condițiile menținerii blocurilor mili
tare ! Trebuie să realizăm condițiile 
necesare ca popoarele să poată con
viețui fără blocuri ! Este adevărat, în 
actualele împrejurări, trebuie să 
realizăm un echilibru al forțelor ; dar 
acest echilibru trebuie realizat nu 
continuînd înarmările, ci trecînd la 
reducerea continuă, echilibrată si con
trolată a armamentelor. Numai dacă 
ne vom intensifica eforturile și vom 

de după război. Destinderea, astfel 
aplicată, va permite restabilirea în
crederii mutuală, premisă prealabilă 
și indispensabilă unei păci durabile.

Evoluția destinderii Est-Vest trece 
esentialmente prin echilibrul de for
țe. Trebuie să ne preocupăm să 
menținem acest echilibru la nivelul 
cel mai scăzut posibil. în această 
viziune, eforturile vizind controlul 
armamentelor apar in toată semnifi
cația lor. Noi, cu toții, fiecare, tre
buie să acționăm pentru ca eforturile 
privind dezarmarea să dea.roade.

Trebuie să rezolvăm problemele 
securității noastre fără a uita, tot
odată, situația disperată a țărilor in 
curs de dezvoltare. Trebuie să con
tribuim activ la ameliorarea condi
ției economice și sociale ale acestor 
națiuni, să favorizăm dialogul Nord- 

acționa cu toată hotărîrea, vom putea 
determina reducerea înarmărilor.

Nu trebuie să uităm că în lumea da 
azi circa două treimi din populația 
globului trăiește în sărăcie, că îm
părțirea lumii în bogați și săraci nu 
poate continua la infinit. De aceea, 
trebuie să facem totul pentru o nouă 
ordine economică internațională !

Sînt, deci, foarte multe probleme 
de care depind viitorul omenirii, 
pacea, destinderea și progresul. Poa
te in nici o altă epocă istoria nu a 
pus așa de mari răspunderi în fața 
popoarelor ca astăzi. Trebuie să fa- 

-cem totul pentru a fi la înălțimea 
acestor răspunderi istorice ! Să fa
cem totul pentru ca minunatele cu
ceriri ale științei, ale cunoașterii 
umane să servească progresului, fe- 
țieirți, bunăstării omului ! „In ' acest 
spirit privește România actualele îm
prejurări internaționale.

Sint probleme complicate în lume, 
dar avem încrederea fermă că po
poarele vor ști să asigure mersul 
înainte al societății ! Vor mai fi greu
tăți, dar sîntem convinși că, acțio- 
nind unite, popoarele pot să impună 
pacea, respectare." independenței, pot 
să impună progresul.

Iată de ce noi considerăm că tre
buie să facem totul pentru o Europă 
unită, o Europă a păcii și colaboră
rii pașnice. Am dori ca România și

Sud. Tensiunile care marchează si
tuația mondială relevă îngrijorări 
atît politice, .economice, cît și socia
le. Ne incumbă nouâ, tuturor, de a 
contribui la instaurarea unei ordini 
economice mondiale mai juste ; este 
o obligație morală, dar in aceeași 
măsură o îndatorire a tutilror.

Danemarca și România au sisteme 
politice și economice diferite, dar 
cooperarea dintre cele două țări re
levă cu evidență că avem nevoie 
una de alta și avem de învățat unul 
de la altul. Noi dorim să dezvoltăm 
și mai mult cooperarea mutuală. 
Acordul asupra garanțiilor investiții
lor și cel privind creditele, care vor 
fi semnate mîine, vin să confirme 
în mod favorabil evoluția fericită a 
cooperării danezo-române în anii vii
tori.

Danemarca să conlucreze tot mai 
rodnic — împreună cu celelalte po
poare din Europa și de pretutindeni 
— pentru o lume mai dreaptă și mal 
bună Și ne exprimăm speranța că 
în acest spirit vom încheia convor
birile noastre și vom întări această 
colaborare.

Ați subliniat aici, domnule prlm- 
ministru, că politica lumii n-ar fi 
atît de grea dacă toate țările ar 
gindi așa cum gîndesc România și 
Danemarca. Eu sint convins că așa 
cum_gîndesc țările noastre, așa gîn
desc ” toate popoarele lumii, pentru 
că toate doresc pacea, doresc liberta
tea și independența, doresc pro
gresul 1 De aceea putem fi siguri că, 
acționînd unite, popoarele vor asigu
ra triumful politicii de pace și 
colaborare, de''libertate și indepen
dență a tuturor hațitifiilOr Iurtiii.

Doresc să ridic paharul pentru o 
politică de pace și independență na
țională !

în sănătatea dumneavoastră, dom
nule prim-ministru, și a doamnei 1

Pentru fericirea și bunăstarea po
porului danez prieten !

Pentru colaborarea tot mai rodnică 
dintre România și Danemarca !

Pentru pace in întreaga lume !
în sănătatea dumneavoastră, a 

tuturor 1 (Aplauze).

Aș vrea să spun că politica lumii 
n-ar fi așa de grea, dacă toată lu
mea ar gindi ca România și Dane
marca. Convorbirile de astăzi au de
monstrat că și în condițiile in care 
țările noastre se află in regiuni di
ferite ale Europei și au sisteme po
litice diferite, punctele lor de ve
dere sint apropiate in multe pro
bleme.

Doamnelor, domnilor,
Vâ rog să ridicați paharul in onoa

rea președintelui Republicii Socialis
te România și a doamnei Elena 
Ceaușescu ;

pentru prosperitatea șl fericirea 
poporului român ;

pentru prietenia și cooperarea care 
unesc țările noastre. (Aplauze).

si primul ministru /Inker Joergensen
(Urmare din pag. I)
ternaționale. a fost acordată o aten
ție deosebită problemelor securității 
Si cooperării în Europa. în acest con
text. a fost subliniată necesitatea de 
a se face totul pentr,u începerea și 
desfășurarea cu succes a reuniunii de 
la Madrid, astfel îneît aceasta să co
respundă pe deplin așteptărilor po
poarelor. să dea un puternic impuls 
dezvoltării colaborării și cooperării 
în Europa.^să convină convocarea 
unei conferințe pentru Încredere', 

’dezangajare frtilitară și deiarmare pe 
continent, să asigure continuitatea 

In mijlocul cercetătorilor do fa Risoo

reuniunilor consacrate securității eu
ropene. prin stabilirea datei și locu
lui viitoarei reuniuni.

Pornindu-se de la situația deosebit 
de îngrijorătoare creată în Europa 
prin acumularea celor mai mari ar
senale de arme ultrăperfectionate, 
inclusiv nucleare, a fost subliniată 
necesitatea de a se face totul pentru 
a se opri amplasarea și dezvoltarea 
de noi rachete nucleare pe continent 
A fost reafirmată hotărîrea României 
si Danemarcei de a-și adțțce, Îm
preună cu celelalte țări europene, 
contribuția activă la succesul reuniu
nii de la Madrid, la eforturile con

sacrate instaurării unui climat de 
largă colaborare, de încredere și 
securitate pe continentul nostru.

în cadrul convorbirilor a fost rele
vat pericolul tot mai grav pe care tî 
reprezintă continuarea cursei înarmă
rilor, acumularea și perfecționarea 
armamentelor, subliniindu-se că este 
necesar să se acționeze hotărît pen
tru adoptarea de măsuri practice de 
dezarmare, și în primul rînd d® 
ițiezarmar'e nucleară.

Convorbirile se desfășoară într-p 
atmosferă de stimă și Înțelegere re
ciprocă.

Moment din timpul vizitei la Laboratorul Național
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ÎN AGRICULTURĂ
Ploi și lapoviță in multe zone ale țării Transportul recoltei —cu toate mijloacele

PORUMBUL Șl SFECLA 
din cîmp - grabnic la adăpost!

Corespondenții „Scînteii" transmit:
BUZĂU . La 3 noiembrie, cînd zăpada a 

acoperit pămintul și temperatura a scăzut brusc, 
în județul Buzău, porumbul era cules pe 87 la 
sută din suprafața cultivată. Pe cîmp se aflau 
depozitate in grămezi 30 000 tone de știuleți. In 
ciuda condițiilor atmosferice nefavorabile, dove
dind o înțelegere responsabilă a imperativelor 
din agricultură, mii de țărani cooperatori au 
muncit fără răgaz din zori și pînă seara pentru 
strîngerea și punerea la adăpost a recoltei aflate 
în cîmp. Deși de la acea dată și pînă in prezent 
s-a lucrat numai manual, pînă ieri. 11 noiembrie, 
porumbul a fost cules de pe 64 642 hectare, 95 la 
sută din suprafață. Această lucrare s-a încheiat 
în unitățile din consiliile agroindustriale Gălbi- 
nași. Glodeanu Siliștea și Săgeata. In prezent 
a mai rămas de recoltat porumbul de ne 3 600 ha. 
iar pe cîmp se mai află depozitate numai 
8 000 tone de știuleți. (Dumitru Dănăilă).

instituțiile Iașiului. In acest fel, zilnic se trans
portă la bazele de recepție 4 500—5 000 tone de 
porumb. (Manoie Corcaci).

MEHEDINȚI : In județul Mehedinți se 
recoltează sfecla de zahăr de pe ultimele 
1 350 hectare. In multe consilii agroindustriale, 
această lucrare a fost deja încheiată. în prezent, 
unele suprafețe au mai rămas de recoltat în 
unitățile din consiliile agroindustriale Gruia. 
Obîrșia de Cîmp și Recea. Peste 10 000 de coope
ratori acționează fără Întrerupere Ia scosul și 
transportul rădăcinilor de sfeclă. (Virgil Tătarul.

IAȘI • Timp de trei zile la rlnd, coopera
torilor din comuna Ciurea de lingă Iași le-au 
venit în ajutor, la depănușatu] porumbului, peste 
100 de oameni ai muncii de la combinatul de 
utilaj greu. în acest fel. ei au realizat zilnic un 
plus de peste 120 tone, producție care a și fost 
livrată la fondul de stat și F.N.C. Și cooperatorii 
din Popricani, Perieni, Aroneanu, Golăiești, To- 
mești. Rediu și din alte localități situate în jurul 
Iașiului au fost ajutați, în ultimele zile, de peste 
5 000 oameni ai muncii din întreprinderile și

BACĂU • Duminică au participat la recol
tat toate forțele satelor, precum si circa 10 000 de 
oameni ai muncii de Ia orașe. în cooperativele 
agricole Podu Turcului, Glăvănești și Căbești, 
bunăoară, 16 autocamioane și 50 de atelaje au 
cărat de pe cîmp mai mult de 200 tone de 
porumb, 100 tone de furaje, sfeclă de zahăr si 
alte produse. Pînă luni, 10 noiembrie. 40 de 
cooperative agricole și asociații economice inter- 
cooperatiste din județ au încheiat recoltatul 
porumbului. (Gheorghe Baltă).

SATU MARE : Pină marți, 11 noiembrie, 
in județul Satu Mare s-au efectuat arături de 
toamnă pe 19 540 hectare — 24 la sută din totalul

suprafeței planificate. în unitățile agricole din 
consiliile agroindustriale Sanislău. Ardud. Supur. 
Valea Vinului au fost arate cele mai mari 
suprafețe. Numeroși cooperatori, mobilizați de 
organizațiile de partid, execută șanțuri pentru 
evacuarea apelor atît de pe semănăturile de 
toamnă, cit și de pe terenurile care urmează să 
fie arate. Așa se procedează în unitățile din 
consiliile agroindustriale Satu Mare, Odoreu, 
Valea Vinului ș.a. (Oclav Grumeza).

SUCEAVA: Culesul merelor tn livezile 
sucevene, depozitarea și livrarea lor s-au înche
iat. Pomicultorii suceveni au livrat fondului sta
tului peste 17 000 tone mere, onorîndu-și integral 
sarcina de a aproviziona Capitala cu 6 250 tone 
mere. (Gheorghe Parascan).

SĂLAJ . întreaga producție de struguri de 
pe cele 100 hectare cu viță de vie a cooperativei 
agricole din Carastelec, a fost culeasă 
într-un timp record de numai 15 zile. La 
cules au fost prezenți. alături de țăranii coope
ratori, încă 200 de oameni — funcționari, elevi 
și muncitori. Și în comunele Crișeni. Hereclean, 
Bocșa, Samșud și Zăuani, in ciuda timpului nefa
vorabil, întreaga forță de muncă de la sate se 
găsește în vii, la recoltarea ultimelor cantități 

'de struguri. (loan Mureșan).

Mecanizatorii din Ialomița, conco
mitent cu munca pentru strîngerea 
recoltei, dau o aprigă bătălie pentru 
pregătirea viitoarelor producții. Pînă 
acum, din cele 304 000 hectare s-au 
făcut ogoare doar pe 80 000 hectare, 
cifră care reprezintă ceva mai mult 
decît un sfert din suprafața plani
ficată. Programul întocmit de coman
damentul județean pentru agricultu
ră prevede realizarea acestei lucrări 
pînă la 25 noiembrie, ceea ce presu
pune un ritm zilnic de 12 000 hectare. 
Pornind de la condițiile grele în care 
se ară acum, cînd în multe unități 
datorită precipitațiilor plugurile lu
crează doar cu două brăzdare, s-a 
introdus un număr sporit de tracto
riști în schimbul doi.

în consiliul agroindustrial Draga- 
llna, care are de executat ogoare de 
toamnă pe 25 352 hectare, s-au luat 
măsuri energice pentru realizarea 
arăturilor de toamnă pînă la 23 no
iembrie. Tovarășul Constantin Șan- 
dru, directorul S.M.A. Dragalina, pre- 
zentlndu-ne graficul întocmit pe fie
care unitate privind desfășurarea a- 
cestei lucrări, ne-a spus : „Condițiile 
sint grele, dar dacă vom face acum

ogoarele de toamnă, la anul vom 
cîștiga pe puțin 1 000 kilograme po
rumb. 500 kg soia și 500 kg floarea- 
soarelui la fiecare hectar prevăzut 
cu aceste culturi. Pînă în prezent am 
făcut ogoare pe 7 400 hectare, iar pe

ne onorăm angajamentul luat. Totul 
depinde in cea mai mare parte de 
noi, dar și de unitățile agricole din 
zona noastră, care au datoria să-și in
tensifice eforturile la eliberarea su
prafețelor de coceni și vreji de soia".

Arături —pe toate 
suprafețele planificate! 

în Ialomița, noaptea la lumina farurilor

cele aproape 18 000 hectare cite mal 
sînt de arat considerăm că le vom 
termina in două săptămînl. Cele 270 
tractoare care lucrează in schimburi 
prelungite fac 900 hectare pe zi, iar 
cele 100 tractoare prevăzute în schim
bul doi realizează 250—300 hectare pe 
noapte'. Dacă vom reuși să menți
nem o viteză zilnică de 1 200 hectare. 
In 12 zile avem toate condițiile să

Și tn consiliul agroindustrial Cuza 
Vodă, 22 de combineri preiau trac
toarele în fiecare seară la ora 18 
și pină dimineața la ora 6 fac ară
turi pț 100 hectare, fiecare realizlnd 
peste 4 hectare pe noapte. Primul 
vicepreședinte al acestui consiliu, to
varășul Ion Năstase, pe care l-am 
tntîlnit cu puțin înainte de miezul

nopții la grupa ce ara pe solele coo
perativei agricole Ceacu, a ținut să 
remarce hărnicia mecanizatorilor Gh. 
Tilișcanu, Gh. Andronescu, Nicolae 
Mitea, Ion Faur, Marin Nistor și Gh. 
Paraschiv, care, noapte de noapte, 
trag brazdă dreaptă și adîncă. La 
eliberarea terenului Sînt folosite 12 
sănii, cu o productivitate de 5 hectare, 
4 tîrîșuri și cele 6 mașini de adunat, 
care lucrează în două schimburi.

în aceste nopți, cînd farurile trac
toarelor țin loc de stele, am intîlnit 
la arat. în schimbul doi. pe primarii 
din comunele Grivița și Sf. Gheorghe, 
pe președinții cooperativelor și ingi- 
nerii-șefi din Miloșești și Smirna, 
care, prin fapta lor, constituie un 
exemplu pentru mecanizatori, lu- 
crind cite 14—16 ore din 24. în Bără
gan se spune : „Ogorul trebuie făcut 
toamna, nu iarna și nici primăvara, 
fiindcă numai așa poți fi sigur de o 
recoltă mare in anul viitor". Și e bine 
că se ține seama de acest adevăr.

Miha! V1ȘO1U
corespondentul „Scinteii*

Cu suprafețele de porumb recoltate 
duminică și luni această lucrare se 
apropie de, Încheiere și in județul 
Neamț. în ciuda condițiilor deosebit 
de grele — topind zăpada, soarele a 
contribuit la desfundarea solului — 
mii de oameni ai muncii din toate lo
calitățile au participat alături de ță
rani și mecanizatori la culesul și de
pozitarea porumbului.

Problema cea mai grea rămîne însă 
transportul din cîmp al recoltei, a- 
proape jumătate din porumbul cules 
aflîndu-se încă la marginea tarlalelor. 
Pentru accelerarea aducerii în 
bazele de recepție a cantităților 
de porumb aflate în cîmp. comanda
mentul județean a apelat și la spri
jinul locuitorilor din zona de munte, 
care au trimis peste 250 de atelaje 
în comunele care au cea mai mare ne
voie He mijloace de transport. Tot
odată. în consiliile agroindustriale 

“Moldoveni, Girov, Ion Creangă și 
altele, porumbul este transportat cu 
tîrîșuri, coșuri și alte mijloace impro
vizate, cît mai aproape de drumurile 
nedesfundate de topirea zăpezii, 
astfel incit să se evite împotmolirea 
autocamioanelor și căruțelor. Prin 
aceasta, mijloacele de transport mai 
pot face încă cel puțin o cursă pe zi 
în plus.

Constantin BIAGOVIC1
corespondentul „Scinteii"

Zile de muncă intense la recoltarea șl transportul porumbului In 
unitățile agricole din județul Neamț. La cooperativa agricolă din 
Roznov, cu ajutorul atelajelor sosite din zona montană a județului 
se transportă operativ porumbul strins de pe cîmp (fotografia de 
sus). La baza de recepție unde livrează produsele unitățile agricole 
din consiliile agroindustriale Podoleni, Girov și Roznov se primesc 
zilnic 700 tone de porumb, care sint depozitate in bune condiții 

(fotografia de jos) Foto : V. Lăzirescu

IÎN INDUSTRIE

Acțiuni energice pentru pregătirea 
producției anului viitor

TRIBUNA DEMOCRAȚIEI: aprovizionarea

Ne aflăm intr-o perioadă In care colectivele de oameni al muncii 
din toate întreprinderile, concomitent cu eforturile pe care le depun 
pentru înfăptuirea in cit mai bune condiții a planului pe acest an și 
pe întregul cincinal, trebuie să acorde o atenție deosebită pregătirii 
temeinice a producției anului viitor. Practica activității economice a 
demonstrat că, în această privință, preocupările de căpetenie șe 
axează pe două direcții principale : pe de o parte, urgentarea perfectării 
contractelor economice de aprovizionare tehnico-materială și desfacere 
a producției ; pe de altă parte, finalizarea măsurilor interne de pro
gramare judicioasă a fabricației, de organizare științifică, rațională a 
producției și a muncii, de pregătire a mașinilor și utilajelor pentru 
a se lucra din plin, la întreaga capacitate. încă din primele zile ale 
noului an.

Care este deci stadiul pregătirilor pentru producția primului an al 
cincinalului viitor ? — iată tema investigațiilor întreprinse în trei mari 
unități industriale.

LA ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ CHIMIC

DIN PLOIEȘTI

încheierea la timp a contractelor - 
premisa punctualității furnizorilor

La întreprinderea de utilaj chimic 
din Ploiești, pregătirile în vederea 
unui bun demaraj în noul an de pro
ducție au fost declanșate cu mai 
multă vreme în urmă. Dar iată ce ne 
relatează șeful serviciului desfa
cere, Marin Vasiliu : „Dacă ne refe
rim la producția fizică, toate sorti
mentele sint asigurate cu comenzi ; 
cu excepția însă a utilajului ohimic 
la care, pentru circa 10 000 tone de 
utilaje, nu sint încheiate contrac
tele cu beneficiarii. O asemenea si
tuație ne îngrijorează, mai ales dacă 
ne gîndim la producția celei de-a 
doua jumătăți a anului 1981. De ce? 
Pentru că, dacă nu ne asigurăm încă 
de pe acum contracte, o serie de 
furnizori nu ne garantează livrarea 
unor materii prime, îndeosebi țeava 
și tabla necesare producției. Noi am 
făcut toate demersurile atît la Cen
trala industrială de utilaj tehno
logic. chimic și rafinării, cît și la 
întreprinderea de comerț exte
rior „Industrialexport" — Bucu
rești. Dar, din păcate, și cen
trala, și întreprinderea de co
merț exterior nu acționează cu per
severența necesară în această pri
vință".

LA ÎNTREPRINDEREA DE APARATAJ ELECTRIC

PENTRU INSTALAȚII DIN TITU

Principala cerință 
să fie integral

Cadrele de conducere, specialiștii 
cu care am discutat apreciază că 
Întreprinderea, colectivul ei sînt în 
măsură să facă față cu succes sarci
nilor mobilizatoare stabilite pentru 
anul viitor. Pe ce se bizuie acest 
optimism ? Factorii hotăritori sint, 
desigur, hărnicia și comoetența pro
fesională ridicată, dovedite in acest 
an de muncitorii și cadrele tehnice 
ale Întreprinderii. De asemenea, o 
serie de mașini și utilaje din dotare

Directorul tehnic al unității, ingi
nerul Teodor Ungureanu, ne-a pre
cizat că pentru întreaga producție 
contractată pregătirea fabricației este 
asigurată, incepind de la proiectare și 
terminind cu secțiile prelucrătoare.

Motive de îngrijorare le oferă insă 
temerea că și anul viitor întreprin
derea se va confrunta cu lipsa de 
punctualitate in livrări a unor furni
zori, precum și cu dificultățile ge
nerate de nerespectarea in unele 
situații a condițiilor tehnice de fa
bricație stabilite pentru materiile 
prime, materialele sau subapsam- 
blele pe care aceștia le produc. 
„In primul rînd, subliniază inginerul 
Ungureanu, este obligatoriu pentru 
bunul mers al producției noastre în 
1981 ca restanțele din anul acesta de 
țeavă. tablă și piese forjate să ne 
fie livrate pînă în decembrie. Mă 
refer la contractele cu întreprinde
rile de țevi din Roman și, respectiv, 
„Republica" din București, la între
prinderea de oțeluri inoxidabile din 
Tîrgoviște, la Combinatul siderurgic 
Galați, la întreprinderea de utilaj 
chimic și forjă din Rimnicu Vilcea 
și la întreprinderea de mașini grele 
București".

producția fizică 
nominalizată
au un nivel tehnic ridicat. Iar altele 
au fost modernizate in bună parte 
cu forte proprii, asigurînd o capaci
tate de producție corespunzătoare 
realizării sarcinilor de plan.

— Am întreprins și un ansamblu de 
acțiuni pentru tipizarea laminatelor 
și matrițelor, scule pe care noi le uti
lizăm in număr toarte mare — ne 
spune ing. Grigore Custrin, șeful 
atelierului pr oiectare. Pe "lingă faptul 
că vom simplifica astfel sistemul de 

aprovizionare, creăm și condiții pen
tru obținerea unor însemnate econo
mii de metal.

Cu toate acestea, așa cum ne re
lata tovarășul Traian Ariton, secre
tarul comitetului de partid, pregăti
rile pentru anul următor înregistrează 
și unele rămîneri în urmă.

— Neajunsul cel mai mare îl con
stituie faptul că nu știm încă în to
talitate cu ce materiale să ne aprovi
zionăm — ne informează interlocuto
rul. Am Încheiat contracte cu bene
ficiarii din țară numai pentru 72 la 
sută din producție și, ca atare, res
tul de 28 la sută din producție nu 
este nominalizată. Or. numai prin 
stabilirea riguroasă a structurii pro
ducției fizice putem rezolva în 
bune condiții problemele privind 
asigurarea bazei tehnico-mateiiale. 
Ne aflăm in luna noiembrie si biza 
de aprovizionare a Departamentului 
industriei electrotehnice, precum și 
bazele Județene de aprovizionare 
tehnico-materială Caraș Severin și

LA ÎNTREPRINDEREA DE VAGOANE DIN ARAD

Mai multă operativitate în planificarea 
sarcinilor de export

De la bun Început, tovarășul Vio
rel Igreț, secretarul comitetului de 
partid, a ținut să precizeze :

— La recenta adunare a reprezen
tanților oamenilor muncii au fost în
delung și aprofundat dezbătute sarci
nile mobilizatoare ale anului 1981. 
Cu acel prilej s-a stabilit un pro
gram de acțiuni imediate pentru 
buna pregătire a producției anului 
viitor, tn acest sens, aș menționa că 
au fost definitivate contractele de 
aprovizionare cu piesele și suban- 
samblele necesare, iar prin Centru] 
de cercetări și studii de inginerie 
și tehnologie vagoane Arad s-a înce
put pregătirea documentațiilor de 
execuție. Pentru a evita in viitor 
unele neajunsuri generate de intîr- 
zierile in asigurarea documentației 
și de prea frecventele modificări ale 
acestora, am hotărît ca pînă la sfîr- 
șitul anului să asigurăm toate pro
iectele de execuție, in paralel lucrîn- 
du-se din plin la pregătirea fabri
cației.

In concluzie
După cum se poate observa, tn cele trei Întreprinderi s-a trecut cu 

seriozitate și răspundere la pregătirea internă a fabricației, din acest 
punct de vedere existînd premisele unui bun inceput al producției Încă 
dir. prima lună a anului viitor. Dar din relatările unor''Interlocutori 
rezultă că in unitățile respective contractarea producției și a aprovi
zionării tehnico-maleriale este mult intirzială O asemenea situație 
este de neînțeles, dacă ținem seama de faptul că s-a asigurat cunoaș
terea, cu un avans important de timp, de către toți titularii de plan, 
de către unitățile economice a sarcinilor de plan pentru anul viitor. 
Ce au de spus și, mai ales, cum înțeleg să remedieze această si
tuație torurile de resort? Vom prezenta răspunsul acestora intr-un 
viitor număr al ziarului.

Anchetă realizată de : C. CARLAN, C. CAPRARUr
Gh. MANEA, M. DORGOȘAN

Vilcea au trimis contracte care re
prezintă numai 70 la sută din canti
tatea contractată in acest an, iar 
Baza județeană de aprovizionare 
tehnico-materială Brașov a trimis un 
contract simbolic cuprinzind produse 
in valoare de numai 100 000 lei, față 
de 20 de milioane lei in acest an. 
Situația est^ de-a dreptul surprinză
toare, deoarece știm bine, din expe
riența anilor trecuți, că cererile din 
partea unor unități vor fi deosebit 
de ridicate. Acum se lasă rugați să 
contracteze. Vor pretinde mai tirziu 
să le livrăm repede produsele de 
care vor avea nevoie. întîmpinăm 
totodată greutăți in obținerea repar
tițiilor pentru materialele ceramice 
— porțelan și steatlt. Față de 1 270 
tone, cît constituie necesarul pe anul 
1981, fundamentat pe baza normelqr 
de consum. Centrala industrială pen
tru echipamente de telecomunicații 
și automatizări ne-a asigurat pină in 
momentul de față repartiții numai 
pentru... 307 tone.

— Așadar, se poate spune că aveți 
asigurate condiții pentru ca producția 
anului viitor să se desfășoare în mod 
corespunzător ?

— Din păcate, mai intîmpinăm 
unele greutăți in privința finalizării 
acțiunii de contractare a producției. 
Astfel, dacă la intern nu avem pro
bleme în această privință, la export 
planul de contractări nu este acoperit 
decît în proporție redusă. Deși există 
solicitări ale unor parteneri străini, 
iar din partea noastră au fost făcute 
ofertele necesare, inclusiv nominali
zarea delegațiilor ce urmează a par
ticipa Ia contractări, centrala și mi
nisterul de resort intirzie rezolvarea 
acestei probleme de o deosebită im
portanță pentru noi. Tergi vet sarea 
birocratică a formalităților de con
tractare ne creează mari neajunsuri 
In organizarea din vreme, sub toate 
aspectele, a fabricației de vagoane. 
Vrem un răspuns clar din partea 
centralei : cît vom mai avea de 
așteptat ?

cetățenilor în dezbaterea
Sala cu peste 500 de locuri a de

venit din nou neîncăpătoare la re
centa „Tribună a democrației" orga
nizată de Consiliul municipal Slati
na al F.D.U.S. Pe linia desfășurării 
unor „tribune tematice", organizato
rii anunțaseră și de astă dată o dez
batere pe o temă de larg interes: 
cum își îndeplinește comerțul local 
sarcinile de aprovizionare a popu
lației. De aici, firește, și' participarea 
masivă a cetățenilor.

La punctul 1 al ordinii de zi, ca de 
obicei, eficiența dezbaterilor ante
rioare. La acest punct, primarul o- 
rașului, tovarășul Radu Barbu, a in
format asupra modului in care au 

.fost soluționate propunerile cetățe
nilor formulate cu prilejul preceden
tei „Tribune", care avusese ca temă 
gospodărirea și întreținerea spațiu
lui locativ: au fost luate măsuri pen
tru o mai bună întreținere a apar
tamentelor și dotărilor acestora, e- 
fectuindu-se peste 300 de interven
ții la instalații; în 110 apartamente a 
fost înlăturat condensul; au fost re
parate subsoluri, terase ; s-au a- 
menajat încă 14 terenuri de joacă 
pentru copii etc. In completare, par- 
ticipanții au formulat noi propuneri 
vizînd creșterea exigenței la recep- 
ționarea blocurilor date în folosință 
și degajarea mal grabnică de moloz 
a zonelor înconjurătoare, reducerea 
circulației rutiere, îndeosebi a ma
șinilor grele, în cartierele de locuit, 
extinderea locurilor de parcare.

Intrîndu-se în subiectul la zi, ca și 
Ia „Tribuna" despre locuințe, mai 
intii a fost prezentat un film. Acesta 
fusese comandat anume de consi
liul municipal al F.D.U.S. cine- 
clubului Școlii populare de artă 
din Slatina. Că a fost realizat 
cu exigență o dovedește însăși 
titulatura sa — „Pete pe firma
mentul unor unități comerciale". Toc
mai pentru că asemenea pete um
bresc eforturile constante făcute de 
stat pentru dezvoltarea comerțului 
și îmbunătățirea aprovizionării, peli
cula a evidențiat in primul rind a- 
ceste eforturi: în ultimii 15 ani. Ia 
Slatina s-au înființat 135 de unități 
comerciale noi, insumind o suprafață 
de peste 20 000 mp, iar volumul măr
furilor desfăcute populației a crescut 
de 12 ori. Revelator este și un alt 
aspect: pentru mal buna aprovizio
nare a celor peste 70 000 de locuitori 
ai Slatinei, in primele zece luni ale 
anului s-au asigurat in plus, față de

Mărfuri de
în toată țara, magazi

nele cooperativelor de 
consum au fost aprovi
zionate cu o gamă largă 
de mărfuri solicitate cu 
deosebire în acest sezon. 
Marile complexe comer
ciale. magazinele tip Su- 
percoop, supermagazi- 
nele, precum și unitățile 
specializate oferă cumpă
rătorilor modele hoi de 
confecții de toamnă-iar- 
nă pentru femei și băr
bați : costume, sacourl, 
pardesie, paltoane, pan
taloni, fuste, bluze, rochii 
din țesături moderne. La 
rindul lor. raioanele de 
Încălțăminte prezintă, 
pentru sezonul rece, un 

aceeași perioadă a anului trecut, 206 
tone carne, 600 tone piine, 127 tone 
lactate și brinzeturi, 203 tone ulei, 
333 tone zahăr.

Răspunde întotdeauna comerțul ce
rințelor publicului, este valorificat pe 
deplin cadrul de care dispune? In 
ideea unui răspuns cît mai exact, 
„ochiul" iscoditor al aparatului de 
filmat a stăruit, firesc, și asupra unor 
aspecte mal puțin plăcute. El a sur
prins atit mărfuri păstrate nejustifi
cat de mult in depozite, ajungînd 
astfel cu întirziere la cei cărora Ie 
sirft necesare, comportarea necores
punzătoare a unor lucrători din co
merț, cît și vînzarea cu suprapreț a 
unor produse sau abaterile de la or
dine și disciplină din unele maga
zine. Fapte concludente, imagini de 
necontestat. Dealtfel, la unele din 
aceste deficiențe s-au referit și cei 
ce au urcat Ia tribună, punînd în
trebări organelor comerciale și făcind 
numeroase propuneri pentru îmbună
tățirea activității în acest sector. 
Reținem dintre acestea: „Să se 
asigure un flux normal al măr
furilor intre depozite și uni
tăți de desfacere, practic apro
vizionarea mai ritmică a maga
zinelor" (Ion Pavel, maistru la între
prinderea de aluminiu) ; „Ce măsuri 
se iau Împotriva lucrătorilor din co
merț care au săvîrșit abaterile pre
zentate în film ?“ (Ion Dolan, mem
bru al unei echipe de control al oa
menilor muncii de la întreprinderea 
de aluminiu) ; „Să se urmărească cu 
strictețe aplicarea prevederilor legale 
privind valorificarea ambalajelor de 
la cetățeni, asigurîndu-se în toate 
magazinele alimentare primirea de 
sticle și borcane goale la schimb" 
(Teodor Butoi, pensionar) ; „De ce 
factorii răspunzători din întreprin
derile comerciale locale neglijează să 
consemneze in registrele unice de 
control din unități măsurile luate în 
urma consemnărilor echipelor de con
trol ?“ (Dumitru Rizescu. responsabi
lul unei echipe de control al oame
nilor muncii).

Am urmărit. împreună cu, un in
spector, cîteva zile la rînd. într-o se
rie de unități comercișle din oraș, 
aplicarea măsurilor stabilite. Putem 
spune că organele comerciale acțio
nează cu hotărîre pentru lichida
rea lipsurilor, pentru mai buna 
aprovizionare, pentru practicarea 
unui comerț civilizat. La magazinul 
„Fortuna" din cartierul Crișan I,

sezon în magazinele cooperației de consum
sortiment bogat de ciz- 
mulițe, ghete, pantofi din 
piele și înlocuitori. Foar
te solicitate in această pe
rioadă sînt raioanele și 
magazinele de galanterie, 
tricotaje, marochinărie și 
sport-turism, care sint în 
măsură să satisfacă pre
ferințele cumpărătorilor.

Pentru dotarea locuin
țelor, magazinele mari și 
specializate ale cooperati
velor de consum oferă o 
gamă largă de aparate de 
radio și televiziune cu ca
lități tehnice superioare, 
articole de uz gospodă
resc, materiale pentru 
construcții și de Întreți
nere a curățeniei.

Interior din magazinul cu articole electrotehnice din 
Filipeștii de Tirg - județul Prahova

cetățenilor
bunăoară, s-a îmbunătățit aprovizio
narea unității : în ziua vizitei noas
tre erau puse in vinzare peste 8 000 
kg de fructe și legume, toate de 
bună calitate și într-un sortiment bo
gat ; totodată, au fost schimbate mo
toarele agregatelor frigorifice defec
te, incit acestea funcționează normal.

Deci, eficiența „Tribunei democra
ției" se face simțită. Dealtfel, ea a 
sporit considerabil prin proiectarea 
filmului amintit in toate unitățile co
merciale din municipiu. Cei ce au 
săvîrșit abateri de la regulile comer
ciale au fost discutați și sancționați 
— s-au aplicat 17 sancțiuni, iar in 
patru cazuri au fost desfăcute con
tractele de muncă. în ședința consi
liului oamenilor muncii de la între
prinderea comercială de stat pentru 
alimentație publică Slatina — în ale 
cărei unități subordonate au fost 
identificate abateri grave de la re
gulile de comerț : produse deprecia
te, vinzare cu suprapreț, lipsă Ia 
gramaj etc — cit și cu prilejul pro
iectării filmului, numeroși lucrători 
au luat atitudine fermă față de aba
terile comisa de unii dintre colegii 
lor.

Constatările făcute In magazine au 
Întărit însă și o altă concluzie a „Tri
bunei", și anume că se cere inten
sificat controlul asupra activității co
merțului, opinia publică cetățenească 
trebuind, la rindul ei, să se manifes
te mai activ, mai ferm pentru a se 
ajunge pretutindeni la practicarea 
unui comerț corect, civilizat. Spunem 
acest lucru pentru că la bufetul gă
rii, nu toate produsele puse în vin
zare aveau prețurile afișate ; la res
taurantul „Cireșica". ospătară Elena 
Dascălu a fost găsită din nou vtnzînd 
bere cu suprapreț, iar Gheorghe Că- 
lărașu, șeful unității. Întrebat de ce 
n-a luat măsuri pentru a nu se mai 
repeta asemenea abateri, constatate 
și la un control anterior, a replicat : 
„Să nu ne grăbim, tovarășe, cu mă
surile". El nu s-a grăbit, dar s-au 
grăbit, măcar de astă-dată, organele 
de control.

Iată deci că forurile conducătoa
re ale comerțului slătinean mai au 
suficient teren de acțiune pentru ca 
eficienta acestei realmente interesan
te „Tribune a democrației" pe teme 
de comerț să se facă simțită în apro
vizionarea și servirea fiecărui con
sumator.

Emillan ROUĂ
corespondentul „Scinteii*
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului ILIE VERDEȚ 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Vă transmitem sincerele noastre mulțumiri pentru mesajul de felicitare 
adresat cu prilejul celei de-a XXXI-a aniversăii a proclamării Republicii 
Populare Chineze.

Fie ca relațiile de profundă prietenie dintre partidele, țările și popoarele 
Chinei si României să se consolideze si să se dezvolte continuu.

HUA GUOFENG
Președintele Comitetului Central 

al Partidului Comunist Chinez
YE JIANYING

Președintele Comitetului Permanent 
al Adunării Naționale 

a Reprezentanților Populari 
a Republicii Populare Chineze

ZHAO ZIYANG
Premierul Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Chineze

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu plăcere mesajul de felicitare pe care Excelenta Voastră, 
a binevoit să mi-1 adreseze cu ocazia celei de-a 57-a aniversări a Republicii 
Turcia.

în numele poporului turc și al meu personal, țin să exprim Excelentei 
Voastre sincerele mele mulțumiri și cele mai bune urări de prosperitate po
porului român prieten.

Folosesc acest prilej pentru a vă reafirma dorința mea sinceră ca rela
țiile de prietenie dintre România și Turcia să se dezvolte în așa fel incit să 
corespundă dorinței celor două popoare.

General KENAN EVREN
Șeful statului Republicii Turcia

Sesiune de comunicări științifice

Continuitatea culturii populare
Sesiunea de comunicări științifice 

a Institutului de cercetări etnologi
ce și dialectologice s-a axat anul 
acesta pe tema „Creația etnogra
fică, folclorică și lingvistică, expre
sie a unității și continuității cultu
rii populare românești". Pe parcur
sul sesiunii au fost prezentate un 
număr de 33 de comunicări orien
tate înspre creațiile etnografice, 
etnofolclorice și etnolingvistice. cu 
referire la unele aspecte ale vechi
mii, unității și continuității poporu
lui român. A doua sesiune de 
comunicări s-a desfășurat in dez
batere publică, lucrările fiind 
și tipărite în anuarul institutu
lui destinat unei largi circulații 
în diverse medii și nu doar în cer
cul restrîns de specialiști. Temele 
puse în discuție au fost, dealtfel, 
audiate nu numai de cercetători 
din alte instituții ale Academiei, 
cadre didactice universitare, ci și 
de numeroși activiști culturali, stu- 
denți, elevi, profesori etc.

Bazate pe valoroase documente 
tezaurizate în arhivele I.C.E.D., dar 
și întemeiate pe studii de teren 
fructuoase, comunicările prezentate 
au abordat o mare diversitate de

aspecte ale creației populare tradi
ționale și contemporane urmărind 
evoluția fondului popular străvechi, 
in timp, pînă la funcțiile sale ac
tuale. Comunicările făcute limpezesc 
mai bine problemele ce privesc 
contribuția specifică, originală pe 
care poporul român a adus-o 
în constituirea si configurarea 
fizionomiei culturii șl civilizației 
in această parte de continent, a 
spațiului balcanic. „Documentul 
etnologic — expresie a originii, u- 
nitătii si continuității poporului ro
mân. Prolegomene epistemologice" 
(Paul Simionescu). ..Romanitatea 
românească și cultura latină in sec. 
XII—XV" (Al. Nicblescu). „Ideea 
originilor și a continuității etnice 
în cultură" (Vasile Vetișanu).

Sesiunea de comunicări științifice 
a I.C.E.D. a abordat cu' deosebită 
atenție si problemele legate de res
ponsabilitățile institutului în direc
ția valorificării mai active a fondu
lui de bază existent în evoluția 
culturii contemporane.

VIorel ȘTIRBU

teatre
• Teatrul Național (sala mică) : 
Viața unei femei — 19,30: (sala 
Atelier) : Gimnastică sentimenta
lă (premieră) — 19; (Casa studen
ților) : Gaițele — 20.30.
• Filarmonica ..George Enescu" 
(Ateneul Român) ; Recital de pian 
Gabriel Amiraș — 19,30.
• Opera Romană : Madame But
terfly — 19.
• Teatrul de operetă : Singe vle- 
nez — 19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Schitu Măgureanu): 
Lungul drum al zilei către noapte
— 19; (sala Grădină Icoanei) : A- 
necdote provinciale — 19.30.
• Teatrul Mic : Nu sini Tumul 
Eiffel — 19.30.
• Teatrul Foarte Mic : Premiera
— 16; Stop pe autostradă — 10.
• Teatrul de comedie : Măseaua 
de minte — 19.30.
o Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Micul infera — 19.30:
(sala Studio) : Inele, cercei. Hb- 

19
• Teatrul Ciulești (sala Majes
tic) : Echipa de zgomote — 19,30. 
o Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : De la Cără
buș la Savoy — 19.30: (sala Vic
toria) : Idolul femeilor — 19.30.
• Teatrul „Ion Vasllescu" : Dul
cea ipocrizie a bărbatului matur
— 19.30.
• Ansamblul artistic „Ransodla 
română" ; La fintina dorului —
18.30. (
• Teatrul „Ion Creangă" : Scufița 
cu trei iezi — 10: Un tlnăr prin
tre alții — 17.
• Teatrul ..Țăndărică" : Unde 
zbori, Sperle-Ciorl t — 17.
• Circul București : Spectacolul 
Circului Mare din Budapesta —
19.30.

cinema

• Bobby Deerfield : STUDIO — 
10; 12,30: 15; 17,30; 19.45
o Program de desene animate — 
9: 10.30; 12,15; Interviuri despre 
probleme personale — 14: 16; IC 5 
20 : DOINA.
• O lacrimă de fată : FEROVIAR
— 9; 11,15; 13,30: 15,45: 18: 20,15, 
GLORIA — 9: 11.15: 13 30: 15.45; 
18; 20.15, VICTORIA — 10: 12: 14; 
16; 18; 20.
• Ultimul revelion : GRIVITA — 
9: 11,15; 13.30: 15,45: 18: 20.15.
o Burebista : DACIA — 9; 12;
16; 19.
O Colombo la Londra : EFORIE
— 9; 11; 13; 15,15; 17,30: 19.30, EX
CELSIOR — 9; 11,15: 13.30; 15,45; 
18: 20,15.
• De moartea mea s-o acuzați pe 
Klava K : COTROCENI — 15: 17,15;
19.30, VOLGA — 9; U.15: 13.30; 
15.45: 18; 20.
• Labirintul : GIULEȘT1 — 9 : 11 ; 
13,15; 15,30: 17.45: 20. MIORIȚA — 
9: u.15: 13.30: 15.45: 18: 20.
• Șaua de argint : FLOREArCA
— 9: 11: 13: 15.30: 17.45 : 20, TO
MIS — 9; 11.15; 13 30: 15.45: 18; 
20.15.
o Uimitorul căpitan Nemo ; BU- 
ZEȘTI — 15.30: 17.45: 20.
• ...Am fost șaisprezece : FLA- 
CARA — 15.30: 17,30: 19.30.
• Cascadorul Hooper : LIRA — 
15,30: 18: 20.
O Toate fetele mele : DRUMUL 
sArii — 15,30: 18: 20.
O Infernul din zgîrie-nori : LU
CEAFĂRUL — 9: 12: 16: 19.
O Elvis : AURORA — 9: 11,15:
13,30; 15.45: 18: 20. FLAMURA — 
9: 11: 13.15: 15.30: 17.45: 20.
o Privighetoarea : PACEA — 15.30; 
17.30: 19.30.
• Micuța Mo : ARTA — 9; 12;
16: 19.
©" Dumbrava minunată : COSMOS
— 15.30: 17.30: 19,30.
O Noi aventuri pe vasul Posei
don : FERENTARI — 15.30: \17.30;
19.30.
o Casa dintre ctmpuri : MUNCA
— 16: 18: 20.
O Pierdut șl regăsit : POPULAR
— 15.30: 17,30: 19.30.
9 Bariera : PROGRESUL — 16; 
18: 20.
O Micuța floare Hua : VIITORUL
— 15.30: 17.30: 19 30.

Simbol al tăriei pe care o dă unui popor idealul libertății
Cu șase secole și jumătate în 

■urmă, vreme de patru zile (între 9 
și 12 noiembrie 1330) îndelung au 
vuit, de vacarmul unei aprige bă
tălii, văile și codrii Posadei. Se 
consuma aici, intr-un defileu îngust 
și stîncos, actul final al unui război 
care, început în luna septembrie a 
aceluiași an, prin invadarea terito
riului Țării Românești de către tru
pele feudalilor maghiari, conduse de 
însuși regele Carol Robert de 
Anjou, avea să se soldeze cu o stră
lucită biruință românească. Biruință 
pe care, cu drept temei, istoria avea 
să o așeze în șirul evenimentelor cu 
valoare de piatră de hotar ale tre
cutului național. Pentru că prin ea 
neatîrnarea Țării Românești s-a în
scris în cartea veacurilor ca un fapt 
împlinit. Pentru că prin ea româ
nii reușeau, după secole de lucrare 
asupra lor înșiși, să-și înalte, pe o 

t parte a pămîntului strămoșesc, un 
stat liber, de sine stătător. Pentru 
că ea era semnul tăriei pe care o 
insuflă unui popor idealul libertă
ții și mai ales era semnul capaci
tății lui. atunci cînd se ridica în
treg. ca un singur om, de a birui 
oști numeroase și bine înzestrate. 
Pentru că ea impunea cu vigoare 
în conștiința Europei un popor adine 
însetai de libertate, un neam plin 
de vitalitate, capabil să . asigure, 
prin luptă, stăruință și sacrificiu, 
înfăptuirea acestui ideal.

Odată cu Posada se încheia 
procesul formării statului feudal 
neatîrnat Țara Românească, proces 
început — ca și în alte părți ale 
teritoriului locuit de urmașii dacilor 
și ai romanilor — cu multe secole 
înainte, dar stinjenit — ca și acolo 
— de ultimul val al populațiilor in 
migra tie.

Da sud de Carpați, încă din 
veacurile IX—X, izvoarele arheolo
gice documentează existența unor 
formațiuni politice autohtone, pen
tru ca în prima jumătate a veacu
lui al XIII-lea ele să .fie atestare și 
de documentele scrise. Ceea ce ca
racterizează în această vreme evo
luția lor, pe lingă fireștile creșteri 
economice și demografice, este 
tendința spre centralizare și exis
tență politică de sine stătătoare, 
încă la 1277, voievodul Litovoi și 
frații lui încearcă să înlăture su
zeranitatea maghiară, dar încercarea 
este plătită cu viața de bravul oș
tean. Cursul istoriei nu putea fi 
oprit însă in loc, iar eșecul acțiunii 
lui I-itovoi arătase numai că in 
lupta cu o feudalitate războinică, avi
dă de cuceriri, era nevoie de unirea 
forțelor, de centralizare. Este tocmai 
ceea ce se întîmplă în jumătatea 
de veac ce urmează, sub Tihomir și' 
mai ales sub fiul acestuia. Basarab 
I. în vremea aceasta, aici sînt men
ționate cetăti și orașe — semn că 
structurile administrative evoluează 
în pas cu creșterea economică, 
în mîinile voievodului se concen
trează mari bogății care, bine folo
site, înseamnă putere. Noi zone ale 
pămîntului românesc sînt smulse a- 
cum prin! luptă de sub stăpînirea 
tătarilor. Severinui și ținutul în
conjurător intră in componența vo
ievodatului din care in mod orga
nic făceau parte.

Alianțe externe Întărite prin le
gături matrimoniale, obișnuite în 
epocă, se încheie în această vreme. 
Statutul de dependență încorseta 
țara tînără; acum neamul nu voia nu
mai să trăiască neatîrnat, dar avea 
și tăria să o impună, să asigure 
împlinirea idealului. întemeiat pe 
aceste realități, Basarab I refuză să 
mai plătească tribut regelui ma
ghiar. Drept represalii, Carol Robert 
de Anjou pătrunde — în septem
brie 1330, în fruntea unei mari oș
tiri — în Tara Românească. Basarab 
Încearcă totuși să preîntîmpine con

flictul, arătindu-se gata a oferi 7 C00 
de mărci de argint (o sumă imensă, 
echivalentă cu 100 kg aur) pen
tru recuperarea cheltuielilor făcute 
de rege cu adunarea oștirii. Nu era 
izvorită din teamă această propu
nere. ci era semnul grijii ctitorului 
de tară care știa, ca nimeni altul, 
că pacea esce temelia prosperității 
unui stat. Căcf oferta de pace con
ținea, pe lingă aceste propuneri, și 
un avertisment : „Numai să vă în
toarceți indărăt cu pace... pentru că 
dacă veniți și mai mult înăuntrul 
țării, nu veți putea nicidecum să 
înconjurați primejdia". Răspunsul 
dat de Carol Robert de Anjou este 
tipic pencru mentalitatea trufașă a 
unei căpetenii feudale : „Să spuneți 
așa lui Basarab, că el e păstorul 
oilor mele și eu, din ascunzișurile 
sale, de barbă îl voi scoate".

în fața primejdiei, este adoptată 
tactica măcinării forțelor dușmane

650 de ani de la strălucita 
biruință de la Posada

prin atragerea lor adine în terito
riul țării, a hărțuirii lor neîn
trerupte, a Înfometării lor. în cele 
din urmă, oastea invadatoare este 
atrasă intr-un defileu adine, fortifi
cat dinainte, unde condițiile de te
ren anulau practic superioritatea sa 
numerică și tehnică. Aici, Basarab a 
lovit cu putere, /prin surprindere. 
Mînia unei țări întregi al cărei pă
mânt fusese călcat cu gînd dușman 
se revărsa asupra trupelor străine. 
„Mulțimea nenumărată a valahilor 
— scria cu aproape trei decenii mai 
tirziu un cronicar maghiar, autor al 
„Cronicii pictate de la Viena" — 
sus pe ripe a alergat din toate 
părțile și a aruncat săgeți asupra 
oaste! regelui care se găsea in 
fundul unei văi adinei, ce nici nu 
se putea numi cale, ci mal curind 
un fel de corabie strimtă unde din 
pricina înghesuielii cei mai sprin
teni cai și ostași cădeau din toate 
părțile in luptă. Căci din pricina 
urcușului prăpăstios din acea calc, 
de nu se puteau sui in contra valahi
lor... nici nu puteau merge inainte, 
nici nu aveau loc de fugă, fiind fă
cute acolo prisăci, ci erau cu totul 
prinși ostașii regelui ca niște pești 
in vîrșc ori in mreajă". După patru 
zile, trufașa oștire feudală care in
trase cu două luni înainte în tară 
se prăpădise ca suflată de vint.

Biruința de la Posada este de
sigur rodul geniului militar al lui 
Basarab I. El gîndise strategia care 
avea să aducă victoria. El alesese 
locul in care urma să se desfășoare 
bătălia și îl fortificase potrivit 
scopului urmărit.

Dar biruința de la Posada aparți
nea în cea mai mare măsură po
porului. Pentru că avusese tăria ie 
a-și părăsi vetrele așezărilor, de a 
plăti prețul greu al pîrjolirii avutu
lui său și alergase din toate părțile 
la chemarea voievodului spre a sta 
în calea celor veniți cu gînd de a 
supune tara. Pentru că, pe tot 
parcursul campaniei și cu deosebire 
în cele patru zile hotăritoare. dădu
se nenumărate dovezi de -vitejie, 
înfruntînd una dintre cele mai pu
ternice oștiri ale epocii. El, poporul, 
ca de atîtea ori în istoria noastră, 
era autorul întreg al victoriei. Po
sada fiind în acest sens o prefațare 
a strategiei pe care toti marii 
domni și comandanți de oști români 
au folosit-o in decursul Evului Me
diu, atunci cind tara a fost atacată

de forțe mult superioare și cînd iz- 
bînda nu putea fi obținută fără a- 
ceastă măcinare și înfometare a in
vadatorului prin efort și sacrificiu 
general.

Spuneam că Posada a însemnat 
un sfirșit. Dar mai ales a însemnat 
un inceput. întreaga dezvoltare ul
terioară a Țării Românești stă sub 
semnul Posadei. De sine stătătoare, 
tara și-a organizat într-un răstimp 
scurt structuri administrative cores
punzătoare epocii pe care o traver
sa. Iar aceste structuri odată create 
și consolidate, dezvoltarea economi
că, impulsionată de stabilitatea in
ternă, a cunoscut un mers neconte
nit înainte. Prin aceasta statul în
suși s-a întărit și toate vitregiile 
vremurilor nu l-au mai putut des
ființa.

Independentă. Țara Românească 
s-a putut afirma cu putere sporită 
în rîndul statelor vremii. Sigur este 
că fără victoria de la Posada n-ar 
fi putut exista nici biruința de la 
Rovine, nici cea de la Călugăreni, 
nici prestigiul politic dobîndit de 
Țara Românească în vremea ce â 
urmat, cind aceasta s-a dovedit un 
factor important de stabilitate și 
pace în Balcani. Și este mai presus 
de orice îndoială că existența unui 
stat liber românesc la sud de Car- 
pati a înrîurit favorabil crearea ce
lui de-al doilea stat feudal liber 
românesc la est de Carpați, prin 
acțiunea conjugată a forțelor locale 
și a căpeteniilor românești mara
mureșene. După cum existenta unei 
țări românești neatîrnate la sud de 
Carpați a putut constitui un sprijin 
pentru încercările românilor tran
silvăneni de a-și păstra sau redo- 
bîndi vechile libertăți.

. Basarab întîiul a închis ochii in 
anul 1352. Lăsa moștenire urmașilor 
o țară mult mai întinsă decît o 
găsise el la 1310. Lăsa o țară pu
ternică prin prosperitatea înteme
iată pe liniștea și pacea asigurate 
în cea mai mare parte a domniei 
lui, prin progresele pe care orga
nizarea administrativă șl ecleziasti
că le făcuse in timpul său. Dar mai 
presus de toate lăsa ca zestre de 
preț o tară iiberă. de sine stătătoare. 
De aceea, contemporanii înșiși l-au 
numit „cel Mare", iar urmașii, be
neficiari ai trudei, ai neodihnei lui 
întru apărarea drepturilor țării, 
n-au încetat a-1 slăvi. Ca întemeie
tor de tară, ca dătător de legi și 
datini. Și mai presus de toate ca 
bărbatul înțelept sub a cărui con
ducere un popor întreg a înscris cu 
șase secole și jumătate în urmă 
Posada între locurile de seamă ale 
tării. Iar faptul că o Istorie vitregă 
nu ne-a permis să știm cu certitu
dine unde s-a aflat acea Posadă, 
înscrisă în documente de epocă, 
a lui Basarab întemeietorul, că în 
11 zone ale tării istoricii au putut 
localiza defileul întărit de la 1330, 
este într-un fel simbolic : oriunde 
pe glia patriei se putea inălta Po
sada. pentru că oriunde aici pulsa 
aceeași sete de libertate, pentru că 
oriunde aici rîul si ramul, muntele 
și dealul s-au înfrățit mereu cu oa
menii pămîntului pentru neatîrnarea 
acestui pămint.

Silviu ACHIM
★

îmnlinirea a 650 de ani de la 
bătălia.de la.Posada a fost, mar
cată. marți, orintr-un simpozion or
ganizat de Direcția generală a Ar
hivelor statului la Muzeul arhive
lor din Capitală.

Au prezentat comunicări cerce
tători de la Institutul de istorie 
„Nicolae Iorga" și Centrul de stu
dii și cercetări de istorie și teorie 
militară.

(Urmare din pag. I)

tv I

• Ancheta : SCALA — 9: 11.15;
13.30: 15 45: 18 : 20,15.
• Moscova nu crede In lacrimi î 
CAPITOL — 9.30: 12.30: 15 45: 18,45.
• Libera, dragostea mea : PALA
TUL SPORTURILOR ȘI CULTU
RII — 17.30.
• Vizită la domiciliu î SALA PA
LATULUI (sala mică) — 16.30: i9: 
(sala mare) — 17.15: 20. PATRIA
— 9: 11.15: 13.30: 15.45: 18 : 20.15.
FAVORIT 9: 11.15: 13.30: 15.45:
18; 20.15. CULTURAL - 9: 11.15;
13.30: 15.45: 18: 20?15.
• încă o dată la Veneția : BUCU
REȘTI — 9 15: 11.15: 13.30: 15.45:
18: 20.15, MELODIA — 9: 11,15;
13,30: 15.45: 18: 20.15.
e Divina Ema • CENTRAL — 9.30; 
11.30: 13.30: 15.30: 17.30: 19.30.
O Fiica adoptivă : TIMPURI NOI
— 9,30: n.30: 13.30: 15.30: 17.30: 
19,30.

expoziții
0 Oficiul de expoziții al C.C.E.S. 
Sala Arghezl : Afișul iugoslav.
• Galeriile Căminul artei (car
ter) : Eugenia Barac Enescu. artă 
decorativă — sticlă : (etaD : Ionel 
Muntean, sculnturâ și desen 
o Galeria Simeza : VasUe Dobrian, 
grafică.
0 Galeriile Orizont : Ileana Dăs- 
călescu, grafică: (Atelier 35) : 
Cornelia Moldoveanu, ceramică.
0 Galeria Galâteea : Aura Du- 
țescu Borteanu, pictură.
0 Galeria Eforie : Virgil Molse, 
pictură
0 Galeria Cenaclul ..Hanul cu 
tei" : Expoziție de desene.

rească". „Ziua de lucru e 
măsura cea mai dreaptă a 
dragostei de patrie" 
ș.a.m.d. Am ințeles câ 
eroismul popular a de
venit trăsătură definito
rie a acelei colectivități, 
mod de viată diurn, că spi
ritul de sacrificiu și nobila 
comuniune cu patria ii im
plică pe siderurgiști pînă 
la confundarea ființei lor 
cu opera, că semnalatele 
virtuți sint vitale la Reșița, 
precum aerul și apa.

Pe cărbunarii Aninei i-am 
găsit pe Tilva-Zînei, ver
santul sud-vestic al Seme- 
nicului, în Cheile Minișu- 
lui, pe locul Cri vina-Covă- 
cie, una din culmile ce 
străjuiesc maiestuos aceas
tă veche așezare de mi
neri • se pun aici temeliile 
unei termocentrale care va 
funcționa pe bază de șis
turi bituminoase, un gigant 
al energeticii naționale, care 
va servi scopul major pe 
care șl l-a propus România 
de a deveni în cel mai 
scurt timp independentă 
sub raport energetic. Tot 
ce se intimplă la Anina 
converge spre acest tel și 
atinge proporții gigantești : 
se mută munții în cel mai 
propriu înțeles al cuvintu- 
lui, în procesul de decoper- 
tare, pentru a ajunge la re
zervele de șisturi. în ace
lași timp, pe plan civic și 
social, Anina va repeta is
toria Orșovei : vechiul oraș 
va fi strămutat de pe enor
ma spinare de șisturi unde 
șade acum, a și început în
temeierea noului oraș A- 
nina pe versantul vestic al 
Semenicului, pe culmea 
Mărghitașulul, lingă lac. 
Se intimplă, așadar, modi

ficări tulburătoare la , Ani
na, care schimbă din teme
lii geografia, structurile 
materiale, relațiile ome
nești. destinul tuturor și al 
fiecăruia in parte. Nimic 
nelimpede și nesigur nu 
stăruie in orizontul vieții 
acestor oameni, deși aceas
ta, viața lor, ia un cu totul 
alt curs în alți timpi, in- 
chipuiți-vă, o schimbare 
atit de profundă, atit de 
neașteptată ar fi produs —

civice și morale ; dobîndite 
de-a lungul timpului de 
constructorii socialismului. 
O experiență directă, trăi
tă pe viu. ale cărei tilcuri 
și învățăminte devin de 
neșters. Omul muncii este 
tocmai criteriul și scopul 
tuturor demersurilor noas
tre întru propășire socio-e- 
conomică, civică, cultural- 
artistică și spirituală. El, 
omul muncii, este soarele 
spre care converg șl gravi

• MAGNET DIN... 
STICLĂ. Cercetătorii de la In
stitutul politehnic din Vladimir 
(U.R.S.S.) au realizat un nou tip 
de magnet din... sticlă. Fără în
călcarea legilor fizicii, oamenii 
de știință au „corectat" struc
tura internă a sticlei. Prin 
introducerea unor substanțe 
străine in sticlă s-a reușit să se 
obțină la aceasta o structură 
magnetică. Magnetul din sticlă 
este mai „slab" decît confratele 
său din metal dar, spre deose
bire de acesta, este foarte re
zistent in mediu corosiv și 
nu-și schimbă proprietățile mag- 
netice la temperaturi ridicate. 
Obiectele din sticlă magnetică

pot fi realizate tn orice formă 
pe baza tehnologiei folosite pen
tru sticlă.

• O CIVILIZAȚIE AN
TICĂ IȘI DEZVĂLUIE 
MISTERELE. Legendara Ebla, 
capitala unui stat antic Înflori
tor în mileniul al III-lea î.e.n., 
aflat in nord-vestul Siriei, a 
fost localizată de arheologi lingă 
satul Teii Mardih. Cea mai sen
zațională descoperire tăcută aici 
în anii din urmă o constituie o. 
adevărată bibliotecă de tăblițe 
de lut cu Inscripții cuneiforme. 
Peste 17 000 de asemenea tăbli
țe. de patru ori mai multe decit 
toate textele cuneiforme datlnd

din mileniul al III-lea t.e.n. 
descoperite pînă acum, luate la 
un loc. au fost găsite in arhiva 
palatului regal. Se pare că la 
Ebla a existat o adevărată aca
demie de scribi la care au pre
dat „profesori" veniți din Meso
potamia. Au fost găsite liste 
amănunțite cu nume de orașe, 
denumiri de instrumente, profe
siuni etc., un adevărat tezaur 
pentru arheologi, filologi etc.

© CASIER AUTOMAT. 
Persoana din fotografie, func
ționară la un oficiu de schim
buri valutare, vorbește unei ma
șini. Ea ii „explică" ce cantitate 
dintr-o anumită valută dorește 
un anumit client să schimbe 
pentru altă valută. Computerul

PROGRAMUL 1
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală.
16.30 Curs de limba germană
16.50 Românie, mîndră tară. Program 

de cîntece patriotice
17,00 Reportaj pe glob. De la Atlantic 

la Pacific
17,35 Tragerea Pronoexpres
17,35 In spiritul legii.
18,00 Itinerar norvegian. Oslo — Bergen
18.25 Spectacol de poezie și muzică.
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19,20 Actualitatea economică
19.40 Noi. femeile 1
20.25 Telecinemateca. Ciclul „Mari re

gizori, mari actori". „Medicul și 
vraciul" — producție a studiouri
lor italiene.

22,05 Telejurnal

PROGRAMUL 2
19.00 Telejurnal
19,20 Mult c dulce șl frumoasă limba 

ce-o vorbim...
19.45 Treotele afirmării
20.30 Studio T '80. In obiectiv : Pregă

tirea tehnico-productlvă.
20.55 Cîntece lăutărești
31,10 Mocănița. Regia : Lulza Ciolah. 

Producție a studioului „Sahlafilm"
21.25 Teleenciclopedla
22.05 Telejurnal

I
i
!
I
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vremea
Timpul probabil pentru zilele de 13, 

14 și 15 noiembrie. In țară : Vreme in 
general închisă. Vor cădea precipitații 
locale mai ales sub formă de burniță 
și ploaie. Vint moderat, cu intensificări 
ta zona de munte. Temperatura in 
creștere ușoară. Minimele vor fi cu
prinse Intre minus 4 șl 6 grade, iar va
lorile maxime vor oscila intre minus 
2 și plus 8 grade. Ceată dimineața șl 
seara. Izolat polei.

ȘTIRI SPORTIVE
• „Turneul campioanelor" Ia tenis, 

care reunește pe cele mai bune 8 
jucătoare din lume calificate in 
urma circuitului celor 39 de turnee 
disputate in acest an. se va desfă
șura intre 7 și 12 ianuarie in orașul 
amerioan Landover (Maryland). Pînă 
în prezent se cunosc 4 din cele 8 
jucătoare care au obținut dreptul 
de a participa la acest ■ turneu : 
Chris Evert-Lloyd, Tracy Austin, 
Hana Mandlikova și Martina Navra
tilova. Pentru celelalte 4 locuri can
didează americancele Jaeger. Shri
ver. Jordan. King, jucătoarea ro
mâncă Virginia Ruzici, australiencele 
Turnbull. Fromholtz și Madruga 
(Argentina).
• Turneul international de tenis 

desfășurat pe teren acoperi» la 
Stockholm a fost ciștigat de campio
nul suedez Bjorn Borg. Jucînd re
marcabil. Borg a obținut victoria cu 
6—3. 6—4 în fața americanului John 
McEnroe, revanșînd astfel infrînge- 
rea suferită în finala campionatelor 
internaționale ale S.U.A.

în finala probei de dublu. Paul 
McNamee (Australia) și Heinz Gun- 
thardt (Elveția) au învins cu 6—7, 
6—3. 6—2 pe americanii Stan Smith 
și Bob Lutz.

O Turneul International de sabie 
desfășurat Ia Milano a revenit polo
nezului Bierkowski. urmat de Barba 
(Italia). Lamour (Franța), Krovopus- 
kov (U.R.S.S.). Gedeovari (Ungaria) 
și Strattman (R. F. Germania). Cu 
această ocazie a fost experimentată 
cu succes sabia electrică.

• Sezonul ciclist de lamă se află 
tn plină desfășurare în Elveția. Pe 
velodromul acoperit din Ztirich, in 
cadrul unei reuniuni internaționale, 
proba de viteză a fost cîștigată de 
elvețianul Heinz Isler, care l-a în
vins in două manșe pe cunoscutul 
campion, francezul Daniel Morelon, 
Locul trei a fost ocupat de italianul 
Moreno Caponcelli.

tor oameni : știința lor de 
a privi în viitor, vizionaris- 
mul comunist care le lumi
nează faptele de fiecare zi. 

în sfirșit. a treia experi
ență a aceleiași drumeții de 
documentare scriitoricească 
mi-a oferit-o așezămintul 
de sănătate al Herculane- 
lor. Mă așteptam ca peisa
jul tipologic al oamenilor 
cu care aveam să ne întil- 
nim să aibă încetineala și 
degajamentul proprii colec

Ziua de lucru, măsura cea mai 
dreaptă a dragostei de patrie
nu am Îndoieli — un șoc 
în psihologia- acelei colecti
vități, sentimentul de nesi
guranță și povara unor 
griji fără leac s-ar fi insi
nuat în oameni, le-ar fi 
prăbușit stilpii de susține
re ai dinlăuntrului lor, i-ar 
fi descurajat, ca pe niște 
frustrați ai soartei, i-ar fi 
abandonat provizoratului si 
nesiguranței. De ce nu se 
întîmplă nici pe departe 
așa ceva la Anina și in alte 
localități similare azi ? De 
unde sentimentul de calm, 
de siguranță, de perfectă 
dominare a acestor meta
morfoze fără precedent 7 E 
sentimentul încrederii și 
statorniciei întru operă și 
destin românesc. E starea 
de implicare, de totală par
ticipare la procesele vieții 
și muncii inițiate și condu
se de partidul nostru co
munist. E rezultanta expe
rienței economico-sociale,

tează toate actele de mai 
bine ale națiunii. De aici 
izvorăsc încrederea și sta
tornicia. De aici decurg 
echilibrul interior al aces
tor oameni și, totodată, 
marea lor combustiune de 
a face, a temeinici, a edi
fica, a crea. Un suflu ro- 
mantic-revolutionar hră
nește la ora de fată Anina 
extraordinarelor prefaceri. 
Calmi, puternici și siguri, 
total dăruiti operei ce ii 
implică, oamenii Aninei 
edifică noua vatră energeti
că și, in același timp, noua 
lor vatră de viețuit sub 
soarele patriei. Totul devi
ne normal, firesc, clar ca 
bună ziua, cum le șade bine 
oamenilor care se știu stă- 
pîni pe situație și pe des
tinul pe care îl croiesc 
după chipul și asemănarea 
lor. Și încă ceva există in 
bagajul comportamental și 
de liberă cugetare al aces

tivităților aflate In vacantă, 
la cură de ape, o somno
lentă a trupului in repaus, 
in refacere, stare ce se 
transmite inevitabil spiritu
lui. S-a întîmplat cu totul 
altminteri. Energicul și efi
cientul cerc literar „Cerna" 
este, ne-am putut da sea
ma, substanțial energetizat 
de participarea oamenilor 
muncii aflați temporar la 
odihnă. Nu doar o partici
pare de oameni doritori să 
asculte lucrări în prima 
lectură, să ia parte la dis
cuții. ci o prezență conti
nuă. mereu reîmprospătată, 
de creație literară amatoa
re din toate zările Româ
niei. Oamenii muncii din 
cele mai diverse localități 
vin la acest cerc să citeas
că, să se confrunte, iși pre
schimbă — pe durata va
cantei — uneltele obișnui
te de muncă cu cele ale li
teraturii. Temele lucrărilor

slnt In covirșitoarea majo
ritate, dacă nu in unanimi
tate, temele muncii, adică 
o prelungire a condiției lor 
din uzină, de pe ogoare, 
din cimpul instituțional pe 
care le servesc, o reproiec- 
tare a acestei condiții in 
cintec liric, în metaforă. în 
Verb înaripat. Cercul lite
rar „Cerna" din Herculane 
devine, în aceste împreju
rări, un atelier de literatu
ră ce iși depășește condiția 
circumscrisă geografic, ca
pătă vocație națională prin 
faptul că se află la izvorul 
veșnic primenitor al talen
telor amatoare din toată 
tara, care stau un timp în 
această oază de sănătate. 
Un timp prielnic deopotri
vă trupului și spiritului. 
Acest mod de mani
festare a etosului popular 
are, cred, tilcuri din cele 
mai profunde privitor la 
resursele, practic nelimita
te, de dezvoltare a culturii 
noastre de azi, prin strinsă 
Împletire dintre arta profe
sionistă si cea amatoare, 
prin participarea tuturor 
creatorilor de bunuri ma
teriale și sniritnale la înăl
țarea edificiului cultural 
național.

Am Înfățișat trei I nost ac 
ze ale uneia și aceleiași 
amnle opere de formare a 
omului nou, ale modulul 
nou. revoluționar, de a 
concepe munca si existenta. 
Pe scurt, oameni obisnuiri 
în imnrejurări obișnuite. 
Sub acest semn al obișnui
tului decurge, dealtminteri. 
insăsi esența vieții nuhlire 
românești : starea de liber
tate, de independentă și u- 
nitate, de creație și destin, 
de luptă pentru viitorul co
munist al patriei.
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FÂPfUT
DIVERS

„Fără munca 
n-aș putea trăi!"

Printre sutele de cooperatori 
din Ceanu Mare — Cluj care 
zoreau recoltarea sfeclei de za
hăr, nu puteai să nu l zărești 
pe unul care lucra cu mare 
precizie și iuțeală in întrecere 
cu cițiva tineri din jur.

— Este Aron Hădărean. unul 
din cei mai harnici și mai buni 
gospodari din comună. Este cel 
care-i cunoaște pe toți, ca ni
meni altul, numai după... vorbă. 
O dată dadă a auzit glasul cuiva 
știe cu cine are de-a face si nu-l 
mai confundă niciodată. Și 
aceasta încă din timpul ultimului 
război, cind, copil fiind, a dat 
peste un exploziv care i-a luat 
vederea pentru totdeauna...

Dar Aron Hădărean, deșt 
nevăzător, iși poartă infirmitatea 
cu demnitate. Cum? Explicația 
ne-a dat-o chiar el :

— Muncind. Zi de zi. 
muncă n-aș putea trăi!

Fără

In alb și negru
Pentru nerespectarea regulilor 

de circulație, lui Petre Bojan, 
mecanic la autoservice Drăgă- 
șani, i s-a suspendat permisul 
de conducere pentru 2 luni. Dar 
P. B. a confundat, probabil, luna 

I cu ziua, pentru că, după numai 
2 zile, a fost surprins conducind 
mașina fără permis. De data 

I aceasta i se întocmește dosar 
| penal. Tot un dosar penal i se 

întocmește și fratelui său. Du- 
I mitru Bojan, care a fost găsit, 
| tot in respectivele zile, condu- 
I cind o mașină fără permis de 

conducere.
Coincidența face ca. In timp 

| ce frații Bojan făceau ce făceau, 
Eugen Mustață, șofer la I.T.A. 

I Brăila, să fie sărbătorit pen- 
| tru împlinirea a 25 de ani la 

volan, petrioadă in care n-a avui 
nici cea mai mică abatere de la 
regulile de circulație.

I Jenică
1 „studentul"

De fel din Hunedoara șl 
l profesie... fără, Jenică Ungurea- 

nu și-a făcut rost (citește furat) 
I de o legitimație de student, 
| după care s-a dus la hotelul 

,.Hebe“ din stațiunea balneară 
I Singeorz-Băi, pentru a se „odih

ni" după cele 10 examene (ci- 
I tește 10 furturi) săvirșite într-o 

singură... sesiune. Se gindea că 
I nu va fi ușor depistat printre 
| oamenii cinstiți care, intr-aderăr, 

au nevoie de refacerea forțelor. 
I Cum studenții se află insă acum 
I in amfiteatre. Jenică a fost in- ' 
I trebat de... sănătate și chiar de 

la primele întrebări a dovedit 
că a lipsii de la... lecția muncii 

I cinstite. Fapt pentru care se 
află in fața unui foarte dificil 

I „examen" in scris și oral : la... 
tribunal.

I
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Cinci și cu vocea 
Mândufii șase

In fiecare săptămină, joia, 
citu-i ziulica de mare, nu mai 
poți să treci in voie pe o anu
mită porțiune de pe strada 
Rapsodiei din Tirgoviște. Din ce 
cauză ? Grupuri-grupuri de inși 
iși oferă „serviciile", ca la ta
rabă : \

— Aveți o nuntă in familie? 
Gata, se aranjează ! Cit dați ? 
Doriți doar doi muzicanți la o 
cumetrie ? Adresați-vă ălora de 
colo, noi nu servim, sintem fir
mă serioasă, ori toți cinci și cu 
vocea Mănduții șase, ori nici 
unul I

Este, cum vă dați seama, un 
fel de... piață, unde poți „tocmi" 
lăutari pentru o simbătă sau du- 
minVcă, pentru două-trei zile 
sau numai pentru o seară.

intrucit mulți dintre ei cică 
„lucrează și in producție", între
barea e : cind mai lucrează ?

Uite câ
! n-o să mai fie!
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Printre călătorii aflați pe pe
ronul stației gării din Brașov iși 
făcea cu anevoie loc unul care 
se coțopenea cu două sacoșe.

— Bietul de el ! tl dărimă, 
nu alta! — și-a dat unul cu pă
rerea către milițianul aflat in 
apropiere. Și a continuat : Sint 
grele ca niște pietre de moară, 
dar miros a cafea.

— De unde ai cafeaua și in- 
milițianul. 
acesta a 
Pină la 

el. Vasile 
fochist la 
la plecare

cotro ? — l-a întrebat 
Luat din scurt, 

inceput să se bîlbîie. 
urmă s-a aflat că 
Trancan, de meserie 
l.C.R.A. Brașov, luase_ ______
— ca din... intimplare — vreo 
40 kilograme de cafea. De data 
asta „numai- 40, pentru că altă 
dată luase 80 de kilograme!

Cum? Simplu: ca fochist, avea 
chet de la magazie, in magazie 
f.ind cafea, prin preajmă nefiind 
nimeni și fiind de-al casei și 
nefiind controlat, dat fiind că...

Uite că n-o să mai fie. Dar 
măcar de-acum încolo să fie 
mai mare grija față de avutul 
obștesc.
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DE PRETUTINDENI
— pentru că este vorba de un 
computer — răspunde pe loc. 
imprimînd in plus rezultatul pe 
o foaie- de hîrtie. Mașina, de fa
bricație vest-germană. poate în
țelege, in afară de cifre, circa 
400 de cuvinte, precum și un nu
măr de traze-tip. Un amănunt 
esențial : computerul nu. răspun
de decit la vocea operatorului 
său, care trebuie să pronunțe 
inainte de intrarea in funcțiune 
a mașinii de mai multe ori fie
care din cuvintele introduse in 
memoria acesteia, astfel incit or
dinatorul să fie în măsură să-i 
„recunoască" pronunția.

• AUTOMOBILUL 
ELECTRIC IN OFENSIVĂ. 
Multă vreme privit doar ca o 
curiozitate tehnologică, automo
bilul electric a început să pre
zinte un tot mai mare interes 
comercial, relevă în'r-un articol 
cotidianul englez „Times". în 
Marea Britanie există în jur de 
45 000 de vehicule electrice și 
130 000 de camioane industriale, 
intrate in uzul curent. Progra
mul britanic de cercetare pri
vind vehiculele electrice a luat 
un nou avînt in primii ani ai 
deceniului '70 din mai multe 
motive, dar în primul rind din 
cauza temerilor provocate de 
reducerea rezervelor de energie 
și a preocupărilor legate de 
emanațiile de gaze toxice.

• TAINA LACULUI 
NYASA. Nivelul apelor lacu
lui Nyasa din Africa se află In 
continuă creștere. Asaltul lacu
lui asupra uscatului din jurul 
său a inceput cu aproape un an 
in urmă. Apele sale au acoperit 
mari suprafețe agricole, au lăsat 
fără adăpost mii de familii ță
rănești. au inundat instalațiile 
portuare ale orașului Mbamba- 
Bei. important port din zona 
sud-vestului Tanzaniei. Cauzele 
acestui fenomen constituie încă 
o taină. Pentru elucidarea ei a 
fost constituită o comisie spe
cială pe lingă Ministerul Resur
selor Hidrologice. Energeticii și 
Rezervelor Minerale ale Tanza
niei. alcătuită din hidrogeologi 
și din alti specialiști.

I
I
I
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Pentru o giscă...
S-a intimplat pe strada Ghio

ceilor din Curtea de Argeș. Cli
nele pensionarului Gheorghe 
Barnac a intrat in ograda veci
nului său, zidarul Gheorghe Gri- 
goriu. Clinele s-a repezit la o 
giscă și i-a făcut de petrecanie. 
Văzind isprava, stăninul giștn 
s-a repezit și i-a făcut și el de 
petrecanie cîinelui. Apoi s-a dus 
in ograda vecinului și i-a cerut 
să-i achite pe loc 400 lei pen
tru giscă. „Deși n-am mai auzit 
ca o giscă să coste 400 de lei, 
am să-ți dau cit c"ri — i-a 
spus acesta — dar nu am acuma 
bani. Imediat cum îmi vine pen
sia. ți-i dau". Stăpinul giștii 
s-a înfuriat și a scos cuțitul. 
Pină la spital, pensionarul a de
cedat...

I
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Președintele Zambiei a primit delegația 
economică română

LUSAKA 11 (Agerores). — Pre
ședintele Republicii Zambia. Kenneth 
David Kaunda, l-a primit la Lu
saka pe Ion M. Nicolae. prim-adjunct 
al ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
care conduce o delegație economică 
In Zambia.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, au fost transmise, 
cu acest prilei. un mesai călduros de 
prietenie, urări de sănătate si fericire 
personală președintelui Kenneth Da
vid Kaunda, de bunăstare și pros
peritate întregului popor zambian.

De asemenea, din partea tovarășei 
Elena Ceausescu au fost transmise 
tovarășei Betty Kaunda cele mai 
bune urări de sănătate si fericire.

Președintele Zambiei a rugat să 
fie transmise tovarășului Nicolae

CU PRILEJUL CONGRESULUI P. C. DIN COLUMBIA

Întîlnire tovdrdșeascâ
BOGOTA 11 (Agerpres). — Secre

tarul general al C.C. al Partidului 
Comunist din Columbia. Gilberto 
Vieira, l-a primit pe Ioachim Moga, 
membru al C.C. al P.C.R.', reprezen
tantul Partidului Comunist Român 
la cel de-al 13-lea Gongres al Parti
dului Comunist din Columbia.

Din partea tovarășului Nicolae. 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, s-a transmis 
cu acest prilej tovarășului Gilberto 
Vieira un călduros salut prietenesc, 
urări de sănătate și fericire perso
nală. Mulțumind pentru urările adre

Prima sesiune a parlamentului angolez
LUANDA 11 (Agerpres). — La 

Luanda se desfășoară lucrările pri
mei sesiuni a Adunării Naționale a 
Poporului — forul legislativ suprem 
din Angola — la care iau parte cei 
203 denutați desemnați la alegerile 
generale de la 8 noiembrie. Eveni
mentul coincide cu împlinirea a 
cinci ani de la proclamarea Repu
blicii Populare Angola.

Deschizînd lucrările. Jose Fzluardo 
dos Santos, președintele M.P.L.A. — 
Partidul Muncii, președintele Repu
blicii, a arătat. între altele, că din 
Adunarea Națională a Poporului fac 
parte adevărații reprezentant! ai po
porului angolez, membrii ei fiind

I ------------------------------------------------------

PIAȚA COMUNĂ

Contenciosul politicii agrare rămîne deschis
BRUXELLES 11 (Agerpres). — Mi

niștrii agriculturii din țările membre 
ale C.E.E., întruniți în sesiune la 
Bruxelles, nu au reușit nici de aceas
tă dată să adopte ansamblul de mă
suri structurale destinate să amelio
reze situația micilor fermieri din zo
nele defavorizate ale Pieței comune. 
Este vorba, în special, de ' regiuni 
din Italia, Franța și Irlanda de Nord.

Ca și la precedenta Intîlnire con
sacrată acestui dificil dosar, delega
ția R.F.G. s-a opus adoptării măsuri
lor propuse de Comisia C.E.E. Mi
nistrul vest-german al agriculturii, 
Josef Ertl, a apreciat. în intervenția 
sa, participarea financiară a C.E.E. la 
aceste acțiuni ca fiind prea impor
tantă. El a reamintit, totodată, că in

NORVEGIA

CU FAȚA CĂTRE
BOGĂȚIILE MĂRII

Norvegienii s-au aflat dintotdeauna 
— la asta i-a silit pămîntul din care 
s-au născut — cu fata spre întinde
rea nesfirșită. promițătoare sau plină 
de amenințări, a mărilor. Privită pe 
harta lumii, țara lor e o îngustă fî- 
șie. un lung țărm de mare. Așa-i cu
noaștem și din istorie, cu marea si cu 
chemarea călătoriilor în suflet, cu vîn- 
tul sărat în bărbile aspre ale vikin
gilor, cu dorul de ducă al personaju
lui care este atit de tipic norvegian 
Peer Gynt, cu chipurile lui Nansen 
și Amundsen asprite în înfruntarea 
depărtărilor polare, cu fascinația an
ticelor căi maritime care a fecundat 
imaginația temerarului Thor Heyer
dahl...

Marea a făcut din norvegieni pes
carii cei mai buni, navigatorii cei mai 
îndrăzneți, exploratorii cei mai admi
rați. vînătorii de toci și de balene cei 
mai priceputi. Marea le-a dat totul, 
în drumul lor sore mare, apele AI- 
pilor Scandinavi produc 99 la sută 
din energia electrică necesară unei 
puternice industrii (și ea legată de 
mare). Si tot din apă. din adîncurile 
Mării Nordului, a tișnit pentru ei o 
neașteptată și imensă bogăție — pe
trolul. Petrolul Mării Nordului, care a 
determinat. în ultimii zece ani. un 
desjin nou pentru Norvegia, punctul 
de plecare într-o nouă „saga", cn fa
buloase promisiuni. Din această nouă 
„poveste" se scrie abia prima, dar de 
pe acum palpitantă, pagină.

Ce personificări va realiza această 
„saga", ce personaje vor intra in tra
ma ei, nu știm. Poate că ele vor 
purta numele primelor mari cîmpuri 
petroliere descoperite in platforma 
continentală norvegiană a Mării Nor
dului. Poate că va apărea aici, ca în
temeietor /ie dinastie petrolieră, 
cîmpul numit Ekofisk — primul des
coperit și cuprlnzînd. în familia sa. 
zăcămintele ale căror nume par des
prinse dlntr-o legendă cu vikingi : 
Tor. Eldfisk. Edda. Albuskjell... își 
vor face apoi, rînd pe rînd. apariția, 
fiecare cu povestea, cu dramele, dar 
și cu momentele sale de exaltare, 
cimpurile petrolifere Frlgg (cu urma
șii săi Frlag Est. Frigg Nord Est. 
Frigg Sud Est) după care se vor ivi 
cimpurile Statfjord. Hod/Valhall. 
Helndal. Sleipner. ca și multe altele 
dintre cele care sînt abia acum ex
plorate sau bănuite, multe în orice 
caz. acoperind aproape întreaga zonă 
a apelor teritoriale norvegiene, din 
strîmtoarea Skagerrak. oe tot țărmul 
norvegian al Mării Nordului, al mării 
Norvegiei, al Mării Barents, pînă la 
Insulele arctice Svalbard. Pe cînd 
aprigii vikingi porneau din fiordurile 

Ceaușescu șl tovarășei Elena 
Ceaușescu cele mai sincere sen
timente de stimă și prețuire, urări de 
sănătate și fericire. Președintele 
Kaunda a subliniat că aceste sen
timente de înaltă considerație au la 
bază prietenia profundă care îl leagă 
de președintele României, aprecierea 
pentru atitudinea șa curaioasă si 
deschisă în probleme de politică in
ternațională. de promotor al luptei 
pentru independentă, suveranitate na
țională, neamestec in treburile interne 
ale altor state, exponent al dorinței 
de pace a tuturor popoarelor lumii.

în cadrul discuției s-a făcut o tre
cere în revistă a cooperării economice 
și a schimburilor comerciale dintre 
cele două țări. în lumina documente
lor semnate la Lusaka și la Bucu
rești.

sate, tovarășul Gilberto Vieira a 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cordiale salutări și cele 
mai bune urări de sănătate și feri
cire.

în cursul întrevederii s-a efectuat 
un schimb de păreri privind preo
cupările actuale ale celor două parti
de, exprimîndu-se dorința de a se 
dezvolta în cdntinuare relațiile din
tre ele.

La intîlnire a fost de față Gheor- 
ghe Dobra, ambasadorul țării noas
tre în Columbia.

aleși din toate clasele și păturile so
ciale. Președintele a subliniat că 
sarcina principală a deoutatilor o' 
constituie elaborarea unei noi legis
lații care să o înlăture pe cea moște
nită din perioada colonială si care 
să ducă „la stabilirea unei ordini po
litice. economice, sociale si juridice 
care să garanteze dezvoltarea armo
nioasă a fiecărui cetățean al țării si 
a societății angoleze". Constituția ță
rii, g arătat președintele Republicii, 
consfințește faptul că M.P.L.A. — 
Partidul Muncii este forța conducă
toare In stat și a întregii societăți 
angoleze.

prezent se desfășoară o mare dezba
tere asupra orientărilor și costurilor 
politicii agricole comune.

★
PARIS 11 (Agerpres). — La un 

miting desfășurat in localitatea Bri- 
ve-la-Gaiilarde, cu participarea a 
12 000 de țărani din citeva departa
mente din zona centrală a Franței, 
secretarul general al P.C. Francez, 
Georges Marchais, a arătat că din 
momentul creării Pieței comune in 
Franța au dispărut peste un milion 
de gospodării țărănești mici și mij
locii. Marchais a relevat necesita
tea promovării unei politici indepen
dente în domeniul agriculturii, care 
trebuie privită ca o ramură de bază 
a economiei naționale.

norvegiene pentru a cuceri prin 
lupte bogății, nu știau desigur că plu
tesc, în corăbiile Jor lungi, peste o 
mult mai vastă bogăție. Dar ce va
loare avea pe atunci petrolul ? Astăzi 
insă e cu totul altceva...

...Totuși, cit de liniștită e viata nor
vegienilor astăzi, cînd plutesc pe mări 
de petrol ?

Iată, discutăm, la Oslo, la Ministe
rul Petrolului și Energiei, cu domnul 
Egill Helle, purtător de cuvînt pen
tru presă. Rețineți o frază despre 
care va mai fi vorba : „In Norvegia 
sînt mulți oameni îngrijorați de exis
tența petrolului...". Și o alta : „Se 
spune de mult că petrolul generează 
conflicte..." Dar mai întîi. să vedem 
cum stăm cu petrolul în Norvegia. 
Interlocutorul precizează : „Rezervele 
confirmate pînă acum sînt. de 2 mi
liarde de tone. Cele estimate — titei 
și, echivalent — gaz — ajung la 5 mi
liarde tone. Nu știm cît de mari sînt 
rezervele din extremul nord, dincolo 
de cercul polar. Pînă acum, ia nord 
de paralela 62 s-au făcut doar trei 
forări. Dacă există chiar atît de mult 
petrol cît prevedem noi. atunci re
zervele pot atinge 9 miliarde de tone. 
Adică am putea să extragem cîte 90 
de milioane de tone timp de 100 de 
ani. Dar noi nu extragem atit. în
1980 — 50 de milioane de tone. în
1981 — 52 de milioane. în 1982 — 60 
de milioanei Și abia după 1990 vom 
ajunge la 90 de milioane de tone 
anual. Deocamdată, petrolul extras 
nu este folosit în Norvegia. Gazul în 
întregime și aproape tot țițeiul se ex
portă. Multi vin să ne ceară petrol. 
Dar ei nu știu că acest petrol, cel 
puțin deocamdată, nu ne aparține. 
Doar 10 la sută din extracție ne re
vine ca petrol. Restul — concesiuni 
acordate unor mari companii inter
naționale. (Unde am mai auzit noi. 
românii, chestia asta ? n.n.). Există și 
companii norvegiene —. „Statoil" (cea 
mal importantă, aoartinînd statului). 
„Norsk Hydro AS". „Saga Petro
leum A/S“ a căror activitate e în 
creștere. Dar marile venituri din pe
trol încă nu-i revin statului : deocam
dată companiile, cele străine ca si 
cele norvegiene. își rețin cote mari 
pentru amortizarea investițiilor. Pen
tru că petrolul norvegian e o garan
ție sigură, marile bănci internatio- 
ționale ne acordă credite... Totuși. în 
Norvegia sînt multi oameni îngrijo
rați de existenta petrolului (iată 
fraza I) Ei se gindesc că petrolul va 
domina economia tării si asta poate 
da naștere la inflație. Sectoarele eco
nomice traditionale. Industria deja

ISLAMABAD

„Cea mai înaltă admirație și deosebită 
aprecjere pentru activitatea științifică 

a acad. dr. ing. [lena Ceaușescu"
Ceremonia cu prilejul donqrii lucrării „Cercetări in domeniul 

sintezei și caracterizării compușilor macromoleculari"
ISLAMABAD 11 (Agerpres). — La Academia de științe din Pakistan 

a avut loc ceremonia donării lucrării tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu „Cercetări in domeniul sintezei și caracteri
zării compușilor macromoleculari", editată in limba engleză de Acade
mia Republicii Socialiste România.

în cuvîntul introductiv, secretarul 
general al Academiei de științe din 
Pakistan, acad. dr. Riaqzuddin Sid- 
diqui, prezentind activitatea ști- 
irțifică a tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, a 
spus : „Pentru realizările sale re
marcabile ii rezervăm cea mai inaltă 
admirație și deosebita noastră 
apreciere ca om de știință. Acti
vitatea științifică a academicianului 
Plena Ceausescu constituie un 
exemplu strălucit de cercetare fi
nalizată, in principal in domeniul 
macromolecular, o demonstrație a 
căii pe care cercetarea fundamen
tală trebuie s-o urmeze in sprijini
rea cercetării aplicative și in dez
voltarea tehnologică. Lucrarea sa 
conține material de referință și 
rezultate avind o inaltă semnifica
ție in cercetarea fundamentală și 
aplicativă, pentru dezvoltarea in
dustriei chimice, indeosebi in pro
ducerea materialelor plastice și a 
cauciucului. Pentru calitățile și 
trăsăturile sale deosebite, lucrarea 
a cucerit o largă popularitate și a 
fost tradusă in multe limbi străine".

A luat, apoi, cuvîntul acad. dr. 
M. A. Kazi, președintele Academiei 
de științe din Pakistan, care a spus: 
„Academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu este un mare și ilustru 
om de știință de renume mondial,

Reuniune a organizațiilor neguvernamentale consacrată 
promovării obiectivelor Actului final de la Helsinki

MADRID 11 — Trimisul Agerpres, 
Nicolae Chilie, transmite : Sub egida 
Federației Mondiale a Asociațiilor 
pentru Națiunile Unite — F.M.A.N.U., 
la Madrid s-a deschis reuniunea 
organizațiilor neguvernamentale eu 
tema „Pentru promovarea și apli
carea Actului final al Conferinței 
pentru securitate și cooperare in 
Europa". Iau parte peste 100 de 
delegați reprezentînd 40 de organi
zații internaționale neguvernamen
tale si asociații naționale pentru Na
țiunile Unite din toate cele 35 de

ORIENTUL MIJLOCIU
Memorandum al Libanului
BEIRUT 11 (Agerpres). — Libanul 

a adresat marți Consiliului de Secu
ritate al O.N.U. o plîngere împotriva 
„agresiunilor israeliene" comise vine
rea trecută împotriva mai multor lo
calități din sudul Libanului, s-a anun
țat oficial la Beirut, potrivit agenției 
France Presse. Un ultim bilanț, pre
cizează aceeași sursă, arată că raidu- 

existentă, dar care nu este In legă
tură cu petrolul, ar putea ieși din 
zona de interes și stagna sau dispă
rea, și de aici eventuale perturbați! 
pe plan economic și social, mai ales 
social... Sperăm să dezvoltăm o in
dustrie bazată pe petrol. Din venitu
rile pe petrol putem dezvolta alte in
dustrii. Avem deja un început in in
dustria petrochimică. Am construit 
și o rafinărie pe coasta de vest, dis
cutăm despre folosirea gazului me
tan în industriile de pe coasta ves
tică. De aceste probleme se ocupă 
acum intens ministerul nostru..."

Și nu numai el. E o problemă in 
atenția societății norvegiene în an
samblu. Petrolul — imensă binefa
cere, dar și măr al discordiei — a 
devenit sursa disputelor intre parti
dele politice și subiectul obsesiv al 
dezbaterilor în parlament. S-o ascul
tăm, de exemplu, vorbindu-ne pe 
doamna Karin Hafstad, deputat în 
parlament (Storting) din partea Parti
dului Conservator, principalul partid 
de opoziție : „Problema principală în 
dezbaterea parlamentului este că 
avem un nou buget și cam toată 
lumea este împotriva lui (bugetul 
este și el in strînsă legătură cu eco
nomia petrolului). A început in 
parlament activitatea pe comitete 
pentru noul buget. Va fi o toamnă 
interesantă pentru că Partidul Munci
toresc. de guvernâmînt. nu are majo
ritatea in parlament și va trebui să-si 
cîștige sprijinul pas cu pas. Si va fi 
greu pentru că situația economică 
este foarte îngrijorătoare dacă exclu
dem petrolul. Ceea ce ne desparte 
acum pe noi. conservatorii, de parti
dele din coaliția guvernamentală este 
că nu s-au dezvoltat și alte ramuri 
economice, că nu s-a manifestat grija 
fată de celelalte industrii..."

Și s-o ascultăm acum și oe doamna 
Gro Harlem Brundtland. deputat, 
vicepreședinte al Partidului Muncito
resc : „în ultimii 4—5 ani toate țările 
nordice au probleme serioase cu de
ficitul în balanța externă de plăti. 
Norvegia are o situație mai bună 
datorită petrolului. Noi știm că ne 
vom putea achita datoriile externe 
în același timp insă am folosit banii 
din petrol pentru a evita șomajul 
subvenționînd celelalte sectoare. E 
dificil să eviți șomajul, dar să și men
ții echilibrul balanței de plăti. Prin
cipala problemă este a productivității 
industriei (a Industriei neoetrollere 
n.n.) care nu a cunoscut creșteri din 
1974. De aici dificultăți in • competi
tivitatea produselor norvegiene oe 
piața externă, deci dificultăți cu 
piața muncii și altele șl altele...". 

care a contribuit in mod substanțial 
la aprofundarea cunoștințelor umane 
în domeniul chimiei ; macromolecu- 
lare. Sint convins că lucrarea va fi 
parcursă cu interes de oamenii de 
știință pakistanezi din domeniul 
chimiei".

Președintele Academiei de ști
ințe din Pakistan a dat o înaltă 
apreciere relațiilor de prietenie din
tre Pakistan și România, mențio- 
nînd că „cele două țări sint prie
tene de multă vreme. De aceea, 
există legături trainice de priete
nie intre cele două popoare și 
națiuni. Ne-am acordat sprijin re
ciproc in numeroase foruri Regio
nale și internaționale. Noi. in Pa
kistan, dăm o inaltă apreciere con
ducerii României și admirăm in 
mod deosebit eforturile pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu de a 
dezvolta țara sa, de a da speranțe și 
strălucire poporului său. Președin
tele Nicolae Ceaușescu este un 
mare cărturar și un mare condu
cător. Academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, a cărei lucrare 
ne-a fost dăruită astăzi, este de 
asemenea un mare savant și chi
mist de o valoare aparte".

La ceremonia de la Academia de 
științe a fost prezent ambasadorul 
României Ia Islamabad, Lucian 
Petrescu, care a luat cuvîntul la 
încheierea manifestării.

state semnatare ale documentelor 
de la Helsinki.

Din țara noastră participă Mihnea 
Gheorghiu, președintele Centrului 
național pentru promovarea priete
niei și colaborării cu alte popoare, 
președintele Academiei de științe 
sociale și politice.

După cuvîntul inaugural, rostit de 
acad. prof. dr. Michaly Simai. pre
ședintele F.M.A.N.U., reuniunea a 
fost salutată de reprezentantul gu
vernului spaniol, Garcia Tejedor, și 
de primarul Madridului, Enrique 
Tiemo Galvan.

către Consiliul de Securitate
rile israeliene au provocat moartea a 
cinci persoane și rănirea altora 15.

într-o declarație făcută presei, vi- 
cepremierul și ministrul libanez al 
afacerilor externe. Fuad Boutros, a 
indicat că în memorandumul trimis 
O.N.U., Libanul subliniază violența 
atacurilor israeliene și amploarea pa
gubelor materiale provocate țării.

Pe platoul continental ol Mării Nordului, în Norvegia, platformele de foraj 
marin au intrat în peisaj precum celebrele fiorduri

Se pare deci că. paradoxal, petrolul 
Ie-a adus norvegienilor bogăție, dar, 
nu și liniște, oricum, nu liniștea în 
care au trăit pînă să fi pătruns în 
viata lor petrolul. Palpitant, nu ? Și 
e doar prima filă a noii „saga" nor
vegiene.

Pină la următoarele pagini să ne 
urcăm pe dealul Holmenkollen din- 
tr-o extremitate a orașului Oslo (și 
chiar lingă una dintre cele 14 piste și 
trambuline de ski ale capitalei norve
giene) ca să privim încintătoarea 
panoramă a orașului și a zonei în
conjurătoare. Un ghid turistic spe
cializat ne asigură că. privit de aici. 
Oslo, și împrejurimile sale, cu larga 
perspectivă a fiordului, reproduce. în 
mic, întregul peisaj norvegian. Nu 
cunoaștem ..întregul" peisaj norve
gian. dar dacă e ca cel de aici, e 
superb, intr-adevăr. Orașul se spri
jină parcă, venind de sus. pe malu
rile crestate ale fiordului, ca o imen
să turmă de elefanți care a venit să 
se adape și să se scalde. Să mergem 
apoi și să vedem, că merită — sint 
cu adevărat unice — muzeele. De 
exemplu, muzeul corăbiilor vikinge. 
trei la număr, descoperite in vechi 
morminte și admirabil conservate, 
unele cu întregul lor inventar. Si vom 
simți. în tata lor. fiorul atît de în
drăznețelor traiectorii pe care le-au 
înscris pe mările și oceanele lumii, 
strămoșii scandinavilor de azi. Si tot 
astfel, in Imediata vecinătate, muzeul 
vasului „Fram" („înainte") care i-a 
purtat prin imperiile ghețurilor veș

BEIJING

Convorbiri Intre
P.C. Chinez și P.C. Spaniol 
Întrevedere Hua Guofenq — 

Santiago Carrillo
BEIJING 11 (Agerpres). — Hua 

Guofeng. președintele C.C. al P.C. 
Chinez, s-a intilnit marți, la Beijing, 
cu delegația P.C. din Spania, condu
să de secretarul general al partidu
lui, Santiago Carrillo.

Hua Guofeng — relatează agenția 
China Nouă — a salutat făptui că. 
în cursul vizitei delegației comuniș
tilor spanioli, cele două partide vor 
avea convorbiri în probleme de In
teres comun și își vor normaliza 
relațiile. Santiago Carrillo a decla
rat. la rîndul său. că „partidele co
muniste spaniol și chinez au mult 
mai multe puncte comune decît deo
sebiri de păreri și este pe deplin 
posibil ca ele să dezvolte reîatii 
foarte bune".

Dezbaterile 
din Comitetul 

C.E.E./O.N.U. pentru 
problemele apei

GENEVA * 1 11 (Agerpres). — La 
Palatul Națiunilor din Geneva se 
desfășoară lucrările sesiunii a XH-a 
a Comitetului C.E.E./O.N.U. pentru 
problemele aoei. Delegatul tării noas
tre, dr. Aurel Preda, a prezentat 
poziția constantă a României potrivit 
căreia problemele gospodăririi ratio
nale a apei trebuie astfel rezolvate, 
incit să contribuie efectiv la crearea 
unui climat favorabil progresului eco
nomic si social. în spiritul prevederi
lor Actului final de la Helsinki, pre
cum si al principiilor Conferinței Na
țiunilor Unite asupra apei din 1977.

, țional" și a altor grupări similare.
I DECLARAȚIE SOVIETO.-ETIO- 

P1ANA. tn declarația privind con- 
I vorbirile purtate la Moscova de

Leonid Brejnev, secretar general al 
C.C. al PC.U.S., președintele Pre- 

I zidiului Sovietului Suprem al
U.R.S.S., și Mengistu Haile Mariam, 

• președintele Consiliului Militar Ad
ministrativ Provizoriu din Etiopia, 

I se relevă că părțile au discutat as- 
I pecte ale relațiilor bilaterale și po

sibilitățile dezvoltării lor in dife- 
Irite domenii. Au fost examinate, de 

asemenea, probleme ale situației 
internaționale, indeosebi cele legate 

Ide situația de pe continentul afri
can. Leonid Brejnev a acceptat in
vitația de a face o vizită oficială 
de prietenie in Etiopia.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI 
1 DE STAT AL R.D. GERMANE LA 
I VIENA. Erich Honecker, aflat in; 

tr-o vizită de stat în Austria, a 
I avut o convorbire cu cancelarul 

federal al acestei țări. Bruno 
I Kreisky. După cum relevă agenția 
| A.D.N., au fost abordate, în spe

cial, probleme ale situației inter- 
I naționale, subliniindu-se de ambele

părți că nu există o alternativă 
rațională la coexistența pașnică. 

. Tocmai în momentul de față — au 
arătat E. Honecker și B. Kreisky 

I — pașii în direcția aprofundării 
destinderii sint mai importanți ca 

Ioricînd.
CONVORBIRI BULGARO-CEHO- 

■ SLOVACE. La încheierea convorbi
rilor purtate la Sofia de Stanko To- 

I dorov, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, și Lubo- 

I mir Strougal, președintele Guvemu- 
| lui federal al R. S. Cehoslovace, au 

fost semnate un acord privind 
I schimburile reciproce de mărfuri și 

plăți pe anii 1981—1985 și un aide- 
memoire referitor la rezultatul con
vorbirilor purtate de cei doi șefi 
de guverne in problemele cooperării 

I economice și tehnico-științifice bila
terale. Acordul prevede creșterea 

| schimburilor de mărfuri intre cele 
două țări cu 15 la sută față de ac- 

* tuciul cincinal, relatează agenția 
B.T.A.

I BIROUL POLITIC AL C.C. AL 
P.C. DIN BELGIA A DAT PUBLI- 

| CITAȚII O DECLARAȚIE în care 
se atrage atenția asupra înrăutăți
rii situației economice a țării și

I creșterii continue a numărului șo
merilor. Documentul subliniază ne
cesitatea întăririi acțiunilor frontu
lui unit al sindicatelor, sprijinit de 

I comuniști și de alte forțe progre
siste din țară, care luptă pentru 
frinareă creșterii șomajului, pentru

I apărarea cuceririlor sociale ale oa
menilor muncit

CANCELARUL R. F. GERMANIA 
Șl-A ÎNCHEIAT vizita la pa- 

I RIS. Helmut Schmidt și-a încheiat, 
marți, vizita la Paris, plecind spre 

IHonn, anunță agenția D.P.A. In ca
pitala Franței, el a avut convorbiri 
cu șeful statului francez, Valery 

IGiscard d’Estaing, In cursul cărora 
au fost examinate probleme ale re
lațiilor bi'aterale și aspecte ale si
tuației internaționale actuale, in 

I special în legătură cu relațiile' Est- 
I Vest, focarele de criză din lume, 

precum și chestiuni monetare. •
O NOUA ÎNTÎLNIRE ÎNTRE 

I DELEGAȚIILE U.R.S.S. ȘI S.U.A., 
Iîn cadrul convorbirilor privind li

mitarea armamentelor nucleare din 
Europa, a avut Ioc ieri la Geneva.

I PESTE 135 MILIOANE DE LA
TINO-AMERICA NI TRĂIESC IN- 

I TR-O EXTREMA SĂRĂCIE, a de- 
. clarat Ia Ciudad de Mexico secre- 

| tarul executiv al Comisiei econo
mice O.N.U. pentru Ame-i-a Latină 
(C.E.P.A.L.), tnrique Iglesias.

WASHINGTON 11 (Agerpres). — 
In lumea științifică sint așteptate 
cu deosebit interes informațiile asu
pra sistemului nostru solar care vor 
fi transmise, de la o distantă de 
1,5 miliarde km de Terra, de „Vo
yager—1“. Lansată la 5 septembrie 
1977, sonda spațială americană va 
trece, miercuri, la ora 22,45 GMT, la 
o distanță de 124 000 km de Saturn.

Fotografiile transmise pînă acum 
de sondă au oferit numeroase sur
prize experților de la „Jet Propul
sion Laboratory", din Pasadena (Ca
lifornia). care ii urmăresc evoluția. 
Cele 150—400 de fotografii transmise 
zilnic de „Voyager—I" au permis, 
deja. îmbogățirea cunoștințelor des
pre Saturn — planetă descoperită 
cu 370 de ani în urmă de Galileo 
Galllet.

„Tot ceea ce descoperim este ab
solut nou" — a subliniat astronomul 
Bradford Smith, de la Universitatea 
din Arizona.

în final, vorbitorul a subliniat că o 
astfel de cooperare nu contrazice, ci, 
dimpotrivă, presupune dreptul suve
ran al fiecărui stat de a-și elabora 
propria linie politică si strategie In 
domeniul resurselor de apă. în con
formitate cu legislația națională si 
cu luarea în considerație a condițiilor 
specifice fiecărei țări.

Spre consolidarea 
unității forțelor 

de stingă din Venezuela
CARACAS 11 (Agerpres). — în 

perspectiva alegerilor prezidențiale 
din 1983, din Venezuela, partidele și 
mișcările electorale de stînga din tară 
au hotărît să organizeze o reuniune 
comună. în zilele de 15 și 16 noiem
brie, pentru a analiza posibilitatea 
consolidării unității ior de acțiune. 
„Această reuniune — a declarat agen
ției Inter Press Service secretarul ge
neral al Mișcării Electorale a Po
porului (M.E.P.), Jesus Paz Galarraga 
— va constitui piatra de hotar pentru 
o nouă etapă pe calea construirii unui 
viitor unit al forțelor de stingă vene
zuelene".

în ceea ce privește agenda reuniu
nii, Paz Galarraga a arătat că se va 
urmări adoptarea unor programe și 
tactici electorale unitare ale forțelor 
de stînga din tară, precum și desem
narea unui candidat unic al stîngil 
venezuelene 4a funcția supremă.

Începînd din 1978. de la preceden
tele alegeri prezidențiale, forțele de 
stingă venezuelene și-au intensificat 
eforturile consacrate realizării și con
solidării unității lor.

nice de la Polul Nord șl de la Polul 
Sud pe Fridtjof Nansen, apoi pe 
Roald Amundsen și care și-a găsit, in 
cele din urmă, locul de odihnă bine
meritat. pe pămînt. sub acoperămin- 
tul unei clădiri special construite. Si 
tot aici muzeul „Kon-Tiki“. care adă
postește. într-o construcție specială, 
celebra plută din lemn de balsa care 
a străbătut Pacificul din Peru pînă in 
Polinezia și tot atit de celebra am- 
barcatie din trestie pe care Thor 
Heyerdahl a numit-o „Ra". ambele 
cu întreaga și senzaționala lor istorie. 
Oslo, ca întreaga Norvegie. intr-ade
văr, reflectă fidel spiritul, sufletul 
acestei națiuni, cu ceea ce a iubit și 
iubește încă : marea.

Norvegia iubește marea tot atît de 
mult pe cit iubește pacea si tihna sa. 
prosperitatea pe care și-a visat-o și 
de care se află acum atît de auroaoe. 
Si. desigur, tocmai in numele acestor 
dorinți. ea așteaptă cu viu interes 
vizita președintelui României. Nicolae 
Ceaușescu. Semne certe ale acestui 
interes am înregistrat la Oslo. în 
convorbirile oe care le-am purtat cu 
diverse personalități politice si din 
lumea oamenilor de afaceri. Ziariști 
care se pregăteau să vină în Româ
nia ne-au găsit si ne-au rugat să te 
vorbim despre tara noastră. Ceausescu 
și România sînt acum două nume 
rostite cu respect și interes în Nor
vegia. Dar despre asta într-un articol 
viitor.

Mihai CARANFIL
Oslo

la Închiderea ediției

Reuniunea general-europeana 
de la Madrid și-a început lucrările

MADRID 11' — Trimisul Agerpres, 
Nicolae Chilie, transmite : La intîl- 
nirea pregătitoare de la Madrid s-a 
ajuns la un consens care a permis 
deschiderea lucrărilor reuniunii prin
cipale a statelor participante la Con
ferința pentru securitate și coopera
re in Europa. Rămine ca această reu
niune să definitiveze și să stabilească 
ordinea de zi și programul de lucru 
al activității sale.

-AGENȚIILE DE PRESA 
eSȘ -■ pe scurt

ÎMPOTRIVA ACTIVIZĂRII ELEMENTELOR NEONAZISTE. In orașul bri
tanic Brighton a avut loc o demonstrație de protest împotriva activizării 
în țară a elementelor extremiste din „Frontul Național" și alte organizații 
de orientare neonazistă. Participanții au formulat critici la adresa tole
ranței manifestate de autorități față de activitatea forțelor ultrareacțio- 
nare ce instigă la ura de rasă. A fost cerută interzicerea „Frontului Na-

GUVERNATORII BĂNCILOR CENTRALE DIN PRINCIPALELE ȚARI
1 OCCIDENTALE INDU STRIALIZATE au procedat, luni, la un schimb de 1
• opinii in probleme monetare actuale, in cadrul reuniunii lor lunare des- .

fășurate la Basci. După cum menționează agenția France Presse, n-a fost I 
I adoptată nici o nouă decizie în favoarea unei politici comune in sprijinul I

mărcii vest-germane, a cărei evoluție a creat tn ultimul timp tensiuni in
cadrul sistemului monetar vest-european. Vinerea trecută autoritățile fi
nanciare franceze anunțaseră mai multe măsuri de natură să atenueze 
aceste tensiuni.

„Voyager-la își continuă relatările despre 
sistemul solar

Lucrările reuniunii principale au 
fost deschise marți noaptea, la ora 
23,45 ora Madridului, de către minis
trul afacerilor externe al Spaniei, 
Perez Llorca, în calitate de repre
zentant al tării gazdă.

Dezbaterile reuniunii vor continua 
miercuri începînd cu ora 11 dimi
neață, ora locală.

PRIMIRE LA MOSCOVA. Leonid I 
Brejnev. secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului I 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., l-a j 
primit pe ministrul de externe al 
Italiei, Emilio Colombo. În cursul i 
convorbirii au fost examinate cu I 
prioritate stadiul și perspectivele I 
relațiilor bilaterale în diferite do
menii, relatează agenția T.A.S.S.

CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI DE 
FEMEI A INTERNAȚIONALEI SOCIA- j 
LISTE s-a încheiat, la Madrid, prin I 
aprobarea unui program de acțiu
ne pentru următorii doi ani, pre
cum și a unor rezoluții. După cum | 
precizează agenția E.F.E., rezolu
țiile se referă la problemele dezar
mării, destinderii, educării tinerei I 
generații în spiritul păcii, al eman
cipării și creșterii rolului femeii în 
societate.

NOUL LIDER AL PARTIDULUI I 
LABURIST (de opoziție) din Ma- | 
rea Britanie,, Michael Foot, s-a 
pronunțat luni pentru organizarea I 
cit mai turind posibil a unor noi 
alegeri generale. Pe de altă parte, 1 
el a subliniat că unul dintre prin- i 
cipaiele obiective ale Partidului la- I 
burist va fi acela de a „trage sem- I 
naiul de alarmă" In privința cursei 
înarmărilor, care a atins un nivel I 
extrem de periculos. „Dezarmarea | 
nucleară — a adăugat el — este 
esențială pentru salvarea omenirii, i 
pentru pacea lumii".

CONGRESUL S.U.A. intră . 
miercuri in ultima sa sesiune îna
inte de constituirea forului legisla- I 
tiv nou ales in scrutinul de Ia 4 
noiembrie. Observatorii politici din I 
Washington estimează că în cele | 
două săptămini care au mai rămas 
din actuala legislatură nu vor fi | 
luate decizii în probleme de sem- I 
nificație majoră, avind tn vedere 1 
modificările survenite in compo- . 
nența celor două camere ale Con
gresului american.

POPULAȚIA UNGARIEI. Presa I 
din Budapesta a dat publicității re- | 
zultatele recensământului general al 
populației. Astfel, la 1 ianuarie 1980, | 
R. P. Ungară avea o populație de 
10 710 000 locuitori, cu 3,8 la sută 1 
mai mult decit in anul 1970. cind s-a . 
făcut ultimul recensămint. Densita- I 
tea populației este de 115 persoane | 
la kilometru pătrat. La fiecare mie 
de bărbați revin 1 064 femei. Din to- I 
talul populației, 19,2 la sută trăiește I 
la Budapesta, 34 la sută în alte ora- ' 
șe, iar 46,8 la sută in localitățile ru- i 
rate.

REUNIUNEA MINIȘTRILOR PE- . 
TROLULUl DIN ȚĂRILE LATINO- j 
AMERICANE producătoare de țiței, 
programată pentru 20—28 noiembrie 
la Bogota, va studia posibilitățile de i 
realizare a unor programe energe- ' 
tice comune — s-a anunțat oficial , 
In capitala Columbiei. Potrivit unei 
declarații făcute agenției E.F.E. de 
către purtătorul de cuvînt al Minis- i 
ferului Minelor și Energiei din Co- I 
iumbia, participanții vor aborda și 1 
problema prețurilor la țiței pe piața i 
mondiali.

MENȚIUNI. Cu prilejul celei de-a i 
Vlll-a ediții a Premiului european | 
de literatură pentru tineret. „Provin
cia Trento" (Italia), au fost distinși | 
cu mențiuni scriitorii Vladimir Co- I 
lin, pentru volumul „Basme", și 
Alexandru Mitru pentru „Legendă | 
valahă", ambele volume apărute In | 
editura „Ion Creangă".

Una dintre întrebările la care ar 
trebui să răspundă informațiile aș
teptate în următoarele zile este cea 
referitoare la faptul daci sateliții 
artificiali ai lui Saturn sînt formați 
din blocuri de stîncă sau de gheață, 
sau dintr-un amestec între cele două 
materii.

tn ce privește intîlnirea cu Titan, 
cel mai mare satelit saturnian, in 
apropierea căruia „Voyager—1" va 
trece la o distantă de numai 4 000 
km, șt aceasta este așteptată cu ne
răbdare. Experțti apreciază. într-a- 
devăr, că acest corp ceresc este ul
timul din sistemul nostru solar pe 
care ar mai putea exis'a forme de 
viată — în afara planetei noas
tre. Se pare că Titan es'e sin
gurul satelit saturnian „solid", con
stituit dintr-o masă de roci încon
jurate de o atmosferă conținind 
metan, acetilenă, și, poate, chiar 
azot.
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